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 کریمهای مترادف آن در قرآنبا واژه« ثْبَعْ»شبکه ارتباطی               
 2، رمضانعلی بیگدلی1حسینعلی ترکمانی

 
 چکيده 

های قرآنی، عالوه بر معناشناسی واژگانی، توجه به ها برای معناشناسی مفاهیم واژهترین روشیکی از مناسب

ه ب؛ لذا در پژوهش حاضر باشدن میمکتب معناشناسی بُ اساسبر  ،های معناشناسی و مطالعات متنیمیدان

ن بحث از آن دقیق ایقرآنی و معناشناسی  .است پرداخته شده مکتب،با تکیه بر این در قیامت،  ثْبَعْمعناشناسی 

ند امخالفان و منکرانی داشته و وقوع آن را غیرممکن شمردهجهت حائز اهمیت است که همواره در طول تاریخ 

ارد فرق با اختالف مو« ثْبَعْ»کلمه  یمعنباشد. میبعثت روز قیامت  منابع بیانگر نیترمهمیکی از  میکرقرآنو 

 الله اهلل،جلفظ کلماتی چون ولی وقتی در ارتباط با ؛باشدواژه همان برانگیختن میاین معنای اساسی ، کندیم

در حقیقت یك  «ثْبَعْ» .شودیممعانی بسیار مهم دینی بر این واژه تزریق  ،ردیگیموت قرار مَ سول ورَ ،ومیَ

 ،وزرُبُ و وجرُخُ ،ةرَعثَبَ حیاء،إ، نُشُورشر، حَ :است که موارد دیگر از قبیل رستاخیزمفهوم کلی و جامع در رابطه با 

ا های زنده و بتبدیل به بدن ی مردگاناجساد پوسیده کهنیابرای  ،ی بزرگ اشاره دارداز آن واقعه یاگوشهبه 

 ،ذکورم گانهششیك از موارد  و هر نهاده ثْبَعْرا  فرایندطراوت اولیه شود بایستی مراحلی طی شود؛ لذا نام این 

  .شودیمگرفته در نظر  آناز  یامرحله عنوانبه

   وجرُ، خُنُشُور شر،حَ قرآن، ،عثبَ :دواژهيکل

 

 
Baath networking with the its synonymous words in the Quran 

Abstract 

One of the most useful methods for the interpretation of Qur'anic terms and concepts, in 

addition to lexical semantics, is attention to the fields of semantics and textual studies, 

based on the semantics of Bon's school. Therefore, in this study the semantics of the Baath 

in judgment, relying on the school investigated. Quranic semantics and accurate of this 

discussion it is important. Which have historically been considered impossible and have 

many deniers. While Quran is the one of important source of demonstrator of the Day of 

Judgment. Meaning of the word "Baath" varies with different cases, the basic meaning of 

the Baath words is prod but, when associated with words such as Allah, Yom, Rasol and 

Mavt, these words give important meanings of religious to the Baath. In fact Baath is an 

overall concept about the Resurrection. In other cases, such as Hashr, Noshor, Ihia, 

Basarah, Khoroj and Boroz Refers to a corner of that big event. To change the decaying 

bodies of the dead into the living and refreshing body should be taken Steps. This Process 

called the Baath and consider each of the six mentioned instances one step of the Baath. 

Keywords: Baath, Quran, Nashr, Hashr, khoroj 
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 مقدمه  -1

کردن مردگان در معنای زندهاز آن،  مرتبه 33که  ذکر شدهکریم قرآندر بار  76 ،و مشتقات آن« ثْبَعْ»ماده 

ر بکار رفته است. شایان ذک... و ارسال و ایقاظ)بیدارکردن( :مرتبه در غیر این معنا از قبیل 33در دنیا و آخرت و 

ه با ى این کلمامعن .نهفته استکردن ارسال و ایقاظ و... نیز نوعی زنده :از قبیل ،ثْبَعْاست که در معانی دیگر 

که اشدبمی، معناى مشهور آن در استعمال قرآن مجید، بعثت انبیاء و بعثت روز معاد کندیماختالف موارد فرق 

از  ،معناشناسی قرآنی و دقیق این بحثبه مقوله دوم یعنی بعثت روز معاد پرداخته شده است.  ،در نوشتار حاضر

 رممکنیغمخالفان و منکرانی داشته و وقوع آن را  ،آن جهت حائز اهمیت است که همواره در طول تاریخ

همان « ثْبَعْ»معنای اساسی واژه . باشدیم ،منابع بیانگر بعثت روز قیامت نیترمهمیکی از  ،کریماند و قرآنشمرده

معانی  ،ردیگیمموت قرار  رسول و، یوملفظ جالله اهلل، کلماتی چون  ولی وقتی در ارتباط با ؛باشدیمبرانگیختن 

کردن مردگان در قیامت و کردن معمولی به زندهرا از بیدار ثْبَعْکه واژه  شودیممهم دینی بر این واژه تزریق 

با توجه به موارد ذکر شده  .رساندیم ،دو از مفاهیم اصلی و از اصول دین هستند که هر ،کردن پیامبرانمبعوث

وارد ماست که  رستاخیزدر حقیقت یك مفهوم کلی و جامع در رابطه با  «ثْعْبَ» چنین تصور کرد که توانیم

که نبرای ای .ی بزرگ اشاره دارداز آن واقعه یاگوشهبه ، خروج و بروز ة، احیاء، بعثرنُشُورحشر،  :دیگر از قبیل

ام این لذا ن های زنده و با طراوت اولیه شود بایستی مراحلی طی شود؛به بدنی مردگان تبدیل اجساد پوسیده

د شود که خداونای از آن در نظر گرفته میمرحله عنوانبهمذکور  گانهششفرایند را بعث نهاده و هر یك از موارد 

سنده در نویبنابرین  ؛سازدیمه آگا ،ثْبَعْانسان را از فرایند  ،کریم با اشاره به این مراحل از سبیل ایجازدر قرآن

 متنی، و مطالعات عالوه بر معناشناسی واژگانی، نبُمعناشناسی بر اساس مکتب  ،پژوهشصدد است تا در ضمن 

با  ،ررویکرد حاضکه با  کریم را ترسیم نمایدهای مترادف آن در قرآنواژهبرخی از واژه با این ی ارتباطی شبکه

و الزم به ذکر است که مقصود از  پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. ،شدهانجامی هاتوجه به بررسی

ای عام و واژه دیگر خاص ممکن است واژه رونیازا ؛باشدپژوهش، شبه ترادف یا ترادف نسبی میاین ترادف در 

ای از نظر لغت با واژه دیگر مترادف نباشد، ولی سیاق و بافت باشد، اما مترادف باشند. یا ممکن است واژه

 کند. مترادف می هاواژهکه آن را با دیگر  بخشدیمعبارت، به واژه معنایی 

 معناشناسی لغوی  -2

 ثْبَعْ معنای لغوی 2-1
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 ،تایب)ر.ک: ازهری در کالم عرب دارای دو وجه است ثْبَعْازهری با نگاهی لغوی و قرآنی بر آن است که 

2/202): 

 ( 203اعراف/)«فِرْعَوْنَ وَ مَالَئِهِ  بِآیاتِنا إِلى ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى»مانند:  ،اول: به معنای ارسال

 ( 67بقره/)«ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ» کردن مردگان از طرف خداوند، مانند:دوم: به معنای زنده

 ،آن همراه نامه یا مانند ،تادنمختص فرس، سالرْإاست که: بر آن تفاوت قائل شده و إرْسال و  ثْبَعْعسکری بین 

ز انجام نی ،و تنها با هدفی که مبعوث کننده و مبعوث شونده از آن آگاهند هانیابدون  ،ثْبَعْ کهیدرحال ،باشدیم

 (283 :2300 ،عسگری)شودیم

ن ى ایاعندانسته و معتقد است که مبرانگیختن و روانه کردن چیزی را، این ماده معنای اساسی راغب،  

دو گونه  ثْبَعْگفت که:  توانیملذا  ؛کندفرق مى ،گیردبر حسب هدف و موردى که به آن تعلّق مى، واژه

 :(232 :2322 ،اصفهانى)ر.ک: راغباست

رانگیختن : مانند حرکت و بباشدیمبعث بشرى یا از ناحیه انسان، که به معنای برانگیختن کسى یا چیزی  -2

 شتران و وادارکردن انسانى براى نیاز و حاجتى.

 بعث الهى که خود دو قسم است: -2

 یتعالیباراز نیستى به هستى که ویژه  هاآنها و أجناس و انواع کردن مواد و پدیدهمعنى ایجاده بعث ب -اوّل

 جز او قدرت چنین بعثى را ندارد. یکسچیهاست و 

کردن مردگان که خداوند بعضى از اولیاء خود مانند عیسى)ع( و امثال او را به این بعث به معنى زنده -دوّم

 کار مخصوص گردانید.

که  انددیم، مفهوم مرکبی از برگزیدن و باالبردن برای وظیفه معینی را اصل در این مادهمصطفوی  عالمه

و  (2/296 :2378 ،مصطفوى)همه معانی مجازی هستند ،توجیه و ارسال و اثارة و اهباب، و ایصال و امثال آن

قرشی، )تعیین کرده است ،قرشی معناى مشهور این واژه در استعمال قرآن مجید را بعثت انبیاء و بعثت روز معاد

2362: 2/203). 

 نتيجه  2-1-1

مجید، بعثت انبیاء و معناى مشهور آن در استعمال قرآنو  کندیمبا اختالف موارد فرق  ى این کلمهامعن 

باشد یماصل در این ماده، مفهوم مرکبی از برگزیدن و باالبردن برای وظیفه معینی . و اما بعثت روز معاد است

ایصال و امثال آن، همه معانی مجازی هستند. لذا با توجه به  ،اهباب، اثارة، ارسال، معانی دیگر از قبیل توجیه که

برگزیدن و باال بردن برای  یدهیپد« بعث»گفت که در هر یك از موارد استفاده ماده  توانیم ،آن چه گذشت

 مراتب برگزیدن و باال بردن برای موارد گوناگون متفاوت است. هرچندشود ای معین، مالحظه میوظیفه

 مترادف یهاواژه 2-2

 تنها به ،در پژوهش حاضرکه  است ذکرشدهبرای روز قیامت اسم و ویژگی از نود  کریم بیشدر قرآن

که رطواست. همانپرداخته شده ، باشدمیها( تا خروج از قبرها)نهانگاهمردگان  شدنزندهناظر به  کهآنبخشی از 
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 یسوبهاز قبرهایشان  هامردهدر حقیقت اسمی است برای خارج کردن  ،ثْبَعْاند، شناسان نیز اشاره کردهلغت

توانند عالوه بر اند میانتخاب شده که یمواردالزم به ذکر است  .(283: 2300ر.ک: عسگری، )موقف قیامت

واند تناظر به حوادث بعد از آن نیز باشند. برای نمونه حشر و یا نشر می ،ها از قبرحوادث قبل از خروج انسان

 هر دو مرحله)قبل و بعد از برخاستن از خاک( را در برگیرد. 

که دو نفخ صور اتفاق  دیآیمسوره نازعات بر  23تا  2و  سوره یس 63تا  38 ،سوره نمل 86 اتاز آی

 سوره زمر، بر وجود 78و دیگری برای احیا و زندگی. خداوند در آیه  ،مرگخواهد افتاد: یکی از برای نابودی و 

: 2303مجلسی،  ر.ک:)و در احادیث نیز به این مسئله اشاره شده است کند.کید میأفاصله میان دو نفخ صور ت

-6 ةرَعثَبَ -3 حیاءإ -3ورشُنُ -2 شرحَ -2عبارتند از:  در قیامت ثْبَعْبرخی از واژگان مترادف با اما  (7/227

 وز رُبُ -7 وجرُخُ

پس ته و سقرار گرفمورد بررسی  مذکور، گانهششهای واژهلغوی و قرآنی  معنایبه صورت مختصر ابتدا 

 پرداخته خواهد شد:  ثْبَعْی ها و واژهبه تحلیل ارتباط بین آن

 (در قيامت)حَشر 2-2-1

 .اشدبیمدر ارتباط با قیامت  اًغالب ؛بار در قرآن کریم به کار رفته است که 33 ،با مشتقات آن حَشر کلمه

 معنای لغوی 2-2-1-1

 3/203 :تایب ،سیدهابن و 2/730 :تایب ،جوهرىو نیز ر.ک:  2/623 :تایب ،درید)ابنکردنجمعشر یعنی حَ

جمعی  ،ابن فارس .(237 :2300 ،)عسگریهمراه با راندن است که یکردنجمعالبته  ؛(3/290 :2323 ،منظورابنو 

 درباره این واژهبه عقیده راغب  .(2/77 :2303 ،فارس)ابندانسته که سه شرط سوق، بعث و انبعاث را دارا باشد

 .(236 :2322 ،اصفهانىراغب)رودمى هر دو به کار انسان غیر و انسان

 کریمقرآنبررسی کاربردهای این واژه در   2-2-1-2

در رابطه با قیامت و محشور ، 2در نه مورد جزبهکریم، و مشتقات آن در قرآن شرهمه کاربردهای واژه حَ

با اجبار همراه  غالباًو  کردنجمعکاربردهای این واژه در قرآن، همه . قدر مشترک معنوی در باشدیمشدن در آن 

   : شودیمپرداخته  مصدر به کار رفته است، صورتبهکه واژه حشر است. در ادامه به یك مورد 

( مقصود از 33ق/«)یَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنا یَسیرٌ»مفسران در تفسیر آیه مبارکه 

 شدهپراکندهو موهای  شدهدهیبر یهارگشده و  پارهپاره یهاگوشتپوسیده و  یهااستخوانآوری را جمع شرحَ

کردن همراه با راندن ارائه شده از سوی اند که معنای لغوی جمعالهی، دانستهدر نتیجه نفخ صور و نیروی

طوسی و مرحوم طبرسی نیز شیخ .(23/603 :2329 ،مدرسیو  3/226 :2323 ،)بلخیکندشناسان را تایید میلغت

و  9/367 :تایب ،)طوسیاندکردهسوست، معنا  هر راندن ازکه همراه با  آورىشر را جمعدر تفسیر آیه مذکور حَ

 ،ابن کثیر در تفسیر این آیه به بارش باران در هنگام زنده کردن مردگان و در نتیجه آن .(9/227 :2362 ،طبرسی

                                                 

؛ 2؛ حشر/15؛ صاد/11؛ نمل/96و63؛ شعراء/95؛ طه/111؛ أعراف/111أنعام/نه مورد مذکور عبارتند از:  -1 

 . 26نازعات/
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با نفخ صور  هاآنرشد و تکامل اجساد مخلوقات همچون رشد دانه در زیر خاک و سپس دمیده شدن روح در 

این مطلب در احادیث شیعه نیز وارد شده  .(6/383 :2329 ،دمشقی کثیرابن)، اشاره نموده استقبرهاو خروج از 

 به آن اشاره خواهد شد. بَعثواژه قرآنی است که در معناشناسی 

 نتيجه  2-2-1-3

. چرخدیمدور آن  ،شهیرهمکه معنای لغات  باشدیم« کردنجمع»همان  ،هسته اصلی معنایی در این ماده

برد کارکردنی یك نیروی راننده ملحوظ است که این مسئله با تدبر در موارد الزم به ذکر است که در هر جمع

 . شودمیبه خوبی نمایان  ،شرواژه حَ

 (در قيامت)نُشُور 2-2-2 

ها در رابطه با قیامت مورد از آن 22کریم به کار رفته است که قرآنبار در  22 ،ت آناین کلمه و مشتقا

 باشد.می

 معنای لغوی 2-2-2-1

 ،عبادبنو صاحب 7/262 :2309 ،)فراهیدی«أی بسطته: نَشْرا الکتابَ و الثوبَ نَشَرْت»شر یعنی گستردن، نَ

 2/636 :تایب ،دریدابن)اندیعنی پیچیدن، دانسته« یالطَّ»را مخالف « النَّشْر» ،شناساناکثر لغت ؛ لذا(6/329 :2323

 نامه، راغب کاربرد این واژه را در رابطه با لباس، .و ...( 2/303 :تایب ،، مطرزى8/32 :تایب ،سیدهو نیز ر.ک: ابن

کردن مردگان آن را به معنای زندهدر ادامه و  کردهکردن معنا دانسته و آن را گستردن و پخش سخن و نعمت ابر،

به عقیده مصطفوی در  .(806 :2322 ،اصفهانىراغب)دهدارتقاء میکردن زمین مرده به باران، در قیامت یا زنده

 .(22/220 :2378 ،مصطفوى)از قبض بوده و اعم از مادی و معنوی است بعد بسط ،التحقیق، اصل در این ماده

 این واژه در قرآن کریم کاربردموارد بررسی  2-2-2-2

 در ،در رابطه با قیامت و ده مورد دیگر ،کریمدر قرآنو مشتقات آن  ورشنُ مورد از کاربردهای واژهیازده 

در ادامه  .استیافتن و گسترش ایش. قدر مشترک معنوی همه کاربردهای مذکور، گشباشدمیدنیا این رابطه با 

 شود: مت، بررسی میکاربردهای مربوط به قیایك مورد از 

أَحْیَیْنا بِهِ الْأَرْضَ بَلَدٍ مَیِّتٍ فَ وَ اللَّهُ الَّذی أَرْسَلَ الرِّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى»شیخ طوسی در ذیل تفسیر آیه 

ی کردن مردگان و در نتیجه( از بارش باران به مدت چهل روز در زمان زنده9فاطر/«)بَعْدَ مَوْتِها کَذلِكَ النُّشُورُ 

نیز در ذیل همین  حسن الحدیثأصاحب تفسیر  .(8/327 :تایب ،طوسی)کندرشد اجساد مخلوقات، یاد می ،آن

گونه ذرات بدن در بهار قیامت اشاره نموده و در ادامه برای اثبات سخن خویش به حدیثی از از رشد تخم ،آیه

 در ؛باردمى باران ،روز چهل کند، زنده را مردمان بخواهد خدا چون :کهنیانماید و آن امام صادق)ع( استناد می

و برخی دیگر از مفسران با استناد به . (9/20 :2366قرشی، )رویدمى هاگوشت و شودمى جمع عضوها نتیجه

 ،ی آنروایات موجود در این زمینه از نزول منی شبیه منی مردان در بین دو نفخه از بحر مسجور و در نتیجه

 ،کاشانیفیض)اند، سخن به میان آوردههاشدن آنرسیدن آن منی و اموات پوسیده به هم و رشد ذرات و زنده
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دیگر به تبدیل زمین به چیزی  یاعدهو . (22/69 :2322 ،و طبری 6/393 :2337 ،و نیز: کاشانی 3/233 :2326

  .(22/30 :2329 ،مدرسی)اندمانند رحم مادران اشاره نموده

 

 نتيجه 2-2-2-3

قرآنی آن، و نیز با توجه به تصریح برخی از محققان مفردات با توجه به معنای لغوی این واژه و کاربردهای 

 گسترش و بسطی ،ی مشتقات این واژهدر همه .باشدیمهمان بسط بعد از قبض  ،قرآنی، اصل واحد در این ماده

ناظر تواند می ،نشر ،نیز ذکر شد قبالًطور که که قبل از آن پیچیدن و قبضی اتفاق افتاده است. همان شودیمانجام 

سوره مبارکه  9ولی با توجه در تفاسیری که برای نمونه از آیه  ؛شدن مردگان هم باشدبه حوادث پس از زنده

 گیرد.  قبل از إحیاء را هم در بر تواندیماین واژه  ،فاطر ارائه شد

 (در قيامت)حياءإ 2-2-3

 باشد.شدن میدر رابطه با زندگی و زنده غالباًکار رفته است که کریم بهبار در قرآن 283واژه إحیاء،  مشتقات

 معنای لغوی 2-2-3-1

ضدّ  ،یّت است و حیاةضدّ مَ ،ىّاند: حَشناسان درباره آن گفتهباشد که اکثر لغتمی« حیی»ریشه این کلمه  

 :2366 ،، طریحى3/360 :تایب ،یروزآبادیف، 23/222 :2323 ،منظورو نیز ر.ک: ابن 2/203 :تایب ،دریدابن)موت

که آن چه مقابل مرگ است، بوده  ،اصل در این مادهنیز به عقیده مصطفوی  .(7/2323 :تایب ،و جوهرى 2/226

  .(2/336 :2378 ،مصطفوى)باشدیم ،حرکت و احساس ،از آثار آن

 کریم بررسی یک مورد از کاربردهای این واژه در قرآن 2-2-3-2

کردن از مواد مرده و را زنده «هُوَ الَّذی أَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یُحْییکُمْوَ » :حیاء اول در آیهإاکثر مفسران 

و  6/338 :تایب ،طوسی)اندکردن برای بعث و قیامت دانستهدهحیاء دوم را زنإو زندگی بخشی اولیه، و  جانیب

 :2362 ،، طبرسی23/270 :2363 ،شیرازی، مکارم3/389 :2326 ،کاشانی، فیض6/80 :2366 ،نیز ر.ک: قرشی

 :تایب ،طنطاوی، 26/276: 2328 ،، زحیلی6/393 :2329 ،کثیردمشقی، ابن23/303 :2326 ،، طباطبایی6/260

 .(7/268 :2337، ، کاشانی23/93 :2373 ،، قرطبی26/238 :2322 ،، طبری9/336

 نتيجه 2-2-3-3

 :این است که ،شودیمو مشتقات آن حاصل « یّحَ»های کتب لغت و تفسیر درباره واژه چه از بررسیآن 

قدر  «زندگی»ی ماده ،یا به عبارت دیگر ؛مسئله زندگی و حیات نقش اساسی دارد ،«حی»در همه مشتقات کلمه 

کردن به عهده این واژه رتباطی مورد نظر این پژوهش، زندهباشد. لذا در شبکه اها میی آنمشترک معنوی همه

  خواهد بود. 

 ةرَعثَبَ 2-2-4

 باشد.در رابطه با قیامت می ،کار رفته است که هر دو مورد آنکریم بهدوبار در قرآن «رَعثِبُ»واژه 
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 معنای لغوی  2-2-4-1

آن چیز را پخش و پراکنده نموده  :یعنی ؛ءَالشَّی بَعْثَرْتُ ؛کند، لذامعنای این واژه با اختالف موارد فرق می

 :یعنی ؛الحَوْضَ آلود و تیره کردم و یا بَعْثَرْتُرا گل آن :یعنی ؛و ظاهر و باطنش را زیر و رو کردم. و بَعْثَرْتُ المَاءَ

این بعید نیست که  .(203و6/202 :2383 ،مدنی)راز او را کشف کردم :یعنی: سِرَّهُ آن را ویران کردم و بَعْثَرْتُ

 233 :2322 ،اصفهانىراغب)ی دیگر همچون عثر یا بثر یا ثری باشدبُعِثَ و واژهترکیبی از بُعِثَ و أُثیرَ یا  ،واژه

ر.ک: )داندبا بثر می معناهمفارس حرف عین در این واژه را زائد دانسته و آن را ابن .(2/297 :2378 ،و مصطفوى

  .(2/203 :2362قرشی، )ترجمه کرده است ،بازشدن و آشکار شدنو قرشی آن را به  (2/336 :2303 ،فارسابن
 

 کریم ررسی کاربردهای این واژه در قرآنب  2-2-4-2

 .(20/336 :2326 ،طباطبایی)اندتفسیر نموده ،ها از قبرهارا به خروج بدن« بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُور» طباطبایی عالمه

 قبرها خاک که زمانى یعنی»فرماید: ( می3)انفطار/«بُعْثِرَتْ الْقُبُورُ إِذَا وَ»ایشان در جای دیگری در تفسیر آیه 

 اناعمالش جزاى به تا شود،مى ظاهر ،باشد مرده هاىانسان همان که باطنش گردد،مى بر ظاهره ب باطنش و منقلب

أَفَال یَعْلَمُ »در آیه «الْقُبُورِ فِی ما» از به عقیده برخی دیگر از مفسران غرض .(20/223 :2326 ،طباطبایی)«برسند

قرشی، )شد خواهند تبدیل انسان به «بُعْثِرَ » وسیله به که هاستبدن ( ذرات9عادیات/«)إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُور

 ،طبرسی)آیندمی بیرون قبرها از سپس رودمی کنار مردگان روى از خاک ،هنگام بعث پس .(22/328 :2366

 یرورفتگفحالتی از زیر و رو شدن و « القبور بعثرة»بنابرین  .نقل از ابن عباس و مقاتل(به  782و20/782 :2362

که در آن وحشت و ترس وجود دارد  شدهانتخاباین حالت  ،و به این دلیل از بین حاالت زمین باشدمیزمین 

، (263و30/262 :تایب ،عاشورابن)شودهای کامل است، بیرون انداخته میها و نعشآن چه از جثه ،در باطن زمینو 

   .(28/287 :2398 ،خمینینجفی)گرددیم خارج حامله زن از جنینگونه که اند، همانزنده کهیدرحال

 نتيجه 2-2-4-3

شود که قدر مشترک معنوی کالم ایشان و نمایان می ،کریمبا تامل در کالم دانشمندان لغت و مفسران قرآن

پراکنده  و بیرون ریختن وهمان شکاف قبرها  ،هایشان درباره مفهوم واژه بعثراصلی گفتهیا به عبارت دیگر محور 

ت به درس ،شناسان، ترکیبی بودن این واژهکثر مفسران و برخی از لغتأظهار إو با توجه به هاست. شدن خاک

ته است و کار رفکریم بهاین است که این واژه دوبار در قرآن «رَعثِبُ»ی قابل توجه دیگر درباره نکتهرسد. نظر می

تباط ار ،در این آیات رَعثِی بُشود که واژهباعث می ،همراه است که همین مسئله« وربُالقُ»ی با کلمه مورددر هر دو 

 در قیامت داشته باشد. « بازشدن قبرها»تنگاتنگی با 

 (در قيامت)وجرُخُ 2-2-5

کریم به کار رفته است که در برخی موارد در رابطه با قیامت بار در قرآن 282 ،و مشتقات آن وجرُخُ کلمه

 .باشدیم

 معنای لغوی 2-2-5-1
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یعنی از جایگاه یا حالتش بیرون آمد  ؛خُرُوجاً خَرَجَ .(3/268 :2309 ،فراهیدی)نقیض دخول است ،خروج

 و یا اسباب خارج باشد نفسانى حالت ،و آشکار شد، حال خواه جایگاهش خانه، کشور یا لباس و خواه حالتش

شدن معنا کرده آشکارشدن و بیرون ،خروج را ،قرشی نیز همچون راغب .(268 :2322 ،راغب اصفهانى)از حال

 شدنخارج مثل ،معمولى کردنخارج و شدنخارج به معنای ،خروج و خراجإ :که نمایدمیو به این مطلب اشاره 

 که اوّلى معنى ولى ؛است رفته کارهب ،آن نظائر و درخت از میوه خروج مثل ،ظاهرشدن به معنای و منزل، از

اصل در این نیز از نظر مصطفوی  .(236و2/233 :2362قرشی، )است ملحوظ جا همه در باشد آشکارشدن همان

ی مشتقات بنابر مطالب مذکور و تأمل در همه .(3/36 :2378 ،مصطفوى)باشدهمان مقابل دخول و ولوج می ،ماده

 ها، همان خارج شدن است که آشکار شدن را در پی دارد.این ماده، می توان فهمید که معنای محوری در آن

 ها قيامت و خروج از قبردر رابطه با این واژه  قرآنی بررسی برخی از کاربردهای 2-2-5-2   

یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ یَوْمُ »: در آیه« یَوْمُ الْخُرُوج»، همچون عالمه ،بسیاری از مفسران

را ( 33)معارج/«سِراعاً الْأَجْداثِ مِنَ یَخْرُجُونَ یَوْمَ» :آیهدانسته، و  شدن از قبرها( را روز خارج32ق/«)الْخُرُوج

، فخرالدین 9/227 :2362 ،و نیز ر.ک: طبرسی 28/372 :2326 ،طباطبایی)اندذکر نموده ،برای تایید کالم خویش

، 22/236 :2373 ،، حسینى26/363 :2303 ،همدانى، حسینى3/393 :2306زمخشری،  ،28/266 :2320 ،رازى

 حضرت ظهور و به رجعت راجع را آیات این ،چون قمّى برخی .(22/300 :2378 ،مشهدى، قمى792 :تابی ،مغنیه

، 2/326 :2376 ،قمیر.ک: )است رجعت ،یَوْمُ الْخُرُوج از مراد که اندنموده نقل صادق)ع( امام از و دانسته ،حجّت

 همان است که در ابتدا ذکر شد.  ،ولی نظر اکثریت مفسران ؛(6/262 :2327 ،بحرانی

 نتيجه 2-2-5-3

 ،ی این واژه ذکر شده، باید گفت که اصل در این مادهدرباره ،و تفسیر چه در کتب لغتآنبا توجه به  

ا ب ،دیگر تعبیر. به در همه جا ملحوظ است ،آشکارشدنیعنی  دیگر آنولى معنى باشد؛ میخارج شدن همان 

 نیك هسته اصلی معنایی برای این واژه و مشتقات آن نمایا ،کریمدقت در کاربردهای آن در زبان عرب و قرآن

 باشد.   همان خارج شدن می ،می شود که بقیه موارد بر محور آن می چرخد و آن هسته معنایی

 

 (در قيامت)وزرُبُ  2-2-6

 باشد. مورد از آن در رابطه با قیامت می 7کریم به کار رفته است که قرآندر بار  9این کلمه و مشتقات آن، 

  معنای لغوی 2-2-6-1

بی  ،و نیز ر.ک: ازهری 6/373 :2309 ،فراهیدی«)فاءِالخَ عدَبَ رَهَ: ظَبَرَزَ أی»اند: گفتهبسیاری از عالمان لغت 

یعنی پس از پنهان شدن، آشکار شد. به نقل ازهری، ثعلب آن را آشکارشدن پس از سستی و خواب  .(23/238 :تا

دیگر آن را ظاهرشدن به صورت درید و برخی ولی ابن ؛(23/238 :بی تا ،ازهریر.ک: )آلودگی معنی کرده است

صاحب مقاییس به نکته دیگری در معنای  .(3/6 :2366 ،و نیز: طریحى 2/306 :بی تا ،دریدابن)مطلق گرفته اند
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 ،ارسفابن)سابقه استآشکار و هویداشدن چیزی به صورتی خاص و بی ،زورُبُ :کهاین واژه اشاره نموده و آن این

« بدو»و « ظهور»همین قید است که آن را از ماده  مصطفوی نیز کالم او را تایید نموده و گفته: .(2/228 :2303

  .(2/262 :2378 ،مصطفوى)کندجدا می

 رابطه با قيامت در  «زورُبُ» قرآنی بررسی برخی از کاربردهای 2-2-6-2

( 38ابراهیم/«)السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ» :مفسران در تفسیر آیه

-، اشاره نمودهبه ایجاد شرایط جدید و متفاوت و خاص و نیز ظهور انسان با تمام وجود در برابر خداوند قهار

 و علل ظهوری تفسیر می کند که تمامى ،روز در آیه رابُ ،و عالمه (20/386 :2363مکارم شیرازی، ر.ک: اند)

 که لىمستق سبب تنها و تنهالذا  ؛افتاده کار از کردمى محجوب خدایشان از را در گمان ایشان، آن ها که اسبابى

 شانای پس ،نیست حائل چون و نیست، حائل ایشان و خدا میان پس چیزى خداست، ،باشدمی ایشان در مؤثر

که هیچ حجاب و خواهد بود ظهوری  بنابرین .(22/89 :2326 ،طباطبایی)مطلق بارز آن هم بارزند، خدا براى

شناسانی لغت دیدگاهنظرات پیش گفته با  .(336 :تابی ،مغنیه)ای در آن بر آشکار شونده نیستچاره و شوخی

چون فخر رازی و  برخیز را آشکارشدن با حالت خاص معنا کرده بودند. وفارس موافق است که برچون ابن

ز را به معنای ظهور پس از استتار گرفته و آیه را به ظهور عالمیت مطلق خداوند برای مخلوقات وزمخشری بر

شد و نیز به معنای خروج از که در دنیا گمان میآن چنان ،و خروج از توهم پوشیده بودن برخی چیزها بر خدا

، 29/83 :2320 ،فخرالدین رازى)تفسیر نموده اند ،ها و آشکارشدن بواطن برای حساب و حکم الهیقبر

-الزم به ذکر است که نظر ایشان موافق دیدگاه لغت .(272 :2329 ،تهرانیو صادقی 2/638 :2306زمخشری، 

 ز را آشکارشدن پس از پنهان شدن، معنا کرده بودند. وشناسانی است که بر

 نتيجه  2-2-6-3

صل که: ا توان گفتی اندیشمندان لغت در این زمینه، میگفتهبا توجه در کالم مفسران و نیز ماحصل 

 اهمین قید است که آن ر و بودهسابقه شدن و آشکارشدن با حالت خاص و کیفیتی بیواحد در این ماده، ظاهر

 کند. جدا می« بدو»و « ظهور»از ماده 

ت آن را به صورقرآنی معنای ، کریمدر قرآنهای مذکور با واژه« بعث»اکنون باید برای کشف ارتباط واژه 

 دقیق بررسی نمود: 

   (در قيامت)بَعث معناشناسی قرآنی -3

علق های مجاور که متممکن است به شدت تحت تأثیر واژه ،ی معنایی یك واژهمقولهایزوتسو معتقد است: 

برای خود یاران گزیده دارد ای و هر واژه (62 :2368 ،ایزوتسو)قرار گیرد ،به همان میدان یا حوزه معنایی هستند

د و آیمیهای معنایی بیرونبندیای از گروهی پیچیدهتا آن جا که سراسر واژگان یك زبان به صورت شبکه

رسد استفاده از به نظر می .(66 :انهم)یکی از وظایف مهم معناشناسی است ،بازکردن این شبکه پیچ در پیچ

حلیل لذا در ادامه با این رویکرد به ت ؛کریم بسیار موثر و کارآمد باشدآندیدگاه ایشان در تحلیل مفاهیم کلیدی قر

 شود.  ، پرداخته میکریممعنا و مفهوم واژه بعث در قرآن
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 ارائه الگوهای معنایی 3-1

ر را از نتایج زی توانمی ،کار رفته استها بهدر آن« بعث و یا مشتقات آن»یبا بررسی آیات قرآنی که واژه

 ها استخراج کرد: در آنمعنای کاربردی این واژه 

ی آن، انسان زنده یا هر موجود زندهخدا و طرف دیگر  ،کریم یکی از طرفین بعثهرگاه در قرآن 3-1-1

دیگر، به همراه تبیین هدف و وظیفه برای مبعوث شونده باشد، معنای بعث یا مشتقات آن، در آن ترکیب، 

 انجامد، خواهد بود.برای وظیفه و هدف خاص که گاهی به ارسال میبرگزیدن 

 شود: به چند نمونه در این زمینه اشاره می ،تر شدن مطلببرای روشن

بَعَثَ)بعث یا مشتقات   هُوَ الَّذی)یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد(» -

 زَکِّیهِمْیُ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا مِنْهُمْ ی دیگر(نسان یا هر موجود زندهرَسُوالً)واژه بیانگر ا الْأُمِّیِّینَ فِی آن(

-مُبینٍ)تبیین هدف و وظیفه مبعوث ضَاللٍ لَفی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ الْحِکْمَةَ وَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ

 (2جمعه/)«شونده(

 باشد. یك وظیفه میالزم به ذکر است که خود رسول بودن هم بیانگر 

الهی یا مواردی که به خداوند )یکی از اسماءنا)بعث یا مشتقات آن(فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْ -

بَأْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا  لَنا أُولی ی دیگر()واژه بیانگر انسان یا هر موجود زندهعَلَیْکُمْ عِباداً اشاره دارد(

 (6اسراء/وَ کانَ وَعْداً مَفْعُوالً )شونده(یفه مبعوث)تبیین هدف و وظخِاللَ الدِّیارِ

 اللَّهُ)یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد( فَبَعَثَ)بعث یا مشتقات آن(» -

خیهِ)تبیین أَ سَوْأَةَ یُواری کَیْفَ لِیُرِیَهُ الْأَرْضِ فِی یَبْحَثُ ی دیگر(ه بیانگر انسان یا هر موجود زندهغُراباً)واژ

 أَخی سَوْأَةَ فَأُوارِیَ الْغُرابِ هذَا مِثْلَ أَکُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ وَیْلَتى یا قالَ شونده(هدف و وظیفه مبعوث

  (32مائده/)«النَّادِمینَ مِنَ فَأَصْبَحَ

ده شونانسان، به همراه تبیین هدف و وظیفه برای مبعوث ،کریم هر دو طرف بعثهرگاه در قرآن 3-1-2

باشد، معنای بعث یا مشتقات آن، در آن ترکیب، برگزیدن برای وظیفه و هدف خاص که گاهی به ارسال 

 انجامد، خواهد بود.می

 مانند:

 گر انسان()واژه بیانلَنا مَلِکاً )بعث یا مشتقات آن(لَهُمُ ابْعَثْ )واژه بیانگر انسان(إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ »... -

  (237بقره/...«)شونده( )تبیین هدف و وظیفه مبعوثاللَّهِسَبیلِ  نُقاتِلْ فی

ه بیانگر )واژحَکَماً )واژه بیانگر انسان(وا)بعث یا مشتقات آن(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُ» -

 (36/نساء) «مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْالحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً انسان(

 باشد. می ،شونده در این آیهی مبعوثوظیفه ،م بودنکَالزم به ذکر است که حَ

کند بعث به ها صدق میموارد که این دو الگو در آنحال امکان دارد این سوال پیش آید که در برخی از 

ت که ملحوظ اس ،قبل از هر ارسالی نوعی گزینش و تعیین هدف :باشد، در پاسخ باید گفت کهمعنای ارسال می

  شد.ارسال هم انجام نمی ،نبود اگر آن هدف و به تبع آن گزینش برای رسیدن به آن هدف
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ها خدا و طرف دیگر آن، مردگان و یا مواردی که به آن ،طرفین بعثکریم هرگاه یکی از در قرآن 3-1-3

 باشد.می« کردن مردگانزنده»جا به معنای ی بعث در آناشاره دارد، باشد، واژه

 مانند:

ا یکی ی یَبْعَثُهُمُ)بعث و )مردگان یا مواردی که به آنان اشاره دارد(الْمَوْتى وَ یَسْمَعُونَ الَّذینَ یَسْتَجیبُ إِنَّما»

  (37انعام/)«یُرْجَعُونَ إِلَیْهِ اللَّهُ)یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد( ثُمَّ از مشتقات آن(

 نْمِ بَعَثْ)بعث و یا یکی از مشتقات آن( نا)یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد(کُمْ ثُمَّ»

 (67بقره/)«تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ اردی که به آنان اشاره دارد(مَوْتِکُمْ)مردگان یا مو بَعْدِ

کریم یکی از طرفین بعث خدا و طرف دیگر آن، مردگان به همراه مفهوم یك دوره هرگاه در قرآن 3-1-4

« یوم البعث»جا همان معنای بعث در آنی یوم و یا چیزی که اشاره به زمان دارد، باشد، متناهی و نیز واژه

 باشد.می

 مانند: 

مفهوم یك دوره بَرْزَخٌ) وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَالَّ تَرَکْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی» -

واژه بعث یا یکی از مشتقات آن یُبْعَثُونَ) (واژه ی یوم یا چیزی که به زمان اشاره داردیَوْمِ) إِلى (متناهی

  (200مومنون/«)هی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد(یکی از اسماء ال +

واژه ی یوم یا چیزی که به زمان اشاره یَوْمِ) إِلى (مفهوم یك دوره متناهیفَأَنْظِرْنی) رَبِّ قالَ» -

یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره  واژه بعث یا یکی از مشتقات آن +یُبْعَثُونَ) (دارد

  (37حجر/«)(دارد

کریم یکی از طرفین بعث خدا و طرف دیگر آن، انسان زنده و به همراه مفهوم یك هرگاه در قرآن 3-1-5

 اشد.                       بجا به معنای بیدارکردن از خواب میدوره متناهی و به همراه تبیین دلیل از بعث، به کار می رود، بعث درآن

 مانند:

ز یَبْعَثُ)بعث یا مشتقات آن+ یکی ا ثُمَّ بِالنَّهارِ جَرَحْتُمْ ما یَعْلَمُ وَ بِاللَّیْلِ یَتَوَفَّاکُمْ الَّذی هُوَ وَ» -

اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره دارد( کُمْ)واژه بیانگر انسان یا مواردی که به او اشاره دارد( 

 بِما نَبِّئُکُمْیُ ثُمَّ مَرْجِعُکُمْ إِلَیْهِ ثُمَّ هوم یك دوره متناهی(مُسَمًّى)مف أَجَلٌ لِیُقْضى)تبیین دلیل از بعث( فیهِ

 (70انعام/«)تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ

)یکی از اسماءالهی یا مواردی که به خداوند اشاره نَا)بعث یا مشتقات آن( وَ کَذَالِكَ بَعَثْ» -

الَ قَ )تبیین دلیل از بعث(یَتَسَاءَلُواْ بَیْنهَمْلِ )واژه بیانگر انسان یا مواردی که به او اشاره دارد(هُمْدارد( 

قَالُواْ لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ  قَالُواْ رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ  )مفهوم یك دوره متناهی(قَائلٌ مِّنهْمْ کَمْ لَبِثْتُمْ

شْعِرَنَّ طَعَامًا فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْیَتَلَطَّفْ وَ لَا یُ ا أَزْکىَةِ فَلْیَنظُرْ أَیهَّالْمَدِینَ فَابْعَثُواْ أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هَاذِهِ إِلىَ

  (29کهف/«)بِکُمْ أَحَدًا

 باشد. موارد سوم و چهارم از الگوهای مذکور می تکیه بر ،حاضرالزم به ذکر است که در پژوهش
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 نتيجه حاصل از بررسی الگوها   3-1-6

 ولی وقتی در ارتباط با کلماتی ؛باشدی بعث همان برانگیختن میتوان گفت که معنای اساسی واژهمی 

ه واژه شود کگیرد، معانی بسیار مهم دینی بر این واژه تزریق میرسول و موت قرار می ،یوم لفظ جالله اهلل، چون

کردن پیامبران که هر دو از مفاهیم اصلی مبعوثکردن مردگان در قیامت و بعث را از بیدارکردن معمولی به زنده

 رساند.دین هستند، میو از اصول

 در تفاسير و احادیث« بَعث»بررسی واقعه  3-2-1

کریم به کار رفته است که در دو بار در قرآن ،به صورت مصدر و بدون رعایت الگوهای مذکور عثواژه بَ

حاضر به عنوان یك مفهوم کلی و یك فرایند در نظر دقیقا اشاره به رستاخیز دارد که در پژوهش ،هر دو مورد

 دو مورد عبارتند از:  گرفته شده است که در ادامه از آن بحث خواهد شد و آن

 (6)حج/«تُرابٍ... مِنْ خَلَقْناکُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فی کُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یا»             

  (28)لقمان/«بَصیرٌ سَمیعٌ اللَّهَ إِنَّ واحِدَةٍ کَنَفْسٍ إِالَّ بَعْثُکُمْ ال وَ خَلْقُکُمْ ما»             

سوره مبارکه حج، به تنهایی و  6ی کریم تنها در آیهدر قرآن با ال و فتح باء و سکون عین «الْبَعْث»کلمه 

آیه  لذا با توجه در این ؛به کار رفته است که دقیقا اشاره به معاد و قیامت داردمذکور، گانه پنجالگوهای خارج از 

 کریم یعنی رستاخیز ارائه نمود: از مفهوم کلیدی این کلمه در قرآنتری ی روشنتوان چهرهو آیات بعد می

 تُرابٍ نْمِ خَلَقْناکُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فی کُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یا»در آیه پنجم سوره مبارکه حج آمده است: 

 مُسَمًّى أَجَلٍ إِلى نَشاءُ ما الْأَرْحامِ فِی نُقِرُّ وَ لَکُمْ لِنُبَیِّنَ مُخَلَّقَةٍ غَیْرِ وَ مُخَلَّقَةٍ مُضْغَةٍ مِنْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ

 عِلْمٍ بَعْدِ مِنْ یَعْلَمَ لِکَیْال الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلى یُرَدُّ مَنْ مِنْکُمْ وَ یُتَوَفَّى مَنْ مِنْکُمْ وَ أَشُدَّکُمْ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْالً مْنُخْرِجُکُ ثُمَّ

 «.بَهیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ أَنْبَتَتْ وَ رَبَتْ وَ اهْتَزَّتْ الْماءَ عَلَیْهَا أَنْزَلْنا فَإِذا هامِدَةً الْأَرْضَ تَرَى وَ شَیْئاً

ی اچندمرحله یك فرایند در قیامت، بعث :توان گفتمیو کالم مفسران در ذیل آن، با تدبر در این آیه 

تواند ، نمیت روز معاددر استدالل به بعثدر آیه مورد بحث،  خلقت انسان گانهو ذکر مراحل هفت باشدمی

ا ذکر ارتباطی رو امکان ندارد خداوند برای استدالل به وقوع بعث در قیامت، مطلب بی ارتباط با آن باشدبی

ارتباطی بی ،، اصالت تعابیر قرآنی، و نیز هماهنگی واژگان و مفاهیم قرآنیآیات سیاق نظریه طبق ؛ بنابریننماید

 ىتَرَ وَ» ی دیگری از مفسران، در ذیل آیه، ذکر فراز لذا عالمه و عده ؛فرازهای آیه مذکور قابل پذیرش نیست

 و 23/336 :2326 ،طباطبایی)انددانسته هانشانگر شباهت رحم مادر و زمین در کارکرد آن را« هامِدَةً... الْأَرْضَ

 آخرت در مینز، به تصریح برخی چون قرشی و .(22/228 :2303 ،همدانىو حسینى 9/278 :2368 ،نیز: طیب

 داریم را مادر رحم فقط ،انسان به آن تبدیل و نطفه رویانیدن براى اکنون برویاند، را هاانسان رحم، مانند تواندمى

 خفته حیات هاآن در که هاانسان خشکیده هاىو سلول شودمى عوض زمین روى طیشرا قیامت روز در ولى

  .(6/23 :2366 ،قرشی)«رویدمى هاعلف تخم مانند ،دارد وجود

وَ أَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ لَّا رَیْبَ فِیهَا وَ أَنَّ »:هفتم آیهدر  ،ادامه همین سورهاز مفسران در  دیگر گروهی به اعتقاد 

از زمین که مانند گیاهان  هاىدانه و بذرها برانگیختن در امروز که قدرتى همان ؛(6)حج/«اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فىِ الْقُبُور

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 13 

 ،مدرسیر.ک: )خواهد کرد ، زندهخفته خود گور در که را انسان ،نحو همان به. کندمى جلوههاست، گور برای آن

2329: 8/22).  

وَ تَرَکْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئذٍ یَمُوجُ فىِ بَعْضٍ وَ نُفِخَ فىِ : »مرحوم طبرسی و بعضی دیگر از مفسران در ذیل آیه         

زمان  در خداوند :کنند کهنقل میبه این مضمون سخنی از حسن و ابوعبیده  (99)کهف/«الصُّورِ فجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

 مادران ارحام در که طورىهمان سازد،مى و کندمى ترسیم قبرها در را هاانسان هاىصورت نفخ صور دوم،

نیز:  و  7/676 :2362 ،طبرسی)شودمى روح نفخ قبر، در انسان کالبد تشکیل از پس آفریند ومى را انسان صورت

  .(2/930 :2363 ،الهیجی، شریف3/367 :2398 ،تهرانیثقفی

: شوداند که به خاطر اهمیت آن، عین عبارت ذکر میمطلبی را نقل کرده عالمه مجلسی در ذیل همین آیه        

 امِحَی أرفِ مهُ وَ ا نفخَمَاح کَوَم األریهِفِ ینفخُ مَّثُ اتِهَمَّاألُ امِحَی أرفِ مهُرَوَّا صَمَکَ ورِبُی القُفِ لقَالخَ رُوِّصَیُ اهللَ فإنَّ»

 (7/328: 2303مجلسی، )«مهِاتِهَمَّأُ

 الْخَلْقَ یَبْعَثَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ أَرَادَ إِذَا»کند که فرمودند: ی از امام صادق)ع( نقل میحدیث درجمیل بن درّاج         

در روایتی و  (266 :2367 ،بابویهابن)2«نَبَتَتِ اللُّحُومُ وَ فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ صَبَاحاً أَرْبَعِینَ الْأَرْضِ عَلَى السَّمَاءَ أَمْطَرَ

ی وجود فاصله به م صادق)ع(از اماو ( 7/322: 2303مجلسی، )ساله بین دو نفخهوجود فاصله چهلاز قتاده به 

  .(226و7/227 :2303 ،همان)استتصریح شده زمانی چهارصدساله بین دو نفخه 

-2/63: 2322)دیلمی، گونه بیان شده استاین ،مراحل بعث در قیامتدر یك حدیث طوالنی از امام سجاد)ع( 

66:) 

  ؛عزَالفَ ةُفخَنَ -2

 ؛إِسْرَافِیل وَ عِزْرَائِیل ،مِیکَائِیل ،جَبْرَئِیلنفخة الموت و مرگ همه موجودات به جز  -2

 ؛توسط ِعزْرَائِیل مِیکَائِیل وَ إِسْرَافِیل ،مرگ جَبْرَئِیل -3

 ؛توسط خداوند مرگ عِزْرَائِیل -3

  ؛ها و زمینتبدیل آسمان -6

  ؛بارش باران شدید -7

 ؛گونه اجسادرشد سبزی -6

 ؛نزدیك شدن اجزاء به هم -8

 ؛توسط خداوند عِزْرَائِیل وَ حَمَلَةُ الْعَرْش، إِسْرَافِیل ،مِیکَائِیل ،جَبْرَئِیلزنده شدن  -9

 ؛سال پس از نَفخَةُ المَوتِچهل ،اةیَالحَ ةُفخَنَ -20

  ؛الهیذنإها به شدن ارواح در بدنداخل -22

                                                 

 گرد هاقطعه گاه آن ببارد، زمین بر روز چهل آسمان برانگیزد، رستاخیز به را آفریدگان که بخواهد خدا چون -1 

 بروید. گوشت ها و آید
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  ؛هاها از روی بدنپراکنده شدن خاک  -22

  ؛هاخروج از قبر  -23

 نُصُبٍ یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً کَأَنَّهُمْ إِلى» :قرارگیری در حالت و کیفیتی خاص و ذکر آیه -23

 به عنوان شاهد. « یُوفِضُونَ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْیَوْمُ الَّذِی کانُوا یُوعَدُونَ

  حرکت به سوی محشر  -26

ی طی اتوان فهمید که قبل از بعث دورهمی ،الزم به ذکر است که با توجه در این احادیث و احادیث مشابه

، با اخیر مذکور در حدیث 23-6مراحل که: ؛ دیگر آنآماده خروج از قبر شوند ،پوسیده دخواهد شد تا اجسا

 مراحل مد نظر پژوهش حاضر، بسیار مطابقت دارد. 

در کافی از استقرار چهل روزه نطفه در رحم قبل از تبدیل شدن به علقه)شروع خلقت( سخن رفته 

« مُسَمًّى أَجَلٍ إِلى نَشاءُ ما الْأَرْحامِ فِی نُقِرُّ وَ»فراز  و نیز با کنار هم قراردادن (23/376 :2329 ،ر.ک: کلینى)است

 یبه تصریح برخ تر می شود.سوره مبارکه حج و احادیث مذکور زمان ذکر شده قبل از بعث، قابل فهم 6از آیه 

 :2308 ،گنابادی)باشدمی بعث از قبل و برزخ در انسان بقاى بر دلیلی ،رحم در سبب ماندن طفل برای مدّتى

3/76) 

شدن مردگان مراحلی دارد، در این مطلب که زنده ،کردن تفاوت خلق و امر الهیشاید برخی با مطرح

نده آید همان ذرات پراکتفاسیر و تعدادی از احادیث بر میآن چه از  :ولی در پاسخ باید گفت ؛خدشه وارد نمایند

 جزایی که ثوابأهای زنده خواهد شد تا با همان انسانها در رستاخیز جمع شده و تبدیل به ی انسانو پوسیده

ه که همین مسئلیا گناه کرده بودند برای حساب آماده شوند و پاداش یا عقاب آن را دریافت نمایند و دیگر آن

 ای است که موردو می دانیم اعتقاد به معاد جسمانی مسئله کردندرکان و کفار وقوع آن را انکار میبود که مش

: 2303مجلسى، باشد)اکثریت بوده و از ضروریات دینی است و منکر آن از زمره مسلمانان بیرون می اتفاق

اوند چون خد ؛شدن مردگان در زمان بسیار اندک نداردیعنی زندهاما این سخن منافاتی با انجام این فرایند  ؛(6/36

 قادر بر هر امری است.

شدن مردگان در داستان حضرت کیفیت زنده ،استناد کردتوان به آن جا میمطلب دیگری که در این

خلق ناگهانی اتفاق نیافتاده بلکه از زنده شدن  ،هاابراهیم)ع( و حضرت عزیر)ع( است که برای اثبات بعث در آن

ها را به یکباره زنده توانست آنشدن اجزاء سخن رفته است. و این درحالی است که خداوند میتدریجی و جمع

 .(270و  269ر.ک: بقره/)گونه خواهد بوددر قیامت نیز امر همین :گویدو ب کند

ی ذرات انسان در خاک تا زمان روایت دیگری در این زمینه وارد شده که در آن از محفوظ بودن همه

دامه اهای شدید آن و در بارش باران و در نتیجه آن باال آمدن)باد کردن( زمین و تکاناز  ،و در هنگام بعث ،بعث

شدن خاک هر قالب جدایى دوغ از کره در اثر تکان های شدید، و جمعمانند  ،جدایی ذرات هر انسانی از خاک

یید أها، و بر پایی انسان و تشدن روح در آنهای نخستین و سپس دمیدهو تبدیل آن به صورت در قالب خودش

که دوباره حاکی از طی شدن مراحلی قبل از  که هیچ تفاوتی با آفرینش قبلی خود ندارد، سخن رفته است. این

   .(6/38 :2303 ،مجلسىر.ک: )باشدبعث می
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 ولی این کار را نکرد. زمخشری دلیل ؛توانست طفل را هم به یکباره بیافریندخدا می :و دلیل دیگر آن که

کردن قدرت و حکمت خدا آشکار ،(6)حج/در آیه مورد بحث «لِنُبَیِّنَ»این تدریج در آفرینش را با استناد به تعبیر

                     .(3/233 :2306 ،زمخشری)استدانسته 

سوره مبارکه حج دو دلیل مهم برای امکان بعث ارائه نموده است: یکی تبیین  6مفسران برآنند که آیه 

 گونهنیا توانیملذا  ؛زمین مرده در فصل بهار هرسالهمراحل خلقت انسان در رحم مادر و دیگری زنده شدن 

ات باور کرد که خدا برای اثب شودینمچون  ؛نتیجه گرفت که بعث شباهت بسیار زیادی با این دو پدیده دارد

ی با آن نداشته باشد. حال اگر به این دو پدیده بنگریم خواهیم دید محکم معاد از چیزهایی مثال بزند که ارتباط

متناهی الهی آشکار است و دلیل این تدریج این مراحل قدرت نا تكتكد که در دارای مراحلی هستن هرکدامکه 

که  طورهمانو مرحله مرحله بودن هم به نمایش گذاشتن قدرت و حکمت خداست. پس بعید نخواهد بود 

 ،و رشیدالدین میبدى 3/2693 :2380 ،یسورآباد)بعث دارای مراحلی باشد اندکردهبرخی از مفسران هم بیان 

ت که اس گونهنیهمبچه را هم به یکباره بیافریند و بگوید ای مردم بعث  توانستیمچون خدا  ؛(7/336 :2362

 . دینیبیمهر بار در آفرینش انسان 

 ی مذکورهاواژهبا سایر  عثبَ یواژهارتباطی  یشبکهترسيم  -4

پس از برانگیخته شدن از قبرها را نیز شامل  تواندیمنیز گفته شد برخی از موارد ذیل  قبالًکه  طورهمان

 ؛اندگرفتهپس منافاتی ندارد که برخی حشر را جمع شدن مردم پس از خروج از قبرها در صحرای محشر  ،شود

 به هر دو مرحله در جای خود اطالق شود. تواندیملذا این واژه 

 ،ددر نظر گرفته شو ،ردگان در قیامترستاخیز و یا فرایند زنده شدن م عنوانبهکلی  طوربه« بعث»اگر 

 در پژوهش چنین خواهد بود:  شدهمطرح یهاواژهشبکه ارتباطی آن با سایر 

 از: اندعبارتمحتمل است که مراحلی طی شود؛ این مراحل  ،افتدبیفرایند بعث اتفاق  کهنیابرای بنابرین 

 عنوانبهاز این مرحله  توانیمپوسیده هر شخص در جایگاهی مشخص که  یهاسلولجمع شدن  -2

؛ لذا یك نیرویی این ذرات را ردیگیماین حشر با قدرت الهی صورت  میدانیمکه  طورهمانیاد کرد.  «شرحَ»

 با راندن معنی کردنجمعکه موافق نظر برخی از زبان شناسان است که حشر را  کندیمهم رانده و جمع  طرفبه

 کرده بودند.

به شکل اعضای بدن که همان  هاآنو سپس گسترش  گریکدیبه  هاسلولو چسبیدن این  فیتأل -2 

 .رساندیماست. و معنای بسط بعد از قبض در این ماده را هم  «رونش»

 است. «حياءإ»که همان  هاآنزنده شدن  گریدعبارتبهو یا  هاآندمیده شدن روح در  -3

روی قبر  یهاسنگو  هاخاکشکاف قبر و بیرون ریختن و پراکنده شدن  یمرحلههمان  ،این مرحله -3

 بعث + اثير. و معنای باشدیم( 3انفطار/«)وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت»یمرحلهگفت همان  توانیمو اطراف آن است که 

 .ردیگیمرا که برخی گفته بودند، در بر 

 «وجرُخُ»آن آشکار شدن مردگان است که همان  تبعبهخروج از قبرها و  یمرحله ،پنجم یمرحله -6

 است.
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کریم  نآکه مردم با حالت خاصی که توصیف آن در قر رسدیماین اتفاقات رخ داد نوبت  کهنیابعد از  -7

بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ . »باشدیم «بروز» یمرحلهحاضر شوند که همان  یتعالیبارآمده است، در پیشگاه 

 (. 38ابراهیم/«)الْقَهَّار

      

 پژوهش  یجهينت -5

حشر و مشتقات  در موارد کاربرد واژه با توجه به یافته های پژوهش حاضر، هسته اصلی و محوری معنا

آن، جمع کردن؛  نشور و مشتقات آن، بسط بعد از قبض؛ إحیاء و مشتقات آن، زندگی و حیات؛ بعثرة و مشتقات 

ها؛ خروج و مشتقات آن، خارج شدن؛ بروز و مشتقات آن، آشکار آن، زیر و رو شدن و بیرون ریختن خاک قبر

پوسیده  یهاسلولحَشر در قیامت به معنای جمع شدن باشد. بنابرین و ظاهر شدن با حالت و کیفیتی خاص، می

به  هاسلولو چسبیدن این  فیتألهر شخص با قدرت الهی در جایگاهی مشخص، و نشور در قیامت به معنای 

، و اهآنبه شکل اعضای بدن، و إحیاء در قیامت به معنای دمیده شدن روح در  هاآنو سپس گسترش  گریکدی

ن، ی روی قبر و اطراف آهاسنگو  هاخاکی شکاف قبر و بیرون ریختن و پراکنده شدن بعثرة در قیامت به معنا

آن آشکار شدن مردگان، و نهایتا بروز در قیامت به معنای  تبعبهو خروج در قیامت به معنای خروج از قبرها و 

 قرارگرفتن مردم با حالت و کیفتی خاص در محضر الهی، خواهد بود.  

میان ع و وقایفاصله در رابطه با  ،احادیثکتب تفسیری و قرآن، ر و اشارات موجود در مطالب مذکو بنا بر

 توانیم و تأکید بر زنده شدن مردگان مانند رشد جنین در رحم مادر، و برانگیخته شدن مردگان،نفخ صور اول 

با سکون عین و ثاء در حقیقت یك مفهوم کلی و جامع در رابطه با زنده شدن مردگان « بعث»چنین تصور کرد که 

آن  از یاگوشهبه یك بروز،  ة وبعثر، خروجاحیاء، ر، وموارد دیگر از قبیل حشر، نش یهمهدر قیامت است که 

زنده و  یهابدنمردگان تبدیل به  یدهیپوسجساد ا کهنیابرای  رسدینمبزرگ اشاره دارد؛ بعید به نظر  یواقعه

ارد هر یك از موکه  باشدیمزنده شدن مردگان در قیامت فرایند بعث با طراوت اولیه شود مراحلی طی شود؛ لذا 

در قرآن کریم با اشاره به این  متعال خداوندکه  باشدیمآن از  یامرحله عنوانبهر و... وشنو  حشر یگانهشش

که مورد چهارم و پنجم از الگوی زیر در قرآن  سازدیمآگاه واقعه آن وقوع مراحل از سبیل ایجاز انسان را از 

 بیانگر آن است: 

یر را ز الگوهایتوان کار رفته است، میها بهدر آن« بعث و یا مشتقات آن»یبا بررسی آیات قرآنی که واژه

 ها استخراج کرد: از معنای کاربردی این واژه در آن

 ی دیگر،کریم یکی از طرفین بعث، خدا و طرف دیگر آن، انسان زنده یا هر موجود زندههرگاه در قرآن .2

به همراه تبیین هدف و وظیفه برای مبعوث شونده باشد، معنای بعث یا مشتقات آن، در آن ترکیب، 

 انجامد، خواهد بود.هدف خاص که گاهی به ارسال می برگزیدن برای وظیفه و

شد، شونده باکریم هر دو طرف بعث، انسان، به همراه تبیین هدف و وظیفه برای مبعوثهرگاه در قرآن .2

معنای بعث یا مشتقات آن، در آن ترکیب، برگزیدن برای وظیفه و هدف خاص که گاهی به ارسال 

 انجامد، خواهد بود.می
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ها اشاره هرگاه یکی از طرفین بعث، خدا و طرف دیگر آن، مردگان و یا مواردی که به آن کریمدر قرآن .3

 باشد.می« کردن مردگانزنده»جا به معنای ی بعث در آندارد، باشد، واژه

کریم یکی از طرفین بعث خدا و طرف دیگر آن، مردگان به همراه مفهوم یك دوره هرگاه در قرآن .3

یوم »جا همان معنای بعث در آنوم و یا چیزی که اشاره به زمان دارد، باشد، ی یمتناهی و نیز واژه

 باشد.می« البعث

کریم یکی از طرفین بعث خدا و طرف دیگر آن، انسان زنده و به همراه مفهوم یك هرگاه در قرآن  .6

واب رکردن از خجا به معنای بیدادوره متناهی و به همراه تبیین دلیل از بعث، به کار می رود، بعث درآن

 باشد.                    می
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فریدون بدره ای. : ترجمماول.  دینی در قرآن مجید.-مفاهیم اخالقیتوشیهیکو.  ،ایزوتسو .9

 .2368 ،تهران: نشر و پژوهش روزافزون

وسسة مالدراسات االسالمیة قسم تحقیق:اول .  البرهان فی تفسیر القرآن.سیدهاشم.  ،بحرانی .20

 .2327 ،البعثة. تهران: بنیاد بعثت

یروت: عبداهلل محمود شحاته. بتحقیق: اول.  سلیمان.بنتفسیر مقاتلسلیمان. بنمقاتل ،بلخی .22

 .2323 ،دار احیاء التراث

 .2398 ،سوم. تهران: انتشارات برهان تفسیر روان جاوید.محمد.  ،تهرانیثقفی .22

احمد عبدالغفور عطار. بیروت: دار العلم  تحقیق:اول.  الصحاح.حماد. بن اسماعیل ،جوهرى .23
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بهبودی. تهران:  محمدباقر تحقیق:اول.  انوار درخشان.. نیمحمدحسسید  ،حسینى همدانى .23

 .2303 ،لطفی یفروشکتاب

 ،اول. تهران: انتشارات میقات .یاثناعشرتفسیر احمد. بنحسین یمیعبدالعظشاه ،حسینى .26

2373. 

الشریف الرضی،  :قم. اول. محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(بندیلمى، حسن .27

2322. 

 .2322 ،اول. بیروت: دار القلم مفردات ألفاظ القرآن.محمد. بنحسین ،اصفهانىراغب .26

 صغرایعلتحقیق: پنجم .  االبرار.و عدة االسرارکشفسعد. ابى بناحمد ،رشیدالدین میبدى .28

 .2362 ،ریرکبیامحکمت. تهران: انتشارات 

ت: دار دوم. بیرو التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج.مصطفی. بنوهبة ،زحیلی .29

 .2328 ،الفکر المعاصر

سوم. بیروت: دار الکتاب  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل.عمر. بنمحمود ،زمخشری .20

 .2306 ،العربی

سیرجانى.  سعیدى اکبریعلتحقیق: اول.  تفسیر سورآبادی.محمد. بنابوبکر عتیق ،سورآبادى .22

 .2380 ،تهران: فرهنگ نشر نو

 حسینی نیالدجاللمیر  تحقیق:اول.  تفسیر شریف الهیجی.. یمحمدعل ،الهیجیشریف .22

 .2363 ،ارموی. تهران: دفتر نشر داد

یاسین. آل محمدحسن تحقیق:اول.  المحیط فی اللغة.عباد. بناسماعیل ،عبادبنصاحب .23

 .2323 ،بیروت: عالم الکتب

 .2329 ،اول. قم: مولف البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآن.محمد.  ،تهرانیصادقی .23

 پنجم. قم: دفتر انتشارات اسالمى المیزان فی تفسیر القرآن.. نیمحمدحسسید  ،طباطبایی .26

 .2326 ،ى مدرسین حوزه علمیه قمجامعه

هران: بالغی. ت محمدجواد :سوم. مقدمه فی تفسیر القرآن. انیالبمجمعحسن. بنفضل ،طبرسی .27

 .2362 ،ناصرخسروانتشارات 

 ،اول. بیروت: دار المعرفة جامع البیان فی تفسیر القرآن.جریر. بنمحمد ابوجعفر ،طبری .26

2322. 

احمد حسینى اشکورى. تهران:  تحقیق:سوم.  البحرین.مجمعمحمد.  بن نیفخرالد ،طریحى .28

 .2366 ،مرتضوی

 . تایب ،نایب: جایب التفسیر الوسیط للقرآن الکریم .محمد. سید ،طنطاوی .29

حیاء احمد قصیرعاملى. بیروت: دار ا تحقیق: التبیان فی تفسیر القرآن.حسن. بنمحمد ،طوسی .30

 .تایب ،التراث العربی

 .2368 ،دوم. تهران: انتشارات اسالم تفسیر القرآن.اطیب البیان فی سید عبدالحسین.  ،طیب .32
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 .2300 ،بیروت: دار االفاق الجدیدة الفروق فی اللغة.عبداهلل. بنحسین ،عسگری .32

سوم. بیروت: دار احیاء التراث  مفاتیح الغیب.عمر. بنابوعبداهلل محمد ،فخرالدین رازى .33

 .2320 ،العربی

 .2309 ،دوم. قم: نشر هجرت کتاب العین.احمد. بنخلیل ،فراهیدی .33

 .اتیب ،اول. بیروت: دار الکتب العلمیة القاموس المحیط.. یعقوببنمحمد ،فیروزآبادى .36

 ،درحسین اعلمی. تهران: انتشارات الص تحقیق:دوم.  تفسیر الصافی.محسن. مال ،کاشانیفیض .37

2326. 

 .2366 ،سوم. تهران: بنیاد بعث تفسیر أحسن الحدیث.. اکبریعلسید  ،قرشی .36

 .2362 ،ششم. تهران: دار الکتب االسالمیه قاموس قرآن.. — .38

 .2373 ،ناصرخسرواول. تهران: انتشارات  جامع ألحکام القرآن.احمد. بنمحمد ،قرطبی .39

ن حسیتحقیق: اول .  تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب.محمدرضا. بنمحمد ،مشهدىقمى .30

 .2378 ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى درگاهی. تهران:

سید طیب موسوی جزایری. قم: تحقیق: چهارم .  تفسیر القمی.ابراهیم. بنعلی ،قمی .32

 .2376 ،دارالکتاب

محمد  تهران : کتاب فروشی تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین.. اهللفتحمال ،کاشانی .32

 .2337 ،حسن علمی

 .2323 ،بنیاد معارف اسالمی. قم: بنیاد معارف اسالمیتحقیق: اول.  التفاسیر.زبدة . — .33

 .2329 ،اول. قم: دارالحدیث الکافی.. یعقوببنمحمد ،کلینى .33

ی دوم. بیروت: مؤسسة األعلم تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة.محمد. سلطان ،گنابادی .36

 .2308 ،للمطبوعات

دوم.  بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ع(.. محمدباقر بن محمدتقى ،مجلسى .37

 .2303 ،جمعی از محققان. بیروت: دار احیاء التراث العربی تحقیق:

 .2329 ،اول. تهران: دار محبی الحسین من هدی القرآن.سید محمدتقی.  ،مدرسی .36

 ،الحیاء التراث )ع(د: موسسة آل البیتاول. مشه الطراز االول.خان بن احمد. علی ،مدنی .38

2383. 

اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.. مصطفوى، حسن .39

 .2378اسالمی، 

 .2380اول. تهران: مرکز نشر کتاب،  تفسیر روشن.. — .60

 تا.اول. حلب: مکتبة اسامة بن زید، بی المغرب.مطرزى، ناصر بن عبدالسید.  .62

 تا.قم : بنیاد بعثت ، بی التفسیر المبین .مغنیه، محمدجواد.  .62

 .2363اول. تهران: دار الکتب االسالمیة،  تفسیر نمونه.شیرازی، ناصر. مکارم .63

 .2398، ةاول. تهران: انتشارات اسالمی تفسیر آسان.خمینی، محمدجواد. نجفی .63
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