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 چکيده 

غافر،  یهسور یهدهمین آیمفسرینی از شیعه با توجه به روایات رسیده در ذیل یاز
دانند؛ رجعت رجعت می موجود در آیه را مربوط به بحث تعبیر دو مرگ و زندگی

تعالی، در هنگام اند که به واسطۀ آن ذات باری الهی خداوند دانستههای را از وعده
که بودند السالم، گروهی از مردگان را به همان صورتیمهدی علیهظهور حضرت 

مظلوم را  کند؛ به تبع آن حقگرداند تا گروهی عزیز و گروهی را ذلیلمیبه دنیا بر
تفسیری راجع به اختصاص بحث ستاند. با توجه به اختالف نظراتاز ظالم باز
های سازی اختصاص مرگغافر، به دنبال شفافی سوره 11ی آیهرجعت در 

فهوم صحیح این آیه بر گانه مربوط به کفار؛ به روش توصیفی و تحلیلِ سیاقی، مدو
گردد. با وجود قرائن سیاقی از آیه اساس پاسخگویی به شبهات موجود بررسی می

مورد نظر، این آیه ی آیهرجعت ذیل  رسیده در بحث آحاد در روایاتو اخبار 
رجعت باشد؛ اما با  تواند مربوط به کفار در زمانکفار است و نمیمربوط به عموم

سیاق های همکفار در سورهرجعت و مشخصات کفار در زمانمشخصات یهمقایس
محض هستند و شود که: این افراد در کفرمیغافر )حوامیم( مشخصی سورهبا 

رجعت شود؛ بنابراین با مشخصات کفار در زماننمیالهی از آنها برداشتهعذاب
ن و زنده کردن تواند به استناد سیاقی، منظور از دو بار میراندمطابقت دارد و می
 الهی برای آنان است.کفار، دو بار عذاب
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 مقدمه -1

اند، ولی در مصادیق رجعت از موضوعات اعتقادی فریقین است؛ هرچند اصلِ آن را پذیرفته

شیعیان است، یعنی  یهنظر دارند؛ در این تحقیق مبنا ادلاجرای آن با هم اختالف یهو نحو

السالم برای یاری علیهظهور حضرت مهدی  در زمان پاکانای از خالصان و بازگشتن عده

گرفتن از آنان است. تعدادی ای از کفار و دشمنان برای انتقامایشان و همچنین بازگشت عده

ر آیات گانه دهای چنددیگر به استناد روایت و بررسی مرگروایی و تفاسیر از تفاسیر 

 فَاْعََتَْفنا اثْ َنَتْين  َأْحيَْيَتَنا وَ  اثْ َنَتْين  َأَمتََّنا رَبَّنا قاُلوا»غافر با این مضمون ی ی سورهآیهقرآن، یازدهمین 

 -گرداندى زنده بار دو و میراندى بار دو را ما پروردگارا،: گویند» «ُخُروٍج منْن َسبنيلٍ  بنُذنُوبننا فَ َهْل إنىل

 به راهى هیچ آیا پس داریم، اقرار گناهانمان به اینك ،-کردیم یقین آخرت ندگانىز به اکنون

را مربوط به بحث رجعت  (1/468: 1371)مجتبوی، « هست؟[ دوزخ این از] شدن بیرون سوى

های اند، با توجه به اینکه نوع مرگ و زندگی موجود در آیه را در تفاسیر به صورتدانسته

های سیاقی آیاتی که مربوط به کفار است در سورهبنابراین با بررسی ؛استمختلف بیان شده

آن با بحث رجعت، ی مقایسهشود؛ و های حوامیم میغافر که سورهی سورهنزول با هم

 بررسی خواهد شد.« گانه به بحث رجعتهای دواختصاص مرگ»ابهام در  یهشبه

رسیده و تطبیق با آیات قرآن،  ارزدایی از اخبرجعت و ابهاماثبات بحث  یهدر زمین

گرفته و متقابالً در این بین، ها صورتنامهاخیر، بین مقاالت و پایان یهتحقیقاتی در این ده

رجعت و روایات اسنادی ای نیز به این آیه استناد و عده «رجعت»تعدادی برای اثبات 

 اند؛ از آن جمله مقاالت: رسیده آن را سنجش کرده

 «بیّنات؛در مجله 1387اثر زهره سادات نبوی، سال « یدگاه قرآن و احادیثرجعت از د  

 «1390آگاهی در سال  اثر معصومه« قرآن در دوگانه هایمرگ گشایی رمز 

اثر سید « شناسی موضوع رجعتمنبع»حدیث، و  و قرآن هایپژوهش موجود در مجله

 واقع در مجله امامت پژوهی، 1393مجید نبوی در سال  
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 «اثر آرش «غافری سوره11ی آیهسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر برر ،

  واقع در فصلنامه مطالعات تفسیری؛ 1395در سال  رجبی و علی نصیری

 هایی با عناوین: نامههمچنین پایان

 «؛1384زید در سال نسیم حیدراثر سید« رجعت در دیدگاه قرآن و سنت از منظر فریقین 

 « ؛1388به نگارش پروین صفا بخش در سال « در آیات و روایاتاثبات رجعت 

 «اثر سید « های مختلف درباره رجعت و حکمت و فلسفه آنبررسی و نقد دیدگاه

 ؛1392ساداتی اهلل عدنانیامین

هایی با عنوان پاسخ به شبهات موضوعی آن و کتابمنابع دیگری با بحث معاد و تفسیر

اثر  «بیو المفسرون فی ثوبه القش ریالتفس»ند، مانند: کتاب انیز به این موضوع پرداخته

 است.موجود پاسخ گفته یهرجعت به شبه هادی معرفت که در خالل بحثمحمد

صورت اند، ولی به منابع روایی و بعضی از تفاسیر این آیه را در بحث رجعت دانسته

گشایی رمز» یهاست؛ در مقالدهاند و در خالل بحث از آن یاد شموردی به این آیه نپرداخته

 إنالَّ  اْلَمْوتَ  فنيَها َيُذوُقونَ  ال» یهنظر با آیمورد یهبه موضوع اختالف آی «گانههای دومرگ

است. آیه را ( و دیگر آیات مربوط به مرگ و زندگی، بررسی شده56)دخان : «اْْلُوىل اْلَمْوَتةَ 

تمام آیات  «ری آیات اماته و احیاءبررسی تفسی» یهبه رجعت اختصاص داده و مقال

است؛ ولی بیشتر به بحث شمارش تعداد مرگ و مربوط به مرگ و زندگی را بررسی کرده

توان بحث رجعت را در مورد آن اند. اما در پاسخ به این شبهه که آیا میزندگی پرداخته

است. با ده نشدهرو، دیپیش یهمقال یهاثبات کرد؟ موردی در این زمینه با احصاء نویسند

سیاق  با آن، نزول و همهای همغافر و دیگر سوره یهسور 11 یهبررسی سیاقی آی

تناقض  یهشود و در انتها، شبهکفار با مشخصات کفار در زمان رجعت مقایسه میمشخصات

 شود.میغافر، در طول پژوهش پاسخ داده یهسور 11ی هرجعت و انتصاب آن به آیبحث
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 قيقروش تح -2

ای به روش توصیفی و تحلیلی، آوری کتابخانهرو با جمعمطالب مربوط به پژوهش پیش

 «موت و اثنین»، «اماته»، «رجعت»نظر، از قبیل ابتدا به بررسی لغوی واژگان مورد

مرگ و زندگی موجود در آیه و پاسخ به شبهات آن از دیدگاه  پردازد؛ سپس تفسیرمی

سیاق بودن آیات گردد؛ در ادامه با اثبات هممیصه بیانمفسران شیعه، به صورت خال

آن با اخبار مربوط به رجعت در ذیل ی مقایسههای حوامیم و مربوط به کفار در سوره

 مورد نظر، دیدگاه جدید باز تفسیر خواهدشد. یهآی

  يو اصطالح یلغو يشناسمفهوم -3

 یمورد بررس یریاصطالح تفسو در  یموجود در بحث پژوهش از لحاظ لغت ادب واژگان

 .ردیگیمقرار

 واژه رجعت در لغت  -3-1

آن از  یاصل یهشیاست؛ ر كینزد گریبه همد «رجعت» یهدر وضع واژ ونینظرات لغو

 ،یاصفهانراغب ؛490 /2: 1404)ابن فارس،  بازگشت است ی، به معنا«رُجوعاً، یرجِع ،رَجَع»

 نی. اباشدیبازگشت م کباری یمصدر مره به معناو  .(8/115 :1414ور، ابن منظ؛ 343 :1412

بعد از طالق را  اهلشرد به است؛ ابن فارس بازگشت مَ ترحیواژه با فتح راء تلفظش صح

؛ 1409:1/225 ،یدیفراه؛ 1421:236 ،یازهر؛ 1414:1/220 ،یومی)ف کندیمانیهم رجعت ب

بالرُّجوِع  ...»: دیگویبه رجعت م مانیایدر معنا یآباد روزیف .(1/222 :1979 ،یزمخشر

 :1415 القاموس المحیط،) است مرگبعد از  ایبازگشت به دن.« .. إلى الدُّنْیا بعدَ الموتِ،

در صحاح خود،  یجوهر. (1374:2/45 ،یراغب اصفهان ؛4/335 :1375 ،یحیطر؛ 3/36

ماده در  یاصل معنا .(1376:2/805)الصحاح،  شودیاطالق م زین «کّرهٌ»به رجعت  یگاه

از  «عود» ،«حشر»، «رد» ،«ابیا»همان بازگشت است؛ « رجع»مختلف در قرآن از  ریتعاب
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دوباره به آن  ییباشد که از جا یمبدأ و آغاز كی یعنی باشد؛یواژه م نیا یهاکاربرد گرید

 .(4/679: 1430 ،ی)مصطفو در آن لحاظ نشده است یدیگونه قچیبرگردد و ه

 واژه رجعت در اصطالح شیعه  -3-1-1

ناظر به بازگشت گروهی از مردم »رجعت اصطالحی در فرهنگ اسالمی، بخصوص شیعه، 

پیشین آنها پس از مرگ به همین جهان برای تحقق امری از پاداش یا کیفر که در زندگی 

دوم رن ق یهاست؛ از سدآمدهدستلغت بهاست. آنچه از فرهنگ فرصت تحقق آن نبوده

 :1409 ،یدی)فراه اندکردهو بعضی از لغوین به طور اجمال به آن اشاره «احمدبن خلیل »

مفید و سید شیخ »رجعت از  یهامامیه دربارترین مباحث مدون از متکلمانکهن .(1/225

آمیز بین متکلمان است و به آیاتی از رجعت مناقشه باشد. از آنجا که بحثمی «مرتضی

 یهای با تکیه برآیاتی مثل آی؛ عدهآوردندآیات به تأویل رویکرده و یا از ظاهرآن استنادقر

دارند؛ بعد از مرگ تا  اعتقاد «يُ ْبَعُثون يَ ْومن  إنىل بَ ْرزَخ   َورائنهنمْ  مننْ  وَ ...»مؤمنون: ی سوره 100

و  (1/78: 1414)اوائل، مقابل متکلمان چون شیخ مفید  قیامت چیزی جز برزخ نیست در

متعدد از قرآن استناد در دفاع از رجعت به آیات ( 3/135: 1405)رسائل، مرتضی شریف 

و امام  (2/277: 1378بابویه، )ابن السالمرضا علیهجستند؛ در ذیل آیات به روایاتی از امام 

یات غافر از آن دسته، آ یهسور 11 یهالسالم تمسك جستند؛ به هر روی آیصادق علیه

 (.28و1: 1399)پاکتچی،  «باشداستنادی به بحث رجعت توسط شیخ مفید می

 اماته و احیاء واژگان -3-2

و  «َمتََّناأ» یهاست دو کلمواژگان ضروری برای فهم آیه که نوع تفسیر را متفاوت کرده

( 11)غافر/ «...ين َتَنا اثْ َنتَ ييَو َأحْ  اثْ َنَتين  َأَمتََّنا رَبَّنا»فرماید: از این قسمت آیه است که می «َتَناييَأحْ »

فعل ماضی مبنی بر سکون؛  «َأَمتََّنا»شود: بنابراین از لحاظ صرفی و نحوی در آیه روشن می

 «َتَنايْ يَ حْ أ»به؛ نصب مفعولمتصل در محلضمیر «نا»رفع و فاعل و متصل در محلضمیر «ت»
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 در متصلضمیر «نا» فاعل؛ و فعر محل در متصل، ضمیر «ت» سکون بر مبنی ماضی، فعل

 (1022: 1384)صحرائی، به است. مفعولٌ نصب، محل

به کسی که دیگر  «األْرضِ مُوْتَانُ» -یمات ماتَ - )مَوََت( یهاز ریش «أََمت َّ» یهواژ

همزه در ابتدای  .(2/90 :1414 منظور،ابن)گویند نکند و فاقد روح باشد؛ میدر زمین عمر 

 /11: 1418صافی، ) استرفته هفتم یهصیغ تعدی است که به باب افعال در یهنشان این فعل

بنابراین حذف حرف عله را داریم و در ترجمه گفته  (2/93 :1414العرب، لسان؛ 106

 (468 :1384گرمارودى،  )موسوى« میراندی»شود: می

به  (1/109: 1410موسی، )است.  «موت»ی و( ضد واژه  )ح یهفعل از ریش «َتَنايْ يَ َأحْ »

معنای زندگی، حیات در کالم اللَّه مجید به حیات عادى انسان و حیوان و نبات، و به حیات 

این فعل با عطف به فعل قبلی همان  (.1371:2/210، )قرشیاست دینى و ایمانى گفته شده

 گرمارودى، )موسوى« کردیزنده»شود: اعراب را گرفته است و متعدی شده و در معنا می

1384: 468). 

 غافر یهسور 11 یهدر آی «اثْنَتَیْنِ» یهواژ -3-3

 :1421ازهری، ) است «ثَنَیٌ» اصل در و است وصل یههمز آن الف «اثنتین» یهواژ

 کلمه در تغییر این .(14/116: 1414منظور، ابن)است  أَثْناء بر جمع معنای به .(15/103

 هر بنابر یا آن معنى شدنمعطوف  و کردنتکرار اعتبار به یا و است عدد باراعت به یا «ثنی»

 اضافه آن بر یکی و است یك عدد . تکرار(1/365 :1412 ،اصفهانی راغب)باشد اعتبار میدو

 یعنی است «اماتتین»محذوف  فعل برای مطلق . مفعول(2/37: 1430، مصطفوی) استشده

به  «اثْنَتَیْنِ»واژۀ . (7/93: 1422 کرباسی،) ؟میراندنی چگونه میراندی را ما «إماتتین أمتنا»

 (.4/4: 1412 )طبرسی،معنای دو مرگ و زندگی یا دو میراندن و زنده شدن اطالق دارد 
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 سیاق آیات -3-4

وحدت رویه ندارند و تعاریفی مجزا برای آن  «سیاق»دینی در تعریف اصطالحی عالمان

در  «لفظی یهقرین»سیاق را »؛ اینکه ما در سه اصل ظهور سیاق مشترکنداند؛ اکردهطرح

کند؛ به شکلی که هر یك می موضوعی، ظهور پیدا دانند که در بین آیات با وحدتکالم می

تواند، برای جزء دیگر قرینه محسوب شود. منظور از اجزاء همان کلمات، الفاظ از اجزاء می

است، های گوناگون نازل شدهصورت تدریجی و در مناسبتو آیات هستند؛ چون قرآن به 

شده و بین آنها ارتباط ذاتی برقرار ها به مناسبتی نازل میای از آیهگاهی مجموعه

)معرفت،  «. این یعنی همان چیزی که در اصطالح دانشمندان، سیاق نام دارد.استبوده

 یهنوع قرین سیاق را شامل هرآن را گسترش داد و  یهتوان حوزاما می (1/280: 1410

متصل و منفصل که با الفاظ و عبارات مورد نظر ما پیوند بخورد دانست، که قدمای علم 

 (.90: 1، ج1406)صدر، اند حال و مقام از آن سخن گفته یهلغت از قرین

 غافر یهسور 11تناقض تعداد مرگ و زندگي با آیه  یهشبه -4

شده و زندگی بیان باشد: ناهمانگی تعداد مرگء غافر میسور 11ای که در ذیل آیه شبهه

آن کنند؛ همچنین پاسخ بهمیبین این آیه و آیاتی است، که خبر از یك مرگ و زندگی را بیان

 شود. می دادن بحث به رجعت و تأویل آیه که با بیان مختصر آن، موضوع روشنو نسبت

 وجوه مرگ در قرآن -4-1

قرآن با شود که در آیات میوجهی شناخته  چند یهنوان یك کلمعبه «موت» یهواژ

 گردداست، اشاره میشود؛ در ادامه به پنج وجهی که بر آن اطالق شدهمیشناخته  مصادیق

 .(1371:1/279تفلیسی، ؛ 218: 1416 ،ی)دامغان

 شود؛طالق میدنیا احالتی قبل از انتقال به  «نطفه» به معنای «موت»در این آیات  -1

 « ... َ(28/بقره) «...فََأْحياُكْم  ُكْنُتْم َأْمواتا   و  
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 « ... َ( 27/عمران)آل «.َو ُُتْرنُج اْلَمي نَت منَن اْْلَي.. اْْلَيَّ منَن اْلَمي نتن  ُُتْرنجُ  و 

 )در برابر توحید( است. «گمراهی» به معنای «موت»در آیات ذیل  -2

 « َ(122/االنعام) «...َيْيناهفََأحْ  َمْيتاا  كانَ   َمنْ  وَ  أ 

 « َُْسمنعٍ  أَْنتَ  ما وَ  َيشاءُ  َمنْ  ُيْسمنعُ  اّللََّ  إننَّ  اْْلَْمواتُ  الَ  وَ  اْْلَْحياءُ  َيْسَتوني ما و  (22فاطر/) «ْن ِفن اْلُقُبورن مَ  ِبن

 « َ(80/النمل) «...اْلَمْوتى ُتْسمنعُ  ال إننَّك 

یا کمبود آن است؛ در آیات  «ینفقدان گیاه در زم»در آیاتی به معنای  «موت» -3

 زیر به این معانی وارد شده است:

 « ... َّ( یعنی زمینی که در آن گیاه نیست.57/األعراف) «...َمي نتٍ  لنبََلدٍ  ُسْقناهُ  ثنقاالا  َسحابا  أَقَ لَّتْ  إنذا َحّت 

 « َْنُه َيَُْكُلونَ َأْحَيْيناها َو َأْخَرْجنا منْنها َحب  اْلَمْيَتُة  اْْلَْرضُ  ََلُمُ  آيَة   و زمینی که  یهالمیت (33/یس) «ا َفمن

 در آن گیاه نیست.

یعنی سرانجام حتمی بر اساس عقوبت و در مورد رزق و زمان مرگ  «موت» -4

 چه در این آیات بیان شده است: باشد، چنانمی

 « َّآمده « آجالکم»به معنای  «مَوْتِکُمْ َبعْدِ مِنْ»( 56/بقره) «...َمْوتنُكمْ  بَ ْعدن  مننْ  بَ َعْثناُكمْ  ث

 ( 47ص ،1ج ،1412)طبرسی، است. 

به معنای زمان رسیدن اجل و مرگی که در آن بازگشت نیست. چنانچه  «موت» -5

  .شودمیخطاب به پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله گفته  «زمر» یهدر سور

 «  ( 185/آل عمران) «...اْلَمْوت ذائنَقةُ  نَ ْفسٍ  ُكل 

 «يم َعذابَ  َوقاُهمْ  وَ  اْْلُوىل اْلَمْوتَةَ  إنالَّ  اْلَمْوتَ  فنيَها َيُذوُقونَ  ال  (56/)دخان «اْلَْحن

 سوره غافر 11 یهتفاوت مرگ با میراندن در آی -4-2

دادند، حل ارائههای موجود در آیات چند راهمفسران در حل تفهیم، تفاوت تعداد مرگ

ط آنها را توضیح دادند، به صورت اجمال مراحل آن های انجام شده به صورت مبسوتحقیق

 یهای از مفسران هم معنا دانستن با آیشود. در این بین عدهمیرا در  سه محور توضیح داده

گرفته و در حل آن را اشکال  «...ُُيْينيُكم ثَّ  ُيُنيُتُكمْ  ثَّ  فََأْحياُكمْ  َأْمواتا  ُكْنُتمْ ...»بقره:  یهسور 28
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معنای نیستی است؛ ولی به  «موت»کردند: را مطرح «اماته»و  «تمو» یهدو واژتفاوت 

توان مرگ ابتدایی را زمان یعنی میراندن که باید مسبوق به حیات باشد بنابراین نمی «اماته»

؛ مکارم 25/411: 1406؛ صادقی تهارنی، 180-159: 1395)رجبی، نطفگی یا عالم ذر دانست 

در ادامه انواع مرگ که با مرگ در آیه  (.17/313: 1390؛ طباطبایی، 20/45: 1371شیرازی، 

 شود.می است؛ مطرحغافر که مورد شمارش قرار گرفته یهسور 11

 انواع مرگ در قرآن -4-3

شدند و در نهایت برای ها دچار اختالفکریم، تفاسیر در شمارش مرگبر اساس آیات قرآن

 شود:  فاوت دانستند که در سه محور توضیح داده میمختلف تعداد آن را مت افراد

 و زمان اجل مرگ قبل از تولد -4-3-1

دیگران کنند یا به رأی خود و یا از اقوال اول را زمان نطفگی بیان میمفسرانی مرگ 

اند؛ ولی نقدی بر آن هم نداشتند و تولد را حیات اول و در زمان اجل معرفی کردهبیان

؛ 3/708: 1423)مقاتل، افتد. بعث نیز زندگی دوم اتفاق میدوم و زمان  کنند؛ مرگمی

؛ 469: 1376؛ شیبانی، 1/240: 1387؛ شهرستانی، 8/804: 1372؛ طبرسی، 9/60تا: طوسی، بی

: 1412؛ طبری، 6/440: 1424؛ مغنیه، 3/131: 1413، جامعابىابن ؛5/53: 1418بیضاوی، 

؛ 11/285: 1363، عبدالعظیمىشاه؛ 17/15: 1408رازی،  ؛7/120: 1419؛ ابن کثیر، 24/31

 :1375 ،یقرش؛ 7/24: 1402؛ کرمی، 2/292: 1387؛ معرفت، 7/280: 1390خسروانی، 

؛ 1/87: 1387؛ دهقان، 4/219تا: ؛ قبیسی عاملی، بی468: 1382، حسینىسیدکریمى؛ 9/346

 (.9/226: 1420اندلسی،  ؛ ابوحیان3/199: 1416سمرقندی، 

 مرگ در زمان برزخ و هنگام اجل -4-3-2

کنند و حیات دنیوی را حیات اول و سپس مفسرانی مرگ اول را در زمان اجل مطرح می

کوتاه قبر را با بحث برزخ خلط دانند در این بین محیطزندگی و مرگ دوم را در برزخ می
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: 1371یرازی، ش؛ مکارم1/111 :1390 ،یی)طباطبا شودمیاند که همان برزخ بیان کرده

؛ 473: 1419؛ سبزواری، 20/21: 1419اهلل، ؛ فضل25/410: 1406تهرانی، ؛ صادقی20/43

همدانی، ؛ حسینی468: 1419، تهرانىصادقى؛ 8/225: 1388؛ قرائتی، 6/202: 1406سبزواری، 

: 1366، داورپناه؛ 4/251: 1409؛ موسوی سبزواری، 1/277تا: ؛ امین، بی14/299: 1404

 .(11/513 :1419 ،یمدرس؛ 8/132 :1336 ،یکاشان؛ 1/376

 مرگ در رجعت  -4-3-3

اند و معنای آیه را کردهروایی نیز در ذیل این آیه به روایات و اخبار رسیده، بسندهتفاسیر 

؛ 4/337: 1415کاشانی، ؛  فیض256/2: 1363قمی، کنند )در بحث رجعت مطرح می

، 1407؛ شبر، 4/321: 1388؛ جزایری، 4/749: 1415؛ بحرانی، 4/513: 1415حویزی، 

یکبار مرگ طبیعی و  به عبارت دیگر (6/388 :1428 ،یدیزب؛ 440: 1410؛ شبر، 5/336

ای اشکال گرفتند که با مرگ و زندگی در زمان بعث  رجعت که البته عدهیکبار در زمان

 (.9/60تا(: )بیرسد و جای بررسی بیشتری دارد )طوسی، نظر نمیشمارش آن صحیح به

 رجعت و كافران -5

ای از مردگان در آخرالزمان قبل از برپایی قیامت، به متواتر با این مضمون که عده روایات

کنندگان چه کسانی هستند؟ کیفیت گردند، وجود دارد؛ اما در اینکه رجعتمیدنیا بر

ر آحادند و موجب موضوع اخباآید؛ در این میرجعتشان و چه حوادثی در آن زمان پیش

عالوه بر ادلۀ نقلی قرآن و روایت، مورد اجماع علمای  «رجعت»یقین نیست. قبول بحث 

. به عنوان مثال (29تا: ؛ حرعاملی، بی108: 1384)حیدرزید، است شیعه نیز واقع شده

عُ ...»است که: آمده ُيَاَن ََمْضاا َأْو ََمََض  إننَّ الرَّْجَعَة لَْيَسْت بنَعامٍَّة َو هنَي َخاصَّة  اَل يَ ْرجن إنالَّ َمْن ََمََض اْْلن

ْرَك ََمْضاا  . بازگشت به دنیا برای همه نیست؛ فقط اختصاص به (39 /53 :1403)مجلسی« الش ن

مستقل در رجعت و بررسی روایات آن به صورت  مؤمن و کافر محض دارد. اثبات بحث
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نماید؛ ین تحقیق ضروری میاست؛ مطلبی که در اهای متعدد صورت گرفتهپژوهش

است؛ بنابراین در قبول و رد بحث خصوصیات کافران و اهدافی است که برآنها ذکر شده

 های پیشین استوار است.رجعت بر پایه پژوهش

 هدف از رجعت کافران -5-1

یعنى برگشت جمعى از مؤمنان به  رجعت»داده که: بررسی و جمع بین روایات رجعت نشان

السالم یا پیش از آن یا بعد از آن براى دیدار دولت قیامت در زمان قائم علیه دنیا پیش از

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 

در نتیجه  (.829 /2: 1375)کلینی،  برخى آیات قرآن هم بر آن داللت دارد آن متواتر است و

رسیده به کفار و ستمگرانی که در مرحله منحطی از کفر و ظلم قرار دارند بر اساس روایات

گشت تا مورد انتقام و عذاب و ذلت آنها باشد؛ با بیان چند نمونه این اهداف خواهنددنیا بر

 شود:می مشخص

 انتقام از کافران -5-1-1

 به استناد این روایت هدف از بازگشت مؤمنان انتقام از کافران است.

ننَي َماَت إنالَّ ...» - ُع َحّتَّ َُيُوَت َو اَل َأَحد  منَن اْلُمْؤمن ننَي قُتنَل إنالَّ َسََيْجن َن اْلُمْؤمن  فَ َقاَل لَْيَس َأَحد  من

ُع َحّتَّ يُ ْقَتلَ  دی نیست مگر آنکه به دنیا بازگردد تا از دنیا برود و هیچ هیچ مؤمن شهی« .َسََيْجن

 .(53/40 :1403 ،ی)مجلس گردد تا شهید شودمیرد مگر آنکه باز میمؤمنی نمی

َعنَّ نُ ُفوس  َذَهَبْت َو لَُيْقَتصَّنَّ يَ ْوَم يَ ُقوُم َو َمْن ُعذ نَب يَ ْقَتص  بنَعَذابنهن َو َمْن ُأغنيَظ أَ » - اَظ بنغَْيظنهن غَ قَاَل َلََتْجن
بَ ْعَدُهْم َثََلثنَي َشْهراا ثَّ َو َمْن قُتنَل اقْ َتصَّ بنَقْتلنهن َو يُ َرد  ََلُْم َأْعَداُؤُهْم َمَعُهْم َحّتَّ َيَُْخُذوا بنثَْأرنهنْم ثَّ يَ ْعُمُروَن 

َدٍة َقْد َأْدرَُكوا ََثرَُهْم َو َشَفْوا َأنْ ُفَسهُ  َُي َعُدو ُهْم إنىَل َأَشد ن النَّارن َعَذابا ثَّ يُوقَ ُفوَن َبْيَ َُيُوُتوَن ِفن لَْيَلٍة َواحن ْم َو َيصن
ْم. ُُقوقنهن  )همان(« َيَدين اْْلَبَّارن َعزَّ َو َجلَّ فَ ُيْؤَخُذ ََلُْم ِبن
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شوند تا به دست مقتول کشته و قصاص افرادی که مرتکب قتل شدند برگردانیده می

مظلومین التیام یابد؛ سپس به سوی آتش و عذاب الهی های شود و دلها گرفتهخون

 الهی کیفر اصلی و آخرتی خودشان را ببینند.شده تا در محضر  برگردانیده

 کشاندن کافرانبه ذلت -5-1-2

کافران دارد؛ البته اخبار بسیار است و از لحاظ سندی نیز باید روایتی که حکایت از ذلت

 بیان مشترکات اخبار است: گردد ولی آنچه مسلم است؛بررسی
ُنوَن فَ ُيْنَشُروَن إنىَل قُ رَّةن ...» ر  إنالَّ َو يُ ْنَشُر، فََأمَّا اْلُمْؤمن ْم، َو َأمَّا  َما ِفن َهذنهن اْْلُمَّةن َأَحد  بَ رٌّ َو اَل َفاجن َأْعُيننهن

ُهم ْزين اّللَّن إنَّيَّ اُر فَ ُيْنَشُروَن إنىَل خن مگر  ست،یامت ن نیاز ا یبهکارفرد خوب و ت چیه «...اْلُفجَّ

که ی ذلت یچشمانشان و تبهکاران به سو ییروشنا یشود اما مؤمنان به سویزنده م نکهیا

 (88: 1421 ،ی)حل .شوندیداده زنده مآنها قرار یخداوند برا

 عذاب کافران -5-1-3

 امام رضا علیه السالم در مورد عذاب کافران در زمان رجعت فرمودند: 

َط نهن إننَّ َأْشُكو » ٍط َو ََحَْلُهْم َعَليَّ َو َكاَنْت عنَصابَة  منَن اْلُعْثَماننيَّةن تُ ْؤذنيِنن فَ َوقََّع ِبن اّللََّ تَ َباَرَك  َجَفاَء َأْهلن َواسن
ُْكمن رَب نَك ف َ  ْ ْلن يثَاَق َأْولنَيائنَنا َعَلى الصَّْْبن ِفن َدْوَلةن اْلَباطنلن فَاْصْبن  (4)َلْو َقْد قَاَم َسي نُد اْْلَْلقن َو تَ َعاىَل َأَخَذ من

 (8/247: 1407)کلینی، « َّي َويْ َلنا َمْن بَ َعثَنا منْن َمْرَقدنان هذا ما َوَعَد الرََّْحُن َو َصَدَق اْلُمْرَسُلونَ  -َلَقاُلوا

همانا خداوند تبارک و تعالی از دوستان ما صبر و بردباری در دولت باطل پیمان گرفت که 

گویند: ای کن، پس آنگاه که قائم ما و بزرگ خلق قیام نمایند آنها میی صبربر خواست اله

دهند: که این همان وای بر ما چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ و فرشتگان ندا سر

 گفتند.رحمان و پیامبران است، که میخدای  یهوعد

 های حواميمتحليل سياقي خصوصيات كفار در سوره -6
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شود؛ از غافر، به ارتباط با آیات قبل و بعد آن بسنده نمی یهسور 11 یهاقی آیبررسی سی

تری را توان مفاهیم جدیدکریم و از به هم پیوستگی معانی آنها میانسجام آیات قرآن

هایی که کرد؛ بنابراین پس از بررسی تناسب سوره غافر با آیات هم صدورش و سورهکسب

توان مشخصات کفار موجود در آیه را ره هماهنگ است؛ میاز لحاظ مفهومی با این سو

 تر تعیین کرد. دقیق

 های حوامیمتناسب سوره -6-1

گذاری م(، به نام حوامیم نام-)ح یهکریم که با حروف مقطعدرپی در قرآنهفت سوره پی

است و به ترتیب بعد از آن فصلت، شوری، زخرف، شده غافر شروع یهاست؛ از سورشده

( 110: 2000. )سیوطی، هستندهم متناسب  معنایی باخان، جاثیه، احقاف و از لحاظ د

غافر را به  یهخداوند سور»کنند: می ها را چنین بیانبررسی تناسب ابتدا و انتهای سوره

 جاَءنن  َلمَّا اّللَّن  ُدونن  نْ من  َتْدُعونَ  الَّذنينَ  َأْعُبدَ  َأنْ  ُنُنيتُ  إنن ن  ُقلْ »داد: الهی پایان یادآوری منکران آیات 

ام از اینکه من نهى شده»بگو: ( 66/)غافر «اْلعاَلمني لنَرب ن  ُأْسلنمَ  َأنْ  ُأمنْرتُ  وَ  َرب ن  مننْ  اْلَبي نناتُ 

خوانید بپرستم، چون دالیل روشن از جانب معبودهایى را که شما غیر از خدا مى

و  «ها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم!است و مأمورم که تنپروردگارم براى من آمده

َياا »کرد: فصلت را با این آیات آغازی سوره  «َيْسَمُعونَ  ال فَ ُهمْ  َأْكَثُرُهمْ  فََأْعَرضَ  نَذنيراا  وَ  َبشن

از  ،گردان شدندولى بیشتر آنان روى ؛دهنده استدهنده و بیمقرآنى که بشارت (4/فصلت)

 یهسور قرآن ختم فرمود،ادیفصلت را با  یهخدواند سور یقتشنوند! ورو چیزى نمىاین

ي َكذلنكَ » :کردقرآن شروعادیرا با  یشور  « اْْلَكنيماْلَعزنيزُ  اّللَُّ  قَ ْبلنكَ  مننْ  الَّذنينَ  إنىَل  وَ  إنلَْيكَ  يُوحن

  (3/)شوری

 إنلَْيكَ  َحْيناَأوْ  َكذلنكَ   وَ » ؛ختم فرمود ی،از قرآن و وح یآورادیرا با  یشور یهسور سپس

ُيانُ  ال وَ  اْلكنتابُ  َما َتْدرني ُكْنتَ   ما َأْمرنان مننْ  ُروحاا   إننَّكَ  وَ  عنبادنان مننْ  َنشاءُ  َمنْ  بنهن  َُنْدني نُوراا  َجَعْلناهُ  لكننْ  وَ  اْْلن
راٍط ُمْسَتقنيم لََتْهدني إنىل ر گونه )که بر پیامبران پیشین وحى فرستادیم( بهمان (52/)شوری «صن
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 دانستى کتاب و ایمان چیستکردیم تو پیش از این نمىتو نیز روحى را بفرمان خود وحى

کس از آن هر یهوسیله دادیم که برا نورى قرار )و از محتواى قرآن آگاه نبودى( ولى ما آن

 ؛کنىمى راست هدایتکنیم و تو مسّلماً به سوى راهمىبندگان خویش را بخواهیم هدایت

 یهچون سور (2/)زخرف «اْلُمبنين  اْلكنتابن  وَ » :زخرف را با همان مطالب آغاز فرمود یهسور

َف َفَسوْ  َسَلم   ُقلْ  وَ  َعْنُهمْ  فَاْصَفحْ »: کردهختم ییدهایعذاب و تهد یهازخرف را با وعده

سالم بر »که چنین است( از آنان روى برگردان و بگو: پس )اکنون (89/)زخرف «يَ ْعَلُمون

 . دانست ، امّا بزودى خواهند«شما

 يَ ْومَ  فَاْرَتقنبْ »: شروع فرمود ییعذاب و هشدارها یهادخان را با وعدهی هسور سپس

آشکارى پس منتظر روزى باش که آسمان دود (10/)دخان «ُمبني بنُدخانٍ  السَّماءُ  ََتْتن 

ا » :برد انیقرآن به پاادیدخان را با ی هپس از آن سور؛ آوردپدید  َلَعلَُّهمْ  بنلنساننكَ  َيسَّْرانهُ  فَإنَّنَّ

در  [ را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذکّر شوند!ما آن ]قرآن (58/)دخان« يَ َتذَكَُّرون

 «اْْلَكنيم اْلَعزنيزن  اّللَّن  مننَ  اْلكنتابن  تَ ْنزنيلُ »: کردهقرآن شروع ادیبا  زیرا ن هیجاث یهسورادامه 

 یهگاه که سورو آن است!ن کتاب از سوى خداوند عزیز و حکیم نازل شدهی( ا2/جاثیه)

عذاب نسبت به آنان ختم  یهاشرک و وعدهو مذمّت اهل دیاز توح یادیرا با  هیجاث

يُتْم لنقاَء يَ ْومنُكْم هذا َو َمْأواُكُم النَّاُر َو ما َلُكْم مننْ   نَ ْنساُكمْ  اْلَيْومَ  قنيلَ  وَ » :فرمود رنين َكما َنسن  «انصن

گونه که شما کنیم همانامروز شما را فراموش مى»شود: مى و به آنها گفته( 34/جاثیه)

 «دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاورى ندارید!

عذاب نسبت به گناهکاران شروع  یهاو سپس با وعده دیاحقاف را اول با توح یهسور

ْْلَق ن  إنالَّ  بَ ْيَنُهما ما وَ  اْْلَْرضَ  وَ  السَّماواتن  َخَلْقَنا ما( 2) اْْلَكنيمن  اْلَعزنيزن  اّللَّن  مننَ  اْلكنتابن  تَ ْنزنيلُ »: نمود  وَ  بن

عزیز و این کتاب از سوى خداوند (3/)احقاف «وا ُمْعرنُضونأُْنذنرُ  َعمَّا َكَفُروا  الَّذنينَ  وَ  ُمَسم ى َأَجلٍ 

چه را در میان این دو است جز بحق و ها و زمین و آنا آسمانم است!حکیم نازل شده
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)طبرسی،  «گردانند!شوند روىمىبراى سرآمد معیّنى نیافریدیم امّا کافران از آنچه انذار

 (123-106-9-59-31-3 /9؛ 798 /8: 1372

 های حوامیم بررسی انکار کفار در سوره -6-2

بر اساس گواه نقلی روایات و بررسی سیاقی و های حوامیم متنی و نزولی سوره تناسب

های تفسیری و علوم قرآنی بر است و در تمام کتابتناسب آنها مورد پذیرش قرار گرفته

 یههم گذاشتن آیات مربوط به کفار، سیاق فضای سوراین با کنار آن صحه گذاشتند. بنابر

 اط است یاخیر؟ شود و اینکه آیا با بحث رجعت در ارتبمیغافر بیشتر مشخص

 غافر یهارتباط و تناسب آیات سور -6-2-1

کند؛ در حقیقت میالهی سوره را مشخصغافر اهداف  یهی آیات سوربررسی ساختار

 کرد:توان تنظیمآیات را در سه فصل می

 «الهی است؛ با رویکرد نهی و بیان شوم مجادله با آیات یهاول، مقابله با پدیدفصل

 ن و عذاب دنیا و آخرت ثمری عملشابی

 کافران از پرستش دوم، دعوت به پرستش خالصانه خدا در مقابل کبر و استکبارفصل

مجادله  یهبردن ریشخداست؛ تناسب این فصل با فصل قبل با دعوت مذکور در صدد از بین

 و تقویت ریشه ایمان و مقاومت است و آن چیزی جز پذیرش دعوت خالصانه نیست.

 کنندگان مشرک و متکبر و غرّه به قدرت و ثروت، دید و انذار مجادلهسوم، تهفصل

فایدگی تکبر و شرک و ثمری شرک عذاب ناشی از تکبر و بیبا تأکید بر عاقبت مجادله بی

 (129: 1392)اسماعیلی، « کند.ها تهدید میمجادله را نیز زیر سؤال برده و نسبت به آن

الهی است و کسانی که این از مجادله با آیاتنهی  یهغرض اصلی این سوره بر پای

گیر آنها خواهدشد. سیاق سوره مبنی بر عذاب در الهی حتماً گریبانرسم را بپیمایند، عذاب 
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تواند بر رجعت که غافر نمی یهدهد سیاق آیات سورزمان بعث است. این مطلب نشان می

 ( 593 /2 الف:-1389 ،یآملی)جوادبحث عذاب کافران خاص است صحه بگذارد. 

 غافر  یهکافران در سورانکار  -6-2-1-1

هاى کفار و جدالشان به باطل به منظور از بین بردن پروازیدر ابتدای سوره راجع به بلند

بینیم که آیات آن یکى پس از گوید، بنابراین مىمىاست، سخن حقى که بر آنان نازل شده

 ُُيادنلُ  ما» فرماید:جا مىشود، یكبه جدالشان مى دادندیگرى متعرض جدال آنان، و پاسخ 

 فرماید:، جاى دیگر مى(4/غافر) «اْلبنَلدن  ِفن  تَ َقل ُبُهمْ  يَ ْغُرْركَ  َفَل َكَفُروا  الَّذنينَ  إنالَّ  اّللَّن  آَّيتن  ِفن 

ُ آَّيتن اّللَّن بنَغَْين ُسْلطاٍن َأتُهْم َكُْبَ َمْقتاا عننْ  ِفن  ُُيادنُلونَ  الَّذنينَ » ْنَد الَّذنيَن آَمُنوا َكذلنَك َيْطَبُع اّللَّ َد اّللَّن َو عن

ٍ َجبَّارٍ   َعلى َّنَّ أَ  اّللَّن  آَّيتن  ِفن  ُُيادنُلونَ  الَّذنينَ  إنىَل  تَ رَ  لَْ  أَ » فرماید:باز هم مى (35/غافر) «ُكل ن قَ ْلبن ُمَتَكْب ن

کشیدن جدال آنان را از راه به رخو با این تکرار، صورت استکبار و  (69/غافر) «ُيْصَرُفونَ 

شکند، و به همین منظور عذابى که امم گذشته به جرم تکذیب، گرفتار آن شدند مى

اى از آنچه در آخرت داده، با ذکر نمونه اى را که خدا به ایشان وعدهکنندههاى خوارعذاب

  (17/302: 1390)طباطبایی، کند. نشان مىآید خاطربر سرشان مى

کفار در دنیا و اعتراف آنها به این پذیرش ایمان توسطنشان از عدم 11 یهآیسیاق 

شود این است که چرا کفار غافر است؛ پرسشی که مطرح می یهسور11 یهعمل در آی

 10 یهکنند؟ با توجه به آیعذاب روز بعث اشاره به احیاء و اماته میبرای رهایی از آتش

توان اعتقاد به توحید و معاد، مییعنی عدم 11 یهدر آیایمان آنها را با اعتراف عدم

شدن و مردن در ابتدای خلقت که کفار در آن قائل به شرک بودند؛ به کرد؛ یعنی زندهتصور

َنَُّه إنذا ُدعنَي اّللَُّ َوْحَدُه َكَفْرُُتْ َو »شود: میهمین سوره این مطلب، اثبات 12 یهگزارش آی ذلنُكْم ِبن

کنند. میشدن در برزخ را اعترافشدن و زندهایمان به معاد که مردهو عدم «إنْن ُيْشَرْك بنهن تُ ْؤمنُنوا

، که موضوع هستندجا که بحث از عذاب در میان است؛ گویی کفار در بیان این اما از آن
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دیدند و حاال به خاطر عذاب قبلی تخفیفی در بحث مرگ و زندگی عذاببگویند دو بار 

ابتدایی در برزخ  به استناد: شوند؛ با این توضیح عذابشامل حال آنها شود و از آتش خارج

ُلوا آَل فنْرَعْوَن َأشَ » ي ا َو يَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة َأْدخن ( که 46/)غافر «دَّ اْلَعذابالنَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدو ا َو َعشن

باشد و عذاب دوم در رجعت برای کفار درآیه اتفاق افتاده نشان از عذاب قبل از روز بعث می

 گردد.داشت میاست که از روایات بحث رجعت که گذشت، بر

دستان کفار است و والیان آنها در این شود که این سخن زیرمیآیات بیان یهدر ادام

 الَّذنينَ  قالَ »جا هستند؛ چرا که از لفظ ستند و در همان کفر خود پابرتقاضا سهیم نی

محض هستند، ( استفاده شده است و در زمان رجعت کفاری که در کفر4/غافر) «...اْسَتْكَْبُوا

آیات  یهنکردند. در ادامکنند و در این اعتراف نسبت به زیردستانشان اعتراضیمیرجعت

ها در سه اصل دین خالصه شده است: بحث خلقت و زنده شدن و کفر آنغافر بحث یهسور

 وَ  ُُيْيني الَّذني ُهوَ . .. نُْطَفةٍ  مننْ  ثَّ  ُترابٍ  مننْ  َخَلَقُكمْ  الَّذني ُهوَ » :مردن توسط خداوند یعنی توحید الهی

بُوا  الَّذنينَ » ( و بحث رسالت انبیاء:67و  68/غافر) «... ُيُنيتُ  ْلكنتابن  َكذَّ ا وَ  بن  «َلنا...ُرسُ  بنهن  َأْرَسْلنا ِبن

 ( و بحث عذاب و روز معاد تا آخر سوره این چنین است.70/)غافر

کند. در رجعت در آیه را اثبات تواند بحثدهد که روایات رسیده میاین تحلیل نشان می

 گردد تا با این تحلیل مقایسه شود.های دیگر بررسی میآیات بحث کفار در سوره یهادام

 فصلت یهانکار کافران در سور -6-2-2

کریم، سخن که بر آنان نازل شده، یعنى از قرآن کفار از کتابىاین سوره پیرامون اعراض

چند آیه یکبار سازد، و بعد از هراین معنا را خاطرنشان مى ،از همان ابتداى سوره ؛گویدمى

دین  یهگانانکار اصول سه مشرکین از کتاب خدااعراض یهالزم ؛شودمىهمان را متعرض

است از وحدانیت خدا، دهد، و آن عبارتمىاست که اساس دعوت حقه اسالم را تشکیل

در  بنابرایناى در کار بود، و معاد، و چون چنین الزمه اهلل علیه وآلهصلیاالنبیاء نبوت خاتم
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طباطبایی، ) دهدگوید، و در ضمن بشارت و انذار مىمىباره این سه اصل مفصل سخن

 غافر است. یه. ارتباط این بحث همان بحث جدل کفار در سور(358 /17: 1390

 شوری یهانکار کافران در سور -6-2-3

 هاییکنند و بحثکفار و اینکه فرشتگان برای آنها استغفار نمیصحبت از مشخصات و صفات 

ای که باز اما مشخصه (13/362 ب:-1389 ،یآملیجواد) از قبیل عذاب آنها در قیات است،

کفار است و دالیلشان پیش خداوند  یهاست، بحث مجادلدر این آیه تکرار شده

کردن و مردن پذیرش نیست و راه فراری در روز قیامت ندارند و باز بحث نسبت زندهقابل

يبَ  ما بَ ْعدن  مننْ  اّللَّن  ِفن  ُُيَاج ونَ  الَّذنينَ  وَ »اشاره به این آیات:  به دست خداوند با ُتُهمْ  َلهُ  اْسُتجن  ُحجَّ
َضة   ا … (16)  عنْنَد َرّب ننْم َو َعَلْيهنْم َغَضب  َو ََلُْم َعذاب  َشدنيد  داحن ُنوَن ّبن َا الَّذنيَن ال يُ ْؤمن ُل ّبن ... َيْسَتْعجن
ٍء َفَمتاُع اْْلَياةن ُأوتنيُتْم منْن َشيْ َفما ( 35) ...َو يَ ْعَلَم الَّذنيَن ُُيادنلُوَن ِفن آَّيتننا ما ََلُْم منْن َمَنيصٍ  (18/)شوری

نْيا َو ما عنْنَد اّللَّن َخَْي  َو َأْبقى  (36)شوری/ «َرّب ننْم يَ َتوَكَُّلونَ  لنلَّذنيَن آَمُنوا َو َعلى الد 

 زخرف یهانکار کافران در سور -6-2-4

شود؛ یعنی بحث غافر باز تکرار می یهاصلی در سورکلی به سوره همان سه هدفدر نگاه

جزئی بیشتری از اش، اما مشخصاتاثبات توحید و اشاره به معاد و اهمیت قرآن و فرستاده

َو ُهْم ال ... »جهل رفتار آنها اشاره به صفاتدهد و در بیان علتمیرفتار کفار را نشان
 هایرافات و ارزشو خ (40/زخرف) «ُمبنيٍ  َضَللٍ  ِفن  كانَ   َمنْ  وَ ...»و  (66/زخرف) «َيْشُعُرونَ 

 قَ ْوماا ...»، اسراف (19/زخرف) «َمَلئنَكَة الَّذنيَن ُهْم عنباُد الرََّْحنن إنانَثا الْ  َجَعُلوا وَ ...»باطل و شرک 
ْنها ُهمْ  إنذا...»، (7/زخرف) «َيْسَتْهزنُؤنَ  بنهن  كانُوا...»پیامبران ، تکذیب(5/زخرف) «ُمْسرنفنيَ   من

ُمْ ...»ظلم و فسق  ،(47/زخرف) «َيْضَحُكونَ  قن  قَ ْوماا  كانُوا  إنُنَّ شود. می (54/زخرف) «يَ فاسن

 (178: 1389اصفهانی، رضایی)
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انتقام از کفار را در این آیات نیز  است که، خداوند همان جریانتوجه ایننکته قابل

به این  کند. اشارهنمیکند و به پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله واگذار می مطرح

ْنُهمْ  فَانْ َتَقْمنا....» آیات: ْنُهمْ  فَإنانَّ  بنكَ  َنْذَهَبَّ  فَإنمَّا»؛ (25)زخرف/ «ُظْر َكْيَف كاَن عاقنَبُة اْلُمَكذ نبنيَ فَانْ  من  من

مشرکان  و کفار و (42/زخرف)« ُمْقَتدنُرونَ  َعَلْيهنمْ  فَإنانَّ  َوَعْدانُهمْ  الَّذني نُرنيَ نَّكَ  َأوْ ( 41) ُمْنَتقنُمونَ 

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

ای به عنوان مستکبر به وعده (9/زخرف) «اْلَعلنيمُ  اْلَعزنيزُ  َخَلَقُهنَّ  لََيُقوُلنَّ ... »دهند: میاولیه خبر

 َبلْ ...»گردد: می طرحمحض هستند؛ ولی در سرنوشت هر دو گروه عذاب یکسان معنوان کافر

ُمونَ  قَ ْوم   ُهمْ   (75زخرف/) «ُمْبلنُسونَ  فنيهن  ُهمْ  وَ  َعْنُهمْ  يُ َفَتَُّ  ال...»؛ (58زخرف/) «َخصن

 دخان یهانکار کافران در سور -6-2-5

قدر، کسانى را که در حقّانیت  پس از بیان نزول قرآن در شبمحتوای سوره چنین است که 

دهد. براى نمونه، از عذاب مى کنند از عذاب دنیا و آخرت بیممى خدا ابراز تردید کتاب

کند. در مقابل مىتر آنها در آخرت یاددنیوى فرعونیان )غرق شدن در دریا( و عاقبت سخت

هاى پرنعمت پاداش کند که بهشتمىآسمانى، از مؤمنان یاداعتقاد به کتابگروه کافر و بى

انتقام در آیات از کفار مطرح در این سوره نیز بحث (2/58: 1435)ملك احمدی،  آنهاست.

بار هم در دنیا و هم در آخرت و مخصوص کفاری است، که در شك هستند و است، اما این

 :1390 ،)طباطباییشود. اعلی کافران بود، مثال آورده میکفر فرعون که در حد برای آنان از

کفار درمورد خداوند مربوط به بحث که شكذیل نشان از آن است اشاره به آیات (18/129

 وَ  رَب ُكمْ  ُيُنيتُ  وَ  ُُيْيني ُهوَ  إنالَّ  إنلهَ  ال»نزول تنها نیست به بحث زنده و مرده شدن آنها نیز هست: 

 (9/دخان) «يَ ْلَعُبونَ  َشك ٍ  ِفن  ُهمْ  َبلْ  (8) اْْلَوَّلنيَ  آبئنُكمُ  َرب  

برداشتن عذاب است با این تفاوت که در دنیا  غافری سورهارتباطی با محتوای  یهنکت

فْ  رَب ََّنا»است نه در قیامت  ولی چون گفتار آنها راست  (12دخان/) «ُمْؤمنُنونَ  إنانَّ  اْلَعذابَ  َعنَّا اْكشن

است و به روز قیامت متصل کردهنیست در ایمان خداوند باز بحث انتقام را مجدد تکرار
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 دیگر اینکه این کفار یه؛ نکت(16/دخان) «ُمْنَتقنُمونَ  إنانَّ  اْلُكْْبى ْطَشةَ اْلبَ  نَ ْبطنشُ  يَ ْومَ »کند: می

 یهتوان گفت در کفار سورپذیرفتند؛ پس نمیرا قبول داشتند و معاد را نمی« موت اولیه»

غافر منظور آنها از دو بار میراندن، ابتدا در دنیا و سپس در برزخ است چون در دنیا این 

ُْنَشرنين وىلاْْلُ  َمْوتَ تَُنا إنالَّ  هنيَ  إننْ »بودند: کرده اعتراف را  چند این آیات هر (35/دخان) «َو ما ََنُْن ِبن

مخصوص فرعونیان است ولی رفتارشان همانند آنها مثال زده شده که خود آنها را نیز 

د که شومیآیات باز فضای عذاب برای آنها به تصویر کشیده یهگردد. در ادامشامل می

محض است، که با نشان از عذاب روز محشر است؛ نتیجه اینکه رفتار آنها نشان از کفر

 گردد.برنداشتن عذاب از آنها مشخص می

 انکار کافران در سوره جاثیه -6-2-6

معاد و پاسخ قاطع به  ادعاهاى مادیّون در انکارکفار، در بحث مهمترین مطالب این سوره 

کفار نیز ادامه عذاب یهتوحید و معاد و نحو. و همان بحث(26-24)آیات است  آنان

غافر اشاره به بحث احیاء بعد از  یههای سورنکات مشترک این سوره با بحث کند.میپیدا

البته  (185: 1389؛ )رضایی اصفهانی، گیردمیموت توسط خداوند است؛ که مورد انکار قرار

پیوندد و نه آن ر آسمان و زمین به وقوع میهای معاد است که داشاره به بحث نشانه

 َأنْ َزلَ  ما وَ  النَّهارن  وَ  اللَّْيلن  اْختنَلفن  وَ »دخان مورد قبول مشرکان بود:  یهاولیه که در سورخلقت

ا بَ ْعدَ  اْْلَْرضَ  بنهن  فََأْحيا رنْزقٍ  مننْ  السَّماءن  مننَ  اّللَُّ  ؛ (5/جاثیه) «يَ ْعقنُلون لنَقْومٍ  آَّيت   الر نَّيحن  َتْصرنيفن  وَ  َمْوِتن

شود و سخن از الهی با آگاهی نسبت به آن نیز به نحوی تکرار میبحث مجادله در آیات

ر   ثَّ  َعَلْيهن  تُ ْتلى اّللَّن  آَّيتن  َيْسَمعُ »استکبار آنها از روی لجاجت است:  اا  ُيصن  َيْسَمْعها لَْ  َكَأنْ   ُمْسَتْكْبن

ْرهُ   یهاشاره به بحث مجازات توسط خداوند و نه مومنان در آی (8/جاثیه) «أَلنيمٍ  بنَعذابٍ  فَ َبش ن

بود: های پیشین نیز تکرار شده( نشان از عذاب اخروی کافران است که در سوره14/)جاثیه

مَ  يَ ْرُجونَ  ال لنلَّذنينَ  يَ ْغفنُروا آَمُنوا لنلَّذنينَ  ُقلْ » ا قَ ْوماا  لنَيْجزنيَ  اّللَّن  َأَّيَّ  ؛«ُبونَ َيْكسن  كانُوا  ِبن
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َب الَّذنيَن اْجََتَُحوا السَّي نئاتن حَ  َأمْ » :زندگی و مرگ کفار و مومنین در این آیه متمایز نیست سن

اتن َسواءا ََمْياُهْم َو ََماُِتُْم ساَء ما َُيُْكُمونَ  مومنان  (21/جاثیه) «َأْن ََنَْعَلُهْم َكالَّذنيَن آَمُنوا َو َعمنُلوا الصَّاْلن

 11 یهتواند اشاره در آیمرگ اولیه در هر دو یکسان است. با این بیان نمیو کفار حیات و 

ی باشد که غافر در احیاء و اماته اولیه که در هر دو یکسان بیان شده است؛ مورد یهسور

کنند، چون این امر برای آنها حل شده بوده است و نیازی به کفار آن را به عنوان ایمان بیان

 یی از عذاب نیست.عنوان حجت برای رها

 23 یهدر اینکه کفار مطرح، نیز باز در این سوره، کفار محض هستند؛ اشاره به آی

اند و دیگر هدایت کند که راه هدایت خود را بستهاست که از عدم هدایت آنها حکایت می

 َعلى َجَعلَ  وَ  قَ ْلبنهن  وَ  ََسْعنهن  َعلى َخَتمَ  وَ  ْلمٍ عن  َعلى اّللَُّ  َأَضلَّهُ  وَ  َهواهُ  إنَلَهُ  اُتََّذَ  َمنن  فَ َرَأْيتَ  أَ »نخواهند شد: 
 «ةا َفَمْن يَ ْهدنيهن منْن بَ ْعدن اّللَّن أَ َفَل َتذَكَُّرونَ غنشاوَ  َبَصرنهن 

شك و ظن  یهاولیه را از سمت آنها بر پایآیات، اعتقاد به زندگی و مرگ یهدر ادام

آورد. پس اعتقاد به حیات و مرگ یمان خواهندکند و نه یقین و در قیامت به آن ااعالم می

که در آیات و کرد و نه در دنیا؛ در صورتیاولیه را در قیامت به آن یقین پیدا خواهند

کند که آن میآیه بیان دادند و در اینمیاولیه را به خداوند نسبتهای قبلی این خلقتسوره

 «ِبنُْسَتْيقنننيَ  ََنْنُ  ما وَ  ظَن ا إنالَّ  َنُظن   إننْ  السَّاَعةُ  َما رنيَندْ  ما قُ ْلُتمْ ...»فقط ظنی از سمت آنها است: 

 (32/جاثیه)

غافر را دارند و چون  یهاستکبار در سوردر نتیجه کفار در این سوره نیز همان بحث

کفار  یهاعتقاد به معاد، همان شاخصها است و اشاره به عدمگرایی آنبحث از مادی

غافر، به  یهسور11 یهاولیه را بخواهند در آیکه همان شكا دارند. اما اینغافر ر یهسور

يَ ْعَلُم خائنَنَة »فرمایند: شود، چرا که در همان سوره، خداوند میکنند؛ رد مییقین و ایمان اثبات

نه دارید و یعنی این اعتقاد نیز باطل است و از آن چه در سی (19) «اْْلَْعُين َو ما ُُتْفني الص ُدورُ 
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کفر و نفاق و گناهان است که صاحبش آن را در نفس  اعتقادی به آن ندارید را آگاه است.

 (17/320: 1390)طباطبایی،  داشت.خود پنهان مى

  احقاف یهانکار کافران در سور -6-2-7

 یهاست، سورحوامیم که ارتباطی منسجم بین آنها برقرارهایآخرین سوره از سوره

های اعتقادی: توحید و معاد و ارسال پیامبران و باشد. این سوره همان بحثمی «احقاف»

شود. از خصوصیات کافران در این سوره، که میگذشته را متذکرانکار آنها از طریق اقوام

های حوامیم هستند؛ دارای خصوصیت: انکار معاد و استهزاء، سحر و مشترک با دیگر سوره

باشند؛ علت آن را ناشی از استکبار و انحراف از توحید آن میدروغ و افسانه نامیدن قر

غافر اما به شکل مصداقی  یهکند، یعنی همان خصوصیت مجادله با آیات در سورمیبیان

کفار زمان پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و عاد و رفتار مشابه خصوصیت قومآن و با بیان 

: 1385. )زرسانان، کندمیرا به عنوان درس عبرت بیانشوند و سرگذشت آنها مقایسه میآله 

کفار نسبت به انکار معاد در این سوره با بحث اعراض (21/7: 1419اهلل، ؛ فضل36تا  19

 (.18/186: 1390)طباطبایی،  گیردانذار آنها صورت می

 مننْ  َيْدُعوا َمنَّنْ  َأَضل   َمنْ  وَ »کند: می محض در این سوره با این آیات معنا پیدانشانه کفر

يبُ  ال َمنْ  اّللَّن  ُدونن   يَ ْهدني ال اّللََّ  إننَّ ...»(، 5/)احقاف «ْم َعْن ُدعائنهنْم غافنُلونهُ  وَ  اْلقنياَمةن  يَ ْومن  إنىل َلهُ  َيْسَتجن

محض را ( شرک و عدم هدایت ظالمان است و علت آن کفر10/)احقاف «الظَّالنمني اْلَقْومَ 

ُونَ  ُكْنُتمْ ...» :داندکرده میهای دیگر بیانو فسقی که در سورههمان استکبار   اْْلَْرضن  ِفن  َتْسَتْكْبن

ا ُكْنُتْم تَ ْفُسُقون  (.20)احقاف/ «بنَغَْين اْْلَق ن َو ِبن

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

رَ  إنذا وَ »شوند. میداده   ُأولئنكَ »؛ (15/)احقاف «...إنلَْيك تُ ْبتُ  إنن ن ...»(؛ 6/احقاف) «...النَّاسُ  ُحشن

 (20/)احقاف «...النَّار َعَلى َكَفُروا  الَّذنينَ  يُ ْعَرضُ  يَ ْومَ  وَ »(؛ 16/)احقاف «اْْلَنَّةن خالندنيَن فنيها... َأْصحابُ 

 اّللََّ  َأنَّ  يَ َرْوا لَْ  وَ  أَ »گردد: میشدن مردگان نیز، در این سوره نیز، مطرحاما بحث جدی زنده
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َْلقنهننَّ بنقادنٍر َعلى لَْ  وَ  اْْلَْرضَ  وَ  السَّماواتن  َخَلقَ  الَّذني  «ٍء َقدنيرُكل ن َشيْ   إننَُّه َعلى بَلى َأْن ُُيْينَي اْلَمْوتى يَ ْعَي ِبن

نیز باز جا دهند در این( و پاسخی که کفار در اعتراف به ایمان می33/احقاف)

گانه باشد؛ غافر مبنی بر حیات و مرگ دو یهگردد، بدون توضیحی که در سورمیتکرار

فقط اعتراف به بحث توحید و معاد که در هنگام عذاب از آنها پذیرفته نیست و نشان از 

جا نیز، فقط به دست که عذاب کفار در ایندیگر این یهعدم واقعی بودن آن دارد. نکت

است و نه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و این قرینه بر این است که در شدهدادهخداوند وعده 

 یهسور 11 یهزمان حیاتشان عذاب نشدند و عذاب به روز قیامت رسیده و با اشاره به آی

رجعت و بار دیگر نیز عذاب شدند و آن احتماالً همان بحث غافر قبل از این عذاب یك

 باشد.و کسانی که در این دنیا ایمان نیاوردند، می بازگشت مستکبرین و فاسقین

 غافر یهسور 11 یهتحليل روایت با سياق آی -7

ها، بر سه محور اصلی اعتقادی توحید، معاد گونه که تحلیل شد سیاق آیات این سورههمان

پذیرش آن از سمت مشرکین با خصوصیاتی که در هر هفت و پیامبران و در کنار آن عدم

شد و اشاره به حیات و مرگ به دست خداوند بود و با بررسی انکار مشترک بیانسوره 

آیات از سمت کفار عذابی دردناک به آنها وعده داده شده، که در هنگام عذاب قیامت اقدام 

کنند، تا شاید از عذاب رهایی شوند و این نوع وعده عذاب در رجعت به به اظهار ایمان می

بار مرگ و که با اشاره به دوچه مورد توجه است، ایناست؛ آن کفار محض نیز داده شده

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 

که آنها را متنبه کند، در صورتی بار نشان از تأکید است، که از آن رهایی پیدا کننددو

گردند سازگاری دارد و در سراسر آیات نشان از این است که حتی اگر در لحظه عذاب باز

. )مجلسی، دارندپردازند و فقط برای رهایی از آتش چنین ادعاییباز به همان کار سابق می

نی با دو بار عذاب در اما بحث تنبیه با عذاب بیشتر سازگاری دارد، یع (35- 64/34تا: بی
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و رجعت، ما متنبه شدیم و از عذاب اخروی  (3/553: 1415)العروسی الحویزی، زمان برزخ 

است که برزخ نسبت به عالم دنیا بیداری ها آمدهما را رهایی دهید. در بحث بیداری انسان

 مننْ  بَ َعثَنا َمنْ  َويْ َلنا َّي...»گویند: است و قیامت نسبت به برزخ، چنانکه کافران در بعث می
دهد: کفاری هستند که حتی در برزخ هم متنبه ( این آیه نیز نشان می52)یس/ «...َمْرَقدنان

-1389آملی، جوادی ؛62: 1414 ه،یابن بابو)نشدند و زمان بیداری آنها در زمان بعث است. 

 (20/83ج: 

مربوط به رجعت  غافر یهسور 11جوادی آملی و فاضل لنکرانی این تحلیل را که آیه 

 دهند و تحلیل آنها این است: باشد را با سیاق خود آیه سازگاری نمی

ر يَ منن اْْلَوَّل»امّا در رجعت همه بشر » و  ندیآیگروه خاص م كی ند،یآیکه نم «ني َو اْْلخن

 یعنی؛ «بالجمله»نه  ند،یآیم« الجملهیف»است که  نیرجعت هم هم یهاتیدر تمام روا

ر يَ منن اْْلَوَّل»بشر  عیجم بله  د،شونیزنده م یادیشوند، عّده زیدر رجعت زنده م «ني َو اْْلخن

 د،یآیرجعت بر نم ینف نهایاز حرف ا نی. بنابراستندیافراد از آنها ن نیشوند! لکن ایزنده م

َأَمتََّنا رَبَّنا ...» گفتند: نهایا نکهیا لیبه دل ست،ین یکار آسان ،نیاثبات رجعت هم با ا نکهیچه ا
که حیات و مرگ درآیه، دنیوی و  (736: 1396آملی، جوادی) «...ْين َتَنا اثْ َنتَ يْ يَ  َو َأحْ ْين اثْ َنتَ 

کند؛ میبرزخی است و سیاق آیات فضای قیامت را به صورت عمومی برای کفار مطرح 

: 1393آملی، . )جوادیتواند مربوط به رجعت باشدعذاب است، نمی یهچون فضای لحظ

 (1396؛ فاضل لنکرانی، 2/590

فرمایند: کفار، رجعت را تفاوت تحلیل مذکور با بیانات ایشان این است که ایشان می

کرد؛ از زبان کفار با رجعت را اثبات الً با بیان این تحلیل بشود، بحثکنند اما احتمانفی نمی

تند و خاص این آیات هس «محضکفار»که همگی نشان از  «سیاق سوره» روش استفاده از

را  «فی الجمله»شوند و همان تعبیر است، کفار با خصوصیات مطرح در آیات خاص می

 گیرند و فقط مصادیق آن مشخص نیست.می

 گيری نتيجه
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غافر از اختالفات تفسیری است  یهسور 11گانه در ذیل آیه اختصاص مرگ و زندگی دو

ها در قرآن زندگی انسانبه شمارش مرگ و و بیشتر مفسران از طریق آن و آیات مشابه 

 یههای حوامیم که با سورغافر و سوره یه، اما با بررسی سیاقی آیات در سورپرداختند

 کرد:توان بیانسیاق هستند، میمورد نظر هم

 آیه در بیان شمارش مرگ و زندگی نیست. -1

ها، سه اصل مهم آن یههای حوامیم یکی است؛ یعنی همخصوصیات کفار در سوره -2

 اعتقادی توحید، معاد و نبوت را منکر هستند.

محض آنها است و در آیات مختلف به آن اشاره کفار، نشان از کفرخصوصیات -3

است و گذاشته نشدهپیامبرصلی اهلل علیه و آله  یهاست و بحث عذاب آنها بر عهدشده

 است.بعث آن را بر عهده گرفتهخداوند خود در زمان 

ها توسط کفار است به توان ارائه داد تعداد عذابمفهوم دیگری که از آیه می -4

 کنند.میاستناد سیاق آیه که در هنگام عذاب در روز بعث کفار چنین استداللی

با توجه به بیان عذاب در زمان  «...اثْ َنَتْين  َأْحَيْيَتَنا وَ  اثْ َنَتْين  َأَمتََّنا... » تفسیر دیگر -5

رجعت که مورد استدالل بار در زمانبار در برزخ و یكکفار است؛ یكتعداد عذاب قیامت،

 یهشوند و چون ایمان آنها در لحظهاست و برای رهایی از عذاب اخروی، متوسل میآن

غافر و روایات مورد پذیرش نیست، و باید قبل از  یهآخر سور یهعذاب به استناد آی

مطرح در آیه از که آیا کفارنه در هنگام عذاب و این عذاب متنبه شوند یهتحقق وعد

رجعت هستند یا خیر با بررسی آیات و مشخصات آنها با کفار موجود محض در زمانکفار

 کند.میدر روایات مطابقت 

 

 كتابنامه
 

 قرآن کریم .1
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 .1، قم

 .3ه، قم، ، حوزه علمیالقرآنالتمهيد في علوم، (ق1410)، ننننننننننننننن  .65

 .1، قمالکتاب اإلسالمی، ، دارالتفسير الکاشف ،(ق1424)مغنیه، محمدجواد،  .66

 .1، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران ،نمونهتفسير، (ش1371)مکارم شیرازى، ناصر،  .67

دار  (،عبنداهلل محمودشنحاته)محقنق: ، سوليمانبنتفسير مقاتل، (ق1423)، مقاتل، بن سلیمان .68

 .1، العربی، بیروتالتراثإحیاء

العظمى  اهلل، دفتر آیتالقرآنالرحمن في تفسيرمواهب ،(ق1409)سبزوارى، عبداالعلى، موسوى .69

 .2جا، یالسبزوارى، ب

 .2، ، تهران، قدیانىقرآن رجمهت، (ش1384)گرمارودى، على، موسوى .70

 .4، االسالمی، قم االعالم مکتب ،اإلفصاح، (ق1410)، یوسفموسى، حسین .71

ترجمنه و یالملل، مرکنز بینقرآن ميترجمه و مفاه آموزش ،(ق1435) بمان،یعل ،یاحمدملك .72

 چا.، بی)ص(، قمینشر المصطف

 چا.، بیانشگاه تهران، تهراند، نقرآ وجوه، (ش1371)، ابراهیمبنتفلیسى، حبیش .73

، )محقنق: المختوارات و المذاهب في المقاالت اوائل (،ق1414)، نعمانبنمحمدبنمحمد د،یمف .74

 .2، روتیب، المفیددار ،ی(البغدادیالعکبر

سنید (، الحسنینیحمداالسنید  ، )محقنق:الکریمالقرآندار رسائل،، (ق1405)شریف المرتضى،  .75

 چا.، بیقمالشهداء ، 

، )محققین: مجید حیدری و حسن جلیلی(، تسنيم تفسيرج، -ش(1389آملی، عبداهلل، )جوادی .76

 .1اسراء، قم، 

 .3، اسراء، قم ،ی(نیعابد میعبدالکر)محقق:  ،ميتسن ريتفس، ب-(ش1389)،  نننننننننننننننن  .77

 .6، راء، قماس ،ی(اسالم یعل)محقق:  ،ميتسن ريتفس، الف-(ش1389) ،ننننننننننننننن  .78
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 جنتى،احمد  ،الرجعةبالبرهان على الهجعة من اإلیقا  ، (ش1362)حسن، بنعاملى، محمدحر .79

 .نوید، تهران ،1 محالتى(،رسولى هاشممصحح: سید)

 .، قماسوه، 3، اىباقر کمرهمحمد، صول الکافياش(، 1375، )کلینى، محمد بن یعقوب .80

 چا.بی روت،یاللبنانی، بالکتاب، دارالصولعلم يفدروس، (ق1406)باقر، صدر، محمد .81

 ها نامهپایان

و  اتین، دانشنکده الهسووره غوافر یسواختار ريتفسو: نامهانی، پا(ش1392)اکرم،  ،یلیاسماع .82

 قم. ،یاسالممعارف

قورآن و  دگاهیورجعوت از د: نامنهانیپا، (ش1384) ،یمحمدحسن زمان م،یدنسیس د،یزدریح .83

 علومیدانشنگاه مرکنز جهنان ،دیجدبه شوبهات یيگوبر پاسخ ديبا تأک -نيقیسنت از منظر فر

 )ره(، قم.ینیامام خم یعالمدرسه یاسالم

 مقاالت

ی آیهبر  یمبتن اءیمراحله اماته و اح یریتفس یبررس»، (ش1395) ،یرینصیآرش، عل ،یرجب .84

 .159-180صص، قم، 27ش ، 7سال ،یريمطالعات تفس، «غافری سوره 11

، 51، ش13سنال  ،ناتيب ،«میحوام یهاتناسب سوره یبررس»، (ش1385)نان، عاطفه، زرسا .85

 .36-19صص قم، 

 منابع دیجيتال

مرکوز : مندخل رجعنت، یبنزرگ اسنالم یاسالم المعارف رهی، دا(ش1398)احمد،  ،یپاکتچ .86

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

 یآملیجنواد اهللتیآ ریدروس خارج تفس ،11/11/1393 ،(ش1396)عبداهلل،  ،یآملیجواد .87

 WWW.GHBOOK.IR  چا.ی، باصفهان هيقائم یاانهیرا قاتيمرکز تحق، 94-93سال 
88. http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NzcyNw%3d

%3d-dddd8%2ddddd0%3d 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entries/12404
http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NzcyNw%3d%3d-cItb8%2bkcsn0%3d
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 قواتيتحق مرکوز: تنالیجید نشنر م،یالکنر القرآن اتی، اعراب آ(ش1384)فاطمه،  ،ییصحرا .89

  www.ghaemiyeh.com   ،اصفهان هيقائم یاانهیرا

 .3جلسه ، معاد اتیآ رامونيپ يموضوعريتفس(، 18/7/1396)جواد، محمد ،یلنکرانفاضل .90
91. http://fazellankarani.com/persian/lessons/2080 / 

http://www.ghaemiyeh.com/
http://fazellankarani.com/persian/lessons/2080%20/


 


