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چکيده
مفسرینی از شیعه با توجه به روایات رسیده در ذیل یازدهمین آیهی سورهی غافر،
تعبیر دو مرگ و زندگی موجود در آیه را مربوط به بحث رجعت میدانند؛ رجعت
را از وعدههای الهی خداوند دانستهاند که به واسطۀ آن ذات باری تعالی ،در هنگام
ظهور حضرت مهدی علیهالسالم ،گروهی از مردگان را به همان صورتیکه بودند
به دنیا برمیگرداند تا گروهی عزیز و گروهی را ذلیلکند؛ به تبع آن حق مظلوم را
از ظالم بازستاند .با توجه به اختالف نظراتتفسیری راجع به اختصاص بحث
رجعت در آیهی  11سورهی غافر ،به دنبال شفافسازی اختصاص مرگهای
دوگانه مربوط به کفار؛ به روش توصیفی و تحلیلِ سیاقی ،مفهوم صحیح این آیه بر
اساس پاسخگویی به شبهات موجود بررسی میگردد .با وجود قرائن سیاقی از آیه
و اخبار آحاد در روایات رسیده در بحث رجعت ذیل آیهی مورد نظر ،این آیه
مربوط به عمومکفار است و نمیتواند مربوط به کفار در زمان رجعت باشد؛ اما با
مقایسهی مشخصاتکفار در زمان رجعت و مشخصاتکفار در سورههای همسیاق
با سورهی غافر (حوامیم) مشخصمیشود که :این افراد در کفرمحض هستند و
عذابالهی از آنها برداشتهنمیشود؛ بنابراین با مشخصات کفار در زمانرجعت
مطابقت دارد و میتواند به استناد سیاقی ،منظور از دو بار میراندن و زنده کردن
کفار ،دو بار عذابالهی برای آنان است.
كليدواژهها :رجعت ،سیاق ،کفارمحض ،معاد ،غافر.
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 -1مقدمه
رجعت از موضوعات اعتقادی فریقین است؛ هرچند اصلِ آن را پذیرفتهاند ،ولی در مصادیق
و نحوهی اجرای آن با هم اختالفنظر دارند؛ در این تحقیق مبنا ادلهی شیعیان است ،یعنی
بازگشتن عدهای از خالصان و پاکان در زمان ظهور حضرت مهدی علیهالسالم برای یاری
ایشان و همچنین بازگشت عدهای از کفار و دشمنان برای انتقامگرفتن از آنان است .تعدادی
از تفاسیر روایی و تفاسیر دیگر به استناد روایت و بررسی مرگهای چندگانه در آیات
َحيَْيتَنَا اثْ نَتَ ْ ن
قرآن ،یازدهمین آیهی سورهی غافر با این مضمون «قالُوا َربَّنا أ ََمتَّنَا اثْ نَتَ ْ ن
َتفْنا
ي َو أ ْ
ي فَا ْع ََ

وج نم ْن َسبن ٍيل» «گویند :پروردگارا ،ما را دو بار میراندى و دو بار زنده گرداندى-
بن ُذنُوبننا فَ َه ْل إنىل ُخ ُر ٍ
اکنون به زندگانى آخرت یقین کردیم ،-اینك به گناهانمان اقرار داریم ،پس آیا هیچ راهى به
سوى بیرون شدن [از این دوزخ] هست؟» (مجتبوی )468/1 :1371 ،را مربوط به بحث رجعت
دانستهاند ،با توجه به اینکه نوع مرگ و زندگی موجود در آیه را در تفاسیر به صورتهای
مختلف بیان شدهاست؛ بنابراین با بررسیسیاقی آیاتی که مربوط به کفار است در سورههای
همنزول با سورهی غافر که سورههای حوامیم میشود؛ و مقایسهی آن با بحث رجعت،
شبههی ابهام در «اختصاص مرگهای دوگانه به بحث رجعت» بررسی خواهد شد.
در زمینهی اثبات بحث رجعت و ابهامزدایی از اخبار رسیده و تطبیق با آیات قرآن،
تحقیقاتی در این دههی اخیر ،بین مقاالت و پایاننامهها صورتگرفته و متقابالً در این بین،
تعدادی برای اثبات «رجعت» به این آیه استناد و عدهای نیز رجعت و روایات اسنادی
رسیده آن را سنجش کردهاند؛ از آن جمله مقاالت:
« رجعت از دیدگاه قرآن و احادیث» اثر زهره سادات نبوی ،سال 1387در مجله بیّنات؛
« رمز گشایی مرگهای دوگانه در قرآن» اثر معصومه آگاهی در سال 1390
موجود در مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،و «منبعشناسی موضوع رجعت» اثر سید
مجید نبوی در سال 1393واقع در مجله امامت پژوهی،
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« بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیهی 11سورهی غافر» ،اثر آرش
رجبی و علی نصیری در سال  1395واقع در فصلنامه مطالعات تفسیری؛
همچنین پایاننامههایی با عناوین:
« رجعت در دیدگاه قرآن و سنت از منظر فریقین» اثر سیدنسیم حیدرزید در سال 1384؛
« اثبات رجعت در آیات و روایات» به نگارش پروین صفا بخش در سال 1388؛
« بررسی و نقد دیدگاههای مختلف درباره رجعت و حکمت و فلسفه آن» اثر سید
امیناهلل عدنانیساداتی 1392؛
منابع دیگری با بحث معاد و تفسیرموضوعی آن و کتابهایی با عنوان پاسخ به شبهات
نیز به این موضوع پرداختهاند ،مانند :کتاب «التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب» اثر
محمدهادی معرفت که در خالل بحث رجعت به شبههی موجود پاسخ گفتهاست.
منابع روایی و بعضی از تفاسیر این آیه را در بحث رجعت دانستهاند ،ولی به صورت
موردی به این آیه نپرداختهاند و در خالل بحث از آن یاد شدهاست؛ در مقالهی «رمزگشایی

ت إنَّال
مرگهای دوگانه» به موضوع اختالف آیهی موردنظر با آیهی «ال يَ ُذوقُو َن فن َيها ال َْم ْو َ

ال َْم ْوتَةَ ْاْلُوىل» (دخان  )56:و دیگر آیات مربوط به مرگ و زندگی ،بررسی شدهاست .آیه را
به رجعت اختصاص داده و مقالهی «بررسی تفسیری آیات اماته و احیاء» تمام آیات
مربوط به مرگ و زندگی را بررسی کردهاست؛ ولی بیشتر به بحث شمارش تعداد مرگ و
زندگی پرداختهاند .اما در پاسخ به این شبهه که آیا میتوان بحث رجعت را در مورد آن
اثبات کرد؟ موردی در این زمینه با احصاء نویسندهی مقالهی پیشرو ،دیده نشدهاست .با
بررسی سیاقی آیهی  11سورهی غافر و دیگر سورههای همنزول و همسیاق با آن،
مشخصاتکفار با مشخصات کفار در زمان رجعت مقایسه میشود و در انتها ،شبههی تناقض
بحثرجعت و انتصاب آن به آیهی  11سورهی غافر ،در طول پژوهش پاسخ دادهمیشود.
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 -2روش تحقيق
مطالب مربوط به پژوهش پیشرو با جمعآوری کتابخانهای به روش توصیفی و تحلیلی،
ابتدا به بررسی لغوی واژگان موردنظر ،از قبیل «رجعت»« ،اماته»« ،موت و اثنین»
میپردازد؛ سپس تفسیر مرگ و زندگی موجود در آیه و پاسخ به شبهات آن از دیدگاه
مفسران شیعه ،به صورت خالصه بیانمیگردد؛ در ادامه با اثبات همسیاق بودن آیات
مربوط به کفار در سورههای حوامیم و مقایسهی آن با اخبار مربوط به رجعت در ذیل
آیهی مورد نظر ،دیدگاه جدید باز تفسیر خواهدشد.
 -3مفهومشناسي لغوی و اصطالحي
واژگان موجود در بحث پژوهش از لحاظ لغت ادبی و در اصطالح تفسیری مورد بررسی
قرارمیگیرد.
 -3-1واژه رجعت در لغت
نظرات لغویون در وضع واژهی «رجعت» به همدیگر نزدیك است؛ ریشهی اصلی آن از
«رَجَع ،یرجِع ،رُجوعاً» ،به معنای بازگشت است (ابن فارس490 /2 :1404 ،؛ راغباصفهانی،

343 :1412؛ ابن منظور .)115/8 :1414 ،و مصدر مره به معنای یکبار بازگشت میباشد .این
واژه با فتح راء تلفظش صحیحتر است؛ ابن فارس بازگشت مَرد به اهلش بعد از طالق را
هم رجعت بیانمیکند (فیومی220/1414:1 ،؛ ازهری1421:236 ،؛ فراهیدی225/1:1409 ،؛

زمخشری .)222/1 :1979 ،فیروز آبادی در معنایایمان به رجعت میگوید ...« :بالرُّجو ِع
إلى الدُّنْیا بعدَ الموتِ »... ،بازگشت به دنیا بعد از مرگ است (القاموس المحیط:1415 ،

36/3؛ طریحی335/4 :1375 ،؛ راغب اصفهانی .)45/2:1374 ،جوهری در صحاح خود،
گاهی به رجعت «کّرهٌ» نیز اطالق میشود (الصحاح .)805/2:1376 ،اصل معنای ماده در
تعابیر مختلف در قرآن از «رجع» همان بازگشت است؛ «ایاب»« ،رد»« ،حشر»« ،عود» از
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دیگر کاربردهای این واژه میباشد؛ یعنی یك مبدأ و آغازی باشد که از جایی دوباره به آن
برگردد و هیچگونه قیدی در آن لحاظ نشده است (مصطفوی.)679/4 :1430 ،

 -3-1-1واژه رجعت در اصطالح شیعه
رجعت اصطالحی در فرهنگ اسالمی ،بخصوص شیعه« ،ناظر به بازگشت گروهی از مردم
پس از مرگ به همین جهان برای تحقق امری از پاداش یا کیفر که در زندگی پیشین آنها
فرصت تحقق آن نبودهاست .آنچه از فرهنگ لغت بهدستآمدهاست؛ از سدهی قرن دوم
«خلیل بن احمد» و بعضی از لغوین به طور اجمال به آن اشارهکردهاند (فراهیدی:1409 ،

 .)225/1کهنترین مباحث مدون از متکلمانامامیه دربارهی رجعت از «شیخ مفید و سید
مرتضی» میباشد .از آنجا که بحث رجعت مناقشهآمیز بین متکلمان است و به آیاتی از
قرآن استنادکرده و یا از ظاهرآیات به تأویل رویآوردند؛ عدهای با تکیه برآیاتی مثل آیهی

 100سورهی مؤمنونَ ...« :و نم ْن َورائننه ْم بَ ْرَزخ إنىل يَ ْونم يُ ْب َعثُون» اعتقاد دارند؛ بعد از مرگ تا
قیامت چیزی جز برزخ نیست در مقابل متکلمان چون شیخ مفید (اوائل )78/1 :1414 ،و
شریف مرتضی (رسائل )135/3 :1405 ،در دفاع از رجعت به آیات متعدد از قرآن استناد
جستند؛ در ذیل آیات به روایاتی از امام رضا علیهالسالم (ابنبابویه )277/2 :1378 ،و امام
صادق علیهالسالم تمسك جستند؛ به هر روی آیهی  11سورهی غافر از آن دسته ،آیات
استنادی به بحث رجعت توسط شیخ مفید میباشد» (پاکتچی1 :1399 ،و.)28

 -3-2واژگان اماته و احیاء
واژگان ضروری برای فهم آیه که نوع تفسیر را متفاوت کردهاست دو کلمهی «أ َمتَّنَا» و
َحييتَنَا» از این قسمت آیه است که میفرمایدَ « :ربَّنا أ ََمتَّنَا اثْنَتَ ن
َحييتَنَا اثْ نَتَ ني( »...غافر)11/
ي َو أ ْ
«أ ْ

بنابراین از لحاظ صرفی و نحوی در آیه روشن میشود« :أ ََمتَّنَا» فعل ماضی مبنی بر سکون؛
«ت» ضمیرمتصل در محلرفع و فاعل و «نا» ضمیرمتصل در محلنصب مفعولبه؛ «أ ْحيَْيتَنَا»
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فعل ماضی ،مبنی بر سکون «ت» ضمیر متصل ،در محل رفع و فاعل؛ «نا» ضمیرمتصل در
محل نصب ،مفعولٌبه است( .صحرائی)1022 :1384 ،

واژهی «أ ََمتَّ» از ریشهی (مَوَتَ)  -ماتَ یمات« -مُوْتَانُ األ ْرضِ» به کسی که دیگر
در زمین عمر نکند و فاقد روح باشد؛ میگویند (ابنمنظور .)90/2 :1414 ،همزه در ابتدای
این فعل نشانهی تعدی است که به باب افعال در صیغهی هفتم رفتهاست (صافی/11 :1418 ،

106؛ لسانالعرب )93/2 :1414 ،بنابراین حذف حرف عله را داریم و در ترجمه گفته
میشود« :میراندی» (موسوى گرمارودى)468 :1384 ،

َحيَيْتَنَا» فعل از ریشهی (ح ی و) ضد واژه «موت» است( .موسی )109/1 :1410 ،به
«أ ْ
معنای زندگی ،حیات در کالم اللَّه مجید به حیات عادى انسان و حیوان و نبات ،و به حیات
دینى و ایمانى گفته شدهاست (قرشی .)210/2:1371 ،این فعل با عطف به فعل قبلی همان
اعراب را گرفته است و متعدی شده و در معنا میشود« :زندهکردی» (موسوى گرمارودى،
.)468 :1384

 -3-3واژهی «اثْنَتَیْنِ» در آیهی  11سورهی غافر
واژهی «اثنتین» الف آن همزهی وصل است و در اصل «ثَنَیٌ» است (ازهری:1421 ،

 .)103/15به معنای جمع بر أَثْناء است (ابنمنظور .)116/14 :1414 ،این تغییر در کلمه
«ثنی» یا به اعتبار عدد است و یا به اعتبار تکرارکردن و معطوف شدن معنى آن یا بنابر هر
دواعتبار میباشد (راغب اصفهانی .)365/1 :1412 ،تکرار عدد یك است و یکی بر آن اضافه
شدهاست (مصطفوی .)37/2 :1430 ،مفعول مطلق برای فعل محذوف «اماتتین» است یعنی
«أمتنا إماتتین» ما را میراندی چگونه میراندنی؟ (کرباسی .)93/7 :1422 ،واژۀ «اثْنَتَیْنِ» به
معنای دو مرگ و زندگی یا دو میراندن و زنده شدن اطالق دارد (طبرسی.)4/4 :1412 ،
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 -3-4سیاق آیات
عالماندینی در تعریف اصطالحی «سیاق» وحدت رویه ندارند و تعاریفی مجزا برای آن
طرحکردهاند؛ اما در سه اصل ظهور سیاق مشترکند؛ اینکه «سیاق را «قرینهی لفظی» در
کالم میدانند که در بین آیات با وحدت موضوعی ،ظهور پیدا میکند؛ به شکلی که هر یك
از اجزاء میتواند ،برای جزء دیگر قرینه محسوب شود .منظور از اجزاء همان کلمات ،الفاظ
و آیات هستند؛ چون قرآن به صورت تدریجی و در مناسبتهای گوناگون نازل شدهاست،
گاهی مجموعهای از آیهها به مناسبتی نازل میشده و بین آنها ارتباط ذاتی برقرار
بودهاست .این یعنی همان چیزی که در اصطالح دانشمندان ،سیاق نام دارد( ».معرفت،

 )280/1 :1410اما میتوان حوزهی آن را گسترش داد و سیاق را شامل هر نوع قرینهی
متصل و منفصل که با الفاظ و عبارات مورد نظر ما پیوند بخورد دانست ،که قدمای علم
لغت از قرینهی حال و مقام از آن سخن گفتهاند (صدر ،1406 ،ج.)90 :1

 -4شبههی تناقض تعداد مرگ و زندگي با آیه  11سورهی غافر
شبههای که در ذیل آیه  11سورء غافر میباشد :ناهمانگی تعداد مرگ و زندگی بیانشده
بین این آیه و آیاتی است ،که خبر از یك مرگ و زندگی را بیانمیکنند؛ همچنین پاسخ بهآن
و نسبتدادن بحث به رجعت و تأویل آیه که با بیان مختصر آن ،موضوع روشن میشود.
 -4-1وجوه مرگ در قرآن
واژهی «موت» بهعنوان یك کلمهی چند وجهی شناخته میشود که در آیات قرآن با
مصادیق شناخته میشود؛ در ادامه به پنج وجهی که بر آن اطالق شدهاست ،اشاره میگردد
(دامغانی218 :1416 ،؛ تفلیسی.)279/1:1371 ،

 -1در این آیات «موت» به معنای «نطفه» حالتی قبل از انتقال به دنیا اطالق میشود؛
َ ...« و ُكنْتُ ْم أ َْمواتا فَأ َْحيا ُك ْم ( »...بقره)28/
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ن
ن
ت نم َن ا ْْلَي( »...آلعمران)27/
نج ال َْمين َ
نج ا ْْلَ َّي م َن ال َْمينت َو ُُتْر ُ
َ ...« و ُُتْر ُ

 -2در آیات ذیل «موت» به معنای «گمراهی» (در برابر توحید) است.
« أَ َو َم ْن كا َن َم ْيتا فَأ َْحيَْيناه( »...االنعام)122/

ات إن َّن َّ
اّللَ يُ ْس نم ُع َم ْن يَشاءُ َو ما أَنْ َت نِبُ ْس نم ٍع َم ْن نِف الْ ُقبُونر» (فاطر)22/
َحياءُ َو الَ ْاْل َْمو ُ
َ « و ما يَ ْستَ نوي ْاْل ْ

« إننَّ َك ال تُ ْس نم ُع ال َْم ْوتى( »...النمل)80/

« -3موت» در آیاتی به معنای «فقدان گیاه در زمین» یا کمبود آن است؛ در آیات
زیر به این معانی وارد شده است:

َ ...« ح َّّت إنذا أَقَلَّ ْت َسحابا ثنقاالا ُس ْقناهُ لنبَلَ ٍد َمين ٍت( »...األعراف )57/یعنی زمینی که در آن گیاه نیست.

ض ال َْم ْيتَةُ أ َْحيَْيناها َو أَ ْخ َر ْجنا نم ْنها َحبا فَ نم ْنهُ ََيْ ُكلُو َن» (یس )33/المیتهی زمینی که
َ « و آيَة ََلُ ُم ْاْل َْر ُ

در آن گیاه نیست.
« -4موت» یعنی سرانجام حتمی بر اساس عقوبت و در مورد رزق و زمان مرگ
میباشد ،چنانچه در این آیات بیان شده است:

ُ « ثَّ بَ َعثْنا ُك ْم نم ْن بَ ْع ند َم ْوتن ُك ْم( »...بقره« )56/مِنْ َبعْدِ مَوْتِکُمْ» به معنای «آجالکم» آمده
است( .طبرسی ،1412 ،ج ،1ص)47
« -5موت» به معنای زمان رسیدن اجل و مرگی که در آن بازگشت نیست .چنانچه
در سورهی «زمر» خطاب به پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله گفته میشود.
ُ « كل نَ ْف ٍ
س ذائنَقةُ ال َْم ْوت( »...آل عمران)185/

ذاب ا ْْلَ نحيم» (دخان)56/
« ال يَ ُذوقُو َن فن َيها ال َْم ْو َ
ت إنالَّ ال َْم ْوتَةَ ْاْلُوىل َو َو ُ
قاه ْم َع َ
 -4-2تفاوت مرگ با میراندن در آیهی  11سوره غافر
مفسران در حل تفهیم ،تفاوت تعداد مرگهای موجود در آیات چند راهحل ارائهدادند،
تحقیقهای انجام شده به صورت مبسوط آنها را توضیح دادند ،به صورت اجمال مراحل آن
را در سه محور توضیح دادهمیشود .در این بین عدهای از مفسران هم معنا دانستن با آیهی

َحيا ُك ْم ُثَّ ُُينيتُ ُك ْم ُثَّ ُُْييني ُكم »...را اشکال گرفته و در حل آن
 28سورهی بقرهُ ...« :كنْتُ ْم أ َْمواتا فَأ ْ
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تفاوت دو واژهی «موت» و «اماته» را مطرحکردند« :موت» به معنای نیستی است؛ ولی
«اماته» یعنی میراندن که باید مسبوق به حیات باشد بنابراین نمیتوان مرگ ابتدایی را زمان
نطفگی یا عالم ذر دانست (رجبی180-159 :1395 ،؛ صادقی تهارنی411/25 :1406 ،؛ مکارم

شیرازی45/20 :1371 ،؛ طباطبایی .)313/17 :1390 ،در ادامه انواع مرگ که با مرگ در آیه
 11سورهی غافر که مورد شمارش قرار گرفتهاست؛ مطرح میشود.
 -4-3انواع مرگ در قرآن
بر اساس آیات قرآنکریم ،تفاسیر در شمارش مرگها دچار اختالفشدند و در نهایت برای
افراد مختلف تعداد آن را متفاوت دانستند که در سه محور توضیح داده میشود:
 -4-3-1مرگ قبل از تولد و زمان اجل
مفسرانی مرگ اول را زمان نطفگی بیان میکنند یا به رأی خود و یا از اقوال دیگران
بیانکرده اند؛ ولی نقدی بر آن هم نداشتند و تولد را حیات اول و در زمان اجل معرفی
میکنند؛ مرگ دوم و زمان بعث نیز زندگی دوم اتفاق میافتد( .مقاتل708/3 :1423 ،؛
طوسی ،بیتا60/9 :؛ طبرسی804/8 :1372 ،؛ شهرستانی240/1 :1387 ،؛ شیبانی469 :1376 ،؛
بیضاوی53/5 :1418 ،؛ ابنابىجامع131/3 :1413 ،؛ مغنیه440/6 :1424 ،؛ طبری:1412 ،
31/24؛ ابن کثیر120/7 :1419 ،؛ رازی15/17 :1408 ،؛ شاهعبدالعظیمى285/11 :1363 ،؛
خسروانی280/7 :1390 ،؛ معرفت292/2 :1387 ،؛ کرمی24/7 :1402 ،؛ قرشی:1375 ،
346/9؛ سیدکریمىحسینى468 :1382 ،؛ قبیسی عاملی ،بیتا219/4 :؛ دهقان87/1 :1387 ،؛
سمرقندی199/3 :1416 ،؛ ابوحیان اندلسی.)226/9 :1420 ،

 -4-3-2مرگ در زمان برزخ و هنگام اجل
مفسرانی مرگ اول را در زمان اجل مطرح میکنند و حیات دنیوی را حیات اول و سپس
زندگی و مرگ دوم را در برزخ میدانند در این بین محیطکوتاه قبر را با بحث برزخ خلط
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کردهاند که همان برزخ بیان میشود (طباطبایی111/1 :1390 ،؛ مکارمشیرازی:1371 ،
43/20؛ صادقیتهرانی410/25 :1406 ،؛ فضلاهلل21/20 :1419 ،؛ سبزواری473 :1419 ،؛
سبزواری202/6 :1406 ،؛ قرائتی225/8 :1388 ،؛ صادقىتهرانى468 :1419 ،؛ حسینیهمدانی،
299/14 :1404؛ امین ،بیتا277/1 :؛ موسوی سبزواری251/4 :1409 ،؛ داورپناه:1366 ،
376/1؛ کاشانی132/8 :1336 ،؛ مدرسی.)513/11 :1419 ،

 -4-3-3مرگ در رجعت
تفاسیر روایی نیز در ذیل این آیه به روایات و اخبار رسیده ،بسندهکردهاند و معنای آیه را
در بحث رجعت مطرح میکنند (قمی2/256 :1363 ،؛ فیضکاشانی337/4 :1415 ،؛
حویزی513/4 :1415 ،؛ بحرانی749/4 :1415 ،؛ جزایری321/4 :1388 ،؛ شبر،1407 ،
336/5؛ شبر440 :1410 ،؛ زبیدی )388/6 :1428 ،به عبارت دیگر یکبار مرگ طبیعی و
یکبار در زمانرجعت که البته عدهای اشکال گرفتند که با مرگ و زندگی در زمان بعث
شمارش آن صحیح بهنظر نمیرسد و جای بررسی بیشتری دارد (طوسی( ،بیتا).)60/9 :
 -5رجعت و كافران
روایات متواتر با این مضمون که عدهای از مردگان در آخرالزمان قبل از برپایی قیامت ،به
دنیا برمیگردند ،وجود دارد؛ اما در اینکه رجعتکنندگان چه کسانی هستند؟ کیفیت
رجعتشان و چه حوادثی در آن زمان پیشمیآید؛ در این موضوع اخبار آحادند و موجب
یقین نیست .قبول بحث «رجعت» عالوه بر ادلۀ نقلی قرآن و روایت ،مورد اجماع علمای
شیعه نیز واقع شدهاست (حیدرزید108 :1384 ،؛ حرعاملی ،بیتا .)29 :به عنوان مثال

ض ْن
ض
ت بن َع َّام ٍة َو نه َي َخ َّ
آمدهاست که...« :إن َّن َّ
س ْ
اْلُيَا َن َمَْض ا أ َْو ََمَ َ
اصة َال يَ ْرنج ُع إنَّال َم ْن ََمَ َ
الر ْج َعةَ لَيْ َ
ن
الش ْر َك َمَْض ا» (مجلسی .)39 /53 :1403بازگشت به دنیا برای همه نیست؛ فقط اختصاص به

مؤمن و کافر محض دارد .اثبات بحث رجعت و بررسی روایات آن به صورت مستقل در
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پژوهشهای متعدد صورت گرفتهاست؛ مطلبی که در این تحقیق ضروری مینماید؛
خصوصیات کافران و اهدافی است که برآنها ذکر شدهاست؛ بنابراین در قبول و رد بحث
رجعت بر پایه پژوهشهای پیشین استوار است.
 -5-1هدف از رجعت کافران
بررسی و جمع بین روایات رجعت نشانداده که« :رجعت یعنى برگشت جمعى از مؤمنان به
دنیا پیش از قیامت در زمان قائم علیهالسالم یا پیش از آن یا بعد از آن براى دیدار دولت
حقه و شادى از آن ،و براى انتقام از دشمنان خود ،و هم رجوع جمعى از کافران و منافقان
براى انتقام از آنان ،و این از عقاید مخصوص به امامیه است که بر آن اتفاق دارند و اخبار
آن متواتر است و برخى آیات قرآن هم بر آن داللت دارد (کلینی .)829 /2 :1375 ،در نتیجه
کفار و ستمگرانی که در مرحله منحطی از کفر و ظلم قرار دارند بر اساس روایاترسیده به
دنیا برخواهند گشت تا مورد انتقام و عذاب و ذلت آنها باشد؛ با بیان چند نمونه این اهداف
مشخص میشود:
 -5-1-1انتقام از کافران
به استناد این روایت هدف از بازگشت مؤمنان انتقام از کافران است.

ن
وت و َال أ ن
ن
ال ل َْيس أَحد نمن الْم ْؤنمنن َ ن
ات إنَّال
ي َم َ
َحد م َن ال ُْم ْؤمنن َ
َ
ي قُت َل إنَّال َس َ َْيج ُع َح َّّت ُيَُ َ َ
...« -فَ َق َ َ َ َ ُ

َس َ َْينج ُع َح َّّت يُ ْقتَ َل ».هیچ مؤمن شهیدی نیست مگر آنکه به دنیا بازگردد تا از دنیا برود و هیچ
مؤمنی نمیمیرد مگر آنکه باز میگردد تا شهید شود (مجلسی.)40/53 :1403 ،

ص َّن ي وم ي ُقوم و من ع نذب ي ْقتص بنع َذابن نه و من أ ن
ظ بنغَْي نظ نه
 «قَ َظ أَغَا َ
ُغي َ
ََتنج َع َّن نُ ُفوس َذ َهبَ ْ
ال ل َ ْ
ت َو لَيُ ْقتَ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ

ن
و من قُتنل اقْت َّ ن ن
ي َش ْهرا ُثَّ
َ َْ َ َ
ص بن َق ْتله َو يُ َرد ََلُ ْم أَ ْع َدا ُؤ ُه ْم َم َع ُه ْم َح َّّت ََيْ ُخ ُذوا بنثَأْ نره ْم ُثَّ يَ ْع ُم ُرو َن بَ ْع َد ُه ْم ثَََلثن َ
ن
ٍ
ن
ٍ
ن
ن
ن
ي
س ُه ْم َو يَصَيُ َع ُدو ُه ْم إ َىل أَ َشد النَّار َع َذابا ُثَّ يُوقَ ُفو َن بََْ
ُيَُوتُو َن نِف لَيْلَة َواح َدة قَ ْد أَ ْد َرُكوا ََث َرُه ْم َو َش َف ْوا أَنْ ُف َ
ي َد ني ا ْْلبَّا نر َع َّز و ج َّل فَ ي ْؤ َخ ُذ ََلم نِب ُق ن
وق نه ْم( ».همان)
ُْ ُ
َ َ ُ
َ
َ
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افرادی که مرتکب قتل شدند برگردانیده میشوند تا به دست مقتول کشته و قصاص
خونها گرفتهشود و دلهای مظلومین التیام یابد؛ سپس به سوی آتش و عذاب الهی
برگردانیده شده تا در محضر الهی کیفر اصلی و آخرتی خودشان را ببینند.
 -5-1-2به ذلتکشاندن کافران
روایتی که حکایت از ذلتکافران دارد؛ البته اخبار بسیار است و از لحاظ سندی نیز باید
بررسیگردد ولی آنچه مسلم است؛ بیان مشترکات اخبار است:

«...ما نِف َه نذ نه ْاْل َُّم نة أَحد ب ٌّر و َال فَ ن
ش ُرو َن إن َىل قُ َّرنة أَ ْعيُنن نه ْمَ ،و أ ََّما
ش ُر ،فَأ ََّما ال ُْم ْؤنمنُو َن فَ يُْن َ
اجر إنَّال َو يُ ْن َ
َ
َ َ َ

شرو َن إن َىل نخز ني َّن
اّلل إن ََّّي ُهم »...هیچ فرد خوب و تبهکاری از این امت نیست ،مگر
ْ
الْ ُف َّج ُ
ار فَ يُنْ َ ُ
اینکه زنده میشود اما مؤمنان به سوی روشنایی چشمانشان و تبهکاران به سوی ذلتی که
خداوند برای آنها قرارداده زنده میشوند( .حلی)88 :1421 ،

 -5-1-3عذاب کافران
امام رضا علیه السالم در مورد عذاب کافران در زمان رجعت فرمودند:

اس ٍط و َحَْلَهم علَي و َكانَ ْ ن
«أَ ْش ُكو ج َفاء أَ ْه نل و ن
صابَة نم َن الْعُثْ َماننيَّ نة تُ ْؤ نذ نيِن فَ َوقَّ َع نِبَ نط نه إن َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك
تع َ
َ ُ ْ َ َّ َ
َ
َ َ
ن ن
اصن ْْب نْلُك ن
ك فَ لَ ْو قَ ْد قَ َام َسين ُد ْ
اْلَل نْق ()4
َو تَ َع َاىل أَ َخ َذ نميثَا َق أ َْولنيَائننَا َعلَى َّ
ْم َربن َ
الص ْنْب نِف َد ْولَة الْبَاط نل فَ ْ
ص َد َق ال ُْم ْر َسلُو َن» (کلینی)247/8 :1407 ،
لَ َقالُواَّ -ي َويْلَنا َم ْن بَ َعثَنا نم ْن َم ْرقَ ندان هذا ما َو َع َد َّ
الر َْح ُن َو َ

همانا خداوند تبارک و تعالی از دوستان ما صبر و بردباری در دولت باطل پیمان گرفت که
بر خواست الهی صبرکن ،پس آنگاه که قائم ما و بزرگ خلق قیام نمایند آنها میگویند :ای
وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ و فرشتگان ندا سردهند :که این همان
وعدهی خدای رحمان و پیامبران است ،که میگفتند.
 -6تحليل سياقي خصوصيات كفار در سورههای حواميم
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بررسی سیاقی آیهی  11سورهی غافر ،به ارتباط با آیات قبل و بعد آن بسنده نمیشود؛ از
انسجام آیات قرآنکریم و از به هم پیوستگی معانی آنها میتوان مفاهیم جدیدتری را
کسب کرد؛ بنابراین پس از بررسی تناسب سوره غافر با آیات هم صدورش و سورههایی که
از لحاظ مفهومی با این سوره هماهنگ است؛ میتوان مشخصات کفار موجود در آیه را
دقیقتر تعیین کرد.
 -6-1تناسب سورههای حوامیم
هفت سوره پیدرپی در قرآنکریم که با حروف مقطعهی (ح-م) ،به نام حوامیم نامگذاری
شدهاست؛ از سورهی غافر شروع شدهاست و به ترتیب بعد از آن فصلت ،شوری ،زخرف،
دخان ،جاثیه ،احقاف و از لحاظ معنایی با هم متناسب هستند( .سیوطی)110 :2000 ،
بررسی تناسب ابتدا و انتهای سورهها را چنین بیان میکنند« :خداوند سورهی غافر را به

ون َّن
يت أَ ْن أَ ْعب َد الَّ نذين تَ ْد ُعو َن نمن ُد ن
جاءنن
یادآوری منکران آیات الهی پایان داد« :قُ ْل إننن ُُنن ُ
ْ
ُ
اّلل ل ََّما َ
َ
ُسلن َم لنَر نب الْعال نَمي» (غافر )66/بگو« :من نهى شدهام از اینکه
نات نم ْن َرنب َو أ نُم ْر ُ
الْبَين ُ
ت أَ ْن أ ْ

معبودهایى را که شما غیر از خدا مى خوانید بپرستم ،چون دالیل روشن از جانب
پروردگارم براى من آمدهاست و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم!» و

ن
ن
ض أَ ْكثَُرُه ْم فَ ُه ْم ال يَ ْس َمعُو َن»
سورهی فصلت را با این آیات آغازکرد« :بَشَيا َو نَذيرا فَأَ ْع َر َ

(فصلت )4/قرآنى که بشارتدهنده و بیمدهنده است؛ ولى بیشتر آنان روىگردان شدند ،از
اینرو چیزى نمىشنوند! وقتی خدواند سورهی فصلت را با یادقرآن ختم فرمود ،سورهی
كي ن
ن
َّ ن
ك َّ
اّللُ ال َْع نز ُيز ا ْْلَ نكيم»
ين نم ْن قَ ْبلن َ
وحي إنل َْي َ
شوری را با یادقرآن شروعکردَ « :كذل َ ُ
ك َو إن َىل الذ َ

(شوری)3/

ك
ك أ َْو َح ْينا إنل َْي َ
سپس سورهی شوری را با یادآوری از قرآن و وحی ،ختم فرمود؛ « َو َكذلن َ
ن
ن
لكن جعلْناهُ نُورا َُنْ ندي بن نه من نَشاء نمن نع ن
تاب َو ال ْن
ك
بادان َو إننَّ َ
ُروحا نم ْن أ َْم نران ما ُك ْن َ
اْلُيا ُن َو ْ َ َ
ت تَ ْد نري َما الْك ُ
َْ ُ ْ
صر ٍ
لَتَ ْه ندي إنىل ن
اط ُم ْستَ نقيم» (شوری )52/همانگونه (که بر پیامبران پیشین وحى فرستادیم) بر
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تو نیز روحى را بفرمان خود وحىکردیم تو پیش از این نمىدانستى کتاب و ایمان چیست
(و از محتواى قرآن آگاه نبودى) ولى ما آن را نورى قراردادیم که به وسیلهی آن هرکس از
بندگان خویش را بخواهیم هدایتمىکنیم و تو مسلّماً به سوى راهراست هدایت مىکنى؛

سورهی زخرف را با همان مطالب آغاز فرمود« :و ال ن
ْك ن
تاب ال ُْمبن ن
ي» (زخرف )2/چون سورهی
َ
ف
س ْو َ
زخرف را با وعدههای عذاب و تهدیدهایی ختمکرده« :فَ ْ
اص َف ْح َع ْن ُه ْم َو قُ ْل َسَلم فَ َ

يَ ْعلَ ُمون» (زخرف )89/پس (اکنونکه چنین است) از آنان روى برگردان و بگو« :سالم بر
شما» ،امّا بزودى خواهند دانست.

ن
ب يَ ْوَم
سپس سورهی دخان را با وعدههای عذاب و هشدارهایی شروع فرمود« :فَ ْارتَق ْ

السماء بن ُد ٍ
خان ُمبني» (دخان )10/پس منتظر روزى باش که آسمان دودآشکارى
ََتنْت َّ ُ

ك ل ََعلَّ ُه ْم
پدیدآورد؛ پس از آن سورهی دخان را با یادقرآن به پایان برد « :فَنإ ََّّنا يَ َّ
س ْرانهُ بنلنسانن َ

يَتَ َذَّك ُرون» (دخان )58/ما آن [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختیم ،شاید آنان متذکّر شوند! در

ْك ن ن ن
اّلل الْع نزي نز ا ْْل ن
ادامه سورهی جاثیه را نیز با یاد قرآن شروعکرده« :تَ نْ نزيل ال ن
كيم»
تاب م َن َّ َ
َ
ُ

(جاثیه )2/این کتاب از سوى خداوند عزیز و حکیم نازل شدهاست! و آنگاه که سورهی
جاثیه را با یادی از توحید و مذمّت اهلشرک و وعدههای عذاب نسبت به آنان ختم

فرمود« :و قنيل الْيوم نَنْسا ُكم َكما نَ نسيتُم لنقاء ي ونم ُكم هذا و مأْوا ُكم النَّار و ما لَ ُكم نمن ن
انص نرين»
َ َ َْ َ
ْ ْ
ْ َ َْ ْ
ْ
َ َ ُ ُ َ

(جاثیه )34/و به آنها گفته مىشود« :امروز شما را فراموش مىکنیم همانگونه که شما
دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاورى ندارید!»
سورهی احقاف را اول با توحید و سپس با وعدههای عذاب نسبت به گناهکاران شروع

تاب نمن َّن
ن
الس ن
ض َو ما بَيْنَ ُهما إنالَّ نب ْْلَ نق َو
اّلل ال َْع نزي نز ا ْْلَ نك نيم ( )2ما َخلَ ْقنَا َّ
ماوات َو ْاْل َْر َ
يل الْك ن َ
نمود« :تَ نْ نز ُ
َّ ن
ضون» (احقاف )3/این کتاب از سوى خداوندعزیز و
ين َك َف ُروا َع َّما أُنْ نذ ُروا ُم ْع نر ُ
أَ
سمى َو الذ َ
َج ٍل ُم َ

حکیم نازل شدهاست! ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است جز بحق و
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براى سرآمد معیّنى نیافریدیم امّا کافران از آنچه انذارمىشوند روىگردانند!» (طبرسی،
798 /8 :1372؛ )123-106-9-59-31-3 /9

 -6-2بررسی انکار کفار در سورههای حوامیم
تناسب متنی و نزولی سورههای حوامیم بر اساس گواه نقلی روایات و بررسی سیاقی و
تناسب آنها مورد پذیرش قرار گرفتهاست و در تمام کتابهای تفسیری و علوم قرآنی بر
آن صحه گذاشتند .بنابراین با کنار هم گذاشتن آیات مربوط به کفار ،سیاق فضای سورهی
غافر بیشتر مشخصمیشود و اینکه آیا با بحث رجعت در ارتباط است یاخیر؟
 -6-2-1ارتباط و تناسب آیات سورهی غافر
بررسی ساختاری آیات سورهی غافر اهداف الهی سوره را مشخصمیکند؛ در حقیقت
آیات را در سه فصل میتوان تنظیمکرد:
« فصلاول ،مقابله با پدیدهی شوم مجادله با آیاتالهی است؛ با رویکرد نهی و بیان
بیثمری عملشان و عذاب دنیا و آخرت
 فصلدوم ،دعوت به پرستش خالصانه خدا در مقابل کبر و استکبارکافران از پرستش
خداست؛ تناسب این فصل با فصل قبل با دعوت مذکور در صدد از بینبردن ریشهی مجادله
و تقویت ریشه ایمان و مقاومت است و آن چیزی جز پذیرش دعوت خالصانه نیست.
 فصلسوم ،تهدید و انذار مجادلهکنندگان مشرک و متکبر و غرّه به قدرت و ثروت،
با تأکید بر عاقبت مجادله بیثمری شرک عذاب ناشی از تکبر و بیفایدگی تکبر و شرک و
مجادله را نیز زیر سؤال برده و نسبت به آنها تهدید میکند( ».اسماعیلی)129 :1392 ،

غرض اصلی این سوره بر پایهی نهی از مجادله با آیاتالهی است و کسانی که این
رسم را بپیمایند ،عذاب الهی حتماً گریبانگیر آنها خواهدشد .سیاق سوره مبنی بر عذاب در
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زمان بعث است .این مطلب نشان میدهد سیاق آیات سورهی غافر نمیتواند بر رجعت که
بحث عذاب کافران خاص است صحه بگذارد( .جوادیآملی-1389 ،الف)593 /2 :
 -6-2-1-1انکار کافران در سورهی غافر

در ابتدای سوره راجع به بلندپروازیهاى کفار و جدالشان به باطل به منظور از بین بردن
حقى که بر آنان نازل شدهاست ،سخن مىگوید ،بنابراین مىبینیم که آیات آن یکى پس از

دیگرى متعرض جدال آنان ،و پاسخ دادن به جدالشان مىشود ،یكجا مىفرماید« :ما ُُي ن
اد ُل

آَّيت َّن
اّلل إنالَّ الَّ نذين َك َفروا فََل ي غْرر َك تَ َقلبهم نِف الْبن ن
نِف ن
َلد» (غافر ،)4/جاى دیگر مىفرماید:
َ ُْ
ُُ ْ
َ ُ

آَّيت َّن
ْطان أَتهم َكْب م ْقتا نع ْن َد َّن ن َّ ن
«الَّ نذين ُُي ن
اّلل بنغَ ْنَي سل ٍ
ادلُو َن نِف ن
ك يَطْبَ ُع َّ
آمنُوا َكذلن َ
اّللُ
ين َ
ُ ْ َُ َ
ُ
اّلل َو ع ْن َد الذ َ
َ
آَّيت َّن
ْب متَ َكن ٍْب جبَّا ٍر» (غافر )35/باز هم مىفرماید« :أَ َل تَر إن َىل الَّ نذين ُُي ن
ادلُو َن نِف ن
اّلل أَ ََّّن
َ
َعلى ُك نل قَ ل ن ُ
َ
ْ َ

ص َرفُو َن» (غافر )69/و با این تکرار ،صورت استکبار و جدال آنان را از راه به رخکشیدن
يُ ْ
عذابى که امم گذشته به جرم تکذیب ،گرفتار آن شدند مىشکند ،و به همین منظور
عذابهاى خوارکنندهاى را که خدا به ایشان وعده داده ،با ذکر نمونهاى از آنچه در آخرت
بر سرشان مىآید خاطرنشان مىکند( .طباطبایی)302/17 :1390 ،

سیاق آیهی  11نشان از عدمپذیرش ایمان توسطکفار در دنیا و اعتراف آنها به این
عمل در آیهی 11سورهی غافر است؛ پرسشی که مطرح میشود این است که چرا کفار
برای رهایی از آتشعذاب روز بعث اشاره به احیاء و اماته میکنند؟ با توجه به آیهی 10
عدمایمان آنها را با اعتراف در آیهی  11یعنی عدماعتقاد به توحید و معاد ،میتوان
تصورکرد؛ یعنی زندهشدن و مردن در ابتدای خلقت که کفار در آن قائل به شرک بودند؛ به
گزارش آیهی  12همین سوره این مطلب ،اثباتمیشود« :ذلن ُك ْم نِبَنَّهُ إنذا ُد نع َي َّ
اّللُ َو ْح َدهُ َك َف ْرُُْت َو
إن ْن يُ ْش َر ْك بننه تُ ْؤنمنُوا» و عدمایمان به معاد که مردهشدن و زندهشدن در برزخ را اعترافمیکنند.

اما از آنجا که بحث از عذاب در میان است؛ گویی کفار در بیان این موضوع هستند ،که
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بگویند دو بار در بحث مرگ و زندگی عذابدیدند و حاال به خاطر عذاب قبلی تخفیفی
شامل حال آنها شود و از آتش خارجشوند؛ با این توضیح عذابابتدایی در برزخ به استناد:

ن
آل نف ْر َع ْو َن أَ َش َّد ال َْعذاب» (غافر )46/که
اعةُ أَ ْد نخلُوا َ
وم َّ
َّار يُ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْيها غُ ُدوا َو َعشيا َو يَ ْوَم تَ ُق ُ
«الن ُ

نشان از عذاب قبل از روز بعث میباشد و عذاب دوم در رجعت برای کفار درآیه اتفاق افتاده
است که از روایات بحث رجعت که گذشت ،برداشت میگردد.
در ادامهی آیات بیانمیشود که این سخن زیردستان کفار است و والیان آنها در این

تقاضا سهیم نیستند و در همان کفر خود پابرجا هستند؛ چرا که از لفظ « َ َّ ن
ين
قال الذ َ

استَك َْْبُوا( »...غافر )4/استفاده شده است و در زمان رجعت کفاری که در کفرمحض هستند،
ْ
رجعتمیکنند و در این اعتراف نسبت به زیردستانشان اعتراضینکردند .در ادامهی آیات
سورهی غافر بحثکفر آن ها در سه اصل دین خالصه شده است :بحث خلقت و زنده شدن و

مردن توسط خداوند یعنی توحید الهیُ « :ه َو الَّ نذي َخلَ َق ُك ْم نم ْن تُر ٍ
اب ُثَّ نم ْن نُطْ َف ٍة ُ ...ه َو الَّ نذي ُُْييني َو
يت ( »...غافر 68/و  )67و بحث رسالت انبیاء« :الَّ نذين َك َّذبوا نبل ن
ْك ن
تاب َو نِبا أ َْر َسلْنا بن نه ُر ُسلَنا»...
ُُين ُ
َ ُ

(غافر )70/و بحث عذاب و روز معاد تا آخر سوره این چنین است.
این تحلیل نشان میدهد که روایات رسیده میتواند بحث رجعت در آیه را اثباتکند .در
ادامهی آیات بحث کفار در سورههای دیگر بررسی میگردد تا با این تحلیل مقایسه شود.
 -6-2-2انکار کافران در سورهی فصلت
این سوره پیرامون اعراضکفار از کتابى که بر آنان نازل شده ،یعنى از قرآنکریم ،سخن
مىگوید؛ از همان ابتداى سوره ،این معنا را خاطرنشان مىسازد ،و بعد از هرچند آیه یکبار
همان را متعرضمىشود؛ الزمهی اعراضمشرکین از کتاب خدا انکار اصول سهگانهی دین
است که اساس دعوت حقه اسالم را تشکیلمىدهد ،و آن عبارتاست از وحدانیت خدا،
نبوت خاتماالنبیاء صلیاهلل علیه وآله و معاد ،و چون چنین الزمهاى در کار بود ،بنابراین در
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باره این سه اصل مفصل سخنمىگوید ،و در ضمن بشارت و انذار مىدهد (طباطبایی،

 .)358 /17 :1390ارتباط این بحث همان بحث جدل کفار در سورهی غافر است.
 -6-2-3انکار کافران در سورهی شوری
صحبت از مشخصات و صفات کفار و اینکه فرشتگان برای آنها استغفار نمیکنند و بحثهایی
از قبیل عذاب آنها در قیات است( ،جوادیآملی-1389 ،ب )362/13 :اما مشخصهای که باز
در این آیه تکرار شدهاست ،بحث مجادلهی کفار است و دالیلشان پیش خداوند
قابلپذیرش نیست و راه فراری در روز قیامت ندارند و باز بحث نسبت زندهکردن و مردن

ن
َّ ن
اّلل نمن ب ْع ند ما ْ ن
يب لَهُ ُح َّجتُ ُه ْم
ين ُُيَاجو َن نِف َّ ْ َ
استُج َ
به دست خداوند با اشاره به این آیاتَ « :و الذ َ
ن
ن ن َّ ن
ن
ين ال يُ ْؤنمنُو َن نّبا...
ضة نعنْ َد َرّبنن ْم َو َعلَْي نه ْم غَ َ
داح َ
ضب َو ََلُ ْم َعذاب َشديد ( … )16يَ ْستَ ْعج ُل ّبَا الذ َ
ٍ
ن ن
تاع ا ْْلياةن
(شوری... )18/و ي ْعلَم الَّ نذين ُُي ن
ادلُو َن نِف آَّيتننا ما ََلُ ْم نم ْن َنَم ٍ
يص ( )35فَما أُوتيتُ ْم م ْن َش ْيء فَ َم ُ َ
َ َ َ َ
الدنْيا و ما نع ْن َد َّن
نن
آمنُوا َو َعلى َرّبنن ْم يَتَ َوَّكلُو َن» (شوری)36/
ين َ
َ
اّلل َخ َْي َو أَبْقى للَّذ َ

 -6-2-4انکار کافران در سورهی زخرف
در نگاهکلی به سوره همان سه هدفاصلی در سورهی غافر باز تکرار میشود؛ یعنی بحث
اثبات توحید و اشاره به معاد و اهمیت قرآن و فرستادهاش ،اما مشخصاتجزئی بیشتری از
رفتار کفار را نشانمیدهد و در بیان علترفتار آنها اشاره به صفاتجهل «َ ...و ُه ْم ال
ض ٍ
َلل ُمبن ٍي» (زخرف )40/و خرافات و ارزشهای
يَ ْش ُع ُرو َن» (زخرف )66/و «َ ...و َم ْن كا َن نِف َ
ن
ن َّ ن
باد َّ
الر َْح نن إنانَثا» (زخرف ،)19/اسراف «...قَ ْوم ا
ين ُه ْم ع ُ
باطل و شرک «َ ...و َج َعلُوا الْ َمَلئ َكةَ الذ َ
ن
ي» (زخرف ،)5/تکذیبپیامبران «...كانُوا بن نه يَ ْستَ ْه نزُؤ َن» (زخرف...« ،)7/إنذا ُه ْم نمنْها
ُم ْس نرف َ
نن
ي» (زخرف )54/میشود.
يَ ْ
ض َح ُكو َن» (زخرف ،)47/ظلم و فسق «...إن َُّنُ ْم كانُوا قَ ْوما فاسق َ

(رضاییاصفهانی)178 :1389 ،
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نکته قابلتوجه ایناست که ،خداوند همان جریان انتقام از کفار را در این آیات نیز
مطرح می کند و به پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله واگذار نمیکند .اشاره به این

ن
ن
ك فَنإ َّان نم ْن ُه ْم
ْه َ َّ
آیات....« :فَانْتَ َق ْمنا نم ْن ُه ْم فَانْظُْر َك ْي َ
ب بن َ
ي» (زخرف)25/؛ «فَنإ َّما نَذ َ
ف كا َن عاقبَةُ ال ُْم َكذبن َ
م ْنت نقمو َن ( )41أَو نُ نري ن َ ن
انه ْم فَنإ َّان َعلَْي نه ْم ُم ْقتَ ند ُرو َن» (زخرف )42/و کفار و مشرکان
َّك الَّذي َو َع ْد ُ
ْ َ
َُ ُ

محض و غیرمحض از هم جدا شدند ،عدهای به توحید فاعلی خداوند اعتقاد دارند و از خلق

ن
يم» (زخرف )9/وعدهای به عنوان مستکبر به
اولیه خبرمیدهند ...« :لَيَ ُقول َّ
ُن َخلَ َق ُه َّن ال َْع نز ُيز ال َْعل ُ
عنوان کافرمحض هستند؛ ولی در سرنوشت هر دو گروه عذاب یکسان مطرح میگردد...« :بَ ْل
ُه ْم قَ ْوم َخ نص ُمو َن» (زخرف)58/؛ «...ال يُ َف ََّتُ َعنْ ُه ْم َو ُه ْم فن نيه ُم ْبلن ُسو َن» (زخرف)75/

 -6-2-5انکار کافران در سورهی دخان
محتوای سوره چنین است که پس از بیان نزول قرآن در شب قدر ،کسانى را که در حقّانیت
کتاب خدا ابراز تردید مىکنند از عذاب دنیا و آخرت بیم مىدهد .براى نمونه ،از عذاب
دنیوى فرعونیان (غرق شدن در دریا) و عاقبت سختتر آنها در آخرت یادمىکند .در مقابل
گروه کافر و بىاعتقاد به کتابآسمانى ،از مؤمنان یادمىکند که بهشتهاى پرنعمت پاداش
آنهاست( .ملك احمدی )58/2 :1435 ،در این سوره نیز بحثانتقام در آیات از کفار مطرح
است ،اما این بار هم در دنیا و هم در آخرت و مخصوص کفاری است ،که در شك هستند و
برای آنان از کفر فرعون که در حداعلی کافران بود ،مثال آورده میشود( .طباطبایی:1390 ،

 )129/18اشاره به آیاتذیل نشان از آن است که شكکفار درمورد خداوند مربوط به بحث

يت َرب ُك ْم َو
نزول تنها نیست به بحث زنده و مرده شدن آنها نیز هست« :ال إنلهَ إنالَّ ُه َو ُُْييني َو ُُين ُ
ن
ي ( )8بل ُهم نِف َش ٍ
ك يَل َْعبُو َن» (دخان)9/
َرب آبئن ُك ُم ْاْل ََّول َ
َْ ْ

نکتهی ارتباطی با محتوای سورهی غافر برداشتن عذاب است با این تفاوت که در دنیا

ذاب إن َّان ُم ْؤنمنُو َن» (دخان )12/ولی چون گفتار آنها راست
است نه در قیامت « َربَّنَا ا ْك نش ْ
ف َعنَّا ال َْع َ
نیست در ایمان خداوند باز بحث انتقام را مجدد تکرارکردهاست و به روز قیامت متصل
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ن
ش الْبَطْ َشةَ الْ ُك ْْبى إن َّان ُم ْنتَ نق ُمو َن» (دخان)16/؛ نکتهی دیگر اینکه این کفار
میکند« :يَ ْوَم نَ ْبط ُ

«موت اولیه» را قبول داشتند و معاد را نمیپذیرفتند؛ پس نمیتوان گفت در کفار سورهی
غافر منظور آنها از دو بار میراندن ،ابتدا در دنیا و سپس در برزخ است چون در دنیا این

اعتراف را کرده بودند« :إن ْن نه َي إنالَّ َم ْوتَ تُنَا ْاْلُوىل َو ما ََْن ُن نِبُْن َش نرين» (دخان )35/هرچند این آیات
مخصوص فرعونیان است ولی رفتارشان همانند آنها مثال زده شده که خود آنها را نیز
شامل میگردد .در ادامهی آیات باز فضای عذاب برای آنها به تصویر کشیدهمیشود که

نشان از عذاب روز محشر است؛ نتیجه اینکه رفتار آنها نشان از کفرمحض است ،که با
برنداشتن عذاب از آنها مشخص میگردد.
 -6-2-6انکار کافران در سوره جاثیه
مهمترین مطالب این سوره در بحث کفار ،ادعاهاى مادیّون در انکار معاد و پاسخ قاطع به
آنان است (آیات  .)26-24و همان بحثتوحید و معاد و نحوهی عذابکفار نیز ادامه
پیدامیکند .نکات مشترک این سوره با بحثهای سورهی غافر اشاره به بحث احیاء بعد از
موت توسط خداوند است؛ که مورد انکار قرارمیگیرد؛ (رضایی اصفهانی )185 :1389 ،البته
اشاره به بحث نشانههای معاد است که در آسمان و زمین به وقوع میپیوندد و نه آن
خلقتاولیه که در سورهی دخان مورد قبول مشرکان بود« :و ا ْختن ن
َلف اللَّيْ نل َو النَّها نر َو ما أَنْ َز َل
َ

اّلل نمن َّ ن ن
ن
ن
ص نر ن
يف ن
َّيح آَّيت لنَق ْوٍم يَ ْع نقلُون» (جاثیه)5/؛
الر ن
ض بَ ْع َد َم ْوِتا َو تَ ْ
َحيا بنه ْاْل َْر َ
السماء م ْن نرْز ٍق فَأ ْ
َُّ َ

بحث مجادله در آیاتالهی با آگاهی نسبت به آن نیز به نحوی تکرار میشود و سخن از

آَّيت َّن
استکبار آنها از روی لجاجت است« :يسمع ن
اّلل تُ ْتلى َعلَ ْي نه ُثَّ ي ن
صر ُم ْستَكنْْبا َكأَ ْن َلْ يَ ْس َم ْعها
ُ
َ َُْ
فَ بَ نش ْرهُ بن َع ٍ
ذاب أَلن ٍيم» (جاثیه )8/اشاره به بحث مجازات توسط خداوند و نه مومنان در آیهی

(جاثیه )14/نشان از عذاب اخروی کافران است که در سورههای پیشین نیز تکرار شدهبود:
ن
اّلل لنيج نزي قَوم ا نِبا كانُوا يك ن
ن نن
نن
ْسبُو َن»؛
َ
ين ال يَ ْر ُجو َن أَ ََّّي َم َّ َ ْ َ ْ
ين َ
آمنُوا يَغْف ُروا للَّذ َ
«قُ ْل للَّذ َ
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زندگی و مرگ کفار و مومنین در این آیه متمایز نیست« :أَم ح نس َّ ن
السين ن
ئات
َت ُحوا َّ
ين ْ
اج ََ
ب ا لذ َ
ْ َ َ

أَ ْن ََْنعلَ ُهم َكالَّ نذين آمنُوا و َع نملُوا َّ ن ن
ساء ما َُيْ ُك ُمو َن» (جاثیه )21/مومنان
واء ََْم ُ
َ ْ
َ َ َ
ياه ْم َو ََم ُاِتُ ْم َ
الصاْلات َس ا

و کفار حیات و مرگ اولیه در هر دو یکسان است .با این بیان نمیتواند اشاره در آیهی 11
سورهی غافر در احیاء و اماته اولیه که در هر دو یکسان بیان شده است؛ موردی باشد که
کفار آن را به عنوان ایمان بیانکنند ،چون این امر برای آنها حل شده بوده است و نیازی به
عنوان حجت برای رهایی از عذاب نیست.
در اینکه کفار مطرح ،نیز باز در این سوره ،کفار محض هستند؛ اشاره به آیهی 23
است که از عدم هدایت آنها حکایت میکند که راه هدایت خود را بستهاند و دیگر هدایت

ضلَّهُ َّ
اّللُ َعلى نعل ٍْم َو َختَ َم َعلى َسَْ نع نه َو قَلْبن نه َو َج َع َل َعلى
ت َم نن َّاُتَ َذ إنَلَهُ َهواهُ َو أَ َ
نخواهند شد« :أَ فَ َرأَيْ َ
بص نرهن نغشاو اة فَمن ي ْه ند نيه نمن ب ع ند َّن
اّلل أَ فََل تَ َذَّك ُرو َن»
ْ َْ
ََ
َ َْ َ

در ادامهی آیات ،اعتقاد به زندگی و مرگاولیه را از سمت آنها بر پایهی شك و ظن
اعالم میکند و نه یقین و در قیامت به آن ایمان خواهندآورد .پس اعتقاد به حیات و مرگ
اولیه را در قیامت به آن یقین پیدا خواهندکرد و نه در دنیا؛ در صورتیکه در آیات و
سورههای قبلی این خلقتاولیه را به خداوند نسبتمیدادند و در این آیه بیانمیکند که آن
ن
ي»
فقط ظنی از سمت آنها است...« :قُلْتُ ْم ما نَ ْد نري َما َّ
الس َ
اعةُ إن ْن نَظُن إنَّال ظَنا َو ما ََْن ُن نِبُ ْستَْيقنن َ

(جاثیه)32/
در نتیجه کفار در این سوره نیز همان بحثاستکبار در سورهی غافر را دارند و چون
بحث از مادیگرایی آنها است و اشاره به عدماعتقاد به معاد ،همان شاخصهی کفار
سورهی غافر را دارند .اما اینکه همان شكاولیه را بخواهند در آیهی 11سورهی غافر ،به

یقین و ایمان اثباتکنند؛ رد میشود ،چرا که در همان سوره ،خداوند میفرمایند« :يَ ْعلَ ُم خائننَةَ
ن
ْاْلَ ْع ُ ن
ور» ( )19یعنی این اعتقاد نیز باطل است و از آن چه در سینه دارید و
ي َو ما ُُتْفي الص ُد ُ
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اعتقادی به آن ندارید را آگاه است .کفر و نفاق و گناهان است که صاحبش آن را در نفس
خود پنهان مىداشت( .طباطبایی)320/17 :1390 ،

 -6-2-7انکار کافران در سورهی احقاف
آخرین سوره از سورههایحوامیم که ارتباطی منسجم بین آنها برقراراست ،سورهی
«احقاف» میباشد .این سوره همان بحثهای اعتقادی :توحید و معاد و ارسال پیامبران و
انکار آنها از طریق اقوامگذشته را متذکرمیشود .از خصوصیات کافران در این سوره ،که
مشترک با دیگر سوره های حوامیم هستند؛ دارای خصوصیت :انکار معاد و استهزاء ،سحر و
دروغ و افسانه نامیدن قرآن میباشند؛ علت آن را ناشی از استکبار و انحراف از توحید
بیانمیکند ،یعنی همان خصوصیت مجادله با آیات در سورهی غافر اما به شکل مصداقی
آن و با بیان خصوصیت قوم عاد و رفتار مشابهکفار زمان پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و
آله مقایسه میشوند و سرگذشت آنها را به عنوان درس عبرت بیانمیکند( .زرسانان:1385 ،

 19تا 36؛ فضلاهلل )7/21 :1419 ،انکار معاد در این سوره با بحث اعراضکفار نسبت به
انذار آنها صورت میگیرد (طباطبایی.)186/18 :1390 ،

ضل نَمَّ ْن يَ ْد ُعوا نم ْن
نشانه کفرمحض در این سوره با این آیات معنا پیدا میکندَ « :و َم ْن أَ َ
ون َّن
ن ن
ُد ن
ن
يام نة َو ُه ْم َع ْن ُدعائن نه ْم غافنلُون» (احقاف...« ،)5/إن َّن َّ
اّللَ ال يَ ْه ندي
يب لَهُ إنىل يَ ْوم الْق َ
اّلل َم ْن ال يَ ْستَج ُ
الْ َق ْوَم الظَّالن نمي» (احقاف )10/شرک و عدم هدایت ظالمان است و علت آن کفرمحض را
همان استکبار و فسقی که در سورههای دیگر بیانکرده میداندُ ...« :ك ْنتُ ْم تَ ْستَكنْْبُو َن نِف ْاْل َْر ن
ض

بنغَ ْنَي ا ْْلَنق َو نِبا ُكنْتُ ْم تَ ْف ُس ُقون» (احقاف.)20/

در تمام آیات بعد خبر از موقعیت و توصیف قیامت است یعنی این افراد در آنجا جزا

ن
ن
ك
ت إنلَيْك( »...احقاف)15/؛ «أُولئن َ
َّاس( »...احقاف)6/؛ «...إننن تُ ْب ُ
داده میشوندَ « .و إذا ُحش َر الن ُ
أَصحاب ا ْْلن نَّة خالن ندين فنيها( »...احقاف)16/؛ «و ي وم ي عر َّ ن
ين َك َف ُروا َعلَى النَّار( »...احقاف)20/
َ َْ َ َُْ ُ
ْ ُ َ
ض الذ َ
َ

اما بحث جدی زندهشدن مردگان نیز ،در این سوره نیز ،مطرحمیگردد« :أَ َو َلْ يَ َرْوا أ َّ
َن َّ
اّللَ
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ماوات و ْاْلَرض و َل ي ْعي نِبَل نْق نه َّن بن ن
الس ن
قاد ٍر َعلى أَ ْن ُُْيين َي ال َْم ْوتى بَلى إننَّهُ َعلى ُك نل َش ْي ٍء قَ ندير»
الَّ نذي َخلَ َق َّ
َ ْ َ َ َْ َ

(احقاف )33/و پاسخی که کفار در اعتراف به ایمان میدهند در اینجا نیز باز
تکرارمیگردد ،بدون توضیحی که در سورهی غافر مبنی بر حیات و مرگ دوگانه باشد؛
فقط اعتراف به بحث توحید و معاد که در هنگام عذاب از آنها پذیرفته نیست و نشان از
عدم واقعی بودن آن دارد .نکتهی دیگر اینکه عذاب کفار در اینجا نیز ،فقط به دست
خداوند وعده دادهشده است و نه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و این قرینه بر این است که در
زمان حیاتشان عذاب نشدند و عذاب به روز قیامت رسیده و با اشاره به آیهی  11سورهی
غافر قبل از این عذاب یكبار دیگر نیز عذاب شدند و آن احتماالً همان بحث رجعت و
بازگشت مستکبرین و فاسقین و کسانی که در این دنیا ایمان نیاوردند ،میباشد.
 -7تحليل روایت با سياق آیهی  11سورهی غافر
همانگونه که تحلیل شد سیاق آیات این سورهها ،بر سه محور اصلی اعتقادی توحید ،معاد
و پیامبران و در کنار آن عدمپذیرش آن از سمت مشرکین با خصوصیاتی که در هر هفت
سوره مشترک بیان شد و اشاره به حیات و مرگ به دست خداوند بود و با بررسی انکار
آیات از سمت کفار عذابی دردناک به آنها وعده داده شده ،که در هنگام عذاب قیامت اقدام
به اظهار ایمان می کنند ،تا شاید از عذاب رهایی شوند و این نوع وعده عذاب در رجعت به
کفار محض نیز داده شده است؛ آنچه مورد توجه است ،اینکه با اشاره به دوبار مرگ و
زندگی که یکی حیات و مرگ دنیوی باشد و یکی حیات و مرگ برزخی ،سازگاری ندارد،
چرا که سیاق آیات خبر از عذاب اخروی است و توسل به اثبات مرگ و زندگی آن هم
دوبار نشان از تأکید است ،که از آن رهایی پیدا کنند در صورتیکه آنها را متنبه کند،
سازگاری دارد و در سراسر آیات نشان از این است که حتی اگر در لحظه عذاب بازگردند
باز به همان کار سابق میپردازند و فقط برای رهایی از آتش چنین ادعاییدارند( .مجلسی،

بیتا )35- 34/64 :اما بحث تنبیه با عذاب بیشتر سازگاری دارد ،یعنی با دو بار عذاب در
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زمان برزخ (العروسی الحویزی )553/3 :1415 ،و رجعت ،ما متنبه شدیم و از عذاب اخروی
ما را رهایی دهید .در بحث بیداری انسانها آمدهاست که برزخ نسبت به عالم دنیا بیداری

است و قیامت نسبت به برزخ ،چنانکه کافران در بعث میگویندَّ...« :ي َويْلَنا َم ْن بَ َعثَنا نم ْن
َم ْرقَ ندان( »...یس )52/این آیه نیز نشان می دهد :کفاری هستند که حتی در برزخ هم متنبه

نشدند و زمان بیداری آنها در زمان بعث است( .ابن بابویه62 :1414 ،؛ جوادیآملی-1389 ،
ج)83/20 :

جوادی آملی و فاضل لنکرانی این تحلیل را که آیه  11سورهی غافر مربوط به رجعت
باشد را با سیاق خود آیه سازگاری نمیدهند و تحلیل آنها این است:

ن
ي َو ْاْل نخرين» که نمیآیند ،یك گروه خاص میآیند و
«امّا در رجعت همه بشر «من ْاْل ََّول َ

در تمام روایتهای رجعت هم همین است که «فیالجمله» میآیند ،نه «بالجمله»؛ یعنی

ن
ي َو ْاْل نخرين» در رجعت زنده میشوند ،عدّه زیادی زنده میشوند ،بله
جمیع بشر «من ْاْل ََّول َ

زنده میشوند! لکن این افراد از آنها نیستند .بنابراین از حرف اینها نفی رجعت بر نمیآید،
چه اینکه اثبات رجعت هم با این ،کار آسانی نیست ،به دلیل اینکه اینها گفتندَ ...« :ربَّنا أ ََمتَّنَا

اثْنَتَ ْ ن
َحيَيْتَنَا اثْنَتَ ْ ني( »...جوادیآملی )736 :1396 ،که حیات و مرگ درآیه ،دنیوی و
ي َو أ ْ

برزخی است و سیاق آیات فضای قیامت را به صورت عمومی برای کفار مطرح میکند؛
چون فضای لحظهی عذاب است ،نمیتواند مربوط به رجعت باشد( .جوادیآملی:1393 ،
590/2؛ فاضل لنکرانی)1396 ،

تفاوت تحلیل مذکور با بیانات ایشان این است که ایشان میفرمایند :کفار ،رجعت را
نفی نمیکنند اما احتماالً با بیان این تحلیل بشود ،بحث رجعت را اثباتکرد؛ از زبان کفار با
روش استفاده از «سیاق سوره» که همگی نشان از «کفارمحض» هستند و خاص این آیات
است ،کفار با خصوصیات مطرح در آیات خاص میشوند و همان تعبیر «فی الجمله» را
میگیرند و فقط مصادیق آن مشخص نیست.
نتيجهگيری

بررسی آیة  11سورة غافر و ارتباط آن با بحث رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات 259

اختصاص مرگ و زندگی دوگانه در ذیل آیه  11سورهی غافر از اختالفات تفسیری است
و بیشتر مفسران از طریق آن و آیات مشابه به شمارش مرگ و زندگی انسانها در قرآن
پرداختند ،اما با بررسی سیاقی آیات در سورهی غافر و سورههای حوامیم که با سورهی
مورد نظر همسیاق هستند ،میتوان بیانکرد:
 -1آیه در بیان شمارش مرگ و زندگی نیست.
 -2خصوصیات کفار در سورههای حوامیم یکی است؛ یعنی همهی آنها ،سه اصل مهم
اعتقادی توحید ،معاد و نبوت را منکر هستند.
 -3خصوصیاتکفار ،نشان از کفرمحض آنها است و در آیات مختلف به آن اشاره
شدهاست و بحث عذاب آنها بر عهدهی پیامبرصلی اهلل علیه و آله گذاشته نشدهاست و
خداوند خود در زمان بعث آن را بر عهده گرفتهاست.
 -4مفهوم دیگری که از آیه میتوان ارائه داد تعداد عذابها توسط کفار است به
استناد سیاق آیه که در هنگام عذاب در روز بعث کفار چنین استداللیمیکنند.

 -5تفسیر دیگر « ...أ ََمتَّنَا اثْنَتَ ْ ن
َحيَيْتَنَا اثْنَتَ ْ ني »...با توجه به بیان عذاب در زمان
ي َو أ ْ

قیامت ،تعداد عذابکفار است؛ یكبار در برزخ و یكبار در زمانرجعت که مورد استدالل
آنهاست و برای رهایی از عذاب اخروی ،متوسل میشوند و چون ایمان آنها در لحظهی
عذاب به استناد آیهی آخر سورهی غافر و روایات مورد پذیرش نیست ،و باید قبل از
تحقق وعدهی عذاب متنبه شوند نه در هنگام عذاب و اینکه آیا کفارمطرح در آیه از
کفارمحض در زمان رجعت هستند یا خیر با بررسی آیات و مشخصات آنها با کفار موجود
در روایات مطابقت میکند.
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قم.3 ،
 .57کرباسى ،محمدجعفر1422( ،ق) ،اعراب القرآن ،دار و مکتبۀ الهالل ،بیروت.1 ،
 .58کرمى ،محمد1402( ،ق) ،التفسير لکتاب اهلل المنير ،علمیه ،قم.1 ،
 .59کلینى ،محمدبنیعقوب1407( ،ق) ،الکافي( ،مصححین :علىاکبنر غفنارى و محمدآخونندى)،
دارالکتب اإلسالمیۀ ،تهران.4 ،
 .60مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى1403( ،ق) ،بحار األنوار ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.2 ،
 .61مدرسى ،محمدتقى1419( ،ق) ،من هدى القرآن ،دار محبیالحسین ،تهران.1 ،
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 .62مجتبوى ،سیدجاللالدین1371( ،ش) ،ترجمه قرآن ،حکمت ،تهران.1 ،
 .63مصطفوى ،حسن1430( ،ق) ،التحقيق فى کلمات القرآنالکریم ،دار الکتبالعلمیۀ ،بیروت.1 ،
 .64معرفت ،محمدهادى1387( ،ش) ،التفسير األثری الجامع ،موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهیند،
قم.1 ،
 .65ننننننننننننننن 1410( ،ق) ،التمهيد في علومالقرآن ،حوزه علمیه ،قم.3 ،
 .66مغنیه ،محمدجواد1424( ،ق) ،التفسير الکاشف ،دارالکتاب اإلسالمی ،قم.1 ،
 .67مکارم شیرازى ،ناصر1371( ،ش) ،تفسيرنمونه ،دار الکتب اإلسالمیۀ ،تهران.1 ،
 .68مقاتل ،بن سلیمان1423( ،ق) ،تفسير مقاتلبنسوليمان( ،محقنق :عبنداهلل محمودشنحاته) ،دار
إحیاءالتراثالعربی ،بیروت.1 ،
 .69موسوىسبزوارى ،عبداالعلى1409( ،ق) ،مواهبالرحمن في تفسيرالقرآن ،دفتر آیتاهلل العظمى
السبزوارى ،بیجا.2 ،
 .70موسوىگرمارودى ،على1384( ،ش) ،ترجمه قرآن ،قدیانى ،تهران.2 ،
 .71موسى ،حسینیوسف1410( ،ق) ،اإلفصاح ،مکتب االعالم االسالمی ،قم.4 ،
 .72ملكاحمدی ،علیبمان1435( ،ق) ،آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ،مرکنز بینالمللیترجمنه و
نشر المصطفی(ص) ،قم ،بیچا.
 .73تفلیسى ،حبیشبنابراهیم1371( ،ش) ،وجوه قرآن ،دانشگاه تهران ،تهران ،بیچا.
 .74مفید ،محمدبنمحمدبننعمان1414( ،ق) ،اوائل المقاالت في المذاهب و المختوارات( ،محقنق:
العکبریالبغدادی) ،دارالمفید ،بیروت.2 ،
 .75شریف المرتضى1405( ،ق) ،رسائل ،دارالقرآنالکریم( ،محقنق :السنید احمدالحسنینی) ،سنید
الشهداء  ،قم ،بیچا.
 .76جوادیآملی ،عبداهلل1389( ،ش)-ج ،تفسير تسنيم( ،محققین :مجید حیدری و حسن جلیلی)،
اسراء ،قم.1 ،
 .77نننننننننننننننن 1389( ،ش)-ب ،تفسير تسنيم( ،محقق :عبدالکریم عابدینی) ،اسراء ،قم.3 ،
 .78ننننننننننننننن 1389( ،ش)-الف ،تفسير تسنيم( ،محقق :علی اسالمی) ،اسراء ،قم.6 ،
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 .79حرعاملى ،محمدبنحسن1362( ،ش) ،اإلیقا من الهجعة بالبرهان على الرجعة ،احمد جنتى،
(مصحح :سیدهاشم رسولىمحالتى) ،1 ،نوید ،تهران.
 .80کلینى ،محمد بن یعقوب1375( ،ش) ،اصول الکافي ،محمدباقر کمرهاى ،3 ،اسوه ،قم.
 .81صدر ،محمدباقر1406( ،ق) ،دروسفي علمالصول ،دارالکتاباللبنانی ،بیروت ،بیچا.
پایاننامهها
 .82اسماعیلی ،اکرم1392( ،ش) ،پایاننامه :تفسوير سواختاری سووره غوافر ،دانشنکده الهینات و
معارفاسالمی ،قم.
 .83حیدرزید ،سیدنسیم ،محمدحسن زمانی1384( ،ش) ،پایاننامنه :رجعوت از دیودگاه قورآن و
سنت از منظر فریقين -با تأکيد بر پاسخگویي به شوبهاتجدید ،دانشنگاه مرکنز جهنانیعلوم
اسالمی مدرسهعالی امام خمینی(ره) ،قم.
مقاالت
 .84رجبی ،آرش ،علینصیری1395( ،ش)« ،بررسی تفسیری مراحله اماته و احیاء مبتنی بر آیهی
 11سورهی غافر» ،مطالعات تفسيری ،سال ،7ش  ،27قم ،صص.159-180
 .85زرسانان ،عاطفه1385( ،ش)« ،بررسی تناسب سورههای حوامیم» ،بينات ،سنال  ،13ش،51
قم ،صص .36-19
منابع دیجيتال
 .86پاکتچی ،احمد1398( ،ش) ،دایره المعارف اسالمی بنزرگ اسنالمی :مندخل رجعنت ،مرکوز
پژوهشهای ایراني اسالمي.

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/12404

 .87جوادیآملی ،عبداهلل1396( ،ش) ،1393/11/11 ،دروس خارج تفسیر آیتاهلل جنوادیآملی
سال  ،94-93مرکز تحقيقات رایانهای قائميه اصفهان ،بیچا.
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88. http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NzcyNw%3d
%3d-dddd8%2ddddd0%3d
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 .89صحرایی ،فاطمه1384( ،ش) ،اعراب آیات القرآن الکنریم ،نشنر دیجیتنال :مرکوز تحقيقوات
رایانهای قائميه اصفهان،

www.ghaemiyeh.com

 .90فاضللنکرانی ،محمدجواد ،)1396/7/18( ،تفسيرموضوعي پيرامون آیات معاد ،جلسه .3
91. http://fazellankarani.com/persian/lessons/2080 /

