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  بيست و هفتم تا بيست و پنجم اتآي
   بقرهسوره 

  و بشر الذين امنوا و عملوا الصالحات انّ لهم جنّات تجري 
  ذا ـ هاقالورزقاً كلّما رزقوا منها من ثمرة ر من تحتهااالنها

  ا ازواج ـها و لهم فيهـمن قبل و اتوا به متشاب الذي رزِقنا
  رب ـي ان يضـ اليستحي انّ اهللا،دونـمطهرة و هم فيها خال

   فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انّه عوضةـا بـالً مـمث
  راد اهللا أين كفروا فيقولون ماذا م و اما الّذـن ربهـمحق ـال

    يهدي به كثيرا و ما يضلّ به االبهذا مثالً يضلّ به كثيراً و
  ون ن ينقضون عهداهللا من بعد ميثاقه و يقطعـ الذي،اسقينـالف

  ما امراهللا به ان يوصل و يفسدون في االرض 
  .اولئك هم الخاسرون

  



 

 

  

انـد، نويـد     اند و كارهاي شايسته كرده     به كساني كه ايمان آورده    «

روان هايي اسـت كـه رودهـا از زيـر آن             ده كه براي آنها بهشت    

: گويند  ها روزي آنان گردد، مي      اي از آن بوستان     است، هرگاه ميوه  

 است كه از پيش روزي ما شده بـود، و هماننـد             اين همان چيزي  

در آنجـا همـسراني پـاكيزه        شود، و آنهـا      مي آوردهآن براي آنها    

  . دارند، و در آن جاودانند

كند كه به پشه و فراتر از آن مثال زنـد،             شك خداوند پروا نمي     بي

داننــد آن حــق و از ســوي  پــس آنــان كــه ايمــان دارنــد، مــي

خداونـد از  : گويند كه كافر شدند، ميپروردگارشان است، و آنها    

اين چه اراده كرده است، مثلي كه گروهي را گمراه و گروهي را             

  . سازد سازد، ولي جز تبهكاران را گمراه نمي رهنمون مي

شـكنند و آنچـه خـدا         آنان كه پيمان خدا را پس از بستن آن مي         

، كننـد، آنهـا     گسلند و در زمين تباهي مي       فرمان پيوند آن داده مي    

  ».شك زيانكارانند بي

  



 

 

  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   نخستهمسأل

   »بشّر«  كلمةپيرامون
 يعنـي  ـبـا كـسر   ـ  البِـشارة . يعني به او خبر داد و در نتيجه، او خوشـحال شـد  » بشَّرَ به«

گيرد؛ ولي كاربرد    خبري كه در چهره تغييري ايجاد كند؛ اين تغيير، اندوه را نيز در بر مي              
  1. استشتردر شادماني بيآن 

او را (و أبـشرتُه ماننـد أحمدتُـه    است عام  »بشَرتُه« :در مفردات راغب آمده است كه   
  پـس   2؛فَبشّره بمغفـرة  «: فرمايد و خداوند مي   ...آيد است و بشّرتُه براي تكثير مي     ) ستودم

  ك  پـس او را بـه عـذابي دردنـا          3؛فبـشِّرهم بعـذابٍ ألـيمٍ     « :گويـد   ميو ».او را به آمرزش نويد ده     

ا خواهـد   هبراي آن ] عذابي دردناك [ ده كه    و به منافقان نويد    4؛بشِّر المنافقينَ بأن لهم   «  و ».نويده ده 

اسـتعاره   ».و كـافران را بـه عـذابي دردنـاك نويـده ده             5؛بشِّر الذينَ كفروا بعذابٍ أليمٍ    «و   ».بود
  6.است

                                                 
 .44، ص 1 الموارد، ج قربأ. 1
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معنـاي   »تبِـشار « رسد اين است كه به حـسب لغـت در اصـلِ            چيزي كه به نظر مي    
اي وجـود نـدارد؛      شادماني نيست؛ از اين رو در اين آيه و آيات مشابه، مجاز و اسـتعاره              

. بشودحقيقت  اي نرسيده است كه در آن        اندازهزيرا غلبة كاربرد آن در خبرهاي شاد، به         
 :در حـديث آمـده اسـت   كه حقيقت شده باشـد    نيست؛   دور ما    و زمان   در روزگار  ،آري

اي كوتاه كنيم كه ظاهر      ها را به گونه    به ما دستور داده شده كه سبيل       1؛شوارب بشراً اُمرنا أن نبشرَ ال   «
؛ بنابراين، چنين مجازي براي روزگار قرآن ثابت نيـست و معنـا همـان        »پوست نمايان شود  

گـردد؛    باعث تغيير رنگ چهره و ظاهر پوسـت مـي          كه باشد ميها    بر رگ  تأثيرگذارخبر  
 ـ  ي همانگونه كه در آيات پيشين ديده و از لغت فهميد ـ  چنين هيئت و ساختاريآري، 

  . گيرد تنها با واسطه، دو مفعول مي
و چون يكي از ايشان را به دختر نويـد           ؛و إذا بشِّر أحدهم باألنثي ظَلَّ وجهه مسوداً       «: آية

ه     و إذا بشِّر أحدهم بما ضَرَب للرّحمنِ مثالً       « : و آية  2».اش سياه شود   دهند، چهره  ظـلَّ وجهـ 
اش  زند نويـد بخـشند، چهـره       بخشنده مثل مي  ] خداي[و چون يكي از ايشان را به آنچه براي          ؛  مسوداًً

 كنـد اطـالق    ما را تأييد مـي سخنامر ديگري كه . كند  گفتة ما را تأييد مي  3».رددگـ    مي سياه
رة انواع ديگـر     است؛ حال آن كه چه     ]اش چهره [اش بر انسان به اعتبار ظهور بشره      »بشَر«

  . حيوانات، از مو، پشم و ديگر چيزها پوشيده شده است
  

  مسأله دوم

  » جنّات«  كلمةپيرامون
 بـر  ، داراي نخل اسـت    گفته شده باغ   و    است  باغِ داراي درخت   و آن  تجنات، جمع جنّ  

هـاي   خرمابن ـنزد عرب   ـ تجنّ . آمده استالموارد قربأدر . شود جنان جمع بسته مي

                                                 
 .129 ، ص1 ، جالنهايه، ابن األثير. 1
 . 58 / نحل. 2
 . 17  /زخرف. 3
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  1.باشد ميشت زميني و آسماني  بهوبلند 
: گويـد  سـپس مـي   . اصل جن، پنهان بـودنِ شـيء از حـواس اسـت           : گويد راغب مي 

   هـر  ،زمينـي ) بـاغ ( جنـت  تـشبيه و هماننـدي بـا     يا به خـاطر      ، جنت ناميده شده   بهشت
هـاي آن از     دو فاصلة زيادي است و يا بـه خـاطر پنهـان بـودن نعمـت                چند كه ميان آن   

   2.ماست
 روشن است؛ زيرا جنّت ارض به ايـن خـاطر جنّـت ناميـده               دن اين نظر  ناشناخته بو 

، با بخشي ديگر از آن پوشـيده        درختان آن شده كه زمينِ آن با درختان آن و يا بخشي از            
، خود آن درختان بدون دخالت زمـين، در آن          تجنّ نيست كه    دورشده است؛ از اين رو      

آنها را مـژده ده كـه بـراي         ؛  م أنّ لهم جنات   بشِّره« :شود باشد و به همين خاطر گفته مي      
  بنـابراين،   ؛».آنچـه در جنـات اسـت      ؛  ما في الجنات  « :شود  نمي و گفته  »آنها جنّات است  

  ؛ هر چند كـه اگـر جنـت، بـه معنـاي             دارد تأسف   نيز جاي  3آمده »البيان  مجمع« آنچه در 
 بـه تقـدير در آيـه    نيازي ـ است  روشنآنچنانكه  ـباغ به همراه درختان و زمينِ آن بود  

  . نبود
  

  مسأله سوم

  » متشابهاً« پيرامون كلمة
 تحقيـق پيرامـون   . گردد ي كه موجب اشتباه مي    يشباهت دارد به قول مطلق تا جا      » تشابه«

  . دآمخواهد  4»و اُخَرُ متشابهات« در ذيل آية ـ شاءاهللا إن ـاين مسأله 
  

                                                 
 .144 ، ص1 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 1
 .98/ القرآن  غريبالمفردات في : رجوع كنيد به. 2
 .64 ، ص1 ، جالبيان  مجمع :رجوع كنيد به. 3
  .7  / عمرانآل. 4
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  مسأله چهارم

  » ازواج« كلمةپيرامون 
 به معناي هر    جمع زوجه است، و   و نيز   است  و زوج به معناي شوهر       ،ازواج، جمع زوج  

: گويـد ابن انباري مـي . باشد ميواحدي كه واحد ديگري از جنس خود را به همراه دارد        
كنند كه زوج به معناي دو فرد است؛ ولي در عرف عرب              به اشتباه، گمان مي    عموم مردم 

زوجـان  « بلكـه    )كبوتر(مانند زوج حمام    ويد،  گ  مين زيرا عرب زوج تنها   اينگونه نيست؛   
 از پرنـده    به يك فرد  گويند    مي »زوجان من خفاف  «و براي يك جفت كفش،       »من حمام 
  1.نامند  مي»فرده«ن را آ و مؤنث »فرد«؛ بلكه مذكرِ آن را گويند زوج نمي

 جمع لهجه و واژة ناپسند و پست است كه   »زوجة« :در مفردات راغب آمده است كه     
  .، مفتوح شود آن از اصلپيروي و گاه ممكن است كه واو آن به 2استآن زوجات 

] نـر و مـاده    [اي دو تا     گفتيم در آن از هر گونه      3؛قُلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين      « :آية
كند؛ بنابراين، احتمالِ اينكه منظور، هشت نفر از مـذكر            نظر ابن انباري را تأييد مي      ».بردار
يست؛ بر اين اساس؛ نظر مشهور مبني بر اينكه زوجيت در قبـال  مؤنث باشد، درست ن   و

؛ باشـد  نمـي فرديت از صفات اعداد قابل قسمت به دو جزء مساوي است، نظرِ درسـتي               
بـر واحـد اطـالق     ـچه واقعي و چه جعلي   ـبه هنگام وجود قرينة تجانس   »زوج« پس
  . شود مي

ـ        »زوج« بنابر آنچه گفته شد     اطـالق    آن ر ذوي العقـول و غيـر      بر مذكر و مؤنـث و ب
ن كـلّ زوجٍ بهـيج        « آية   آن شاهد بر و  ،  شود مي تَت مـأنب و هرگونـه گيـاه زيبـا و خـرم           4؛و
  .است» .روياند مي

                                                 
 . 480 ، ص1الموارد، ج قربأ. 1
 . 216 القرآن، ص غريبالمفردات في . 2
 . 40  /هود. 3
 . 5 /حج . 4
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  مسأله پنجم

  » خلود« كلمةپيرامون 
در جاي خود خواهد آمد؛ زيرا كه بحث آن نخـست از   ـ تعالي  شاءاهللا إن ـمعناي خلود  

  .درس ميل  عقبحثبه و  شروعلغت 
   

  مسأله ششم

  » استحياء« پيرامون كلمة
يعني  »استحيا« و منه يعني از او رنجيده شد و كنار كشيد         منه و استحي   استحياه و استحيي  

 و  باشـد  ميگذارد    به معناي باقي نمي    »إنّ اهللا ال يستحيي    «:گويد شرم آورد و صحاح مي    
 اينكه مبادا   سبببه   ؛و ترك آن   چيزي   گرفته شدن نفس از   حياء يعني   : گويد جرجاني مي 
 2»كـم  و يـستحيون نـساء    « : و در مفردات راغب آمده اسـت       1 شود سرزنشبه خاطر آن    

  3.اشتندگذ  مي را زنده باقيشمايعني زنان 
 در ايـن آيـه بـه        شـرم قاء، به خاطر فرار از نسبت دادنِ        بستاظاهراً تفسير استحياء به     

همانـا   4؛إن اهللاَ حيـي « ث آمـده اسـت كـه   خداوند تعالي بوده است؛ هر چند كه در حـدي  
 آري،نيـست؛   » داشتن باقي نگه « قاءبو گرنه استحياء به معناي است      ».خداوند داراي شرم است   

داشـتن    الزمـة آن، بـاقي نگـه       اسـت كـه    و ضد ميرانـدن      كردناين كلمه به معناي زنده      
آنـان را   «  به معنـاي   »يستحيون نساءكم «؛ از اين رو اينگونه تفسير، نسبت به آيه          باشد مي
باشـد   ابقـاء    كـه بـه حـسب الزمِ آن     مگر  ،  اينجادرست است؛ اما نسبت به       »ميراندند نمي

آورد، پـس   پـردازد و هـر مثلـي را مـي     ها مي به مثلآيد؛ براي اينكه قرآن   ميندرست در   

                                                 
 . 251 ، ص1 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 1
 . 141 /اعراف ؛ 49/ بقره . 2
 . 140، صنآالقر المفردات في غريب. 3
  .497 ، ص، المستدرك، الحاكم النيسابوري1271 ، ص2 ، ج، سنن ابن ماجه438 ، ص5، ج مسند أحمد. 4
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و اهللا  « و با آيـه      آورد گذارد مگر مثالهاي مناسب را مي      د تعالي چيزي را باقي نمي     نخداو
هـيچ   ـهمچنانكـه آشـكار اسـت      ـ حتي به حسب الزمِ آن نيـز   1»ال يستحيي من الحق

 و برخي ديگر منابع آمده درست نيست       2»صحاح« مناسبتي ندارد؛ از اين رو آنچه كه در       
   .و نتيجه و تحقيقي در آن وجود ندارد

قليِ  لغت و مسائل ع    ايم كه خلط ميان مفاد      كرده درك سفارش و   ما بارها به اهل فهم    
 از آنند كـه در قالـب الفـاظ و           برتر نيست؛ زيرا چنين مسائلي      روامرتبط با مقام ربوبيت     

 شـك  بـي  آن درآيند؛ لـذا خلـط ميـان آن دو        هاي دنبالهلوازم آن و يا در قالبِ احداث و         
  .  استنادرستنوعي اجتهاد 

  

  مسأله هفتم

  » ضرب«  كلمةپيرامون
و با عصا به او آسيب رساند و ضربه بالسوط يعنـي            ضَرَب بيده و بالعصا يعني آن را زد         

  3.او را تازيانه زد و ضربه بالسيف يعني او را با شمشير به هالكت افكند
 در  4.شود مي جز اندكي گفته  تقريباً بر همه افعال      »ضرب«: البيان آمده است   در مجمع 

ف، همـان انـدازه     در شيوعِ كاربرد در امور مختل     » زدن« زبان فارسي نيز مترادف آن يعني     
كلمة ضرب در زبان عربي چه بسا جزء اضداد نيـز بـه شـمار بـرود؛ مـثالً                   . كاربرد دارد 

از آن  « و هـم معنـاي     »در آن سـرزمين اقامـت كـرد       « ضرَب بنفسه األرض، هـم معنـاي      
 از كالم راغب اصفهاني نيز ظاهراً ميل او به ارجاع مـشتقات             5.دهد را مي  »زمين رفت سر

 در همـه لغـات،      مطلب در جـاي خـود     البته اين    6.شود ا برداشت مي  مختلف به يك معن   
                                                 

 . 53  /احزاب. 1
 . 2324 ، ص6 ، جالصحاح. 2
 .679 ، ص1 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 3
 . 66 ، ص1 ، جالبيان مجمع. 4
 . 679 ، ص1الموارد، ج  قربأ: رجوع كنيد به. 5
 . 294 القرآن، ص غريبالمفردات في . 6
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اي دارد؛ از ايـن      ؛ براي اينكه در زبان عربي، مجاز و استعاره دامنـه گـسترده            احتمال دارد 
رو، در مورد اين كلمه، مناسبت ميان معناي اصلي يعني ضرب و صدمة خـاص از يـك                  

البتـه در خـصوص ايـن مـاده بـه      . سو و ديگر معاني از سوي ديگر، بسيار نزديك است  
هر چند كه ايـن   ـشود    كه گاه به تضاد و تناقض كشانده ميكاربرد موارد فراوانيخاطر 

پايبندي به  ـتضاد و تناقض به خاطر حروف ملحق به آن تضاد و تناقضي عارضي است 
  .دشوار و سخت استيك معناي واحد 

  

  مسأله هشتم

  »اراده«  كلمةپيرامون
بارة معناي اراده، سخني به ميان خواهد آمد و اين مقام، جـاي مناسـبي               در جاي خود در   

كه مشتمل بـر نـسبت اراده بـه خداونـد تعـالي       ـ  آن نيست؛ زيرا اين عبارت طرحبراي  
  .اند سخني است كه آنان گفته ـاست 
   

  مسأله نهم

  »إضالل« كلمةپيرامون 
 او را هـالك كـرد،       ،ز دسـت داد    آن را ا   ، به خاك سـپرد    ،ه به معناي او را دفن كرد      أضلـَّ

: ودشـ    مـي  در عربي گفته  .  و أضلّ اهللا فالناً يعني خدا او را به گمراهي افكند           ؛آمده است 
  ». او را گمراه كرد، پس گمراه شد1؛أضلّه فضلَّ«

كاري خود كه تعريف معاني لغات بوده بيرون آمـده و وارد            دايرة  راغب اصفهاني از    
   2. او در اين كار پذيرفتني نيستمباحث عقلي شده كه البته عذر

                                                 
 .689 ، ص1 الموارد، ج أقرب: رجوع كنيد به. 1
 . 299ـ  297 القرآن، ص غريبالمفردات في : نگاه كنيد به. 2
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جا يكي است؛ اما در مـواردي كـه بـه خداونـد      مهمعناي إضالل در ه   : گزيده سخن  
شود، اگر امكان حمل آن بر حقيقـت وجـود نداشـته باشـد مجـاز                 تعالي استناد داده مي   

 وجود اين همه مجـاز و اسـتعاره         بااي است؛ پس     است؛ زيرا دنياي مجاز دنياي گسترده     
  . راهه رفتن وجود ندارد صوص قرآن كريم، دليلي براي بيدر خ
  

  مسأله دهم

  »فاسق«  كلمهپيرامون
لفظ فاسق نه در كالم جاهليت و نه در         « :گويد ابن اعرابي مي  . فاسقون، جمع فاسق است   

هر چند اين كلمه، عربي بوده و قرآن آن را بـه كـار               ».شعر آنان هرگز شنيده نشده است     
همچنين گفته شده كه به معناي اطاعـت        . م مصدر و هم اسم است     فسق، ه . گرفته است 

. شـود   را شـامل مـي     گناهكـار نكردن امر خداوند است؛ از اين رو كافر و نيـز مـسلمان              
يعنـي  . [ بر وجه فساد اسـت     خودش از   چيزيشود كه اصل آن خروج       همچنين گفته مي  

 كـرد و از     نافرمانيرا وانهاد و     و فَسقَ فُسوقاً يعني امر خداوند        .]آن چيز نابود و تباه شد     
  1.كناره گرفتراه راست 

كنـد؛ زيـرا     اخير را تأييد مـي معنايبه معناي موش،  ـمصغّر فاسقه   ـوجود فُويسقه  
اند كه از سوراخ خـود بيـرون زده و بـه منـافع مـردم                 اين نام را به اين خاطر به آن داده        

  2.برد حمله مي
راي معنايي فراگيرتر اسـت؛ شـايد بتـوان         دا ،لغتهيچ شكي فسق به حسب اصل        بي

  آن از بـاطن بـه      بيـرون زدن و سـر بـرآوردن ِ        گفت كه پسته را در زبان عربي به خـاطر           
فُـستُق   ـ. ه است ـ انجام گرفت  دهان پوستش از سر تجاوز و عمد      كه با باز كردن      ـ رـظاه

  . اند ناميده
 عـرب كلمـة فاسـق در    در كـالم  : در مفردات راغب به نقل از ابن اعرابي آمده است         

                                                 
 . 925 ، ص2 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 1
 .همان. 2
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 خرمـا از    1؛ عـن قـشرها    الرطبـةُ فَـسقت   «: اندوصف انسان شنيده نشده است؛ بلكه گفته      
  ».پوست خودش بيرون شد

گويند كه به سبب كفر و       مشهور اين است كه در اصطالح قرآني، فاسق به شخصي مي          
 »فاسـق « منظور ازاز بند بندگي بيرون زده باشد؛ از اين رو  ـو نه عصيان و طغيان   ـالحاد  
بـه   ـنه ديگـران    ـ كافران بسيار در مورد »فاسق« نيست؛ زيرا گناهكارن، مسلمان آدر قر
 كه، به صورت حقيقتي ثانوي در آمده و معنـاي نخـست آن، بـه                آنجا، تا   رفته است كار  

  . قرينه استبه ، نيازمند آن  و براي داللت برطور كلي مهجور شده
 اين امر   چنانكهفاسق دارد، نه ديگر مشتقات آن؛       » لفظ« آنچه گفته شد، اختصاص به    

 از  بيروندر اينجا متوجه مسلمان      »فاسق« ؛ زيرا برعكس آن است  در زبان فقه و بازاريان      
 در »فاسـق «او فاسق است نه كافر؛ از ايـن رو     : شودادب شرع است؛ تا آنجا كه گفته مي       

  .  حقيقت ثانوية ديگري در محيطي ديگر استا،اينج
دهد كه اين مشتق، بيشتر     كند و نشان مي   مراجعة به قرآن كريم، موضوع را روشن مي       

أفمـن كـان مؤمنـاً       «: مقابله است؛ مانند   به صورت  و اين يا     بكار رفته است  دربارة كافر   
و ما يكفر بها    « : و يا براي چيزي شبيه مقابله است؛ مانند        2.»كمن كان فاسقاً ال يستوون    

و من كفر بعـد ذلـك        «4،»كفروا باهللا و رسوله و ماتوا و هم فاسقون        « 3،»إلّا الفاسقون 
 و يا براي اين اسـت كـه         6»بئس االسم الفسوق بعد اإليمان     « و 5»فأولئك هم الفاسقون  

 است؛ آنهاشود و مخصوص  ميحمل ر آنان   بتهديد كردن به آتش و خوار كردن در دنيا          
و يوم اليـسبتونَ ال      «7،» بما كانوا يفسقون   والذين كذّبوا بĤياتنا يمسهم العذاب     «:مانند

                                                 
 .380القرآن، ص غريبالمفردات في . 1
 )18/ سجده . (»برابر نيستند] هرگز[ است؟ تبهكارآيا آنكه مؤمن است همگون كسي است كه «. 2
 )99 / بقره. (»ورزد كسي بدان انكار نميتبهكارانجز و «. 3
 )84 /توبه ( .»اند مردهدر تبهكارياينان به خداوند و پيامبرش كفر ورزيدند و «. 4
 )55 /نور . (»تبهكارنندو كساني كه پس از اين كفر ورزند « 5.
 )11/ حجرات . (» است پس از ايمان، نامگذاريِِ ناپسندينام زشت «.6
 )49 /انعام . (»رسدكردند عذاب مي كه ميتبهكاريآنان كه آيات ما را دروغ انگاشتند براي به «. 7
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و أخذنا الذين ظلموا بعـذاب بئـيس بمـا          « 1،»تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون     
  .  و برخي آيات ديگر2»كانوا يفسقون

 اينكه اعم بودنِ مراد استعمالي و اخص بودن مراد جدي، ضرري به استعمال حقيقي             
پس ايم؛ ولي    آن را در كتاب اصوليِ خود ذكر كرده        رساند امري تحقيقي است كه ما      نمي

 كه اين لغت در قرآن، بـراي خـود   شود روشن مي ـو به ويژه تقابل   ـاز كثرت استعمال  
نيز در آن وجود دارد؛      3»كرّه إليكم الكفر و الفسوق و العصيان       «جايي دارد هر چند آيه    

 آشـكار  با مراجعة به اين كتاب نيـز         با آنچه گفتيم منافاتي ندارد؛ زيرا همچنانكه      ،  آيهاين  
  . ، ديگر مشتقات اين كلمه بر معاني لغويِ نخستين خود باقي هستندودش مي

بيشتري دارد كـه  و تحقيق اين موضوع، عالوه بر آنچه گفته آمد، باز هم نياز به تأمل    
  .پردازيم آن ميبه خواست خداوند در آينده به

   

  مسأله يازدهم

   »نينقضو«  كلمهپيرامون
 ؛ نقض العظم يعني استخوان را شكـست       ،نَقَض ينقُض نَقضاً البناء يعني بنا را ويران كرد        

 نَقَض العهد و األمر يعنـي عهـد و پيمـان را بعـد از                ؛نقض الحبلَ يعني طناب را باز كرد      
  4.بستن آن، زير پا نهاد كه مجازي از نقض الحبل است

 از هم گسستن طاق خانه و از هم پاشيدن          نقض يعني : در مفردات راغب آمده است    
   5.طناب و باز شدن گره و همچنين بر خالف معناي بستن و انعقاد است

                                                 
. »آزمـوديم  ، مـي كردنـد  به آنچه تبهكـاري مـي  گونه آنان را  مدند، بدينآشان نبود نزد آنان نميو روزي كه شنبه  «. 1

 )163 / اعراف(
 )165/ اعراف . (»ذابي سخت فرو گرفتيمكردند به عميتبهكاري ورزان را براي آن كه  و ستم«. 2
 )7/ حجرات . (»را در نظر شما ناپسند گردانيد بزهكاريتبهكاري كفر و «. 3
 . 1337 ، ص2 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 4
  .504 ص، 2 ، جالقرآن غريبالمفردات في . 5
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خاصـيت   اثر كردن شـيء و بـي   آنچه كه ظاهر است اين است كه نقض به معناي بي           
نسبت داده شود، بـه ويرانـي و    »ساختن« زايي آن است؛ از اين رو هر گاه به      كردن نتيجه 

نسبت داده شود،   » طناب« نسبت داده شود، به شكستن و هر گاه به         »استخوان«  به هر گاه 
زيـر پـا    نابود كردن و    نسبت داده شود به      »عهد و پيمان  « به از هم باز شدن و هر گاه به        

 شـود اثر شدنِ تفسير مي    خاصيت و بي   بيبه  و  ود  ش   مي تفسيرنهادن و عمل نكردنِ به آن       
مـراد   و   ».يقين را با شك نقـض نكـن        1؛ال تنقض اليقين بالشك   « : در احاديث ما آمده است     و

لِ مجـاز و   سـستي  از اينجـا  . خاصيت نـساز   بي تعبد يقين رابر اساس اين است كه     تخيـ
 آمـده اسـت   3 و مفـردات راغـب   2المـوارد   قرب در أ  موارد استعمال استعاره كه در برخي     
  .شودروشن و آشكار مي

   

  مسأله دوازدهم

  » عهد«  كلمةپيرامون
و همچنين به معناي سـوگندي اسـت كـه           به معناي وصيت و نيز به معناي پيمان        »عهد«

نويـسد و بـا      است كه ولي امر براي واليان مـي        زمانيكند و نيز به معناي      شخص ياد مي  
 منصوب  ييفرمانروا عملِ به شريعت و رعايت عدل و انصاف، آنان را به             الزام به   دستور

عهد، همچنين به معناي وفا، ضمانت، مـودت، امـان و    .  است »ودعه« و جمع آن     .كندمي
را عهد قديم و آنچه را كـه پـس از            )ع(پيش از مسيح  ) كتابهاي(اسفارِ  . تعهد آمده است  

  4.ويندگ  مينوشته شده عهد جديد )ع(وي
 و مراقبـت از آن در همـة         چيـزي عهد، حفـظ كـردن       :در مفردات راغب آمده است    

                                                 
الطهـاره، أبـواب نـواقض       ، كتـاب  174 ، ص 1 ، ج الـشيعه   و وسـايل   8 ، ص 1 ، ج األحكام تهذيب: رجوع كنيد به  . 1

 .1، حديث 1الوضوء، باب 
 .1337 ، ص2 الموارد، ج قربأ. 2
 .504القرآن، ص  غريبالمفردات في . 3
 . 842 ، ص2 الموارد، ج قربأ. 4
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در  1. ناميــده شــده اســت»عهــد«ه مراعــات آن الزم اســت حــاالت اســت؛ پيمــاني كــ
 در معناي پيمان و ميثاق به كار     سپس ،اصل آن رعايت بوده   :  هم آمده است   الموارد  قربأ

  2.گرفته شده است
آنچه كه پس از مراجعة به اين ماده در جاهاي مختلف قرآن كريم براي نگارنـده بـه                  

 حاصـل    كه  اسم مصدر  آن روشن است؛  و معناي   مصدر   »عهد« دست آمده اين است كه    
قـرار    كـه  اسـت آننتيجـه  اسم از عاهد و    و آن   ،   آمده است   رباعي گاهيمصدرِ ثالثي و    

ميان بنده و پروردگار يا ميـان خـود بنـدگان اسـت و يـا قـراري از سـوي                  اآشكارقلبي  
 از آن به وصيت نيـز       گاهي آري. ق و مردم در امور مختلف است      يخداوند نسبت به خال   

 همة اينكه مگراست؛  ...كاشف از آن قرار، امان، ضمانت و    نيز  ود؛ زيرا كه آن     ش   مي تعبير
ها در مسائل سياسـي و اقتـصادي و يـا ميـان             موارد در قرار، اعم از قرار ميان دولت       اين  

پروردگار و بندگان در مسائل اخالقي و شخصي و يا ميان افـراد بـشر در امـور جزئـيِِ                    
  . شترك هستندشخصي و غيره است، م

  شود كه ايـن كلمـه، بـه معنـاي قـراري اسـت كـه                 معلوم مي  »عهد« از موارد كاربرد  
يق و استحكام را همـراه  ث توتوان  ميپذيرد و در آن، در زمان قرارداد و اعتبار         مي تأكيد را 

   .كرد
د    »عقد، همـان عهـد مـستحكم اسـت         3؛ددالعقد هو العهد المش   «: حديث صحيحِ  نظـر  مؤيـ 

ينقـضون   «:امثال آيـة  .  غير مستحكم قرار است    گونةت؛ پس عهد، بر خالف عقد،       باالس
 سـپس آيـة ديگـري       .داللـت دارد   بـه ايـن مطلـب اشـاره و         4»عهداهللا من بعـد ميثاقـه     

كننـد و    كساني كه به پيمان خدا عمل مـي        5؛الذين يوفون بعهد اهللا و ال ينقضون الميثاق       «يعني
 بـراي  مطلـب ايـن  كـه  دهـد؛  نشان ميرا نچه گذشت خالف آ ».شـكنند  پيمان محكم را نمي  

                                                 
 .350القرآن، ص  غريبالمفردات في . 1
 . 842، ص 2 الموارد، ج قربأ. 2
 . 11، ص األيام  و عوائد362  ص،القرآن البيان في أحكامةزبد: رجوع كنيد به. 3
 .27  /بقره. 4
 . 20 / رعد. 5
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   .پنهان نيستاهلش 
 بود، نـه ديگـر مـشتقات آن؛        »عهد« ايم، همه دربارة خود واژة     موضوع ديگر، آنچه گفته   

كـه  همچنان ـعهد  چنين معناي گفته شده، معناي  فرق كند؛ همهازيرا ممكن است معاني آن
  . شدبا مي خاصي ة هر قرينبه دور از  ـاستروشن 

  

  مسأله سيزدهم

  » ميثاق«  كلمةپيرامون

و أخـذن   «موثق و ميثاق، همان عهد است؛ در قرآن آمده اسـت كـه       : نويسد در اقرب مي  
در آن  همچنين 2. و جمع آن مواثق است »و از آنها پيماني سخت گرفتيم      1؛منكم ميثاقاً غليظاً  

عني به او اعتماد كرد؛ پس او واثـق و  ائتمنه؛ ي:  و موثقاً ثقةوثق به وثوقاً و   : آمده است كه  
  3.به است آن طرف اعتماد، موثوقٌ

 اينكـه روشن اسـت؛ بـراي       ،بر حسب هيئات    به لغت  الموارد  قربناآگاهيِ صاحب أ  
ترينِ مسائل ادبـي اسـت و او و امثـال او در ايـن مـورد                  دانستن معاني هيئات از پيچيده    

   .معذور هستند
اسـت؛    نادرست ـ كه فعلي متعدي است    ـ »ائتمنه« به »وثق« به طور كلّي، معنا كردنِ    

 اگـر وثـق متعـدي باشـد،        ،.بـه اسـت    الزم اسـت؛ چـون مفعـول آن موثـوقٌ         » وثق«زيرا  
الـذين  « بـه دليـل آيـة        باشـد  مـصدر    بايـد از اين گذشته، ميثاق     .  اشتباه است  »به موثوقٌ«

باشد و اگـر     »عهد« رتمعنا ندارد ميثاق، در اين صو      و   »ينقضون عهداهللا من بعد ميثاقه    
 ـ  آمد كه خواهد همچنان ـ توان به فرض بر حسب كاربرد قطعي، ميثاق مصدر نباشد، مي         

  . اي گشت براي فرار از ظاهر آيه، دنبال چاره

                                                 
 . 21/ نساء . 1
 .1426 ، ص2 الموارد، ج قربأ. 2
 . 1425 ، صهمان. 3
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يـا  اسـت    ميثاق، عقد و قراردادي است كه با سـوگند           :در مفردات راغب آمده است    
  1.پيماني تأكيد شده باشد

 ايـن   پس؛  نيست قرار حاصل از فعل      جز نتيجة ست كه ميثاق،    ، اين ا  نزديكتر به واقع  
هاي مختلف آمده است؛ ولـي      تر است و در آيات به شكل      نزديك كلمه به معناي مصدر،   

 در زبـان عربـي، وزنِ خاصـي بـراي آن            :شده است اسم مصدر، اندك است؛ بلكه گفته       
 مـصدر در    دليلمين  شود؛ به ه  وجود ندارد و اين، نقصي است كه در اين زبان ديده مي           

  . استگونهرود و ميثاق از اينهر دو معنا به كار مي
   

  مسأله چهاردهم

  » أَمرَ«  كلمهپيرامون
از و يا كنايـه      2،باشد مي )چيز(شود و به معناي شيء       امر به صورت أمور، جمع بسته مي      

   امـر .  جامـد اسـت    و در اين صورت     است ) اتفاقات ،حوادث(كار و فعل به وجود آمده       
هاي گوناگون است ماننـد   هاي خاص از باب به معناي صيغه ـ كه جمع آن اوامر است  ـ

يعني خداوند بـا صـيغة       »أمر اهللاُ أن يوصل   « شود نهي و نواهي؛ از اين رو وقتي گفته مي        
، پيونـد برقـرار     صـلوا «:  است  را واجب كرده و فرموده     و پيوند ايجاد كردن    وستنيپامر،  
  ».كنيد

 كه امر در معناي حقيقي خود به كار رفته باشد و چه بـسا كـه از            تاين در جايي اس   
أمـر اهللا   « :امر، انشاء اراده شود و مفاد صيغه از آن گرفته شود؛ بنابراين وقتي گفته شـود               

 را واجـب    پيونـد  و   پيونـد ايجـاد كـردن     معنايش اين است كـه خداونـد         »به أن يوصل  
  اسـت،   با مادة امر   ءشود و اين انشا   ي، وجوب حاصل م   به خود اين امر   گردانيده است و    

ي كه به صـورت امـور جمـع بـسته           »امر« مشتقات است و با   از  » امر«در اين صورت    و  

                                                 
 . 512القرآن، ص غريبالمفردات في . 1
 . 18 ، ص1 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 2
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  . دهد تفاوت داردشود و معناي حدث نمي مي
 معناي آن تنهـا ايجـاد     اينكه با آن برخالف وضع است؛ براي        ءحق اين است كه انشا    

 جـايز اسـت؛ از ايـن رو    ــ  همانند نهي ـوسعاً  البته ت.  به وسيلة صيغه امر استتحريك
معتبـر  الزم و    »أمـر اهللا بـه أن يوصـل        « در شَرع، بعد از آيـة      )صله(پيوند  وجود امر به    

   تفـصيل ايـن مـسأله در تحريـرات         . شودبه از آيه فهميده مي     نيست؛ زيرا وجوب مأمور
  1.اصولي ما آمده است

  

  مسأله پانزدهم

   »يوصل«  كلمهپيرامون
صو     و لَهصالً و صلُ وصلَةً لَ يلَ                 صفَـص يعني آن را به هـم آورد و پيونـد داد و آن ضـد 

   همحلَ رصيعني به خويشاوندان نَسبي و سببي، نيكي و مهرباني كرد و احوال             ،است و و 
  2.كنند و چه بدي كرده باشند  يو همچنين چه آنها دورآنان را رعايت نمود؛ 

» وصـل « يعني اتحاد برخي اشياء با يكـديگر و  ،اتصال: ده است در مفردات راغب آم   
و يقطعون ما أمـر اهللا       «:فرمايدرود؛ خداوند تعالي مي   در هر دويِ ذات و معنا به كار مي        

إلّا الذين يـصلون إلـي قـومٍ بيـنكم و بيـنهم       «آيـة  »يصلون« ؛ از اين رو»به أن يوصل  
بـه معنـاي     ».ند كه ميـان شـما و ايـشان پيمـاني اسـت            گروهي وابستگي دار  به  مگر آنان كه     3؛ميثاق

  4.ساني است كه با آنها پيوند و نسبت دارندك
توان آن را بـه معنـاي احـسان         رو نمي به نظر نگارنده، وصل ضد فصل است؛ از اين        

 پيونـد ، احسان است؛ همچنين     خود وصل اراده شود كه اين       از آن خود  تفسير كرد، مگر    

                                                 
 . 18 ، ص2، ج تحريرات في األصول: رجوع كنيد به. 1
 .1458 ، ص2 لموارد، جا قربأ. 2
  .90  /نساء. 3
 .525 القرآن، ص غريبالمفردات في . 4
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 هيچ معنايي ندارد؛ پس هر گاه       تحقق دارد  و امر به چيزي كه       دوجود دار نسبي و سببي،    
همانگونـه كـه در    ـبه چنين چيزي امر شود؛ منظور، لزوم ادامة وصل است و يا اينكـه   

 الموارد قرب معنايي كه در أگردد؛ بنابراين، وصل به نهي برميبه ـجاي خود خواهد آمد  
زي است كه ميان ارحام، حاصل است؛ از        از آن شده ناتمام است و مراد از آن، همان چي          

اين رو وصل چون ضد فصل است، غير از صلة ارحام است و صلة ارحام، تنها يكي از                  
مصاديق وصل و يكي از موارد آن است؛ لذا وقتي ميان مؤمنان وصل نباشد پس فـصل،                 

ضـد  دهيم كه فصل، نـه      به زودي توضيح مي   . در كار است و وصل رفع اين فصل است        
. ؛ بلكه فصل بر نعت سلب محصل، عـدمِ وصـل اسـت             است  و نه عدم ملكه    يحاصطال

  .بيان كرده است » الحكميةالقواعد« نگارنده، همين را در
   

  مسأله شانزدهم

   »الخاسر«  كلمةپيرامون
خَسير و خَيسري نيـز همـين معنـا را          . جمع خاسر و به معناي زيانكار است       »خاسرون «
 ضد ربِح و به معناي زيـانِ در تجـارت و            ـ از باب علم   ـ  ي بيعه خَسرَ التاجرُ ف  . دهندمي

خَسرَ الرجلُ به معنـاي هـالك شـد و نيـز            :  آمده است كه   الموارد  قربدر أ . نقصان است 
  . از باب استعاره استالموارد قرب البته اين گفتة أ1. است آمدهگمراه شد،

ابن مالك . ، صفت مشبهه استدر مجموع، خاسر بر وزن فاعل و مانند طاهر و ظاهر       
  :گويدمي

  2كطاهرِ القلبِ جميلِ الظاهر     و صوغَها من الزمٍ لحاضرِ
 3؛الذين خَسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامـه        «:آيدخسر به صورت متعدي هم مي     

                                                 
 . 273، ص 1 الموارد، ج قربأ. 1
الزمي ] فعل[از ) صفت مشبهه( آن ساختن «:يعني. مباحث صفت مشبهه، بيت دوم    : الفية ابن مالك  : نگاه كنيد به  . 2

 ). خوش ظاهر(، جميل الظاهر ) دلپاكيزه (حاضر باشد مانند طاهر القلب] زمان[است كه براي 
 .15 /زمر . 3
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  ».اند زيان رسانده واپسين كساني كه به خود و خاندان خويش در روز
همين   و همچنين در   1 است شاذّ ـ از باب ضرَب   ـ خسر:  آمده است  الموارد  قربدر أ 

 اسـت؛ در ايـن      نابود كـردن   به معناي نقص و      ـ از باب ضرَب   ـ  خسر :كتاب آمده است  
   هـر جـا خـسر       اينكـه آيـد؛ بـراي      و قرآن تضاد و تناقض، الزم مـي        لغتصورت، ميان   

 ب و بـه معنـاي      كه متعدي اسـت از بـاب ضـرَ         آنچه و   استآمده، الزم    ـ  از باب علم   ـ
مفعولِ با واسطه اسـت يعنـي آنـان در         »أنفسهم« فته شود كه  گمگر  . باشد مي » كرد نابود«

  .  و در كسانشان زيان ديدندـشان است   كه سرمايهو جانشان ـ خودشان
  

                                                 
 .273 ، ص1 الموارد، ج قربأ. 1



  تفسير سوره بقره 20

 

  قرائت
 زمخشري 1.به صورت فعل ماضيِ مجهول روايت شده است »و بشّرَ « از زيد بن علي   ـ  1

  2.عطف شده است »أعدت« كور، برگويد كه فعل مذ مي
به شكل مجهول آمـده و حـذف فاعـل بـه خـاطر               »اُتُوا« ـ بنابر قرائت اكثر قاريان،    2
در انـد؛   قرائت كـرده  به صيغه جمع     »وا به أتَ«اما هارون اعور و عتكي     ؛ به آن است   آگاهي

د ايـن   و مقـصو   3؛كنـد  اينجا فاعل، ضمير است و پوشيده است زيرا معنا برآن داللت مي           
 ولـي مجهـول بـودنِ فعـلِ         اند، پس فعل معلوم است؛     فاعل قرائت كرده   است كه آنها بر   

مناسـبت   »اُتُـوا « كند؛ زيرا با ضم تاء در      قولِ مشهور را تأييد مي     »اُتُوا«قبلي و ضمِ الم در    
شـود كـه اصـوات بـا روح         هاي جذب معنوي وقتي كامل مي      جهت اينكهدارد؛ به دليل    

 . طابق شودكالم، هماهنگ و م
به صورت جمع با الف و تاء و بـه           ،»طُهرنَ«  را با فرض   »مطهرةٌ «)ع(زيد بن علي  ـ  3
گفتـه  . هر دو شكل، فصيح هـستند     : ويدگ   مي  زمخشري 4.خوانده است » مطَهرات« شكلِ
 5».علةٌاعالت و النساء فعلت و هي فاالنساء فعلن و هنَّ ف« :شودمي

و ] خـدمتگزاران جـوان   [ وِلدان   همان ازواج   اينكه امكانِ   به »مطهره«  است كه  روشن
  . اشاره داردباشد يا اعم از آنان 

 بر ايـن اسـاس، اصـل آن       و  به تشديد طاء روايت شده       »مطّهره« از عبيد بن عمر   ـ  4
  6.بوده و ادغام صورت گرفته است »متطهره«

تداسـت؛ بـر ايـن      با رفع خوانده شده، كه در اين صورت خبر بـراي مب            »بعوضه« ـ5

                                                 
 .111 ، ص1البحرالمحيط، ج ، 104 ، ص1 ، جالكشاف. 1
 . 104 ، ص1 ، جالكشاف. 2
 . 115 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 3
 . 117 ، ص1 البحرالمحيط، ج، 110 ، ص1 ، جالكشاف. 4
 .109 ، ص1 ، جالكشاف. 5
 . 117 ، ص1 البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد بهو 110 همان، ص. 6
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 »مـا « اينكـه و يا بر اساس      »مثالً« ماي موصوله و به معناي الذي و بدل از         »ما« اساس كه 
مـاي زائـده يـا       »مـا « يـا و  ؛  ي محذوف »هو« خبرِ ما و يا خبرِ     »بعوضه« ماي استفهامي و  

 ولـي اظهـر، مبتـدا       1؛باشداي تفسيري براي كالم پيشين      صفت و بعوضه و بعدش جمله     
 :ي خبر محذوف است و مبتدا بودن جهت تخـصيص، جـايز اسـت؛ يعنـي               بودن آن برا  

 » . هو فما فوقهابعوضةيضرب مثال ما «
هـا بـه    فعـل  »يضَلُّ به كثيرٌ و يهدي كثيرٌ و ما يضَلّ بـه إلّـا الفاسـقون              « در قرائتي  ـ6

  2.صورت مجهول آمده و از اين رو مستثني، مرفوع خوانده شده است
ضلّ « بـه فـتح يـاء    »يضلّ به كثيرٌ و ما يضلّ به إلّا الفاسـقون    « در قرائتي ديگر   ـ7  يـ«   

  . متصل، مرفوع شده است4 در اين صورت نيز مستثني به خاطر مفرّغ3ِقرائت شده است؛
  

                                                 
 . 120ـ  119 ، ص1 ، ج، ابوحيانالبحرالمحيطالنهر الماد من البحر، ضمن : رجوع كنيد به. 1
  .126 ، ص1 ، جالبحرالمحيط؛ 119 ، ص1 الكشاف، ج .2
 . 126 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 3
 .كر نشده باشدذ» مستثني منه«، استثنايي است كه غ استثناي مفر.4
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 نحو و اعراب

به حسب لفظ، معطوف نيست تا عامل عطفي بر آن داخل            »و بشِّر الذين آمنوا    «:عبارت
 باشد؛ بنابراين آنچه كه گاهي به وسيلة اين آيـه      فطعسب معنا   تواند به ح  شود؛ البته مي  

شِّر  «شـود و  براي درست نشان دادن عطف جملة غير خبري بر خبري استـشهاد مـي              بـ« 
 و يا با استشهاد به همين آيه طبـق عقيـدة            1رودبه شمار مي   »اُعدت للّكافرين «ر  عطف ب 

 اتفاق در معاني، شرط در عطف، ـ 2يانو به خالف جماعتي از نحو ـسيبويه و ابوالبقاء  
  .  استپندارهاي نادرست از همگيشود، محسوب نمي

را جـايز و آن را از      »فاتقوا النـار  «بر »بشِّر«  زمخشري و ابوالبقاء عطف    اينكهشگفت  
اي بـر ؛  ملتـزم شـوند    آنان به قضية عطف،      شود ولي نمي  3دانند؛ قبيل عطف امر بر امر مي     

شود؛ از اين رو نبايـد      شود بر اين جمله داخل نمي     طوف عليه داخل مي    آنچه بر مع   اينكه
خلط مبحث شود؛ بنابراين، واو در اينجا براي استيناف اسـت و آنچـه در البحـرالمحيط                 

كـه اشـاره شـد    همچنان ذكر شـده  ـ4 بر طبق نظر سيبويهـ بودن آن  حرف عطفمبني بر 
طف بر جملة پيشين است؛ هر چند       دو، ع  جمله قرآني مذكور به نظر آن     . نادرست است 

  . دو جمله، با هم يكي نيستند كه آن
 ـ رداز باب قياس مطـّ ـ حذف جار. مفعول دوم است »أنَّ لَهم جنّات«: سخن حق تعالي

  : گويدجايز است؛ ابن مالك مي
  5رهآخالي ........... مع أَمنِ لَبسِ                           نقالً و في أنَّ و أن يطّرد

                                                 
 .110 ، ص1 البحرالمحيط، ج، 249 ، صالبيب مغني. 1
 .110 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 2
 .110 ، ص1 البحرالمحيط، ج، 104 ، ص1 ، جالكشاف. 3
 .111 ، ص1 البحرالمحيط، ج: رجوع كنيد به. 4
ن فعل الزم به وسيله حرف در بحث متعدي كرد(، 7ألفية ابن مالك، مبحث الزم و متعدي، بيت       : رجوع كنيد به  . 5

، با )مصدري(از عرب نقل شده است ولي به صورت سماعي است، و در أنّ و أن ) جرّ، گاهي حذف حرف جر
 .باشد مي) قياسي(ايمني از اشتباه، مطابق قاعده 



 23  27 ـ 25تفسير آيات 

 

 اسـت    اين مفعول كه آيا جرّ     مده است؛ اما آنان در محل اعراب       آ اينجاهمچنانكه در   
  خليـل و كـسائي بـه جـر و سـيبويه و فـرّاء بـه نـصب                   . انـد  اخـتالف كـرده   يا نـصب،    
توان لحاظ    حق، جواز عطف بر هر دو حالت است؛ زيرا هر دو اعتبار را مي              1.باور دارند 

  . كرد
 »فـي « بـه معنـاي       ديگـر   قول بنابر ،به قولي زائد   »ها األنهار من تَحت  «در »من« حرف

  آن را بـراي ابتـداي غايـت و متعلـق بـه     ـ كه معروف هم هست ـاست و قول ديگري  
  2.داندمي »تجري«

به خـاطر وجـود    ـ فرض زايد بودن من و استشهاد به اين آيه بر جوازِ زايد بودن آن   
تشهاد ناتمامي است؛ زيـرا حـذف آن در آيـة           فرض و اس   ـ ديگر آيات مشابه، بدون من    

 خواهـان  »من«  معنا بدون  م بودن  و تما  كند نميبر زايد بودن آن در اين آيه         داللتديگر،  
، شـك   بي  و گرنه، بسياري از حروف حتي بسياري از كلمات         باشد زايد بودن آن نيز نمي    

  . گرفتندقرار مي »زايد« در دايرة
با حذف حرف    ـ جايز است كه عطف بر قبل از خود        » منها كلَّما رزقوا « :عبارت قرآني 

 داشتن محلّي   و بشِّرهم أنَّهم كُلَّما رزِقوا؛ همچنين جايز است كه بدون         :  باشد؛ يعني  ـ عطف
همچنـين  .  براي جنات استصفتشود بر فرضِ اول، گفته مي    . از اعراب، مستأنفه باشد   

  3.باشد ميآن رفع تقدير مبتداي محذوف، محل بنابر گفته شده كه 
ابوالبقاء . كند را تأييد مي   آن؛ نكره بودن،    باشدصفت براي جنات     ين است كه  ااظهر،  

 اشكال اين نظر، واضح و روشن       4.داندمي »الذين آمنوا « آن را حال براي جنات يا براي      
  . است

بـراي   »كلّمـا رزقـوا منهـا     « در   »من« مانند   نظريبه   »من ثمرة رزقاً   «من در عبارت  
 نخستين و هر دو به جهت بدل اشتمال، متعلق بـه           »منِ« ابتداي غايت است؛ زيرا بدل از     

                                                 
 . 112 ، ص1 البحرالمحيط، ج :رجوع كنيد به. 1
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 الكشافهاي اعرابي آن به ويژه در       اين آيه از جمله آياتي است كه بحث       . است »رزقوا«
  1.به درازا كشيده شده است

 احتمـال   البحـرالمحيط اسـت ولـي     ] من بياني [ براي بيان    ، من اقسامهر چند يكي از     
نخـست بـه معنـاي فـي         »منِ«  احتمال دارد  2.داندياني بودنِ آن را در اينجا درست نمي       ب

و ايـن احتمـال، بـسيار قـوي      ».اي در جنّاتي به آنان داده شـود      هر گاه ميوه  « باشد؛ يعني 
دليـل  ا بـه    جكس اين نظر را نداده است و شايد هم آوردن من در اين             است؛ هر چند هيچ   

منهـا مـن     ....من تحتها األنهـار    «:قبلي و بعدي باشد    »منِ«  با  شدنِ آن  انسهمراه و هم  
  . ادبيات احكام مختلفي دارنددر  »من« سهاين  .»ةٍثمر

باشـد كـه     مي مصدري   و؛   است  مفعول مطلق  نخست،:  دو وجه است   »رزقاً«در مورد   
  از ايـن رو ،است و ديگري به معناي مفعـول، يعنـي مـرزوق         ] ارزقو[ آن   هم معناي فعل  

هـذا الـذي    «حال است و احتمال هم دارد كه در اينجا مصدر باشد و وقتي گفتـه شـود                  
 3آمـده  »البحرالمحيط« پس آنچه كه در   .  و لذا نوعي استخدام است     ، مراد، مرزوق  »رزقنا

  . توجيه خوبي نيست
ي »كلّمـا « عامل در  »قالوا« شود كه ، گفته مي  »قالوا هذا الذي رزقنا من قبل     «عبارت  
 مفعول اسـت؛    جايگاه در   و جمله مبتدا و معمولِ قول است؛       »هذا الذي « ود و پيش از خ  
 4.بـوده اسـت    »...هذا مثل الـذي   « از عبارت، حذف شده و اين عبارت،       »مثل« البته كلمة 

  بـه بـر    تـوان آن را مفعـولٌ   است كه مقولِ قول، جمله است و تنهـا بـه غلـط مـي      روشن
 آمـده، بـه خـاطر نـاتواني و ضـعف در ديگـر               طالبحرالمحيشمرد؛ بنابراين آنچه كه در      

  . مسائل است
است كـه    »هذا الذي «  در عبارت  مشكل بر آن، در اينجا مشكلي وجود دارد و          افزون

                                                 
 .111ـ  104 ، ص1 ، جالكشاف: رجوع كنيد به. 1
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. ماند و ديگر جمله نمي   آيد،  ؛ لذا اتحاد مبتدا و خبر، الزم مي       باشد ميمشاراليه كلمة الذي    
آمد و ايـن گمـان كـه بـه       مؤنث مي  بايست به خاطر تأخرش   بود مي  »ثمرة« اليهرمشااگر  

 اينكـه اعتبار خبرش مذكر است، جايز نيـست؛ زيـرا جـاي آن در اينجـا نيـست؛ بـراي                    
كـه  همچنانكند،   اين مشكل را حل مي     آنچه. را كه براي تأنيث است آورد      »التي« توان مي

آيد و حتـي   در جاي خود گفتيم اين است كه تاء فقط در جاهاي خاصي براي تأنيث مي   
خـود را   توضـيح ايـن مـسأله جـاي         . مطلقاً براي تأنيث نيست    ،»تاء« ويدگ   مي دگاهيدي
  . طلبد مي

 به هر تقدير، تاء در اينجا بيانگر يكي بودن و وحدت است؛ زيرا ثمر، شـبه جمـع و                  
مورد اشاره را اگر رزق در نظر بگيريم، اشكالي نـدارد؛         .  تمرة  مفرد است مثل تمر و     ثمرة

 ظاهر، رجوع آن به چيزي است كه اصل در كـالم            اينكهرسد؛ براي   ولي بعيد به نظر مي    
رود؛ خواه آن زايـد، حـال باشـد يـا مفعـول مطلـق؛               است؛ نه آنچه كه زايد به شمار مي       

 لغزشها و خطاهـا    به دور از     1 در اين خصوص آمده است     البحرالمحيطبنابراين آنچه در    
  . نيست

احتمـال  . ي اسئتنافي و به احتمالي حـال اسـت         به احتمال  »اُتُوا به متشابِهاً  و  « عبارت
همچنين جايز اسـت ضـمير را       .  و اُتُوا به متشابهاً    :قالوا: عطف بودنِ آن نيز هست؛ يعني     

اُتوا بالذي رزِقنا و همچنـين بـه        : به رزق به معناي مرزوق و به موصول ارجاع داد؛ يعني          
  . ؛ زيرا معلوم شد كه مذكر استثمرة

 است و با حرف جر، متعدي شده اسـت و ضـمير             يأتيل از أتَي    جمع مجهو  »اُتُوا «
  .گرددآن به فاعل محذوف كه وِلدان است، بر مي

  فعلـي الزم اسـت و تنهـا     »ييـأت أتـي،  « :اينكـه در اينجا اشكالي مطـرح اسـت و آن         
  هـاي جمـع،    جايز است با حرف جر، مجهـول شـود و در متعـدِي بـه جـار، در صـيغه                   

سرَ بهـم و غُـضب علـيهم و گفتـه               شـود؛ لـذا گفتـه مـي       مياعتبار   »ضمير« تنها شـود يـ  
  از ايتـاء اسـت ناچـار        »اُتـوا « و چنانچـه فـرض شـود كـه        ] وغُـضبوا [يسروا  : شود نمي

                                                 
 .همان. 1
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  .قرائت شود »اُوتوا« بايد
 ، جمـع و از »اُتُوا«  اين است كـه 2 و ابوحيان1ظاهر قول مفسران و تصريح زمخشري 

گـردد؛  بـه رزق بـر مـي      » بـه « ع به خُدام و وِلدان و ضمير      است و ضمير جم    »ييأتأتي  «
بنابراين، مـشكل در اينجـا مجهـول بـودنِ فعـل الزم اسـت كـه مجهـول از آن سـاخته                       

  . شود؛ پس جاي تدبر دارد نمي
آورد منان رزق و روزي مي    ؤبراي م : شودبه طور كلي، معناي مذكور ظاهراً چنين مي       

گردد؛ لذا جـاي   ئب فاعل به جمع آوردن آن بر نمي       و جواز حذف حرف جرِ داخل بر نا       
  .تأمل دارد

  در محـل نـصب و مفعـولِ       »أن يضرِب مثالً ما بعوضـةً فمـا فوقهـا         «عبارت قرآني   
 و يا صـفتي بـراي      »مثالً« بدل يا عطف بيانِ    »ما« و »يضرب« مفعولِ »مثالً« و» اليستحيي«
 »يـضرب « مفعولِ »بعوضة« حتماليهمچنين به ا  . است و چنين زيادتي شايع است      »مثالً«
دو  »يضرب«  براياينكهعطف بيان يا بدلي است كه بر آن مقدم شده است و يا          »مثالً« و

 را احتمـال    چيزي چنين   3مفعول لحاظ شود كه اين امر، درست نيست؛ هر چند ابوحيان          
اي را در    نتيجـه  وي   شـرح  آن را بـه تفـصيل توضـيح داده اسـت؛ ولـي               4داده و طبرسي  

همگي ناتمـام اسـت؛      »جعل«به   »ضرب« ؛ زيرا قياس او به برخي آيات و تفسير        نداردبر
  .  مراجعه كردآنجاتوان به   بيشتر مياطالعبراي 

 »مـثالً « در حكم نوعي تأكيد بر تنوين در »ما« به و  مفعولٌ »مثالً«  اين است كه   روشنتر
ان اسـت نـه بـدل؛ زيـرا     طف بيـ ع» بعوضة« كند واست؛ يعني نكره بودنِ آن را تأكيد مي 

است؛ يعنـي    »مثالً« نيز عطف بر  » فما«. دومي أعرف از اولي و اولي در حكم كنايه است         
اي و يا بـاالتر از      يعني پشه :  جمله اين چنين باشد    اينكهاحتمال  . ما فوق پشه را مثل زند     

 احتمـالِ   دبه خوديِ خو  حال يا تميز باشد،      »مثالً« المثلي بياورد كه   آن را به عنوان ضرب    
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  . دور از ذهني نيست
در پيوند است؛ يعني مثلي بيـاورد از   »بعوضة« با كلمة »ما« :از فرّاء نقل شده است كه     

  1. آن باشدبرتر ازچيزي كه مابين پشه و 
بر نظر مذكور، اين اشكال وارد است كه چنـين نظـري تفـسير اسـت نـه تركيـب و                     

مانـد كـه خبـر يـا        اي ناقص باقي مي   به صورت جمله   »ما« اعراب؛ زيرا در اين صورت،    
  . مبتدايش حذف شده باشد و اين، خالف اصل است

و بـراي   »أراد« يك كلمة واحـده و منـصوب بـه       » ماذا أراد اهللا بهذا مثال    «در   »ماذا «
نظـر  با هم وضع خاصي وجـود نـدارد، ايـن            دو يي كه براي آن   آنجااستفهام است و از     

ما الـذي   : موصول است؛ يعني   »ذا« ستفهام و مبتدا و   براي ا  »ما« خالف تحقيق است و يا    
مبنـي بـر     »النهـر «  و عائد محذوف است و آنچه در كتاب        ،خبر »الذي« أراد اهللا؛ بنابراين  

طور كه  همان ـ از اين تجويز  3 آمده بسيار نابجاست و تأييد طبرسي2تجويز احتمال اول
  .مورد است بي ـگفته شد 
  .  مستثناي مفرّغ متصل استاز نوع» إال الفاسقين «عبارت

 كـه بـه خـاطر صـفت         شـده اسـت   گفته  » الذين ينقضون عهد اهللاِ    «در مورد عبارت  
  4.در محلّ نصب استجمله بودنش براي الفاسقين 

 »مـا « تفسيري بياني است؛ بنابراين، بياني براي   »أنِ« ز اقسام ا» أن يوصل « عبارت» أن«
گردد؛ احتمالِ اول، متعين است؛ زيرا ضمير       بر مي  »ما« كه به  »به« يا براي ضمير   باشد  مي
همچنـين  . كه به مرجع برگردد و مرجع با اين جمله، مشخص است          يي ندارد جز آن   معنا

 وصل شود و يا بـراي       اينكهمفعول ألجله است؛ يعني از ترس        »أن يوصل « گفته شده كه  
 اينكـه گمـان   . دارد ]دليـل   سـخني بـي   [، جاي تأسف     سخن البته اين  5. وصل نشود  اينكه
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  .  استگونه نيز از همين1، يعني هو أن يوصلباشدخبري براي مبتدايي محذوف 
صفت آن  » ما أمر اهللا به    «و »يقطعون« مفعول به براي   »أن يوصل «  احتمال دارد كه   و

   .كنند را كه خداوند به آن امر كرده قطع ميپيوندي: باشد؛ يعني
 متعارف هاي پايه روش  است؛ ولي بر     به ذهن اين به خودي خودش احتمالي نزديك       

   .باشد دور مي ي، احتمالاعراب
 منصوب بـر ذم    »الذين« اينكهاست؛ اما احتمال     »الذين« بر خ »ولئك هم الخاسرون  ا«

مستلزم حذف حرف عطـف اسـت؛        2، و يا مرفوع بر حذف مبتدا      باشد )يعني أذم الذين  (
و اولئـك   « :شدبا اينگونه   پس الزم است  ،  تواند خبرِ بعد از خبر باشد       نمي زيرا اين كالم  
  .»هم الخاسرون

  
  يادآوري
در اينجـا   . بـه اسـت     فعـل و مفعـولٌ     »عملوا الصالحات «تصريح شده    كه به آن     در ظاهر 
الصالحات، مورد فعل و عمل قرار نگرفته، بلكه توصيف عمل          روشني است زيرا    اشكال  

گفتـه   »خَلَـقَ الـسموات   «ب در   به باشد چنانكه اين مطل      مفعولٌاست و معقول نيست كه      
  .  استصفتي براي مفعول مطلق محذوف» السموات« :اندو گفتهشده است 

 :شود كه بگـوييم   ، خالف تحقيق است و اشكال فوق اينگونه حل مي         ولي اين سخن  
اصالت جعل   شاهد بر    ،اعتبار، مورد و طرف فعل و عمل است و اين تركيب          به  ماهيات،  

  .وجود است
  

  ن نزولتاريخ و شأ
از گروهي مانند ابن عباس، قتاده، حسن، مقاتل و نيز فرّاء نقل شده كه آيـة دوم از ايـن                    

                                                 
 . همان. 1
 .127 ، ص1البحرالمحيط، ج. 2
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دربارة يهود نازل شده است و آن هم      » ...إن اهللا ال يستحي    «اي يعني آيه  مجموعة سه آيه  
هايي از عنكبـوت،  المثل اندكي پس از زماني بوده كه خداوند تعالي در قرآن كريم ضرب    

 آورد؛ لذا از روي اعتراض ـكه چيزهايي كوچك و حقير هستند   ـ  و خاكمگس، سنگ 
-شأن و جالل خداوند از اين بزرگتر است كه چنين كند؛ در نتيجه، اين آيه علـي           : گفتند

  . رغم ميل آنان نازل شد و اساس كار آنان را خراب كرد
   فقان نـازل   ي و نيز حسن و گروهي نقل شده كه اين آيه در مورد منا             از مجاهد و سد
هـاي پيـشين ماننـد    المثل پس از آن كه حال و وضعشان با ضرب ـ  شده است، زيرا آنان

خداوند تعالي چنين و چنان : گفتند ـ  آتشِ بر افروخته شده و بارانِ فرو ريزنده بيان شد
است و خداوند تعالي نيز با اين آيه جواب آنان را داد؛ ارتباط آيات پسين و پيشين، اين                  

  . كندتأييد ميقول را 
  .  اين آيه در مورد مشركان نازل شده است:همچنين گفته شده است

؛ زيرا احتمال ارتباط اين آيـه       باشد درست   تواند  ميهمه اقوال مذكور،    : گويد قفّال مي 
 هـيچ   اينكـه افزايـد احتمـال     با آيات نخستين سورة بقره تا اين آيه، وجود دارد؛ وي مي           

  . ود داردسببي براي آن نباشد نيز وج
هايي است كه براي اهـل      المثل المثل از ضرب   كند كه اين ضرب   ربيع از انس نقل مي    
ماند؛ ولي چون سير شـود      مادام كه گرسنه است زنده مي      »پشه« دنيا زده شده است؛ زيرا    
  . ميرد و اهل دنيا اينچنين هستندو شكمش پر شود مي

 اسـت؛ زيـرا مـانعي       بنـدگان مال  المثلي براي اع   گويند كه اين، ضرب   برخي ديگر مي  
بيند و عقاب   بر اساس آنها، ثواب مي     اينكهنيست كه كم آن و يا زياد آن ذكر شود؛ براي            

   1.شودداده مي
هـا تـاريخِ     باشد؛ زيرا بيشتر وقـت     تر آيات، نزديك  خوداست كه به    نظري  ، آن   تر  قوي

 فهميـده و روشـن      نزول آيات و وجه و سبب نزول آنها از قرائن موجود در خـود آنهـا               
شود وثوق و اطمينان به درستيِ       مي افزوده كه برخي اخبار و اقوال به آن         آنگاهشود و   مي

                                                 
 .120، ص 1البحرالمحيط، ج  :به  رجوع كنيدقيق پيرامون اين اقوالبراي تح. 1
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كند ولـي   است كه قول نخست را تأييد مي روايتيدر اخبار ما    . گردداستنباط، حاصل مي  
 منافاتي ميان دو قـول نخـست وجـود نـدارد،            اينكه با وجود    1؛ نيست معتبراز نظر سند،    

بعد از نزول آيات پيشين، اين امكان وجود دارد كه اعتـراضِ خـاصِ آنـان پـس از                  زيرا  
  . آنها را باهم نياميز.اعتراض عام آنان مطرح شود

يـا أيهـا النـاس      «: وقتي خداوند تعالي فرمود   « :آمده است ) ع(در روايتي از امام باقر    
بابـاً و لَـوِ اجتمعـوا    ضُرب مثلٌ فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذ         

مثل الذين اتخذوا مـن    «: و نيز فرمود  ] شودكه دوبار از مگس در آن نام برده مي         [2»...له
دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و إن أوهن البيوت لبيـت العنكبـوت لـو                 

مثـال   »صيب من السماء  « و يا به     »الذي استوقد ناراً  « و در اين سوره به       3»كانوا يعلمون 
زند؟ كه البته قصد هايي است كه خداوند ميزد، كافران و مخالفان گفتند كه اين چه مثل        

و ) شرم(خداوند استحياء   ! اي محمد : بود، خداوند فرمود   )ص(آنان طعنه بر رسول خدا    
  4»..باكي ندارد

، حمـزه،   )ع( الـخ دربـاره علـي      »...و بشِّر الذين  «از تفسير صافي روايت شده كه آية        
  5. بن الحارث بن عبدالمطّلب نازل شده استعبيدةفر، جع

  

                                                 
 . رجوع كنيد206ـ  205 ، ص)ع(به تفسير منسوب به امام عسكري. 1
] بـه پرسـتش   [گمان كساني را كه بـه جـاي خداونـد            بي: مثلي زده شده است؛ بدان گوش فرا داريد       ! اي مردم « .2

  )73 / حج. (»...هر چند براي آن گرد هم فرا آيندتوانند مگسي بيافريند  خوانيد هرگز نمي مي
اي بنـا كـرد و اگـر        داستان كساني كه به جاي خداوند سروراني گزيدند ماننـد آن عنكبـوت اسـت كـه خانـه                  «. 3

  )41/ عنكبوت ( .»ها خانة عنكبوت استترين خانه گمان سست دانستند بي مي
 . رجوع كنيد206ـ  205 ، ص)ع(به تفسير منسوب به امام عسكري. 4
 . 89 ، ص1 ، جتفسيرالصافي. 5
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  بالغت و فصاحت و معاني

  وجه نخست

  پيوند اين آيات با آيات پيشين
ميان اين آيات و آيات پيشين از جمله وجوهي است كه بر بيشتر              پيوستگي و هماهنگي  
  . بزرگانِ فن پنهان است

 يابـد  فراغـت مـي   ت اعجاز قرآن     اثبا با كه آيات از مسألة توحيد و بحث نبوت          آنگاه
بـه   را در ضمن پرداختن به حال مؤمنـاني  كند و آن  ميرا آغاز ـ  معادـآيات اصل سوم  

 كه به حقانيت اسالم اذعان و اعجاز قرآن را باور و به رسالت پيـامبر                رساندانجام مي سر
ـ    . اندايمان آورده و مظاهر شرك را رها و عمل صالح انجام داده            لِ مؤمنـان   قـرآن در مقاب

كننـد كـه   دهد كه هنوز در شك قرار دارند و گمان مـي     مذكور، كساني ديگر را نشان مي     
امكانِ آوردن مثل قرآن وجود دارد و قرآن، كالمي هماننـد ديگـر جمـالت آدميـان و از                   

  .  استرايجو   متعارفسخنانجملة 
 مـردم و  ن،آهيـزم   راه به سوي آتـشي كـه   ـ اين مقايسه، مسير اين گروه  الباليدر 

شود؛ همچنين فرجام كار مؤمنان كـه  مي روشن ـسنگ است و براي كافران فراهم شده  
از  .ودشـ    مـي  مشخصبهشت است و در آن، رودهاي روان و همسران پاك وجود دارد؛             

 تأكيد داردميان آنها بر سنخيت و پيوستگي يروشناين رو تقابل ميان آيات در نهايت .   
هاي روشنگر، مانند بارانِ    مشتمل بر ويژگي  كه  هاي پيشين   سپس ممكن است از مثل    

فرو ريزندة از آسمان كه در آن، ظلمات، رعد و برق است و نيز از مثل پـيش از آن،                  تند  
 در حـد كـالم خداونـد        سـخن دهند كه اين     پيش آيد كه اين امثال گواهي مي       گماناين  

يجه گرفته شود كـه اينگونـه       نيست و چنين كالمي شايستة جناب خداونديش نبوده و نت         
 نـازل   پندارهاكالم آدميان است؛ از اين رو آية دوم از اين مجموعه براي دفع اين               ها    مثل
، ابـايي  ]در كـوچكي [اي و يا باالتر از آن     كند كه خداوند از مثل آوردنِ پشه       بيان تا   هشد

  . و غرضِ هماهنگ وجود دارددر هدف ندارد؛ پس ميان آيات، نهايت وحدت 
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ممكـن  در حكم تفسير آيـه دوم اسـت و           ، كه آية سوم اين مجموعه     از لطايف است  
كنندگان در كتاب الهي، وقتي برهـان قطعـي بـر             كه شك  روشن شود  از آن، چنين     است

ي آنان يقين حاصل شود، چگونه      براآن   به وسيلة نزول آن از سوي خداوند ارائه شود و         
  و شكسته شود؟ از آنكه با برهان محكم شده،        پس خداوند را    پيمان كه   دارد  مي روا عقل

شود كه وحدت و اتحاد در هدف و معيشت را كه خداوند            چگونه به آنان اجازه داده مي     
ــا قطــعِ آن وحــدت، در زمــين فــساد كننــد و     بــه آن دســتور داده، ناديــده بگيرنــد و ب

روي از  آن بنيان را ويران سازند و در زندگي اجتماعي اخالل كنند؟ پـس بـا وجـود پيـ                  
گيرنـد و بـر كـوري و تقليـد            نمـي  پيوندند و راه تعبد پيش      نمي دليل و برهان به مؤمنان    

  . باشند نمي
  

  وجه دوم

  » آمنوا«  حذف متعلقپيرامون
 شايدكنندگان است؛     بالغت در اين مقام، آسان كردن كار بر مخالفان، كافران و شك            هنر

 ايمان را   اينكهدهد؛ بدون    ندا مي  »آمنواو بشِّر الذين    « است كه با عبارت      به همين دليل  
هاي عقلـي، قلبـي، روحـي و نفـسي و            آنكه در برگيرندة ايمان    واالي ژرف و به مراحل   

د    همچنـين هاي آسماني، پيامبران او و ايمان به خدا، صفات او و كتاب    ديگـر امـور مقيـ 
كه ـ  ز مرز كفر كه پاداش خروج اكند  ميما را راهنماييكند؛ پس حذف متعلق در اينجا   

و ورود بـه مـرز ايمـان، بهـشت ابـدي و همـسران پـاك و                  ـ   آتش براي آن فراهم شده    
 اينكـه بنابراين آنچه كه در تفاسير برخي مفسران آمده مبني بر           .  است نفسانيهاي  نعمت

آن  بـر  آورده و يا ايمان به آنچه حضرت حـق        ) ص(مراد ايمان به تمام آنچه رسول خدا      
، ]گزيـده گـويي   [ايجازپس نادرست است؛ شك  بي ديگر چيزهاست و يا ايمان به   است  

ترغيـب بـه اسـالم بـا روش          تـشويق و   در ايـن شـيوه       زيـرا از اين جهـت الزم اسـت؛        
 كـه اطنـاب   همچناناسـت؛   سـهل   دهد كه شريعت، آسان و      سازي است و نشان مي     آسان
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كلّمـا رزقـوا   «نان  آاينكه بهشت، پاداش آنان است و اينكه در بعد پاداش و      ]درازگويي[
 و ابـديت  جـاودانگي  مؤيد ».هرگاه چيزي از آن بوستانها روزي آنها شـود    ؛  منها من ثمرة رزقاً   

  .و خطاب آن را خواستار استبالغت چيزي است كه روش  است،
  

  وجه سوم

  »ايمان«در پي » عمل صالح«پيرامون آوردن 
سـازي و    در موضـع آسـان    كالم  آنگاه كه   . يكي ديگر از وجوه بالغت، عدم اهمال است       

 گاهي ممكن است تأثير عكس بگذارد و بـر خـالف جهـت               و تشويق قرار دارد    ترغيب
؛ به عنوان مثال در بحث ما، خداوند بهشت، نعمت و زندگي اجتماعي بـه               باشدمطلوب  

شمرده و قرآن در اين       بر كارهاي شايسته همراه همسران و جاودانگي را از آثار ايمان و          
 نـابود و تبـاه    يمانِ تنها بسنده نكرده است؛ زيرا در چنـين صـورتي، حـق              مورد به ذكر ا   

 و ديـده  جانـب واقـع را   به همين جهت ،ماند بر آنان پنهان مي  حقيقت مطلب شود و    مي
  . آنان را به دو شرط حكمت نظري و حكمت عملي رهنمون ساخته است

   بيـان ي خـود  در جـا و .  اسـت نادرسـت  لزوم همة اعمال صـالحه،  گمان و پنداراما  
دسـت  جمع،  ؛ بلكه   رساند  نمي را عموم   به وضع  كه جمع محلّي به الف و الم         ه است شد

 آن تـابع فهـم عـرف و         ]تعـداد  [اينكـه كند و يـا     كم سه تاست؛ لذا سه مورد كفايت مي       
  . عقالست

 فهم اعمال صالح به خود آنان گوياي اين اسـت كـه همـه تكـاليف الهـي،                   واگذاري
 ، عقليكارهاي شايسته فطرت است و نيازي به توضيح ندارد و همة        با همساز و   شايسته

آيد؛ پس دين اسالم بـر       مي ها با آن ويژگي    مطلوب است و از پي آن، بهشت       پسنديده و 
و پاداش آن بهشت     چرخد؛ لذا هر عمل صالحي مطلوب      مصالح عقلي و فطري مي     دايرة

   . مطلوب نبوده و از اسالم نيستكارناشايستياست و هر 
  



  تفسير سوره بقره 34

 

  وجه چهارم

  ات در بهشتذّل جاودانگي پيرامون
 كه به صورت جـاودان  ـهاي متعارفي مانند مسكن، خوراك و زناشويي را  لذت اين آيه

هـا ماننـد همـسران      به همراه ديگر نعمت   ـ   ودش   مي در آخرت در اختيار انسان قرار داده      
گيرد و خاطر   در بر مي  را  چرخند    كه برگرد آنان مي    جوانان خدمتگزار و خادماني   پاك و   

هـايي  هايي كه هيچ رنج و تعبي براي آنان ندارد؛ زيرا چنين نعمت           سازد؛ نعمت نشان مي 
رسد؛ البته اين آيه متعرض خصوصيت مسكن از سوي فرّاشان و خدمتگزاران به آنان مي

 و  ي مستلزم كماالت ميـان    عال به طور طبيعي   ا كمالِ    بيان اينكهمگر  شود؛  و كمال آن نمي   
مفـروش  زميني  : چنين توصيف شده است   بهشت مذكور،    ،]قرآن در[و  پايين هم هست    

ديگـر  ] همـسراني آمـاده   [ گـسترده و تختهـايي افراشـته و          زيراندازهاي در آن    كهاست  
  . ها وجود داردنعمت

پيـاپي  و   هـا ياسـتمرار خوردن   ،بـرد ديگر جهاتي كه انسان در آخرت از آنها لذت مي         
 به اين موضـوع     »و أتوا به متشابهاً   «ها و ثمرات است و در        ميوه خادمان و آوردن  آمدن  

به احتمالي نيز آيه در صدد فهماندن اين مسأله به آنان است كه آنچـه               . اشاره شده است  
؛ لـذا   داردشـباهت   بـا دنيـا     در بهشت است تنها در تشابهي كه موجب اشتباه آنان شـده             

ك اشتباه از سوي آنان است؛ بلكه آنچه به          و اين ي   »هذا الذي رزقنا من قبل    «: گويند مي
در آيه احتماالت ديگـري هـم وجـود    .  داردروزي دنياشود تنها، شباهتي با     آنان داده مي  

  .دارد كه به خواست خداوند تعالي در جاي خود خواهد آمد
   

  وجه پنجم

  مأمور به بشارت كيست
 ديـدگاهي : نظـر اسـت     مأمور و مورد خطاب است اختالف      »بشّر« چه كسي در     اينكهدر  
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شود كـه    كساني مي  به همه  خطاب،   :ويدگ   مي مخشريز 1.داندرا مخاطب مي  ) ص(پيامبر
 چـون حكايـت    اسـت؛    تـر  فـصيح  و   تر نيكـو  وجهشايستگي بشارت دادن را دارند؛ اين       

 چنان شايستگي دارد كه   بزرگي جايگاه آن،   عظمت و    دهد كه به دليل     مي كند و اجازه   مي
تـر  سـزاوار  كـه قـول نخـست،        آمده است  البحرالمحيط در   2.دهد  بشارت هر كس به آن   

  .  استواالتر استوارتر و ،براي بشارت )ص(پيامبر ويژگياست؛ زيرا 
و امـر و     و تصديق است     اطمينانبه اين كار تأكيد،     ) ص( پيامبر پرداختندر مجموع،   

   3.فرمان قطعي و حتمي است
شارت از سوي خداوند تعالي باشد؛ پس        ب رساندن كه امر در اينجا براي       مانعي ندارد 

 رسـول   مأمور بشارت  روشن است و اگر      مطلب پيش من خيلي   مبشِّر فقط اوست و اين      
هـاي مخـصوص بـه خـود بـشارت           از ذكر آيه با بشارت     بايست پس   مي د،وب) ص(خدا
به قرائت آيه، دليلي بر گفتة ماسـت؛ بـر ايـن اسـاس              ) ص(پيغمبرداد و بسنده كردن      مي

نزديكـي و درسـتي آن بـه        شـود و     مـي  استوارترتر و   ، راست ارزشمندتر،  تر كممحكالم،  
  .بالغت بيشتر و افزونتر است

  

  وجه ششم

  )ص(تغيير خطاب از مشركان به پيامبر

و  موهم خالف بالغت است؛ زيرا خطابِ خداوند به مـردم         » ...و بشّر  «تغيير روش در آية   
تـر   مهم ـ  كه بهشت براي آنان است     ـ مؤمنانبه  ) ص(كنندگانِ متردد، از خطاب پيامبر     شك

 در سـورة    كـه همچنان. بودتر مي تر و بايسته  گرفته شده است؛ با آنكه عكس قضيه، شايسته       
يـا أيهـا الـذين     « و سـپس آيـة    4»قل يا أيها الذين هـادوا      «نخست، آية  بينيم؛جمعه مي 

                                                 
 . 110 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
 . 104 ، ص1، ج الكشاف. 2
 . 110، ص1 البحرالمحيط، ج. 3
 . 6  /جمعه. 4
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منـان اسـت؛   ؤاشـت م  بزرگداي گونهدر آن كه در حقِ مؤمنان است نازل شده كه  » اآمنو
و » يـا أيهـا النـاس      «فرمايـد  نخست مـي   اينكهولي در اينجا بر عكس شده است؛ براي         

   »و بشِّر الذين آمنوا «:فرمايد سپس مي
  :شويمدر جواب، سه نكته را يادآور مي

و ديگر مؤمنان   ) ص(پيامبرگرنه  به صورت خطاب آمده و     »بشِّر«  كه دانستي :نخست
احدي قرار دارند و بشارت دهنده در حقيقت همان خداونـد   در اين بشارت در عرض و     

  . است
 تلطيف، ابراز رحمت، رأفت و توجه خـاص اسـت؛           ، جايگاه  اين آيات  جايگاه :دوم

 سرزنش و توبيخ    جايگاه، جلب مردم با دليل و برهان به سوي ايمان است و             هدفزيرا  
- همراه بـا جهـت     نيست؛ پس مناسب همين است كه خداوند مردم را به وسيلة خطابِ           

سـازد،   كند و به پذيرش رسالت رهنمون مـي       هايي كه آنان را به سوي هدايت جذب مي        
  . مورد خطاب قرار دهد

 بيرون و مؤمنـان را  )ناس(دايرة مردم  در اين تغيير روش، خداوند كافران را از     :سوم
ـ  «اينكـه  را منحصر در آنان دانسته اسـت؛ بـه خـاطر             »ناس« وارد كرده و     در آن  ا أيهـا   ي
خطابي عام است؛ پس گويي كه آنان و كـساني كـه روش             » أعدت للكافرين  «تا» الناس

 »نـاس « رونـد در زمـرة    اند و از مترددان غيرمـؤمن بـه شـمار مـي           آنان را در پيش گرفته    
 هدعوت شـد  مردم   ظاهر در اين است كه       »و بشر الذين آمنوا   «نيستند؛ بنابراين، عبارت    
  رك همتايان و به ايمـان بـه قـرآن، آنگـاه كـه ايمـان آورنـد و                   به عبادت خداوند و به ت     

  بـشارت داده    ...هـاي آنچنـاني و    دعوت پيامبر را بپذيرند، شايسته است كـه بـه بهـشت           
  . شوند

 مؤمنـان هـستند، و   تنهـا  ، نـاس كند كـه   ميكه داللت  است   رواياتيدر ميان اخبار ما     
تنها خداوند، داناي به امور     .  تعالي باشد   كالم خداوند  انجام و   آغاز، از   گرفتهشايد اين بر  

   .است
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  وجه هفتم

  پيرامون تكرار در قرآن

الـذين آمنـوا و     « بـه همـراه      »جنّات تجري من تحتها األنهـار      «كلماتي از اين آيه مانند    
 وگـذرد   شود و ايـن تكرارهـا گـاه از صـدبار مـي            در قرآن تكرار مي   » عملوا الصالحات 
 كند كه اين تكرارها بر خالف فصاحت و بالغت اسـت             را ايجاد  گمانممكن است اين    

و لذا براي رهايي از اين شبهه، اقدام به تغيير اسلوب كرده است؛ همچنانكه چنين تغيير                
شود و يـا    گاهي فعلي مقدم يا مؤخر مي     : كنيم مشاهده مي  موارد در اين    فراوانروشي را   
  !آيدبار ديگر مجهول ميبار معلوم و يكفعلي يك

 از غفلـت، نـسبت بـه        پديد آمـده   سرد و توهمِ     پردازي خيال اين   :يميگواسخ مي در پ 
 ايـن  اينكه رفته است؛ غافل از ـ كه مضامين و يا الفاظ تكراري دارند  ـبسياري از آيات  

كتاب، نمونة زندگي اجتماعي و برنامة خوشبختيِ فراگير هميـشگي اسـت؛ پـس وقتـي                
ترين موضوعات قرآن و از      وز رستاخيز از مهم   موضوعِ حشر و نشر و ثمرات قيامت و ر        

 اعتنـايي  بيترين مسائلي است كه بايد به آنها ايمان آورد و به آنها اعتقاد داشت، آيا                 مهم
آن  و تكرار بر آن بايد داشت      به حكم عقل و ادب اصرار        اينكه و يا    درست است؟ به آن   

 بـه همـين     چنـگ زدن  ن جـز     راهي براي تفهيم آنا    الزم است و بايد بر آن تمركز كرد و        
هاي گونـاگون بـا رعايـت وجـوه بالغـت و             و تركيب  ها له و تكرار جم   بيان كننده الفاظ  

 اينكهوجود ندارد؛ بويژه     هاي مختلف فصاحت نسبت به اين امر عظيم در آيات و سوره         
ـ هاي حيواني گرايش دار    نفساني و لذت   هاي ها و شادي   خوشي، به اين    ها  انسان عموم د ن

هـا و    و خـوردني   هاتـرك همـة لـذت      روي از دين حنيف اسالم    در پي د كه   نكنميو گمان   
 در ترك اين لذت محدود كوتـاه مـدت،        : گويد؛ لذا قرآن به آنان مي      است زناشوييلذت

  .  وجود داردبديها از همه آفات و هميشگي بركنارها لذائذ مطلقِ همراه با رنج
وردن، حيوانيت، شـهوت، شـيطنت،       بشر، فطرت خ   يمود كه فطرت    نگاه كن و ببين   

آن  تـر، بـه   جويي است؛ پس ناچار بايد آنان را با وجهي بهتر و نيكو            طلبي و لذت   راحت
   دعــوت كــرد تــا ايــن امــر در قلــب آنــان بنــشيند و بــه ايــن بــاور برســند كــه فطــرت
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 آخـرت، سـراي جـاودانگي و        اينكهبهترين چيزهاي متصور در دنيا، در آخرت است و          
  هاي هميـشگي اسـت و در آن هـر نعمتـي وجـود دارد، تـا بـدين وسـيله                     سراي نعمت 

رتبة پاييني از هدايت و مرحلة نخست از كمـال الزم، بـه راه حـق                در   هر چند    ها انسان
   .درآيند

سرايي نوشته شده باشد تا داسـتانش    قرآن كتابي نيست كه براي داستان:گزيده سخن 
ها و ناظر بـر هـدايت مـردم بـه            آثار داستان  تكراري نشود؛ بلكه قرآن ناظر بر خواص و       

در  ديگر غير از جانب تأليف و تـصنيف متعـارف را             نگاهي است؛ از اين رو      شانكماالت
 قـرآن كتـابِ هـدايت، موعظـه و نـور و معجـوني جـامع اسـت كـه                     پس؛  گيرد مي نظر

هـر  هاي گوناگون در آن وجود دارد؛ با اين تفاوت كه بـراي             تكرارهاي بسياري در جنبه   
هـاي   با ديگر مقيـاس    مقايسه آن كدام از آنها رازي و زير هر تكراري، رمزي است؛ پس            

و تو در كار خود هوشيار و آگـاه بـاش، تـا             . نيست رواها  ها و كتاب   رساله شناخته شده 
  .براي حلّ اين مشكالت راههاي روشني را بيابي

  

  وجه هشتم

  گمان تناقض در آيه

 رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبلُ و اُتُوا به           ةٍ منها من ثمر   كُلَّما رزقوا « :يعني خداوند 
 جملة شرطيه بـر مالزمـت كلّـي و اسـتمرار            اينكهآيد؛ براي   عجيب به نظر مي   » متشابهاً

رسد؛ زيرا اين امر يك و يا چنـد          به نظر مي   دوركند و اين امر در اينجا بسيار        داللت مي 
 اگر اينكه صورت دائم و پياپي امكان ندارد؛ براي بار، ممكن است صورت بگيرد ولي به     

آيد؛ چون قضية مالزمـت در قـضية شـرطيه، اخبـاري            يك بار قطع شود كذب، الزم مي      
كلّمـا دخـل عليهـا       «درو   »كلّما طلعت الشمس فالنهـار موجـود      « :است نه انشائي مانند   

د كنـار او روزي  شـ   مـي و واردهر گاه زكريا در محراب بـر ا  1؛زكريا المحراب وجد عندها رزقاً    
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.  يك بار و يا چند بارِ معين نزد او بيايد         زكريا درست است؛ زيرا امكان دارد كه        ».يافت مي
اما ارتزاقِ آنان در آخرت، دائمي است؛ يعني خوردني و ميوة آن هميشه فراهم اسـت و                 

يـد ايـن    با» هذا الذي رزقنـا مـن قبـل       «: ويندگ   مي رزق و روزي، ناگسستني؛ پس وقتي     
  .پذيرش است و اين ادعايي غير قابل سخن هميشه باشد

  : توان پاسخ دادبه چند شكل مي مذكور به شبهة
 و اگـر     نشده است  وضععموم افرادي   براي   »كلّما«  مفاد ادات شرط و كلمة     :نخست
  .  تعبير كردان از آن به شكل قضية مهملة شرطيهتو اتفاق بيفتد ميگاهي نيز
كه مجهول است حل اين مشكل وجـود دارد؛ زيـرا چـه بـسا                »زقوار«  در كلمة  :دوم

 باشد و يا خود بـه ايـن كـار           فرشتگان، غلمان و    خادمانارتزاق آنان در بهشت از سوي       
: گويند ارتزاق از ناحيه خاصي از آن نواحي مختلف بوده است مي           آنگاه كه بپردازند؛ اما   

  .»هذا الذي رزقنا من قبلُ«
 از رزقِ   پـس  سـخن    ايـن گوياي اين است كـه       »ثمره« و نيز  »رزقاً«  نكره بودنِ  :سوم

  . ي رزقهرخاص است و نه 
 سخن آنان سخني زباني نيست؛ بلكه اعم از خطور در خاطر، گذر در خيـال                :چهارم

  .  بر آن وارد نيستاشكالي نيز ممكن است و آن از عقل است و التزام به دريافتو 
، حاكي از شـأن آنـان، امكـان آن، صـالح بـودن       ممكن است اين قضية شرطيه   :پنجم

اسـاس   اگـر بـر   قضيه و قابليت مورد باشد، نه از بعد فعليت و واقعيت خـارجي؛ پـس                
  . توان از آن، با آن قضية شرطيه تعبير كرد، مي باشد اين تالزمقابليت

  

  وجه نهم

  اي از آياتمعاني گوناگون براي آيه
ارد كه فهم آن براي مراجعـه كننـده، درك آن بـراي             آيد قرآن عزيز جمالتي د    به نظر مي  

گذشـتكان و   و نقطه نظرهاي    است  جويندة راه حق و توضيح آن از سوي مفسر، سخت           
توانـد كتـاب     و قديم و جديد در آنها گوناگون است؛ پس اين كتاب چگونه مي             آيندگان
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در برخـي  چنانكه  ـ اي برود ها احتمال دربارة آيه   هدايت و ارشاد باشد؟ و وقتي ده يا ده        
چگونـه مـسلمانان، ايـن       ـ ايماز آيات فقهي و احكام قرآني اين موضوع را توضيح داده          

   اصـول بالغـت و حقيقـت فـصاحت          مخـالف همه اختالف معاني را بپذيرند؟ آيا ايـن         
   با اصل مقصود و اسـاس هـدف و نتيجـة مطلـوب، سـازگاري و مطابقـت                   نيست بلكه 

 چيـزي مل و نامفهوم براي فهم عموم باشد و اين بر خالف            اي مج  چه بسا آيه   ودارد؟  ن
  و   هر چيـز و كتـابِ مبـين و نـور           و روشن كننده   تبيان   است كه است كه در قرآن عزيز      

  ! استروشنايي
 اسـت؛ مفـسران     »و اُتُوا به متـشابها    «تا  » ...كُلّما رزقوا «آيات، عبارت   اين  از جملة   

اند، احتماالتي كه از مجموع پـنج احتمـال، در          هآراء و معاني گوناگوني در اين مورد گفت       
 »اُتـوا بـه  « نسبت به قضيه شـرطيه و جملـة   ـ  سه احتمالي كه در كتب حديث و تفسير

در آيه، احتماالت ديگري نيـز وجـود دارد كـه    . رسدبه هيجده احتمال مي ـ  وجود دارد
شمار احتماالت  بر   لذا   ؛اند آن را ترجيح داده   ها  اي نكرده ولي بعدي   پيشينيان به آن اشاره   

اصـول و   »تفـسير و تأويـل  «  به خواست خداوند تعالي در ذيـل مبحـث    .ودش   مي افزوده
  . شود احتماالت ذكر ميهاي ريشه

  :گويم مي
ها خطبه  افزوني احتماالت در تفسير شعرها و نثرها و كلمات و جمالت در            :نخست

اختصاص ندارد و اگـر ايـن از         كتاب الهي نيست و به وحي و تنزيل          كمتر از ها  و نسخه 
مصيبت نيز، چون همگـاني شـود   « ، مصيبتي همگاني است و   بشمار آيد ها  جمله مصيبت 
  . »خوشايند شود

ي اسـت كـه     تـ درك حقيق  و تفـاوت مـردم در فكـر و           ذوقو   هـا  فهـم  اختالف   :دوم
 به بسياري از اختالفـات  حقيقت است كهبست و بدون شك، همين      ، آن را    هتوان را  نمي
  . شودميكشانده   فهم مراد و مقصود از آيات و كلماتدر

شود، گمان درستي است؛ ولي  نظر مي   ظهور كالم در معنا مانع از اختالف       اينكهگمان  
از همين الفاظ موجود در ميان مردم، هر طور . كنندمردم در تشخيص ظهور، اختالف مي
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هـاي  همـين كتـاب   . شـود ي مـ  پيدانظرات و افكار متفاوتي     در آن   شود،  جمالتي ساخته   
 حقوق دانشمندانبينيم كه موجود در دست ما، نشانگر اين مدعاست؛ ما ميبشري قانونِ 

و فقهاي مذاهب در فهم مقصود و تشخيص مراد و مطلوب، از همـين قـانون موجـود كـه                    
نظـر    اختالف ـ كه صبح و عصر با آن سروكار دارند       ـ   شامل جمالت و الفاظ متعارفي است     

  . كننديپيدا م
ـ يعموم مردم و انسانها :سوم چيزي از آن   ـ  كه نخستين مخاطبان قرآن بودند ساده 

كردند و خالف آن نيز به ذهن آنهـا          آن تكيه مي   و بر كرد؛   را قانع مي   فهميدند كه آنها   مي
مقـصود    تنها در موارد نـادري بـراي پرسـيدن معنـاي آيـه و              دليل و به همين     رسيد نمي
ل،          رفتند؛ اما علما و خواص ام     مي) ص(پيامبراي به نزد    جمله ر و تأمـت بـه خـاطر تـدب
مانند؛ اي كه در فهم مقصود در مي      كند، به گونه  زيادي به ذهنشان خطور مي    هاي   لاحتما

االت خود را از مخـصوصانِ بـه خطـاب در درجـة             ؤكنند و س   به ائمه حق مراجعه مي     و
هـاي   رسـش پاست كه پرسند؛ ابن عباس مي اول بر اسرار در مرحلة  آگاهاننخست و از    

 تـا نوبـت بـه       رودكار بر همين منـوال بـه جلـو مـي          . پرسدمي) ع(خود را از اميرمؤمنان   
 البتـه ايـن     ،پرسـيدند مي) ع(اينان از اهل ذكر و از امامان معصوم       . رسد  مي مفسران شيعه 

ي و نباشـد زيـاني بـه فـصاحت كتـاب آسـمان      ـ فصاحت و بالغت ـ  اگر مؤكد و مؤيد  
  . رساندبالغت خطاب نمي

 فراوان ابتدايي و وجوه مختلـف متعـدد بـه    هاي ل هر چند احتما  ،هر گروهي : چهارم
 بـراي  را   هـا  لرسد، ولي هر دانشمندي در هر فني يكـي از وجـوه و احتمـا               مي ذهنشان

هد؛ بنابراين، كار آيـه روشـنگري       د و آن را راهنماي خود قرار مي       گزيند برميمعناي آيه   
؛ اما اين روشنگري نسبت به توان و استعدادهاي موجـود در ميـان افـراد، تفـاوت                  است
 قابـل   هـا  لهمة ايـن احتمـا     ـ طور كه پيش از اين هم گفته شد         همان ـ چه بسا، . كند مي

توضيحِ اين امر همراه با داليل، به خواست خداوند متعـال، در جـاي خـود                . باشدجمع  
اگون به هـدايت و روشـنگري و بالغـت قـرآن      گونهاي احتمالخواهد آمد؛ پس وجود     

  . كندخللي وارد نمي
هـاي ايـن معجـون ملكـوتي و يكـي از             ما در جاي خود گفتيم كه يكـي از شـگفتي          
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 نــازل شــده از عــالم الهــوت، قابليــت آن بــراي پــذيرش دائرةالمعــارفب ايــن يــعجا
  . كند متناقض، آنها را تصديق مييها و آرا بسياري است كه ذوقهاي لاحتما

آمده اسـت بـه      قرآن   در مورد نهي از استدالل به     ) ع(بيتاخباري كه از اهل     چه بسا   
كـه  ، بر غير اهل آن سخت است        دارد چند وجه    كند كه قرآن چون     مي همين نكته اشاره  

توانـد بـه      نمـي  به آساني آشنا نيز    و پژوهشگر    طرف مقابل خود را ساكت و تسليم كند،       
1.د برآيآن از عهدة بهترين وجه

   

 و اعجاز آن است؛ زيـرا       ارزشمنديها بر عظمت قرآن تأكيد دارد و دليل بر          همة اين 
اين كتاب افزون بر آنچه گفته شد، كتابي وافي، شافي، كـافي، جـامع و مـانع اسـت كـه         

 هاي تاريكيسازد و آنان را از      هاي درست رهنمون مي    را به راه   جويندگان خشنودي حق  
كند كـه ظلمتـي   يرون برده و وارد در نورها و پرتوهايي مي بروشناييهاي  و حجاب نور  

  . آميزد آن در نمياگيرد و كدورتي بآن را فرا نمي
ما را از اين انوار ويژه، و از ديدگان ـ السالم   معليهـ بار پروردگارا، به حق اهل بيت  

  .العالمين آمين يا رب. مند ساز دلهاي تابنده بهره
  

  وجه دهم

  ناتطابق لفظ و مع
هاست؛ مـثالً    با معاني، در خصوصيات و ويژگي      ها جملهيكي از وجوه بالغت، مطابقت      

ها و نيز گفتگو و از       از ميوه  روزيها و پياپي سر رسيدن      ها و آب  جريان داشتن رودخانه  
پي هم آوردن متشابهات كه به تدريج بـراي آنـان در همـه اوقـات صـبح و شـام آورده                 

شوند تا بر تـدريج داللـت كننـد؛ امـا           مستقبل نشان داده مي    فعليهاي  شود، با جمله   مي
 دامنگير آن و نابودي  كه از امور ماندني است و نيستيـهمسران و جاودانگي در جنّات  

  . شود با جمالت اسميه آورده ميـشود نمي

                                                 
  ].77 ، نامة465 ، صصبحي الصالح[البالغه،  نهج: نگاه كنيد به. 1
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  وجه يازدهم

  شرايط باقي ماندن در بهشت
 و روش گفتگو اينكه بدونت؛ از وجوه بالغت، يكي قابليت كالم براي قبض و بسط اس         

  بـا صـراحت    ـ بـه عنـوان مثـال در ايـن آيـه       بخـورد، هاي لفظي به هـم  اساس تركيب
كـه  شوند    مند مي   بهرههايي  دهند، از بهشت  كه مؤمناني كه عمل صالح انجام مي      به اين ابتدائي  

تـوان   مـي  ــ  برندها و همسران پاك لذت مي      رودها از زير درختان آن روان است و از ميوه         
كه آنان  كند   داللت نمي  ،هاي آنچناني براي مؤمنان   بهشتتنها وجود    : كرد خدشهاينگونه  

 ـآن است   هاي چشيدني و غيرنعمت در آن و ـ رسدتوانند از آنچه به دست آنان ميمي
  .  استساكتاستفاده كنند؛ زيرا آيه در اين مورد، 

كفرِ پـس از ايمـان       :گويندن آيه مي   شبهة كساني كه با استداللِ به اي       دليلبه همين   و  
رود؛ آنها غافل از ايـن هـستند كـه ايـن آيـه تنهـا مالكيـت                    رساند از ميان مي     زياني نمي 

؛ زيـرا   رسـد  نميحقشان به دستشان،     رساند؛ ولي  مي بهشت آنچناني  براستحقاق آنان را    
   .وندش  ميمانند و از تصرف در آن منع  از آن باز ميآنان به خاطر كفر

هر .  كه صرف ايمان به مبدأ و عمل كافي است   ودش   مي ردشبهة ديگر نيز    همچنين  و  
به حكم عقـل و     آخرت،  به   باور داشتنِ    ،آري،  چند به آخرت و معاد ايمان نداشته باشند       

كنندگان به   ولي نعيم و جاودانگي در آن، حقّ باوردارندگانِ مبدأ و عمل           شرع الزم است،  
  . است نيك اعمال ،كارهاي شايسته

كه مقتضاي جمعِ ميان آيات اين است كه هر كس به آخرت باور ندارد              آگاهي   و تو 
شود؛ با وجود اين مانعي نيست كه فردي به خاطر ايمان و عمل صـالح بـه                 رستگار نمي 

برخـي  كـه   همچنانو به وجهـي ديگـر از آن محـروم شـود؛             باشد  وجهي مستحقِ ثواب    
ولـي احكـام جزايـي و       انـد      مال خود منع شـده     صاحبان اموال در اين دنيا از تصرف در       

  .خوب بينديش. حقوقي در مورد آنها جاري است
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  وجه دوازدهم

  پيرامون توجه به هدايت مردم
از بهترين وجوه بالغت و محسنات خطابي، اين اسـت كـه مخاطبـان متوجـه بـشوند و              

و ذار نيـست    بدانند كه متكلم در راه هدايت كردن و ارشاد آنان از هيچ كوشـشي فروگـ               
تـا آنـان موفـق شـوند و بـه كمـال ابـدي و                بنـدد     مـي  آنها را بر ] انحراف[همه راههاي   

كنـد  خوشبختي هميشگي برسند؛ زيرا وي با اين كار آنان را جلب و به آنان خدمت مي               
كند كه وي آمادگي دارد تا آنان را به راه راست و صراط مستقيم هدايت كند                و اعالم مي  

 است، مردم   درخواست وي روشن   مرام خود اعتقادي روشن دارد و         در سخنرانو وقتي   
دارد كـه در راه      و خداوند در اين آية شريفه اعالم مـي         كشاند  مي را به مقصود و مطلوب    

از امثال چنين امثالي و از ذكر اين امور، حيوانات و موجودات ابـا و شـرم نـدارد؛ زيـرا                     
از ايـن   . ترين هدف اسـت   دورترين و كامل  و  و مقصود   ترين معنا   به مهم جا  در اين توجه  

ترين حيوان است و چه حيواني مانند وال دريايي يـا فيـل      كوچكهر چند    ،رو، چه پشه  
 سانيكـ  ـجلّ و عـال    ـترين حيوانات هستند، از اين نظر نزد حضرتش  زميني كه بزرگ

 رو به دنبـال  هستند و تفاوتي ندارند؛ زيرا، منظور اين است كه مردم ايمان آورند؛ از اين  
ولي كـسانيكه   ؛  فأما الذين آمنوا فيعلمون أنّه الحق     «: فرمايدكند و مي   مي بيان را   نتيجهآن،  

ولـي   »...و أما الذين كفروا فيقولون« باطل نيست،و  ».دانند كه آن حق است   ايمان آوردند، مي  
  .گويند كافران چنين مي

  :انـد اند و گمـان كـرده      عزيز گفته   از يهود در نقد قرآن     گروهي آنچه را كه     ،اينبنابر  
ـ آوردن مانند اين الفاظ حاكي از آن اشياء بي ارزشِ   «  خداونـدي ، شايـسته جنـاب   تسپ

 سـبكي در نهايت سستي و     » ساخته و پرداخته شده   ) ص( نزد محمد  پس قرآن از   .نيست
   .مقصود و مراد و آن ساحت جميل است كميِ تدبر در نتيجهو 

ارزش در قـرآن، ماننـد نـام      كوچك و بيچيزهاي ذكر اين  كهاين گمانِ   :گزيده سخن 
     اسـت،  ]كلمـه [مفرد بردن از عنكبوت، مگس، زنبورِ عسل و مورچه بر خالف فصاحت 

برابـر  در مباحث فلسفي گفته خواهـد شـد كـه همـة اشـياء در                . به دور از تحقيق است    
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ها و اخـتالف  فاوتيكسان هستند، و ت ـ جلّ و عال ـخداوند و در مقايسه با حضرت حق  
  .در مقايسه آنها با يكديگر است به خود آنها و

  

  وجه سيزدهم

  نسبت امور نامطلوب به خداوند تعالي
عـاقالن در   اسـت كـه       بالغت كـالم، اشـتمال آن بـر چيـزي          اشكال و ايراد بر   از جملة   
 مـثالً عبـارت     كنـد،  دوري مـي  پسندند و طبع، در آغاز از آن          نخست آن را نمي    ،برخورد
 حيـاء از    اينكـه رسـد؛ بـراي     اي بـه نظـر نمـي       شايسته سخن »ال يستحيي  إنّ اهللا «قرآني  

 را، بـراي جنـاب      شـرمي  نقيض آن يعني بي   هرگز  اوصاف كمالي مطلوب است و انسان       
 نياز به تكلـف دارد؛ ولـي        رو؛ لذا آيه از اين      شمرد روا نمي الوهيت و حضرت أحديت،     

 ايـن   از» ال يـأبي أن يـضرب     « و يـا   » ال يمتنع أن يضرب    إنّ اهللا « :اگر مثالً گفته شده بود    
  .به دور بودمشكل 

، مثـل هـدايت بـشر،       هـم ا نسبت به يك امر      گاهي :يميگودر پاسخ به اشكال باال مي     
 بداند؛ خداوند تعالي در اينجا در مقام پـرداختن          رواخارجي، اين كار را     و داليل   جهات  

براي بيرون كردن آنان از تاريكي و وارد نمودن     به هدايت بشر است؛ لذا در اين راستا و          
بـزرگ مـورد   برابـر آن كـار بـسيار       و ايـن در     كشد   به دوش مي  آنان به نور، اين امور را       
  . توجه، چيز اندكي است

نكتة ديگر در پاسخ به آنان، اين است كه برخي اوصاف ماننـد اسـتكبار و كبريـايي                  
شايسته است و چه بسا استحياء و حيـاء هـم،    ـو نه ممكن الوجود   ـ »الوجود واجب« براي

  منافـاتي  افزون بر اين، عدم استحياء نسبت به يك امر خاص،          .در دايرة همين اوصاف باشد    
  . با حياء نسبت به ديگر امور ندارد

خداونـد   ؛إنّ اهللا حيي يحب العبـد الحيـي  « :در حديث آمده استدر ذهن من است كه  
 حيـاء   يالمثلـ  ضربچنين   و اين منافاتي ندارد كه از        ».ا دوست دارد  حياء دارد و بندة با حياء ر      
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بنابراين، حياء گاه   ؛».در دين حياء نيست    1؛ال حياء في الدين   « :و در حديث آمده است    نكند؛  
، برداشـتي ناخوشـايند از اليـستحيي و از نفـي            يالبته در ابتدا  .  است ناپسند و گاه    پسند

ر و سـرگردان         آيـد     مـي  بوجـود  انحياء از خداوند تعالي در دلِ انـس        و در نتيجـه، متحيـ
نگـرد تحكـيم مبـاني اسـالمي را زيـر سـايه ايـن              شود؛ ولي چون بار ديگر به آن مي        مي

 اين مسائل برابربرد كه بايد چنين تخيالتي را در  و نيز پي مي ،يابدكلمات و جمالت مي   
در قـي، مطـالبي سـودمند    به خواست خداوند تعالي در مباحث اخال      . د، به دور افكن   برتر

  .مطرح خواهد شداين زمينه 
   

  وجه چهاردهم

  به فزوني مؤمنان  براي كافران و شگفتي اقرار آنانزدنمثال  لغو
  هـاي هـدايت و مـانع بـودن         يكي از وجوه بالغت، جامع بودن خطاب نسبت به جهـت          

  ابـر  بر اين آية كريمـه ايـن اسـت كـه مـردم در               صريحهاي گمراهي است؛    آن از لغزش  
    :گوينـد اي ديگـر مـي    و دسـته   »حـق اسـت   « :گوينـد اي مـي  دسـته : انـد ، دو دسته  ها مثل

در هـا    المثـل   ضرب اگر اين  و   ً»ذا أراد اهللاُ بهذا مثالً يضلّ به كثيراً و يهدي به كثيرا           ما«
تر سـزاوار هـا،   المثـل   اين ضرب  نياوردن و رها كردن    دارند،   قرار از تأثير    جايگاهيچنين  
  . است

يهدي بـه   « :گويندآيد كه كافران چگونه مي    ديگري پيش مي  و اشكال    جا شبهه ايندر  
 چـون اقـرار بـه    ـكننـد    به وسيله قرآن اقرار ميآنهاهدايت و با آن به هدايت و  ً»كثيرا

و چگونـه   ! هدايت و اعتراف به نورانيت، با بقاي آنان بر كفر و الحاد در تنـاقض اسـت                
 و اعتـراض خـود را تنهـا متوجـه امثـال        ـ  ن كتاب هدايت است    قرآ اينكهكنند، به   اذعان مي 

 اعتقاد گواه »ماذا أراد اهللا بهذا مثالً« بلكه، عبارت ؟كنند نه ديگر جهات موجود در قرآن      مي
 و   كفـر  بـه آنـان   نسبت   بر اين اساس     وو با ارادة خدا بودن آن است؛        خدا  سوي  به  آنان  
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   چگونه است؟ايمان
  سـخني  ، اسـت   كـافران  سـخن  كـه  ايـن بخـشِ آيـه        : است پاسخ شبهة نخستين اين   

و چنانكـه   شود  ، جز به گمان آنان، گمراه نمي      و هيچكس به امثال    نادرست و باطل است   
شـود الزم نيـست      از زبان كافران در قـرآن نقـل مـي          سخنيوقتي   روشن و آشكار است   

  .  راست و درست باشدسخني
  : اما پاسخ شبهه دوم چنين است

ي كه كافران، آنـان     يران بر اساس اعتقاد مؤمنان، درست است؛ گو        كاف سخن: نخست
 شـما،   بـاور و  گمـان    زيـرا  ندارنـد    شايستگيگويند كه اين امثال     را خطاب قرار داده مي    

 دليـل و به همين      و شمار بسياري با آن گمراه شوند       ،شمارِ بسياري به وسيلة آن هدايت     
   .شوندن گمراه مي تنها فاسقان با آ:ه استبه آنان پاسخ داده شد

مرتّدان باشند؛ زيـرا آنـان پـس از آنكـه            »الذين كفروا «  منظور از  احتمال دارد، : دوم
ايمان آوردند و امثال را شنيدند مرتد شدند و آنان در آن وقت نيز با توجـه بـه شـرايط                     

داشتند كه اين كتاب را چه شده است كه بسياري را گمراه            خود، اظهار مي   و اقرار    ايمان
، آنان امثال را نيز بـه خداونـد تعـالي نـسبت             دليلبه همين   . كند بسياري را هدايت مي    و

و ما يضلّ بـه     «كفرِ بعد از ايمان بود؛ به همين دليل          »گمراه كردن « منظور آنان از  . دادند
 تناقضي با آن ندارد؛ زيرا آنان به حسب حقيقت، مـؤمن نبودنـد؛ بلكـه در                 »إلّا الفاسقين 

فاسق، كافر و غيرمعتقد بودند و گرنه تناقض و مـشكل ديگـري پـيش               واقع و حقيقت،    
 تقسيم آنـان الزم      سخن و  كند درستي  وقتي فاسقان را با آن گمراه مي       اينكهآمد و آن    مي
   .»يضلّ به كثيراً و يهدي به كثيراً« آيد كهمي

ناسبت به م  ـ  ممكن است كه مراد از گمراه كردن و هدايت كردن در كالمِ كافران            : سوم
خـروج از  گمراه كردن آنان به سوي اسالم و هـدايت كـردن آنـان بـه      ـحكم و موضوع  

 در اين كتاب تناقض وجود دارد؛ زيرا در خود         اينكهكنند به   اسالم باشد؛ لذا اعتراض مي    
چيزي دارد كه با آن بسياري را با اسالم آوردن، گمراه و نيز بسياري را با بيرون كردن از                   

 پاسخي به اين نسبت و گمان       »و ما يضلّ به إالّ الفاسقين     «كند و عبارت    آن، هدايت مي  
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  .  است و پندار بيهودهباطل
 و حرف عطـف   نباشد   كافران   سخن »يضلّ به كثيراً  «احتمال دارد كه عبارت     : چهارم

حذف شده باشد؛ ولي چنين فرضي، خـالف اصـل    ـبودنش در نظم و نثر  دليل رايج ـ 
  . است
  

  وجه پانزدهم

  تن باب فرار از حقبس
هر چند بـه شـكلي   ـ فرار از حق   يكي از وجوه نيكو ساختن سخن و خطاب، بستن راه

است؛ زيرا مقصود نهايي، پيوستن مردم به حقيقت و هـدايت آنـان بـه راه     ـ  غير برهاني
 نيز در »فسق« و »و ما يضلّ به إلّا الفاسقين« :شودراست است؛ از اين رو وقتي گفته مي      

اي اسـت كـه طبـع انـسان از آن بيـزار       هل سليم امري ناپسند و از صفات نكوهيد نزد عق 
آينـد؛   در زمرة مؤمنان در مي     باشند فاسقان   در گروه  مبادا   اينكه از ترس    پس مردم . است
هر كس فاسق نيـست     « : اين است  »و ما يضلّ به إلّا الفاسقين     « عكس نقيضِ    اينكهبراي  

   ».شودق است با آن گمراه ميشود و هر كس فاس  نميبا آن گمراه
فاسـق، گمـراه اسـت؛ ديگـر گمـراه شـدنش            « ديگري كه  ظاهري   شكل باال،   بياناز  

 و يـا    .عـدم هـدايت باشـد      »اضالل«  كه مراد از   تواند و مي . شودبرطرف مي » معناست بي
 باشـد؛  زشـت  كارهـاي  انجام دهندة مراد از فاسق، اينكهمرتبة دوم از ضاللت باشد و يا   

كـه خداونـد تعـالي      همچنانشـود؛   ي موجـب گمراهـي اعتقـادي مـي        رفتـار ين  زيرا چن 
پـس فرجـام كـار       1؛وأي أن كذّبوا بĤيات اهللا     الذين أساؤوا الس   ةثم كان عاقب  «: فرمايد مي

  ».گونه شد كه آيتهاي خداوند را دروغ پنداشتند آنان كه بدي كردند اين
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  وجه شانزدهم

  هاي مبهم و كلّي سرزنش با عنوان
جملة لطائف در خطاب، محكم كردن مباني و توجيه امت و ريشخند كـردن فاسـدان     از  

 تغيير پذير در مصداق است نه عناوين خاص شخصيِ غيـر            و عمومي كه  با عناوين كلّيِ    
 بـه عنـوان     ؛افراد آن مشخص و صدق و انطباق آن مسلّم و قهري اسـت            قابلِ فراري كه    

ان بني فالن و فالن ذكر شود، آن فرقه يا طائفه            عنوان يهود، نصاري يا عنو     آنگاه كه مثال  
 اگر قرآن، شيوة سرزنش و ريشخند آنان را با عناوين خاص            وتواند از آن فرار كند؛      نمي

 بـر   گمراهي آنها كشيده شـود،     لجاجت و     و  انتخاب كند، چه بسا كه امر به عناد        معينو  
 به همـين خـاطر      .آن غير العهد و خالف عناوين عمومي مانند كافر، فاسق، مفسد، ناقض       

،  استبر اهل كتابناظر  در نظر نخست اينكهشود كه با وجود در اين آيات مشاهده مي  
شود و اگر گاهي هم ذكر شده به خاطر اين بوده كه            عنوان خاص آنان در اينجا ذكر نمي      

سـخن حـق    بنـابراين   ] و گريـزي از آن نيـست      [گاهي موضوع، خاص آنان بوده است؛       
  ظاهر در قومي است كه به حسب باورهاي دينيِ خود معتقـد            »...ين ينقضون الذ« :تعالي

 بـه ظهـور پيـامبر خـاتم، گـواهي            و  بـوده  آنهانزد  كه  هايي  كتابدليل  به   بودندو متعهد   
 از نياكان و اوصـياي      كه پيش آنها بود و     داليل خاصي    به دليل وجود  داده است و نيز      مي

انـد؛ ولـي    به آن امرِ كلّي و اصلِ عنواني متعهد بـوده          آنهاپيشين خود به آنان رسيده بود       
غير انساني، آنان را وادار بـه خـالف آن،          صفتهاي   خارجي و اوصاف شخصي و       جهات

شكستنِ پيمان و عمل نكردن به چيزي كه خداوند دستور پيوند به آن را داده، كرده اسـت                  
 اسـتدالل   قـرآن بـر آن     آيـات    باحقي كه    ،و آنها در زمين تباهي كردند و حق را نپذيرفتند         

ـ كه نزد آنها بود ـ اقـرار   يگر كتب آسماني مانند تورات، انجيل  د شده بود و نه به آنچه
  .كردند

شده در اين آيـات، نهايـت دقـت و ظرافـت در             پيش گرفته    در روشِ    :گزيده سخن 
 آنان خودشان همـان كـساني هـستند كـه عهـد             اينكهدعوت اهل كتاب به عمل آمده و        

پس از آنكه با امور پيشين و بـا آيـات سـابق و بـا عهـد قـديم در صـلب        ـ د را  خداون
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نهند؛ بنابراين، در اين مقام، هـيچ وجهـي بـراي اخـتالف             زير پا مي   ـ پدرشان آدم بستند  
برخي  »كل« ماند؛ بلكه كل، مورد نظر است؛ زيرا در         نمي مفسران از گمانِ اختالف، باقي    

كننـد    ي خود آنان هستند كه در زمين افساد م        اينكهو نيز   كند  ها برخي را تأييد مي    قسمت
  .بينندكنند و در نتيجه، زيان مي و آباد نمي

   

  وجه هفدهم

  ها و لطائفي فردي در اين سه آيه اشاره به نكته
و  »األنهـار « و نيز معرفـه آوردن     »جنات« و نكره آوردن   »الصالحات« در معرفه آوردن  ـ  1

 ـ بـر صـنعت لـف و نـشر خـاص       افـزون  ـ جمع هـستند   كه همه »ازواج« نكره آوردن
نه صالحه بـه حـسب تمايـل و     ـ كه اعمال صالحة خاص  باشداي به اين  اشارهتواند مي

جهـت  ايـن  از و هـا دخالـت دارد    بهـشت  در به وجود آمدن آن   ـ خواستة خود شخص  
. ؛ زيرا خود سراي معرفت و عرفان اسـت        بيايدبه صورت معرفه    جنات  نيازي نيست كه    

 و همچنين، بحث     ايجاد پيوند ميان آن جنات و اين انهار است         برايمعرفه آوردن األنهار    
   .»ازواج«نكرة 
؛ است كه مقام و جايگـاه خواسـتار آن اسـت           چيزي »رزقاً« و »ثمرة« نكره آوردن ـ  2
 خواسـتار  در كالم، چيز ديگري است و اين بحـث، معرفـه آن دو را                مقصود اينكهبراي  
 . باشد نمي

 و حذف جهت تطهيـر، اشـاره بـه ايـن اسـت كـه                »مطهره«در توصيف ازواج به     ـ  3
ها، صفات زنانه، انـساني     طهارت، مطلق است و مخصوص به طهارت از گناهان، پليدي         

 . و يا حيواني نيست؛ زيرا سرا، سراي پاكي و پاكان است
ـ           »مطهره« اينكه گمان   همچنان ان و  اشاره به نجسي و پست بودن جسمي و روحي آن

توانـد  جا و نادرست اسـت؛ بلكـه مـي      گماني بي  1دو دارد،  پاك شدن آنان از آن    در آغاز   
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  . است ـنه ذاتي  ـاشاره به اين داشته باشد كه چنين طهارتي براي آنان عرَضي 
اي اسـت بـراي شـدت        بنا به اظهار برخي تفاسير اسـتعاره       »هذا الذي « در عبارت    ـ4

، چنانكه پنهان   بيننداند و آنچه كه اكنون در جنات مي       يدهمشابهت ميان آنچه كه از قبل د      
   .نيست
نيـازي بـه ذكـر آن پـس از روشـني             چه بسا به خاطر بـي      »قبلُ« حذف متعلق كلمة   

؛ زيرا مؤمنان بي آنكه احساس كنند و حقيقـت امـر را بداننـد،               اهل آن باشد  مقصود نزد   
   .شوندمند مي ههاي بهشت بهرپيشاپيش از رزق و روزي

 ي ابهام، سپس نكـره آوردن     »ما« ، سپس تأكيد ابهام اين نكره با      »مثالً«  نكره آوردن  ـ5
سرشـار از ظرافـت و دقـت و لطـف      همـه   و تأكيد كردن آن ابهام با اين كلمه،          »بعوضة«

            نهـايي خـود، موجـب       است و نيز گوياي اين است كه حقارت و كوچكي قصه در حد
رح ريـزي و موجـب عـدول او از انجـام آن     از طـ  ـجلّ و عال   ـ  حقانصراف حضرت

  . شودنمي ـكه همان هدايت بشر است  ـنقشة پيشرفته 
اند و نسبت دادن قول بـه كـساني كـه            نسبت دادن علم به كساني كه ايمان آورده        ـ6

كافر شدند، به خاطر مناسبت سنخيت موجود ميان ايمان و علم از يك سو و كفر و قول  
بدون علم   لفّاظيِ    تنها  بيهوده و  سخن قولِ مقابلِ با علم، همان       از سوي ديگر است؛ زيرا    

  .و عمل است
أنّـه الحـقُّ مـن      «با عبارت   جا   متوجه كردن امت اسالمي به ربوبيت احدي در اين         ـ7
آن و روشـنايي     به نورهـايي كـه پرتـو         ها تاريكي خروج آنان از انواع      دار كه عهده  »ربهم

 در ايـن    اختـصاصي  از وجـوه بالغـت       غت نويني بال و   ،متراكم است لطف جديد ديگر    
  . آيات شريفه است

در اينجـا   نهفتـه    ي ادعـا   ايـن   و ،به خاطر اسـتعاره   » عهد« به »نقض«  نسبت دادن  ـ 8
را  است كه گسستن، تجزيـه و تقـسيم و شكـستن           و محكم    استواراست كه عهد، امري     

و  رابـر فـساد  در ب خـارجي واقعـي اسـت كـه بايـد        چيـز و گويي كه آن يـك       پذيرد   مي
 آوردن فعل مضارع، گوياي ايـن اسـت كـه            و .از آن محافظت و مراقبت كرد     فرسودگي  
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از نيت و درون بد و رفتـار و كـردار زشـت     تي است كه و فساد از حاال   شكستن، بريدن 
  .  روش و عادت آنان اينگونه استآيد و راه و بدست مي

شان زيان كردنـد بـا از بـين         لهآنها از زيانكاراني كه در تجارت و معام        شمردندر   ـ9
 وجود خود را باطل كردند در برابر آنچه         ،هاشان  هاشان و فطرتشان و سجيه      بردن سرمايه 

 اعـالم و فريـادي اسـت بـه بركـات اسـالم و سـود                  از عصيان و گناه به دست آوردند،      
  .شان  و كفر و الحاد و خسارتبا چسبيدن و پيوستن به اسالم،شان  كسب
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  فقه

  خستمسأله ن

  شرط ايمان داشتنِ به معاد در صحت طهارت
از شرايط  ين  سپاواي در اين نيست كه اقرار به شهادتين و ايمان به روز             نزد ما هيچ شبهه   

، از طبقـه    هـد نگردن ن  و    نكند  است؛ بنابراين، چنانچه كسي بدان اعتراف      يو پاك  طهارت
  .باشد  ميآننجس و از كافرانِ محكوم به احكام خاصِ 

رسد كه صرف ايمان به مبـدأ و نبـوت،           به مشام مي   مطلباز آية نخست، اين     گاهي  
 اينكـه براي صدق كلمة مؤمن كافي است و نيازي به باور داشتن معاد نيست؛ بـه دليـل                  

هـاي   مخصوص مؤمنـان، بـا ويژگـي       »الذين آمنوا و عملوا الصالحات    « :سخن خداوند 
لكه همان ايمـان اجمـالي بـه مبـدأ و           ثابت در اسالم در مرتبة توحيد و رسالت نيست؛ ب         

  .نبوت خاص، كافي است
 اسـت؛ بلكـه     نادرسـتي  حذف، دليل عموم است، در اين مقام توهم          كه اين پندار  و  

اين حذف دليل بر كفايت ايمان در مرتبه نخست است و اگر اين حذف، شاهد بر عموم  
 نيست؛ لذا   ترديد مراد  بيآمد و چنين چيزي     بود، كافي بودن ايمان به هر چيزي الزم مي        

 همان ايمان به پيشينقدر مسلّمِ ايمان، بنا به شهادت آيات  ـبا توجه به آنچه گفته شد  ـ
  .باشد نمي به آن، شرط طهارت و پاكي اعترافخدا و به نبوت است و اقرار به معاد و 

 و ميان آنچه كـه    به حسب اصطالح     ميان آنچه كه شرط و مطهِّر است       نبايد: گويم مي
 كنـد  ايجـاد مـي    به آن، اخالل در شرط و مطهِّر         ياعتقادبي   ازاعتقاد به آن الزم است و       

 است كه اقرار به شهادتين بـراي طهـارت ظـاهري شـرعي              دليلخلط شود و اين بدين      
 اصـل  كـه در     ي اعتقاد به آن بـا نبـوت        نداشتن كند، ولي عدم اعتراف به معاد و      كفايت مي 

 پـس وقتـي     ،كنـد منافـات دارد     را قطعي مطرح مـي    يز  و بازگشت و رستاخ   صريح   ،معاد
شـود نتيجـه، تـابع أخـس        آورد و به بخـشي كـافر مـي        كسي به بخشي از دين ايمان مي      

  . گيردخبر از رسالت قرار مي گردد و چنين شخصي در سلك كافرانِ بي مقدمتين مي
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تفسير اي آن   هبه همة جنبه  ايمان را    ، آية شريفه، آنگونه كه مفسران در تفسير آن        پس
 نادرسـت اسـت؛ ولـي ايمـان بـه      شـك  تفسيري بـي شود؛ زيرا چنان     تفسير نمي  اند كرده

 تـابع، در طهـارت و در        اينكهدارد؛ بدون   خود  رسالت و قرآن، ايمان به معاد را به دنبال          
خروج از نجسيِ كفر، دخالت و نقشي داشته باشد و از اينجا وجه استدالل به امثال ايـن          

  . شود آشكار مي»فأما الذين آمنوا«رت آيه و به عبا
  

  مسأله دوم

  اقسام مردم از نظر ايمان
، و  شـوند  تقـسيم مـي    دسـته و يـا بـه چنـد         »كافر« و »منؤم« گروه مردم به دو     اينكهدر  

گيرنـد،   در هيچيك از دو گـروه مـؤمن و كـافر قـرار نمـي     ـ  مستضعفان  مانندـ  اي دسته
  .اختالف است

 ناظر به همين »فأما الذين آمنوا  « كالم خداوند ارد و    د ظهور نظر نخست     در ،اين آيه 
 حق سـر سـتيز دارد و معتقـد بـه باطـل      كسي كه با كافر وتقسيمِ شامل و فراگير است؛      

، بلكه كافر، همان محجوبِ از حق است؛ خواه به اباطيل و همتايان و اضداد            باشد نيست 
دانـد؛   كـه چيـزي از حـق نمـي         و خواه شخص ساكتي باشد       براي خدا باور داشته باشد    

شـناخته  بنابراين اگر در شرع، حكمي با عنوان كافر وارد شود، همة كساني را كه اصول                
 خواه آنان بـه حـسبِ مـوازين عقـاب، معـذور             يرد؛گ   مي در بر  را قبول ندارند     شده دين 

هـيچ ربـايي ميـان كـافر و مـسلم           « شود كه باشند يا نباشند؛ مثالً وقتي در شرع وارد مي        
هـر گـروه و      از   همه افرادي هـستند كـه مـسلمان نيـستند         كافر  مقصود از   » جود ندارد و

  .اي باشند فرقه
خواه از معاندان معتقـد بـه       است   »فأما الذين كفروا  « :سخن خداوند  اين   برآنشاهد  

؛ از  »ماذا أراد اهللا بهـذا مـثالً      «: توانند بگويند ، مي  باشد خواه از مستضعفان   ضد اسالم و  
روشن اسـت    و .مساوي هستند  هر دو از اين نظر       ، و معتقد به باطل    اك شكّ فرداين رو،   
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 از يـك امـر خـارجي    و الزم نيـست  ؛باشـد  مـي  حكايت حال آنان  »فيقولون« عبارت   كه
  . حكايت كندواقعي
   

  مسأله سوم

   نقض عهد خداوندحرمت
 بـر  و اطـالق آن،      كند بستن آن داللت مي    نقض عهد خداوند پس از       حرمتآية سوم بر    

ماننـد احكـام الهـي و        هـا    و پيمان   نذر، قسم و ديگر عهدها     برابرفرق ميان عهد در     عدم  
ـ تكاليف رباني ـ كه دو جانبه نيستند    هـاي دو جانبـه و چنـد    عهدها و پيمـان  ،باشد  مي 

شـوند   عهداهللا ناميده مياگر بر پايه موازين اسالمي باشد، نيز ها جانبه ميان افراد و دولت  
؛ بنابراين نقـض  وجود دارد آن دنبالهد او در كي خداوند در ذيل آن و تأ و تأييد  امضا زيرا

   .چنين عهدهايي، صفت فاسقان و در نتيجه، حرام است
 ـ  همانگونه كه پيش از ايـن اشـاره كـرديم    ـ   اختصاص اين آيه به عهد خاصگمان

  . شود در يك مورد خاص، موجب اختصاص نميآيه  نيست و نزول روا
 از عهد و ميثاق است؛ از ايـن         پساز تحريم تكليفي، مترتب شدن آثار نقض        مقصود  

رو براي معتقد به اسالم و نبوت خاص، بعد از آن داليـل، جـايز نيـست كـه بـا اظهـار                       
به خـاطر   ـ  شكنان درآيد؛ اما انصراف قلبي خالف آن، نقضِ عهد كند و در جرگه پيمان

شود و هيچ تحريمي نـسبت  كليف واقع نميمورد ت ـ  هاي غير اختياريِ شيطانيوسوسه
،  بيـان شـده اسـت      اصـول طور كـه در      ، همان تحريمبه آن وجود ندارد؛ هر چند كه اين         

  . پذير است امكان
فاسقان در آيـه شـريفه،      : شود كه  مي وارداستدالل  اشكال به اين    به نظر نگارنده، اين     
ته تا جـايي كـه بـه صـورت     رف فراوان به كار ـ  چنانكه گذشت ـ  همان كافران هستند و

نقـض عهـد و     بنابراين  مذكور از صفات كافران است؛       »نقض« آمده است؛ پس   شايع در 
  . شود و مسلمانان را شامل نميخداوندهاي ميان پيمان

 بر آنچه گفته شد، تحريم نقض عهد، تحت اين عنوان، مستلزم تعدد عقوبـت               افزون
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ف،  هاينكبه هنگام ترك نماز و روزه است؛ براي          بـا تـرك كـردن آن دو، مـستحق            مكلـَّ
گـردد، مـستحق     آن منطبق مي   بر كه نقض عهد خدا نيز       آنجاشود و از    دو مي  عقوبت آن 

 همچنـين التـزام بـه ايـن نظـر كـه           ست و   نيشود؛ التزام به اين ممكن      عقوبتي دوباره مي  
 رو  درسـت نيـست؛ از ايـن   ،گـردد  د برنمـي شـتدا جز بـه ا ، ها با يا عقدو عقاب تداخل  

كند كه اين عهد بـه امـور        اين آيه ثابت نيست و فرقي نمي        نقض عهد به   حرمت شرعي 
 معرفي  پيقلبي و اعتقادي برگردد و يا به امور عملي و خارجي؛ به عبارت ديگر آيه در                 

فاسقان به حسب ماهيت اسـالمي اسـت؛ نـه ماهيـت فلـسفي و منطقـي و نـه ماهيـت                      
  . اجتماعي و حقوقي

ظـاهر در   ـبه حـسب آيـات پيـشين      ـ عهد خداوند   بستن،ته شدافزون بر آنچه گف
 شواهد پيشين بر ربوبيت، عبوديت، نبوت       برپايي از   ، پس چيزي است كه خداوند متعال    

خواهـد؛ بنـابراين شـامل عهـدها و          آن را از مردم مي      و كندو قرآن، بر آن اقامة دليل مي      
اين عهدها و عقود هر چنـد  : شود گفته اينكهشود؛ مگر عقود تجاريِ حالل اسالمي نمي    

ميان چند طرف نوشته و برقرار شده است ولي صحت و نفوذ آن از جانب خداسـت و                  
البتـه تنهـا خداونـد،      . از همين رو چنين عهدي عهد خدا، وصيت خدا و حكم خداست           

  .داناي به همة كارهاست
   

  مسأله چهارم

   آنچه خداوند به پيوند آن فرمان داده استحرمت قطع
كند،  داللت مي چيزهايي كه خداوند امر به پيوند با آن كرده است حرمت قطعآيه بر اين  
شود؛ بلكه قطـع هـر چيـزي كـه خداونـد            به عنوان مثال، قطع صلة رحم، حرام مي       پس  

شـود؛  رام شمرده ميـح ـ دـهر چند امري مستحبي باش ـدستور به پيوند آن داده است  
 امـر   و در ؛  خـورد  قيـد مـي   ت؛ از اين رو با چيز ديگـري         ولي التزام به اطالق، ممنوع اس     

  . شودايجابي منحصر مي
 فاسقان به شمار رفته اسـت و        ويژگيهاياز   »قطع« دليل استفاده تحريم، اين است كه     
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 ،جـايز اسـت   ـهر چند مراد از فاسقان، كـافران باشـد     ـآن  حرمت  ادعاي داللت آيه بر
؛ پس اگر چيزي بر آنان حرام بـود، ديگـران           دبه آنها اختصاص ندار    حكم تحريمي    زيرا

  .  نزد گروهي معروف استچنانكههم در آن شريك هستند؛ به خالف عكس آن؛ 
  : وارد است  استداللبيان واشكالي كه به اين 

  . نيست  آنچه خداوند به آن امر كرده، روشنـ1
 در نتيجـه،  .دو عقاب داشته باشد قطع صلة رحم آيد كه   مي الزمتحريم مذكور   از   ـ2

 آن دستور داده با اين عنوان، حرام نيست و آنچـه واجـب              پيوند با قطع آنچه خداوند به     
بـه خواسـت    .  دسـتور داده اسـت     پيونـد بـا آن    است كه خداوند بـه      چيزي  است همان   

  . شودخداوند تعالي، در جاي خود، اين مسأله به طور دقيق بررسي مي
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  حث اصوليب

  مبحث نخست

  قدمات حكمتنياز عموم به م

 و  كنـد  داللـت نمـي   ضرورت بر عموم استغراقي     به   »و عملوا الصالحات  «عبارت قرآني   
 بر اين است كه جمع محلّي به الف و الم براي استغراق و افادة عموم وضع نـشده                   ليلد

داللت ندارد  بر آن نيزكند و الف و الم به تنهايي است و هيئت جمع، اقتضاي آن را نمي     
  . ها نيستومي براي مركّب وضع دشك بيو 

  بيان شده اصول  كه در همانگونه ـ  شود كه استفادة عموماز آنچه گفته شد معلوم مي
 نيز چنين »من تحتها األنهار« :و كالم خداوند.  به مقدمات حكمت استوابسته ـ  است
 كثـرت   اينجـا مقدمات حكمت در    .  در مقام بيان است    »إلّا الفاسقين « عبارت   آري. است

و  1»أحـلّ اهللا البيـع    «، قضية طبيعيه است مانند      آنجايي كه ؛ به خالف    رساند  مي راافرادي  
   .پس درياب و غنيمت شمار. ديگر موارد

معتقدند كـه    ـ مد ظله ما   محقق   پدراز جمله،    ـ آنچه گروهي دانشمندان اصول   پس،  
كـه   گمـان ايـن    ،همچنـان ، درسـت نيـست؛      رسـاند   مـي  را عموم   به وضع هيئت مذكور   

  و  ترديد نادرست اسـت    رساند بي  را مي ـ   ـ نه عموم   جايي اطالق مقدمات در مثل چنين     
  .ي وجود ندارد، و تفصيل مطلب در علم اصول استمتالزچنانكه روشن است، 

  

  مبحث دوم

  فاسقان به فروع  كافران وتكليف

 آيات با آن و به      مناسبتبه دليل    ـ  يا تنها كافران است    »إال الفاسقين «مراد از فاسقان در     
                                                 

 )275 /بقره . (»را حالل كرد) خريد و فروش(خداوند بيع «. 1
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 و شرح آن گذشـت    است  هر  ظچنانكه ا  باورِ جماعتي به اصطالحي جديد در قرآن         دليل
  .است اعم از كافران  آن معناياينكهو يا 

 براي آنان جـايز نيـست كـه         اينكهبه هر تقدير آية بعدي از اوصاف فاسقان است و           
آنان جايز نيـست كـه عهـد و     بر آن امر كرده قطع كنند و پيوند باآنچه را كه خداوند به  

ـ پيمان خداوند را نقض و در زمين فساد كنند، پس كافران بر خالف بـاور جمـاعتي از      
  و .انـد  همانند اصول، بـه فـروع نيـز مكلّـف شـده            ـ 2 از اصوليان  گروهي و   1اخباريان ما 

گفته شود كه اين دو حرمت شـرعي        ، تا   نيست نقض و قطع     حرمتاستدالل، متوقف بر    
اين است   »ما أمر اهللاُ به أن يوصل     « :كالم خداوند ؛ بلكه مقتضاي    چنانكه گذشت ندارد،  

  .باشند كه آنها مورد امر و فرمان مي
يقطعون ما أمـر اهللا     «منظور از   : گويد قتاده مي  آورده است كه   »تبيان«  در  طوسي شيخ

 كـه   شده اسـت  همچنين گفته   .  قطع صلة رحم و قطع خويشاوندي است       »به أن يوصل  
 خداوند است كه خداوند به پيونـد بـا او   ياي از اوليا   به هر ولي   دستور پيوند ي آن،   معنا

 تر قوي أخير   نظرست؛  خدابرائت و بيزاري جستن از دشمنان        »قطعِ« دستور داده است و   
  3.؛ زيرا اعم از رأي نخست استاست

دهد كـه فاسـقان، نـسبت بـه فعلـي از            در مجموع، ثابت شد كه آيه سوم گواهي مي        
افعال، خواه وصل و خواه قطع، مورد تكليف هستند و به هـر تقـدير، تكليـف آنـان بـه            

 فـروع، تكـاليف فعلـي و اصـول،     اينكه؛ به دليل    ودش   مي ثابت نفي مطلق    برابرفروع، در   
  . بي استلتكاليف ق

 همان توحيـد و نبـوت و        ، كه مراد از عهد خداوند     اين نظر از اينجا، وجه مناقشة در      
 قطع چيزي است كه با دليل و برهان از توحيد و نبوت ثابت شده اسـت و                  مراد از قطع،  

  و نـه عملـي و    ـ  مراد از امر به وصل، امر به پيونـد بـا توحيـد اسـت كـه امـري قلبـي       
                                                 

  ، 3  ج ،ةالنـاظر  الحـدائق    ؛20 ، ص 1، ج    الـوافي، فـيض كاشـاني      ؛226 ، ص نيـة المـد الفوائـد   : رجوع كنيـد بـه    . 1
 . 44ـ  39 ص

 .  مراجعه كنيدپس از آن و 318 ، ص5 ، جبراي شرح كامل اين مسأله به تحريرات في االصول. 2
 . 122 ، ص1 تفسيرالتبيان، ج. 3
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آيه به مـوارد خـاص وجهـي    دليل كه اختصاص اين  به ودش  مي روشناست؛ ـخارجي  
 : گفتـه شـود    اينكهي هستند؛ مگر     امر، وصل و قطع، ظاهر در امور خارج        اينكه، با   ندارد

 پيرامـون كند كه ايـن آيـات،       ظهورِ سياق، اقوي از اين امور است و ضرورت، حكم مي          
  .پس توجه كن و خوب بينديش. باشدمسائل اعتقادي 

  

  مبحث سوم

  داللت مادة امر بر وجوب
م از مسائل مورد اختالف، نزد علماي اصولي ما، مسأله ظهورِ مادة امر در وجوب و عـد                

ــ آقـا     و علّامه اراكـي    1آن است؛ والد محقق با استدالل بر تبادر، به وجوب اعتقاد دارد           
  2.داندآن را براي مطلقِ طلب مي عراقي ـ اءضي

  شــود كــه مــادة امــر، بــراي ايجــاب اســت؛ زيــرا عبــارت از ايــن آيــه اســتفاده مــي
  مـر خداونـد     ظاهر در ايـن اسـت كـه آنچـه مـورد ا             »يقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل      «

ضرورت واجب است؛ پس امر، دالّ بر وجوب و مـادة امـر، ظـاهر در آن                 به  قرار گرفته   
  . است

 اسـت؛ بـه دليـل    نادرسـت اين است كه بحث مذكور       3آنچه ما در اصول بيان كرديم     
وضـع شـده و   ـ بـا معنـايي كـه ايـن صـيغه دارد        ـ   تنها براي صيغة امر ـ  مادة امراينكه

ز معاني صيغه است و مـادة امـر بـراي آن وضـع نـشده اسـت،       وجوب يا طلب مطلق، ا 
 تنها چيزي كه متبـادر      »ما أمر اهللا به أن يوصل     «: فرمايدبنابراين وقتي خداوند تعالي مي    

  اي ماننـد صـيغة     را بـا وسـيله     »وصل شدن « شود اين است كه خداوند تعالي      به ذهن مي  
   يـا مطلـق طلـب وضـع          مـادة امـر بـراي وجـوب        اينكـه امر واجب كرده است؛ بـدون       
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  پيچنـد   پس كساني كه از فرمان وي سر مي        1؛فليحذر الذين يخالفون عن أمره    « :آية. شده باشد 
صـيغه متعلـق بـه مـادة         ،»امر ربـه  «  نيز چنين است و بدون شك منصرف از        ».بترسند بايد

، محل اختالف است كه بر وجوب داللت         امر  و صيغه  ؛ است  آن ، صوم، حج و غير    صلوة
.  بـر چيـزي داللـت نـدارد    اينكـه  اعم از هـر دو اسـت و يـا    اينكهيا استحباب، يا  دارد،  

  نادرسـت اسـت؛    به جد ،  همانند آن از اين آيه و      ،استفادة وجوب براي مادة امر    بنابراين،  
  .باشد توان كرد كه بحث ديگري مي  ميبا اين ماده) فرمان(امر  انشاءآري 
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  كالم

  مبحث نخست

  ل صالحپيرامون ايمان و عم
حقيقت ايمان در گرو اعمال صالحه اسـت و اگـر           : از برخي ارباب كالم نقل شده است      

، مخالف اين نظر   1.روداين اعمال بعد از آن ايمان نيايد چنان ايماني، ايمان به شمار نمي            
 شبيه   و آيات فراوانِ ديگرِ    »الذين آمنوا و عملوا الصالحات    «كند كه عبارت    استدالل مي 

  2. لزوم تكرار، گواه بر بطالن رأي مذكور استلدليآن، به 
   :است وارد  نظر باال برهايي اشكال
، به وضع نيـست    اين اعمال داخل در مسماي ايمان        آيد زيرا   تكرار الزم نمي   :نخست

  .رودبلكه از لوازم عقلي آن به شمار مي
  .نداردشود و ايرادي  تكرار، فراوان به كار گرفته مي:دوم
 خـود   اينكهبا  است،   »عظيم« به »أنب« توصيف؛ بلكه شبيه    نيست تكرار   ،كار اين   :سوم

در سـورة    »إسـراء « بـراي  »ليـل «  آوردن قيد  همانندمعناي خبر عظيم است و نيز       به  » أنب«
البته ايـن كـار چـه بـسا از محـسنّات بـه             . دهدروي مي إسراء است كه خود معناي شب     

 سـپس ، اين كار از تجريـد و تفريـد و           يستهشاحساب آيد؛ زيرا به خاطر اهميت اعمال        
  .شك چنين است  چنانكه بي3،تعظيم و تفخيم است

 وااليـي از مرتبة   : تحقيق در مسأله، اين است كه ايمان، به تعداد مؤمنان، مراتبي دارد           
بـسيار پـايين كـه در        فساد به آن راهي ندارد گرفته تا مرتبـة        ،  كه حتي در خيال و گمان     

بنابراين ايمان به خودي خود بـا الحـاد عملـي           . باطيل، در آميخته است   اقوال و افعال با ا    
اي شود چنانچه ايمان، ايماني مستحكم و نجات دهنده نباشد و تنهـا بـه گونـه               جمع مي 
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ثم كان عاقبة الـذين أسـاؤوا الـسوأي أن          « نابود شدني باشد،     شايدعاريتي و امانتي و     
يات اهللا  كذĤني كه به كردار زشت پرداختند، اين شـد كـه آيـات خـدا را                سپس پايان كار كسا    1؛بوا ب

  ».تكذيب كردند
  

  مبحث دوم

  پيرامون استحقاق ثواب

: گوينـد  مـي  پشتيباني شده است، آنهـا     معتزله   از عقيدة  »أنّ لهم جنّات تجري   « عبارت   به
 وجـود الزم و ملـزوم،     ، دليل سـنخيت و      مترتب بودن اطاعت، موجب ثواب است؛ زيرا      

  .ودش مي  است كه موجب آنكارهاي شايستها است و تنه
بهـشتهايي بـا آن      ةشكال وارد است كه ظاهرِ آيه، تنها نشان دهنـد         ااين سخن اين     بر
 بـه    كنـد در آن     بر استحقاق  كه داللت  و چيزي    باشد   مي شايسته از اعمالِ    ها پس  ويژگي

؛ پـس    كه وقـوع، مقـصود نيـست       كننده است  آنچه در سخن استدالل   خورد و   چشم نمي 
 اسـت و بـه      جزاء حكما در باب     سخن نادرست است؛ زيرا وقوع،      ،استمراد  استحقاق  

  . خواست خداوند تعالي به آن اشاره خواهد شد
افـزون  . استدالل مذكور درست نيـست     .باشد التزام به ظاهر قرآن ممكن       اگربنابراين  

اوند تعالي بر آنـان      امكان دارد كه خد    زيرا هيچ دليلي بر استحقاق وجود ندارد؛        اينكه بر
 را  ها هايي با آن ويژگي     و رحمت و تشويقِ ديگران، بهشت      لطف كند و از روي      بخشش

  .نصيب آنان گرداند
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  مبحث سوم

  پيرامون داللت آيه بر امتناع حبط 
البته اين بحث به طور كامل، به       .  يكي از مسائل مورد اختالف، مسأله حبط اعمال است        

كنيم  اي مي  جا اشاره خود خواهد آمد؛ اما در اين     مناسب   جاي   خداوند تعالي، در   خواست
ــه اســتداللِ برخــي  ــاهب ــ كوت ــاع حــبط؛   انبين ــر امتن ــه ب ــن آي ــه اي ــد فخــر رازي ب    مانن

  الـذين آمنـوا و عملـوا الـصالحات أنّ لهـم جنـات تجـري مـن                  « :زيرا به نظر ايـشان    
 بـراي آنـان   بهشت، بودن  در اين معنا ظهور دارد و مقتضاي اطالق، ثابت »تحتها األنهار 

خواه، پس از آن كافر شوند يا بر ايمانِ خود باقي بمانند و از آنجـا كـه اسـتحقاق           : است
  شـود و چـون كفـر      كفرِ پس از ايمـان ممتنـع مـي          از كافر شدن، معنايي ندارد،     پسآنان  

 ممتنـع   كنندة ايمانِ سابق باشد، كفرِ پس از ايمان       تواند باطل    نمي ـ سبب امتناعِ حبط    به ـ
  .است
  إنّ «: فرمايـد  خداونـد تعـالي مـي      اسـت و     پيش آمده  گفته شود فرض مذكور      اگر و

   پـس چگونـه ممتنـع اسـت؟ پاسـخ،           1،»الذين آمنوا ثم كفـروا ثـم آمنـوا ثـم كفـروا            
 و حقيقـي    پابرجا كه اين ايمان، صورتي ظاهري از ايمان است و ايماني واقعي،             دهيم مي

 باطـل   آينده تا با اعمال و اعتقادات       آورد  نمي دنبال خود را   چيزي   ايمان حقيقي نيست و   
   2.شود

 اعمـال   برابـر  اثبات استحقاق ِبهـشت در        براي  امتناع حبط،  به نظر معتقدان    :گويم مي
 منكر اين هستند كه مـسأله ثـواب   ها و آنگناهكاران است و استحقاق آتش براي    شايسته

باشـد،  حـساب و كتـاب       بي   حكمل در   داخو معلوليت    خارج از قانون عليت    و عقاب، 
 چنانكـه شـرح آن    .  نيـست  پندارنـد  آنها مي  آنگونه كه    مطلب غافل از اين هستند كه       آنها

  . نيز دوباره به آن اشاره خواهد شدبار ديگرگذشت و 
  در درجـات وي، كسي كه مؤمن بوده و سپس در همين نشئه كـافر شـود،         اينبنا بر   
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هـاي ديگـر    شوند و صـورت   ها نابود مي  صورت. استحركت كرده   و در طبيعت    پايين  
شود تا به جداييِ ماده يـا آنچـه در حكـم آن             شود؛ وجود، قوي و ضعيف مي     حاصل مي 

است برسد و از حركت ذاتي طبيعي و از معراج روحي و استكمال تدريجي يـا ضـعف                  
 سـفيديِ   هاي زودگذر، به مانند سـياهي و       از اين رو اعتقادات و باور      . باز ايستد  تدريجي
بر اجسامِ متحرك است؛ ولـي ايمـان، اگـر راسـخ و مـستحكم باشـد از ميـان                     زودگذر

ماننـد از ميـان رفـتنِ        رود و چنانچه از ميان رفت آن نيز ايماني ضـعيف اسـت كـه               نمي
  .رود با پرتو خورشيد از ميان مي و تاريكي سياهي

از  ـ 1ر رازي آمده  آنچنان كه در تفسير فخ     ـ فرضها و صورتها  استدالل با تكثيرِ      
جا نيست و آيـة شـريفه، تنهـا بـر ايـن      الي است كه مجالي براي آن در اين    جملة قيل و ق   

ا     هايي آنچناني براي آنان وجود     كه بهشت  كند داللت مي  آنـان بـه چنـين       اينكـه دارد؛ امـ 
رسند يا نه امري ديگر است؛ زيرا ممكن است مانعي خارجي مانند كفر،             هايي مي بهشت
  زندقه و افساد كه خـود آنـان سـببِ بـه وجـود آوردن آن هـستند مـانع اسـتفاده                 الحاد،  

  .شرح قضية حبط اعمال به خواست خداوند تعالي در جاي خود خواهد آمد. آنان شود
  

  مبحث چهارم

  پيرامون كفر فاسقان
نظر دارند كه آيا فاسق، مؤمن اسـت يـا كـافر؟             ، در اين مسأله اختالف    هاي اسالمي  فرقه
 و از معتزله نقل شـده كـه   مرندش  ميآنها را كافر؛ خوارج دانند مي مؤمن   او را  آنان   بيشتر
  2.بيرون است ، هر دو از ايمان و كفرفاسق

هـايي   است؛ زيرا از اسـتدالل     سخنان باطل و نادرست     بحث نادرست و از جملة     اين

                                                 
 . 128 ، ص2التفسيرالكبير، ج: همان . 1
  ، 8المواقــف، ج  شــرح ؛ 206ـــ  200 ، ص5 ، جلمقاصــد شــرح ا؛ 427 ، صالمــرادكــشف : رجــوع كنيــد بــه. 2

 . 334 ص



  تفسير سوره بقره 66

 

ين هـم   إنّ المنـافق  « 1،»بـئس االسـم الفـسوق بعـد األيمـان         « : برخي آيـات     بهكه آنان   
حبب إليكم اإليمان و زينه في قلوبكم و كرّه         « و   ».رويان تبهكارانند  گمان دو  بي 2؛الفاسقون

ر شما محبوب سـاخت و آن را در         و خداوند ايمان را در نظ      3؛إليكم الكفر و الفسوق و العصيان     
، اخـتالف   نندك مي ». شما آراست، و كفر و تبهكاري و بزهكاري را در ديد شما ناپسند گردانيد              دلهاي

كسي است كه   شود؛ و گرنه، فاسق يا       از فاسق در كتاب الهي، آشكار مي       شان مراد فهم و 
 كه در اين صورت، كافر است و يا با اعتقاد به توحيد و  باشد  مي از اعتقاد صحيح  به دور   
 سومي وجود ندارد مگر     دستة كه مؤمن است و      باشد مياز عمل صحيح،    به دور   رسالت  

  .  آنچه كه در حقيقت ايمان گذشتبهبرگردد بحث 
  در سـخن،    ايـن    فاسـق، كـافر اسـت،     شـود كـه     اين آيه استدالل مـي     بهبه هر تقدير    

  بعيـد    معنـا در ايـن  ـ  همانگونه كـه گذشـت   ـ قرآن اصطالح ، بلكهجاي خودش است
 بـه بحـث كالمـي       4،انـد چنانكه فخـر رازي و امثـال او پنداشـته         نيست؛ ولي اين بحث،     

  . گرددبرنمي
الذين ينقضون عهداهللا من بعـد      « سخن خداوند : اند ديگري كه گفته  از جملة مسائل    

هـاي ازلـي و بـر        به سبب زير پا نهادنِ پيمـان       سرزنش بر جواز    كند داللت مي  »...ميثاقه
، بـر آن    انـسان  آفرينش و بـر چيـزي كـه          پيش از  قراردادهاي ذاتيِ    شكستنجواز تقبيح   

مقـدور  از تكليـف معـدوم و جـواز تكليـف غير           گواه بر جـو    بنابراين آيه . توانايي ندارد 
  .اند و ديگر مسائل كالمي كه در اينجا آورده. باشد مي

 كـه اسـمي از      نظـر كـسي اسـت      باشـد  آيه راجع به عالم ذر       اينكه :گويم نخست  مي
  . شدتوان براي آن اهميت چنداني قائل لذا نمي 5؛ آن برده نشده استةگويند

 و احتجاج، نسبت به ظرف قديم و عهد ازلـي    سرزنش،  نكوهشثابت نشده كه    : دوم
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بلكـه،  . گفته شود اين كار پيش عقال درست نيست و پيش ديگران درست است            باشد تا   
رفتار آنها آنچنانكه از افعال و  ـ است و اينكه وضع و حال آنان  شأن آنهابيانگر حالت و 

آنـان عهـد   : ديگـر بيـان  است؛ به گونه بوده شدنشان اينپس از آفريده ـشود  مشاهده مي
براي اشاره و آگاهي     و شايد آوردنِ فعل مضارع،       كنندش   مي ، آن خداوند را پس از بستن    

  .  امور استةبه آن جهت باشد؛ تنها خداوند داناي به هم
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  فلسفه و حكمت

  مبحث نخست

   بهشت و جهنم چگونگي آفرينشپيرامون 
 وجود هم اكنون آيا بهشت و جهنم    اينكهدر  نظر شديد   بخشي از بحث پيرامونِ اختالف      

 انـد،  اكنون آفريده نشده  آيند و    پس از اين به وجود مي      اينكهو يا   اند    آفريده شده دارند و   
و »مخلوق بـودن  «؛ اصحابِ حديث، روايت و اخبار، نظرِ اول يعني           گذشتپيش از اين    

غيـر مخلـوق    « يعني   جماعتي از اربابِ كشف و يقين و اصحاب برهان و دليل، نظر دوم            
  . را دارند»بودن

 اين مسأله، اخبارِ اهل بيت بيانگر هر دو جهت و به شـكلي بيـانگر مخلـوق                 پيرامون
جا ايـن سـؤال مطـرح      در اين . آيدوضوع در جاي خود مي    شرح اين م  . بودنِ خاص است  

شود كه بهشت اگر اكنون وجود دارد و مخلـوق اسـت پـس، تكليـف أخبـاري كـه                    مي
است  »ال إله إلّا اللّه   «  و يا رويش آنها با ذكر      1گرفتنِ درختانِ آن با اعمال بد     گوياي آتش   

مردم و سنگ اسـت و در نتيجـه،         كه   و هيزم و سوخت آن     چيست؟ در مورد آتشِ جهنم    
هيچ آتشي پيش از هيزم و سوختش وجود ندارد زبانِ آيات، روايات و حـديث تجـسمِ                 

  .اندي مختلفي بيان شدههااعمال، با هم تفاوت دارند و به شكل
  ظهــور در مالكيــت دارد و مالكيــت  »لهــم جنّــات تجــري«  عبــارتگزيــده ســخن،

يابد كه مملوكي وجود داشته باشد؛ بنابراين بهشت هم اكنـون وجـود               مي هنگامي تحقق 
   2.دارد

 بهتر خواهـد  بيانيگونه كه گذشت و به خواست خداوند به  همانـتحقيق در مسأله  
 مراتـب آن  برخـي از    : ت كه هر كدام از بهشت و جهنم داراي مراتبي است           اين اس  ـ آمد

  .آيد به وجود ميدر آينده آنهادر همين دنيا وجود دارد و برخي از 
                                                 

  . 168، ص 90ج ؛ 187 ، ص8 بحاراالنوار، ج: رجوع كنيد به. 1
  . 126 ، ص2التفسيرالكبير، ج. 2



 69  27 ـ 25تفسير آيات 

 

 اسـتحقاق و پـاداش داللـت        بـه پـيش از    » الم« »...لهم جنّات تجري  .... «و در عبارت  
از رسـيدن يـا      ز اعـم  دارد و اين استحقاق، اعم از وجود آن، در وقـت اسـتحقاق و نيـ               ن

  . نرسيدنِ مورد استحقاق به مستحق است
 در  مجـردات داراي انـدازه     برخي از براهين، امتناع وجود       هر چند حكم  طور كلي،   به

ولي قهـراً امكـانِ      ،هايي كه اندازه آنها را اقتضا كند       ببه دليل نبود سب   قوس نزول است؛    
تـوان   محتمل است؛ با اين ديدگاه، مي       فيض، نزول از ناحية    مقدارو  اندازه  عارض شدنِ   

 از مفارقـت    پسكه از توابع نفس     ماده را تصور كرد؛ بدون اين      داراي حجم بدون   ةمالئك
  . باشند
، براي اهل ايمان و اعمـال       داراي اندازه و معين    هاي چنين احتمال دارد كه بهشت    هم
 بهـشت و جهـنم از       بنـابراين  در قوس صعود باشد؛      اننيگروهي از پيشي   آفريده   ،شايسته

   از ناحيه علل صـحيحِ خـود        دار شدن آن،  اندازه   نه نزول؛ پس     باشدمراتب قوسِ صعود    
  .بنگر و غنيمت شمار . به دست آمده استـ كه همان مادة سابق بر آن است ـ

  .شودجا روشن مياز اين  نيز»و لهم فيها ازواج مطهرة«چگونگي استدالل به 

  اهر در ايـن اسـت كـه آنـان در حـالِ حاضـر در                ظـ  »و هم فيهـا خالـدون     «عبارت  
 بـر   است كـه   وجود سعيِ    دارايبراين، بهشت   بهشت هستند و در آن سكونت دارند؛ بنا       

ي كه درست است گفته شود كه اهل دنيا در آن هستند            ي، تا جا   چيره است  آنان و بر دنيا   
  ؛ را در بـردارد   او  آنكـه پيـراهن،     بـا   شود زيـد در پيـراهنش اسـت،          گفته مي  اينكهمانند  

  از اين رو، اين آيه، شاهد بر مسأله ديگـري اسـت كـه در حقيقـت بـه مـسأله نخـست                       
  از وجـودات كلّـيِ سـعي هـستند كـه مظهـر اسـم         آتش بهشت و    اينكهگردد و آن    برمي

اند و گروهـي     قرار دارد؛ پس گروهي اكنون در بهشت       جهنم آن،   برابراند و در    »رحمان«
ــافران ر  ــش، كـ ــه  در آتـــش و آتـ ــك، جاودانـ ــدون شـ ــان بـ ــه و مؤمنـ   ا در برگرفتـ

در بهشت قرار دارند؛ پس مشتق بر آنان جاري است و ظـاهرِ آن، ايـن اسـت كـه ايـن                      
به لحاظ حال است؛ مگر وقتـي قرينـه، بـر     ـ كه در اصول، محقق استهمچنان ـجريان  

   .خالف آن باشد
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كـه صـورت    ـنيا  در د ظاهردر  در بهشت و ندر باطبر اساس آنچه گفته شد مؤمن 
گمـان خـود     در جهنم قرار دارد، ولي به      و باطن در ظاهر   و كافر   قرار داد    ـ جهنم است 

و كند در بهـشت اسـت و ايـن تنهـا بـه خـاطر لـذت جـويي و لـذت بـردن                         خيال مي 
الدنيا سجن المؤمن و    « : و چه زيبا در احاديث ما آمده است          برخورداري او در دنياست   

  » .ان مؤمن و بهشت كافر استدنيا زند 1؛رجنة الكاف
در استدالل به اين آية شريفه ممكن است بحث ديگري پيش آيد و آن از               : مي گويم 

 اين است ظاهرو  كند  مي را بازگو مؤمناناست كه سخن »كلّما رزقوا منها « جملةناحية  
ــن گفــت  ــه اي ــده   ك ــود و جــاودانگي در آين ــن رو خل ــو در بهــشت اســت و از اي   وگ

 در بهشت قرار دارند؛ بلكه آنان  اكنوندهد كه آنان     و به اين گواهي نمي     گيردصورت مي 
آن   آنـان جـاودان در  پايـدار اسـت  هـا و زمـين    آسـمان تـا در آينده در بهشت هستند و   

  .مانند مي
 وجود فعليِ آنان    كند كه  براي آنها، حكم نمي    »خالد«  بر آن، به كار گرفتن واژة      افزون

داللـت   در بهشت قرار دارنـد، آيـه         هم اكنون  آنان   ،دوت ش  ثاب اگر آري؛  باشددر بهشت   
 كه آنان از هم اكنون در آن جاودان هستند؛ به هر حال، تنها خداونـد، دانـاي بـه                    كند مي
   .، خوب بينديش امور استةهم

 هـم اكنـون    كه مؤمنان،    كند داللت مي  »وهم فيها خالدون  «در مجموع، عبارت قرآنيِ     
معين اسـت؛ پـس    ـيعني بهشت   ـ كه مظروف  آنجاتند و از در آن بهشت، جاودانه هس

  ايـن بيـان   با واند جاودانهآنجا در آنند و در  ناآل وجود دارد و آنان همين       اكنونبهشت،  
 يِ خاص يدارند؛ نه مانند موجود بودنِ اشيا     فعلي  شود كه بهشت و جهنم وجود       ثابت مي 

   . غنيمت شمار. قرار دارند در جهتي از جهاتكه
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  مبحث دوم

   حركت به ماده برپاييپيرامون 
 باقي است يا نه، اقوال گوناگوني گفته        ة مشترك  حركت بر ماد   ]وامق[برپايي   آيا   اينكهدر  

  1. كه در جاي خودش بحث شده است.شده است
 پيـرو  و قـوه بـه   شـود  درك نمـي  قـوه   بدونتحقيق در مسأله، اين است كه حركت،        

كند؛ بنـابراين جـسم بـا    است حركت خود را آغاز مي آن همراه و باحركت جسمي، كه  
بـه   قـوه كند؛ از ايـن زمـان    كمك آن به سوي كمالِ مقصود و غايت مطلوب حركت مي          

رود و جـسمي كـه بـه        كم از ميان مـي      و كم  ]كند فعليت پيدا مي  [ ودش   مي تدريج موجود 
خص شـده   گيرد و يا به هدفي كـه بـراي آن مـش            آن به حركت در آمده كمال مي       ةوسيل

؛ نيـست گردد، در اين هنگام، بقاي آن قوه بر كيفيت نخـستين خـود، معقـول    نزديك مي 
 از وجـود    ة متحرك در اين مرحل    ة اجسامِ هاي جديد؛ از اين رو، هم     مانند حركت ماشين  

  .و حركت، مانند آن هستند
كـبِ  هايِ مجرّد از ماده هستند؛ زيـرا مر       حكيمانِ محقق، منكرِ وجود حركت در عالَم      

اي، حركتـي، كمـالي و      اي در كار نباشـد، هـيچ قـوه         مذكور، ماده است و وقتي ماده      ةقو
خروجي از كمال به نقص و يا بالعكس وجود نخواهد داشت؛ ولي در اين آيه شـاهدي                 

 روان يه در اين است كه در بهشت رودهايبرخالف نظر آنان وجود دارد؛ زيرا تصريح آ       
كه نـابودي و فـساد را بـه      مي شود مگر آن    و تصور ن   درك جريان   و جاري وجود دارد و    
بـاقيِ  گمان سراي واپسين، سراي زندگي راستين اسـت، زنـدگي            دنبال داشته باشد و بي    

  ست و از سـوي ديگـر، جريـان در غيـر از جـسمِ               ا نيـ  پـذير و نـابودي را     جاويد، فساد   
امثـال  ! مبرّاست آن،  لوازم و آخرت نيز از ماده و        نيستمركبِ از صورت و ماده، معقول       

توان ميان عقـل و نقـل را جمـع          اين آيه، فراوان و چه بسا متواتر است؛ پس چگونه مي          
  كرد؟

آن نيـست؛   بحث  جا محلّ    و اين  جستجو كرد در جاي خود    شرحِ موضوع باال را بايد      
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  :اجمال و خالصه آن چنين استولي 
ان دارد و چه بسا     خيالِ متصل، جري  و  ] خيال[طيف   ها در عالَم  اين رودخانه : نخست
كرانـه و    آيا اين جريانِ حاصل در       و. كنند كشف، جريانِ اين رودها را مشاهده        صاحبان

 با قـوه اسـت و يـا ايـن           همنشين همراه با ماده و      هاي  جريان نوعنفس، از    ]صقع[ناحيه  
كـه   بالفعل اسـت؛ بـي آن      همه آن گيرد و   جريان، بدون خروج از قوه به فعل صورت مي        

  ت به حضور درآمده باشد، بلكه خود، سرتاسر، حضور است؟ از غيبپس
مـشابه  (آيد و بر حركـات مماثـل         در نفس به وجود مي     ،صورت علميِ حركت  : دوم

شود، پس چگونه اين صورت، بالفعل موجود است و با وجـود ايـن، بـر            منطبق مي ) هم
يگر در عرض يكد   طوليِ خود    يحركت به همراه اجزا   و  حركات خارجي منطبق است؟     

آيد كه علـم بـه       يمو گرنه الزم     دائمي آن بر تدرج باشد       تكيه اينكه بدون   ودش   مي يافت
  .حركت امكان نداشته باشد زيرا علم نيز حركت خواهد داشت، چنانكه پنهان نيست

 نيـست و    تمام 1 صورت، برابرجوهري، در   ة  ادلّة وجود ماد  كه   ايم ما بيان كرده   :سوم  
كند نه   تنها وجود قوه را اثبات مي      3،ست و دليل فعل و قوه      ناقص ا  2دليل فصل و وصل،   

  توانـد از جهتـي صـورت و       يـك چيـزي مـي      :ايـم  همچنين بيان كرده   جوهري را و     ةماد
هـاي جديـد    كـه در ماشـين    همچنان ــ  چنين جايز است كـه قـوه      هم .از جهتي قوه باشد   

نيـست كـه ميـان آن و    قائم به صورت و مركبي بـراي آن باشـد؛ البتـه جـايز      ـبينيم   مي
كننـده و از     از جهتـي نزديـك     ، مثـال  زيـرا موضوعي كه ما در آن هستيم خلط پيش آيد؛          

  .جهاتي دوركننده است
 جهـان   تا چه رسد به    موجود نيست ،  »طبيعت« اي در چنين ماده : خالصه سخن اينكه  

ه ايـن قـوه     بل. شود، اشكالي ندارد  اي كه با صورت، تركيب مي     ؛ اما التزام به قوه    »آخرت«
در  ـبه عليت و موضوعيت صورت براي آن   ـ ودش  مي صورت، حاصلايكه برهمچنان
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نشĤت غيب نيز چنين است؛ از اين رو تفـاوتي ميـان نـشĤت غيبـي و شـهودي، از ايـن        
  .جهت نيست

ر در              حكيم جامعِ مراحـل علـم و عمـل، متبحـ محققِ عارف و نيازي به توجيه والد 
: ن چنـين اسـت  انظـر ايـش   ،و بحوث فقهي و اصولي وجود ندارد     مسائل الهي و حكمي     

، قـائم بـر      آن مـاده    و از اين رو بر خالف دنيا و طبيعـت          آفريند عي مي ابدااي   نفس ماده 
  ].فراموش نكن. [نيست اين توجيه، ممكن پذيرفتن. » استنفس

 اشـكاالت   ةجمع ميان عقل و نقـل ممكـن اسـت و همـ            شك   بي اينكهگزيده سخن   
 به وجود آمـده    ة جوهري متبدل   به ماد   نادرست ر اين ابواب، برخاسته از اعتقاد     موجود د 

  بـه خواسـت خداونـد     ـاي دارد كه در جـاي مناسـب    اين موضوع نياز به تكمله. است
  . پردازيمبه آن مي ـتعالي 

 ة، به يك قاعـد    »تجري من تحتها األنهار   «رودها  به  بر اين، نسبت دادن جريان      افزون  
در ؛ بنابراين، مجـازي     » راستين است   زندگي ه و زند ،سراي واپسين  «كهه دارد   عقلي اشار 

  .  خداوند، داناي به امور استونيست كار 
  

  مبحث سوم

  پيرامون تجسم اعمال

اي اجمالي بـه تجـسم اعمـال و         اشاره» قالوا هذا الذي رزقنا من قبل     « :كالم خداوند در  
 چيـزي جـز     شـده اسـت   ه آنـان روزي داده      بدر گذشته    شود؛ زيرا آنچه  اخالق ديده مي  

 وعده داده شده نيست؛ از همين رو است كه آنان وقتـي وارد آن بهـشت                 شايستهاعمال  
بيننـد و بـه همـين       ها مـي  شوند گويي آن اعمال را به صورت مجسم و در قالب ميوه           مي

 گـروه   از متكلمـان و گروهي از اين رو نظرِ »هذا الذي رزقنا من قبل« :گويندخاطر مي
 مبني بر بطالن تجسم اعمال و يا امتناع عقلـي آن، بـه مقتـضاي                شريعتبسياري از اهل    

 خالف اصـل اسـت؛      ،چنين حمل آيه بر ادعا و استعاره      تواند مردود باشد؛ هم   اين آيه مي  
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 اهل بهشت نسبت به چيزهـايي       سخن گفته شود كه منظورِ آية شريفه توضيح         اينكهمگر  
 ۀبينند و بـه همـين خـاطر و در قيـاس بـا آن ميـو      ت مكرّر مي   به صور  آنجااست كه در    

  .»هذا الذي رزقنا من قبلُ و اُتُوا به متشابها«: گويندبهشتي است كه مي
  

  مبحث چهارم

  ي همسران بهشتپاكيپيرامون 

 در پـاكيِ آن همـسران از هـر عيـب و             ظهـور  كـه    ـ »أزواج مطهرة « نيست عبارت    دور
؛ زيـرا مـاده     مـاده ندارنـد    كـه آن همـسران،       ين داللـت كنـد    بـرا  ـ داردآلودگي طبيعت   

 بهشت و دنيا    طور كه گفته شد، ماد     ؛ از سوي ديگر، همان     به دنبال دارد   اًها را قهر   آلودگي
 شود؛ بنابراين، چنين همسراني از    ، به انكار ماده منجر مي      آن يكي است و انكارِ آثارِ كلي     

هاي عقلي و ادلّـه و       معروف همراه با برهان    سخن هستند؛ پس بدين وسيله      به دور ماده،  
  . شودثابت مي ـطور كه اشاره رفت  همان ـتوضيحات نقلي 

 

  مبحث پنجم

  خلود
 ـ به خواست خداوند تعالي ـآن  آن و تحقيق  و داليل )خلود (بحث پيرامون جاودانگي
  . در جاي خود خواهد آمد

  

  مبحث ششم

  وحدت نسبت اشياء به خداوند تعالي

يگـانگي  بـر    »حيي أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقهـا        تال يس «سا عبارت قرآني    چه ب 
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   در  زيـرا  داللـت كنـد،    بـه خداونـد تعـالي        انتـساب آنهـا   و عدم تفاوت اشياء در      نسبتها  
كه در  همچنان ـ شـوكاتـ و ممل  ها آفريده نسبت به تمامي      حق  حضرت دوري و   نزديكي

   سـرّ    و در اين   شود نمي ديدهتفاوتي   ـ ده است  در ذيل آيه شريفه آم     واردبرخي روايات 
موضـوع  در اين   را   اهل عرفان    شربكه م است   كثرت در عالَم     چگونگي به وجود آمدن   

  . تر خواهد آمددر جاهاي مناسبآن شرح . كند تأييد مي
  

  مبحث هفتم

  پيرامون نسبت گمراه كردن به خداوند تعالي
كردن و هدايت كردن توسط خداوند تعالي        گمراه   ةبرخي مفسران وقتي در اينجا به قضي      

 و چيزي در خور تحقيق در اين مراحل از علـوم            1.اند كشيده سخن را به درازا   اند  رسيده
ساحت مقدس  همتاهاي او مرد ميدان اين بحث و آن         رازي و    البته فخر . اند نياوردهالهي  

  .نيستند و از آن دور هستند
 ثابـت   بـه قطـع    به خداوند تعالي     »اضالل«سبت  ؛ بنابراين، ن  دارد آيه دو وجه     و چون 

و ما يضلّ به إلّـا      « ة كافران و جمل   سخن »يضلُ به كثيراً  « ةنيست؛ زيرا امكان دارد جمل    
و باشد؛ از ايـن رو تـأخير    ـكه از صنايع لفظي است   ـ مبني بر صفت مشاكله  »الفاسقين
  .سزاوارتر استبحث به جاي ديگر،  واگذاري
نيز اين چنين است؛ زيرا اين جمله نيز، همانگونه كه روشن اسـت،              »أراد اهللا « ةجمل
ة  بـراي خواننـد     و مي كند آنچه در اين كتاب گذشت كفايت       هر چند    ـ  آنان است  سخن
بحث مفصل آن، بـه خواسـت خداونـد تعـالي، در آينـده، مطـرح                 ـ كافي است فهم  تيز

  . خواهد شد
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  مبحث هشتم

  جمع شدن عالَم در عالَم دهر
دهـر   در عمود زمان، در ظـرف        چيزهاي متعدد  موضوعات فلسفي اين است كه       يكي از 
 وحـدت سـابقِ جـامع و وجـود        در آينـده، داراي    هاي موجود  هستند و اين كثرت    جمع

 متفرقات عالَمِ زمان در عالم دهـر و متفرقـات عـالم             : كه گفته شده   آنجا؛ تا   استجمعي  
خـود   » الحكمية القواعد« در كتاب    مطلبپيرامون اين    1.مع هستند جدهر در عالم سرمد،     

  .ايم سخن گفتهشرحبه 
مسأله و بر عالم ذر     اين   شريفه بر    ة پيش آيد كه اين آي     گمان ممكن است اين     گاهي 

آنگـاه  ] ياد كن [و  ؛  و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم         « : آيه مورد اشاره در  
و مـراد از سـخن      داللـت دارد؛     ٢». آنان را بـرآورد    هاي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، زاده      

 مورد بحـث، ِ  ة آياينكهبا همين است  » اقهيثعهد اهللا من بعد م     قضوننين ي ذال«: خداوند
كافي بـر توحيـد و     داليل   كافران پس از شناخت      اينكهدر ارتباط با آيات پيشين است و        

؛ كنندش   مي يد آن با آن ادلّه،     و تأك  روشنيرسالت، فاسقاني هستند كه عهد خدا را پس از          
آورند و آنچه را كه خداوند آنـان را          به كارهاي باطل خود روي مي       و آورنديمان نمي او  

 و به پيوستن به مسلمانان دسـتور داده، قطـع   ـ يعني وحدت اسالمي ـبه پيوستن به آن  
  . اندازند بر اين، در زمين، فساد و تباهي راه ميافزونكنند و مي

  .سر جاي خودش نيستاستداللِ مذكور، ، خالصه
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  سفارش اخالقي
 فأوف لنا الكيل و تـصدق  و أهلنا الضرّ و جئنا ببضاعة مزجاةيا أيها العزيزُ مسنا    «

اي  به ما و خانواده ما سـختي رسـيده اسـت و سـرمايه            ! اي عزيز  1؛علينا إنّ اهللا يجزي المتصدقين    
ماي و به ما صدقه بده كـه خداونـد صـدقه دهنـدگان را پـاداش                 پيايم؛ تو پيمانه ما را تمام ب       ناچيز آورده 

  ».دهد
 ما را در آن،     خدايا ،خواهيمخوانيم و از تو ايمان و عمل صالح مي        خداوندا تو را مي   

بزرگترين هدف و همت ما و      و دنيا را     نيرومند ساز،  توستبا آنچه نزد    ما را    و   ياري كن 
  .نهايت علم ما قرار مده

و نـزد تـو      كه ما بـه اميـد ثـواب فـراوان            ،دانيميخود  تو  ! خداي من ، اي   ابار خداي 
 اين ايمـان، ايمـان      ايم، به تو ايمان آورده    ، بهشت تو و ترس از آتش       آرزوي ،پاداشِ زيبا 

 مـا را از بنـدگان مخلـص و          خـدايا ! بردگان و اين پرستش، پرسـتشِ مزدبگيـران اسـت         
 بـه   نزديكـي  و عشق به تـو و        ه دوستي كه به تو و آنچه پيش تو است ب        !  قرار ده  شايسته

 و  زيبـايي ذات  نظـر بـه     بـه    و اميد داريم كه مـا را         دارندحضرت پروردگاريِ تو، ايمان     
و از  يم  شـ تـو با   و پرستشت ياري كني، تا از بندگان مخلص          بري فرمان روشني نفست بر  
نباشـد،   آتـش تـو    از   و آرزوي ما در تو، بهشت و ترس       طمع  آزاده كه   پرستش كنندگان   

  .نيستجز تو اي كريم اي  پناه وپناهگاه ونجات دهندهبلكه از تو به تو گريزيم، و 
 ايـن دسـتور،    ة اين سطور و نويـسند     نگارندة: و اي عزيز  و اي دوست    پس اي برادر    

تـر و    در رذايل حيـواني اسـت؛ بلكـه گمـراه          فرو رفته خود به دور از محاسن انساني و        
ي دوست خالص، گمان مبر كه اين امور و ايـن   مخلص و ا  ةخوارتر؛ ولي تو اي خوانند    

نه بـه   !  راه، ريشخند، مسخره و مجاز و استعاره است        ةگرداب و آن خطرات تهديد كنند     
در ) ع(در سـخنانش و ولـي در كلمـاتش و امامـان           ) ص(پيـامبر بلكه آنچه   ! خدا سوگند 

يش باش   خو ةاند، حقي است كه از آن گريزي نيست؛ پس در انديش          اخبار صحيح آورده  
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 و از پروردگارت اميد داشـته بـاش و خـود را بـراي او                 كن، همجاهدو در شبِ خويش     
كه در آني و بـر گـذر   و سفري    و بر پيمودن اين راه     ،خالص گردان و هماره او را بخواه      

آن اي  ور آن و آخرت، پايان آن و بهشت         ةكه دنيا، آغاز آن و برزخ، ميان       از آن پل صراط   
 بر تو چيرگي و سيطره دارد       شش سو نما و بدان كه جهنم از هر        است عزم خود را جزم      

! و تو از آن رهايي نخواهي يافت، مگر پس از آن كه آن راه و پلِ دراز را پشت سر نهي                    
 از جهنم كه خـاموش     :گويند  پس شيعه و پيرو آنان باش كه با بلندترين صداي خود مي           

 و نه آنـان  نه جهنم، آنان را. ما دور بود در حاليكه از  از آن گذر كرديم    1؛بود گذر كرديم  
رود و كنند؛ زيرا جهنم براي اهل خود است و به سـراغ ديگـران نمـي      جهنم را لمس مي   

بختـان و    دانـد و ميـان خـوش      اي است كـه مـي      زنده ۀشك سراي آخرت، درك كنند     بي
نه برتو باد كه نمو   پس  .  و متجاوز نيست   بي شك ستمگر  نهد و جهنم    بدبختان تفاوت مي  

  .و امثال آنها باشيآنان  براي خوبي و پيرو
 ندارد؛ بلكه   شرم و مانعي   زند   مثال اينكههمانا خداوند از    ! اما اي عزيز و اي دوست     

در راه اين مقصود و هدف واال و در راه هدايت مردم، در نهايت لطف و رحمـت و در                    
جلـب توجـه     و از    زند  نمي سرباز از مثَل زدن     راهنهايت جود و رحمت است و در اين         

كند؛ پس تو نيز در دين، مذهب و راه خود مانند او باش؛              افكار خودداري نمي   نگاهها و 
داشته باش و در اظهار حق و ابطال باطل و          ناي باكي    در راه خداوند از سرزنش كننده      و

و ال تهنـوا و     « .شرم نكن و در اين راه شرمسازي نداشته باش        در توجيه و هدايت امت      
 شـما   ]كـه اگـر مـؤمن باشـيد       [و سست نشويد و انـدوهگين مباشـيد          2؛نوا و أنتم األعلون   ال تحز 
، اهل علم، رهبـران حـق و طالبـان          شايسته كه بسياري از برادرانِ      ]بينيمولي مي [ ».برتريد

 فراموش كننـده     از حقيقت حال و    خبر  بي ،خجالت و حياء  احكام اسالم، از روي شرم و       
 در  اينكـه  و با    كنندر به معروف و نهي از منكر خودداري مي         هدف عالي، از ام    مقصود و 
 گيرخداونـد سـخت   ] رابطه با اجراي اوامـر    [در   ؛ ذات اهللا   في كان خشن «: نقل شده ) ع(مورد علي 
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هيچ كرنش و نرمشي،  در راه اجراي اوامر خداوند تعالي بي    ) ع( علي بنابراين شيعه  1؛».بود
كنند و نگاه آنان بـه        را بيان مي   ها  و معروف  منكرهادارند و   حقايق و واقعيات را ابراز مي     

هـاي  توجه به جا و محل و جهت       و بي  باشد وند است مي   خدا پيشگاه براي آنها در  آنچه  
 و حـدود آن در       كه امر و نهي آنان به منكري بزرگتر بيانجامد كـه حـد             مگر آنجا عرفي؛  

  . فقه مشخص شده است
 شرمي ندارد و ايـن، نمونـه، برنامـه، دسـتور و              خداوند تعالي از اظهار حق     اينبنابر  

 از كارهاي باطل و در كه در دوري بشري است   ةباشي براي امت اسالمي و خانواد      بيدار
هدايت مردم به راه روشنِ حق بكوشند؛ پس واي و ديگر بار واي بر كساني كه در هـر                   

؛ كنندشـ    مـي   را  خدايي پيماناي از مراحل عالَم و در هر مقامي از مقامات انسان،            مرحله
يازيـدن   قطعِ آنچه خداوند به وصل آن دستور داده و به تباهي دسـت شكني و  پيمانزيرا  

 از پستنها ها  ها و ناروائي بستن راه اين زشتي است و ناشايستدر روي زمين، زشت و  
 پـس بـر     كن اسـت  مها و راه نفوذها م     و بعد از به دست آوردنِ كليد       آنشناخت درهاي   

 آنهـا    نـابودي   و ردانديـشي كنـي و بـراي         پيرامون آنهـا تـدبر، تأمـل و ژرف         توست كه 
 تبـاهي ، قطع و    شكني و كمي پيمان  بپاخيزي و بكوشي؛ زيرا اندك از حرام، حرام است؛          

  . در محيط كوچك انسان، حرام است؛ تا چه رسد به عالَم بزرگ و محيط بزرگ
؛ پس با   بريم  مي اماممان به تو شكوه   ت   و غيب  از دست دادن پيامبرمان    در   ماخداوندا،  

  !اذن ظهور به حجت خويش، بر ما منت بنه، اي منّان
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 عرفان

 اينكـه  و   چگـونگي روزي گـرفتن     » رزقاً ةمن ثمر  كُلّما رزقوا منها  « :سخن خداوند در  
هاي بهشتي مانند دنيا از طريق دهان، جويدن، قـورت دادن           هاي نفساني و لذت   شادماني

تـر و  تر، نيكوتر، لطيفديگري كه پيشرفتهنوين شود و يا به روش صل مي و امثال آن حا   
 در روش نخـست، سـختي،       شك بي. استسكوت شده   گيرد  تر است صورت مي   راحت

 تازگيو  لطافت   ، سرمدي ،، جاودانگي كاري و نياز و در روش ديگر      اتالف وقت، بيهوده  
 همـان   ، و رزق  ودشـ    مـي  گفتـه ، تنها به مجـاز      ها بر ميوه  »روزي«روزي گرفتن و    است؛  

 آنان ةمانند بهر ـ فاني  ةبهرهمان  روزيِ آنان اگررسد؛ پس است كه به انسان مياي  هبهر
 بـه نفـس   هروزي كـ ؛ »هذا الذي رزقنا مـن قبـل  «: شودباشد چگونه گفته مي ـدر دنيا  

 و  شـود   مـي  فزونتـر جاست و پيوسته بيشتر و      و لذت حاصل براي مؤمنان، پا بر      رسد   مي
هذا الذي رزقنـا مـن      «: شود و درست است كه گفته شود      كه گفته مي  اينجاست  تنها در   

  .»قبل
  

  يادآوري
 دارنـد و    متفـاوت هـاي لغـوي     ، تركيـب  ودش   مي  جاري بر ذات احديت  ي الهي كه    اسما

عالم، قـادر، محمـود، معبـود، حكـيم،         : آيند؛ مانند بيشترِ اين اسماء به صورت مشتق مي      
 در مورد جوازِ سـاختن مـشتق      . آيندو برخي نيز به شكل فعل مي      صبور، شكور و حليم     

 أن يـضرب  « و يـا     »ضرب اهللا مـثالً   « اشكال وجود دارد؛ مثالً در قرآن، عبارت         ]از آنها [
  وجـود   ـ  كه تعبيـر و توصـيف خداونـد تعـالي اسـت      ـ   به شكل ماضي و مضارع»مثالً

عبارت .  است مورد خدشه فن،  در نزد اهل     »ضارب المثل « و »ضارب« دارد؛ ولي اطالق  
هـاي اشـتقاقي     نيز چنين است؛ زيرا از صفات منفي جاري، عنـوان          »يستحيي اهللا ال   إنّ«

جـلّ   ـ شود تا بر خداوند تعالي اطالق شود؛ لذا جايز نيست كه گفته شود او             گرفته نمي 
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ـ و عال     استغيرحيي ر «  و يا با برداشت از عبـارت ود كـه او   گفتـه شـ  1»إنّ اهللا ال يغيـ
هـاي   ها و نمودهايي در نشئه    اه آيا در اين مرحله، تجليگ     اينكهسؤال ديگر   . غيرمغير است 

در  وجـود دارد؟  ـ  همانند ديگـر اوصـاف   ـ  متأخر، از اوصاف منسوب به خداوند تعالي
  .اينجا دو وجه است

 ،ار است، وجه دوم اسـت     يآن را   و ذوق و وجدان،     آن را تأييد     كشف و برهان     آنچه
 : و مؤمن، مظهرِ ال يستحيي است و در حـديث آمـده اسـت كـه                در دين حيا نيست   زيرا  

»اهللا    )ع(علي نٌ في ذاتآيد كـه وي مثـال و مظهـري          و اين آنگاه معقول به نظر مي       2»خَش
تام براي خداوند تعالي باشد و از اين روست كه از اظهار حق، ابراز ديـن و شـريعت و                    

   .كندحيا نمي شرم وبيان مسائل و امثال، 
نـسبت   و  نزديكتـر  به تجدد و قطعچون ـ فعل  صيغه كه صفات جاري به اين پندار

 شك گمـاني   بيصفات كمالي نيستند،     ـ حقيقي بودن صحيح تر است    و غير  به مجاز  آنها
هاي عرفـي، داراي     همه عناوينِ جاري در مقايسه با اطالق       اينكهبه دليل   . نادرست است 

و در مقايسه با مـوازين عقلـي و مقامـات           در آن است     ه و تعطيل   تشبي چيزي از نقص و   
كه ميان انواع تعبيـر و اقـسام عنـاوين تفـاوتي            ودي، صحيح و واقعي است؛ بدون اين      شه

  . باشد
  

  آگاهي
 و اين علـت از مـدلول        ، است ]داراي علّت [ عبارتي معلّل  »...إن اهللا ال يستحيي   «عبارت  

 خداونـد تعـالي،   بـه   نسبت آنبرتر ازست كه پشه و     گونه ا  شود و آن اين   آن استنباط مي  
كـه مـا بـين    ـ ها نـسبت بـه ذات خداونـد     ها و اضافهكه نسبت؛ براي اينهستنديكسان 

  .اند يكسانـ شود صفات و اسماء محسوب مي
شود و بر اربـاب ايمـان،       بر اساس آنچه گفته شد، براي اهل كشف، يقين حاصل مي          

                                                 
  .11 /رعد . 1
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الزم اي نـدارد؛ زيـرا   ل طولي و عرضي، اصـل و ريـشه       گردد كه سخن از عقو     مي آشكار
 و رقائق بر خالف اصول و حقايق و نيز مظاهر و مجالي برخالف متظاهر               ها آيد سايه  مي

 ماهيـات   پـس اي روشن است كه نياز به بيان ندارد؛          و اين امتناع به گونه     باشدو متجلي   
  ترده بـر اعيـان ثابتـه، و         و وجـود عـامِ گـس        مختلـف هـستند،    ات خود و در آثـار     ودر ذ 

نـسبت بـه همـه آنهـا         كـه    اوست رابطي همان معيت قَيومي و خالقيت       ،ماهيات امكاني 
بـه  آنهـا    وابستگي   ةبه اختالف درج  آنها   آثار مختلف، بستگي     و مشترك و يكسان است   

شاعر فارسي زبـان چـه نيكـو        . وجود حق مخلوق به دارد     و   )فيض خود ( الهي   آن بارقه 
   :گفته است

  يـامـاي پيغدهـكه به هر گمشوي آن   ي ـامـي نـامـر مقـه هـو را بـاي آن كه ت  
  اميـي يا جاندر خور خود به جرعه    مند از تو ولي كس نيست كه نيست بهره  

كـه بـر   ـ  عارفان  پايه روش حصول كثرت در عالم بر چگونگي اين مسأله و تحقيق
در جايي ديگر، به خواست خداوند تعالي، ـ اصحاب جدل و برهان است   روشخالف 

  .آيدمي
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  بحث اجتماعي

  هكاريِ كافرانپيرامون تب
آورد كـه تـرك ايمـان و        ال را پيش مـي     كه در آيه ذكر شده است اين سؤ        فساد در زمين  

 ـبـه حـسب تجزيـه و تحليـل       ـعبادت يا در ذات و صفات    دريكتاپرستاننپيوستن به 
إنّ الذين ينقـضون عهـداهللا      «: گويدپس قرآن چگونه مي   شود؛   فساد در زمين نمي    سبب

 زيـرا ايـن     »من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمراهللا به أن يوصل و يفـسدون فـي األرض               
يا محلّه،  يا   از زمين، زمين منزل، خانه،       پس مراد زمين، زمينِ بدن و يا زمينِ قلب نيست         

 كـافر فـساد     ري از فاسـقانِ    بـسيا  بينـيم   مـي  و مـا  ،  است زمين   ة كر ةشهر، كشور و يا هم    
بينيم كـه فـساد     كنند و برعكس، بسياري از مؤمنان را مي       كنند بلكه اصالح و آباد مي      نمي
  !كنندكنند و اصالح نميمي

 جامعـه  از اختيـار     بيـرون اي  در مرتبه از چيزهايي است كه     فساد،    صالح و  :گويم مي
هـاي فـساد و درهـاي       تن راه اي ديگر در تحت اختيار آنان است و بس        بشري و در مرتبه   

و نيز در نظم كلي و سياست شـهر، كـشور و   ادارة خانهفساد و اخالل در نظم جزئي و      ا 
هـاي   قالـب ة همـ ةدنيا، تنها با ايجاد شكل وحداني و حـزب يكپارچـه كـه در برگيرنـد         

پـذير   است، امكان  جهاني ه جامع هاي هاي راه  يگپراكند ة هم عهده دار خانوادة بشري و    
 وضع شـود، آراء و نظريـات         اين شكلِ مورد نظر اگر از سوي مردم و افراد بشر           است و 
 بايدبينيم؛ پس   كند؛ چنين چيزي را بسيار ديده و مي        در تعارض با هم بروز مي      گوناگون

كه از سوي يك مقام معلوم مقبولِ مورد تأييد همه، يعني خداوند            باشد  يك عنوانِ واحد    
...  « و 1.»فإنّ حـزب اهللا هـم الغـالبون       «: ه وجود آمده است   با عنوانِ حزب و حزبِ اهللا ب      

 تخلّـف   انـسان  و نيز به عنوان دين واحد يعني اسالم؛ پس اگر يكي از افراد               2»المفلحون
بر خروج از اين وحدت شكلي و ساختاري ترغيب و تحريك كـرده           نيز    را انكند، ديگر 
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؛ پـس   باشدمنتسب و مستند به او       تواند  مي رو فساد عالَم به صورت بديهي     است؛ از اين  
تواند دانه و بذري از نپيوستن به صفوف مسلمانان در ظاهر چيزي نيست؛ ولي همين مي       

 به ناچار بذرهاي نفاق و تفرقه در دل ديگران بشود و چون صفوف رو در رو زياد شود                 
  .گيرد زمين را فرا ميةفساد هم

   
   در خور توجههيك نكت

 نيـست كـه مـردم    سـزاوار ، آيات فراوان اسـت و  شايستهو اعمال پيرامون ايمان به خدا  
 از اعمال است؛ همچنانكه از عمـل عـامالن، متبـادر بـه     غيرگمان كنند كه اقوال، چيزي      

 سـخنان بسيارند كساني كه در اعمال خويش صالح ولي در          : كهنشود؛ توضيح اي  ذهن مي 
 بااينكـه . بطـي بـه اعمـال نـدارد       ، ر گفتـار خود ناصالح و بسيار پليدند با اين اعتقاد كـه           

  . رساندرورت قطعيِ عقلي، خالف اين را مي ض
 كـه صـرف ايمـان و        ودش   مي استفاده و تأكيد قرآن عزير، پيرامون اين نكته،         از تكرار 

 كافي نيست؛ زيرا فساد در زمين از         و جامعه  مسائل قلبي براي سر و سامان دادنِ به امت        
توانـد فـساد   حرفان عقيدتي و رواني است؛ پس آنچه كه مي       اعتقاد و از من    آثار فاسقانِ بي  

 همه اعمـال   است و از آنجا كه تشخيص        شايستهكن كند، ايمان و عمل      را از زمين ريشه   
اي جـز    همگان، مشكل است، براي روشـن كـردن آن، چـاره           براي ناشايست از   شايسته

 عمـل    همـين اخـتالف مـردم در شـناخت         ،دخالت وحي و رسول وحي وجـود نـدارد        
براي لزوم وجود عالم الهي  ـكه گاه ممكن است منجر به فساد در زمين گردد   ـشايسته  

  . كنددر اجتماع بشري، كفايت مي
   :شودجا اموري روشن ميدر مجموع در اين

 شايـسته براي فرار از فساد و براي ايجاد محيط صالح بايد افزون بر ايمان، عمـل               ـ  1
 .هم در پي آن بيايد

 الهامياي و  روشن نيستند، ناگزير بايد، كتابي، پيامبري، وحي       شايستهاعمال  چون  ـ  2
 . وجود داشته باشد تا آنها را، روشن و بيان كند

نظيـر    بشري به سوي اين عنوان بي      ه جامع ة كتاب مذكور، همان قرآنِ دعوت كنند      ـ3
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همگي در فرمـان    ! دگاناي ايمان آورن   ١؛الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّة     يا إيها   « است كه 
) ع(اسـت و امانتـدارانِ وحـي، امامـان      ) ص(و پيامبر مذكور، پيـامبر اسـالم       ».خدا در آييد  

 . هستند )ع(و جانشينان آن امامان نيز منصوب از سوي آنان )ص(منصوبِ از جانب او
بـا مـسائل فـردي و       تنهـا    فاضله   ة و مدين  شايسته ه تشكيل خانواد  گزيده سخن آنكه  

 برابـر  كرد كـه در      اي را تحصيل   شايستهبايست اعمال   پذير نيست؛ بلكه مي   عبادي امكان 
 آن را به سوي صالح و سر و سامان بخشيدن، به            ودش   مي چيزي كه منجر به فساد زمين     

  . پيش ببرد
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  تفسير و تأويل

  ها لك و مشربا بنابر مس
  مشرب اخباريون

د و تصديق كنندگان تو را بـه        اونبشارت بده ايمان آورندگان به خد     » وبشرّ الذين امنوا  «
ــوت ــو را      نب ــت ت ــخنان و كارهاي ــد، و در س ــامبري پذيرفتن ــه پي ــو را ب ــه ت ــان ك   ، آن

تصديق كردند، و برادرت علي را پس از تو به امامت و جانشين پسنديده تو برگرفتنـد؛                 
 ها پرداختند،  و به كارهاي شايسته، انجام واجبات و دوري از حرام         » الصالحاتا  عملو و«

كـه بـراي آنهـا      » انّ لهـم جنـات    «و مانند اين گروه كافران نبودند، آنها را بـشارت بـده             
رودهـا از زيـر درختـان آن و    » تجري مـن تحتهـا االنهـار    «ها، باغهايي است كه      بهشت
 هر گاه از ايـن باغهـا روزي داده  »  رزقاًةكلما رزقوا منها ثمر«هاي آن روان است؛     خانه
 » هذا الذي رزقنـا مـن قبـل        اقالو«ود،  ش   مي ي براي آنان آورده   اي و طعام   وند، ميوه ش  مي
ايم، پـس نـام      اين همان چيزي است كه پيش از اين، در دنيا، روزي داده شده            : ويندگ  مي

آنچه در آنجاست با دنيا     چه  هاي دنيايي، مانند سيب و گالبي است، و اگر           آنها همان نام  
هايـت خوشـبويي و گـوارايي اسـت، و          ت دارد، تفاوت در اين است كـه آنهـا در ن           وتفا

  بــه چيزهــاي ناپــسند و ] پــس از اســتفاده[هــاي دنيــا  هــاي بهــشت ماننــد ميــوه ميــوه
هـا بـراي آنهـا       ها و طعام   شود، و تنها چيزي كه از آن ميوه        ناخوشايند آلوده و تبديل نمي    

چنـين روزي از    » بـه متـشابها    واتوا«. آيد عرقي خوشبوتر از بوي مشك است       پديد مي 
ها از اينكه همه از بهترين نوع خود         ود، اين ميوه  ش   مي براي آنان آورده   ها هاي آن باغ   يوهم

هستند، همانند يكديگرند، و هر يك در كمال خوشبويي و خوشمزگي قـرار دارنـد، نـه                 
  اي رســيده كــه تــرش و  هــاي دنيــا كــه برخــي نــارس و برخــي بــه انــدازه ماننــد ميــوه
هـاي گونـاگون     به هستند؛ چون رنگهاي يكـسان و مـزه        اند، و همچنين متشا    تلخ گرديده 

  .دارند
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هـا، همـسراني كـه از        هـا در آن بهـشت      بـراي بهـشتي   » ةو لهم فيها ازواج مطهـر     «
دور هستند، نه ولگرد    ه  خونهاي آلوده ب   ،پاكند و از عادات زنانه     ها و ناخوشايندها   ناپاكي
در كتـاب     و 1. همه عيبهـا   ز ا ر دو  بلكه ،گر و فريبكار و ناسازگار      نه خدعه  باروبند و  و بي 
وند، و نـه حـدثي از آنـان سـر           شـ    مي نه عادت «: نقل شده است  ) ع( از امام صادق   الفقيه
 جـاودان   هـا مانـدگاريِ    ها و بوستان   بهشتيان در چنان باغ   » و هم فيها خالدون    «2».زند مي

   3.دارند
 روي شـرم و     خداونـد از  » فوقهـا   فما ة مثالً ما بعوض   بان اهللا اليستحيي ان يضر    «
  كند و بـه ماننـد       من خود را رها نمي    ؤا، مثل زدن براي حق و شرح آن براي بندگان م          يح

بيند صـالح و سـود بنـدگانش در آن     زند، آنگاه كه مي  مگس مثل مي،پشه و باالتر از آن  
   4.باشد مي

يـت  آورندگان به خدا و بـه وال       ايمان»  من ربهم  قّمون انّه الح   الذين آمنوا فيعل   فاما«
داننـد كـه آن مثـل، حـق و از            و خاندان پاك و پاكيزه آن دو مـي         )ع(و علي ) ص(محمد

 كرده و كشف و روشـن و        رادهسوي پروردگارشان است، و خداوند از آن مثل، حق را ا          
در ) ص(ولي كـافران بـه محمـد      » و اما الذين كفروا   «. آشكار كردن آن را خواسته است     

فيقولون ماذا اراداهللا بهذا مثالً يضلّ      « و چرا كردن     با چون ) ع(مخالفت با او درباره علي    
كند و اين  خداوند با اين مثل بسياري را گمراه مي      : ويندگ   مي »به كثيرا و يهدي به كثيرا     

ـ        « :ويـد گ   مـي  كند و  مثل معنايي ندارد، خداوند سخن آنان را رد مي          او مـا يـضلّ بـه الّ
ينديـشيدن در آن مثـل و بـا قـرار           ن كه با    كند، آنان  جز تبهكاران را گمراه نمي    » الفاسقين

كننـد؛ سـپس      دادن آن برخالف آنچه خداوند دسـتور داده و بـه خويـشتن جنايـت مـي                
: كنـد   اين فاسقان بيرون رفته از دين و فرمان خود را چنين وصف مي             لّخداوند عزّ و ج   
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تـه شـده    شكنان پيمان خداوند، پيمان گرف     پيمان» الذين ينقضون عهداهللا من بعد ميثاقه     «
و كرامت و بهشت براي      )ع(و امامت علي  ) ص(از آنها بر ربوبيت حق و پيامبري محمد       

و «. ارنـد گذ  مـي  و زيـر پـا     كنندش   مي شيعيان آن دو را پس از پذيرش و تأييد و ابرام آن           
مانند  ـ  ان دادهنچه را خـداونـد به پيونـد با آن فرمو آ» طعون ما امر اهللا به ان يوصليق

 ـ  شان كه خداوند آنان را به پاسداشت آنها و اداي حقوق آنان دسـتور داده ارحام و خوي
است، و وظيفه آنان نسبت به      ) ص(ترين رحم، رحم محمد    كنند و برترين و واجب    ش  مي

تر و   تتر و قطع آن از ديگر موارد سخ        و خويشاوندي او بزرگتر و مهم     ) ص(حق محمد 
 و بيزاري از آنانكه خداوند، امامـت        و با دوري  » ون في االرض  يفسدو  «. تر است  زشت

ـ آنها را واجب كرده و باور به امامت گروهي كـه خداونـد مخالفـت                 ا آنهـا را واجـب      ب
شك زيانكـاران هـستند      آنان بي » اولئك هم الخاسرون  « كنند؛   مي دانسته، در زمين فساد   

چه كه به خود زيان رساندند و به سوي آتش جهنم روان و از بهشت محروم گشتند، و                  
زياني برتر از آن كه عذاب جاودان را براي انسان به ارمغان آورد و او را از نعمت پايدار           

  1.و هميشگي محروم دارد
 رحم ةمباد كه با قطع كنند   !اي پسرم : نقل شده است  ) ع( از امام سجاد    كافي در كتاب 

كـي در   ي... چه، او را در كتاب خداوند عز و جل در سه جا ملعون يافتم               كني؛ همنشيني
  2»...الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه«: سوره بقره

  
  حديث اصحاب  مسلك

هـاي بهـشت از     خرما بن «: از مسروق نقل شده كه گفت     » االنهار... و بشّر الذين امنوا   «
هـاي   آنهـا بـه ماننـد كـوزه    ةهايش متراكم و به هم پيوسـته و ميـو   آن گرفته تا شاخه    ةتن

 آنجـا رويـد و آبِ     اي ديگر مي  اي كنده شود بر جاي آن ميوه      كوچك است؛ هر گاه ميوه    

                                                 
 .207 ـ 206همان، ص . 1
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 از ابـو عبيـده      مطلـب را مـسروق     اين   1.»كندرويِ زمين و بدون وجود شيار حركت مي       
 و يـا از زيـر   ها تپه از ابو هريره نيز نقل شده كه رودهاي بهشت از زير 2.كند  مي حكايت

رودهاي بهشت  : گويد عبداهللا مي   مسروق به نقل از    3.جوشندهاي مشك به بيرون مي    كوه
   4.جوشداز كوه مشك به بيرون مي

 ابن مسعود و گروهي از اصحاب نقل شده كه           و از ابن عباس  » كلما رزقوا متشابها  «
ايـن همـان چيـزي      : گوينـد نگرند مـي  آورند و به آن مي    وقتي ميوه را به نزد بهشتيان مي      

از مجاهـد   . نيز مانند همين را گفته اسـت      قتاده   5.دنيا به ما داده شد     ،گذشتهاست كه در    
از ابن زيد نيز همانند اين نقل       . اين چقدر شبيه آن است    : ويندگ   مي نقل است كه بهشتيان   

بـه خـاطر شـباهت    : و از ابو عبيده نقل شده. دسنناش  مييعني آن را» واتوا به مثلها « شده
  .بينند در هر دفعه كه آن را مي، به هم آنها

از يحيي بن أبي كثير نقل شده كه وقتي براي يكي از بهـشتيان               :باالنزديك به تفسير    
ورنـد  آخورد و سپس ظـرف ديگـري بـراي او مـي           شود و از آن مي    ظرف غذا آورده مي   

! بخـور : گويـد ملك بهشتي مـي   ! اين همان است كه پيش از آن به من داده شد          : گويد مي
  . رنگ، يكي ولي مزه متفاوت است

، خون ماهانـه و آلـودگي     آنان از   : گويد ابن عباس مي   :»خالدون... جو لهم فيها ازوا   «
از عادت زنانگي، غائط، بول، اخالط، بزاق، مني و زاد و           : گويدپاك هستند و مجاهد مي    

  .رنج خون ماهانه و بزه پاكندولد به دورند و از قتاده نقل شده كه آنان از 
، ابن مسعود و جمعي از اصحاب نقل        از ابن عباس  » فما فوقها  ...يان اهللا اليستحي  « 

را ذكـر    »...صيب مـن الـسماء    « و »...الذي استوقد نارا  « وقتي خداوند دو مثالِ   : شده كه 
   چيـزي از حـق را       اينكهاز قتاده هم نقل شده كه خداوند از         . فرمود، اين آيه را نازل كرد     
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يع بن انـس هـم نقـل        از رب .  ندارد شرميابا و    ذكر كند  ـ خواه اندك باشد، خواه بسيار     ـ
اين مثلي است كه خداوند براي دنيا زده است؛ زيرا پشه تا هنگـامي كـه     : است كه گفت  

ميرد؛ مثل اين قوم كه خداونـد در قـرآن          ماند و چون سير شود مي     گرسنه است زنده مي   
 نيز چنين است؛ زيرا خداوند آنان را نيز آنگاه كه به كمال اين مثل را براي آنها ذكر كرده

فلما نسوا ما ذُكّـروا     « :كندگيرد؛ ربيع سپس اين آيه را تالوت مي       و نعمت برسند مي    ازن
آنگاه چون هشدارهايي كـه بـه آنـان داده شـده بـود فرامـوش        1؛به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء   

   »فمـا فوقهـا  «از مـراد   از قتاده هم نقـل شـده كـه    ».آنان گـشوديم   هر چيز را بر  يكردند درها 
تـر از پـشه وجـود      و كوچكتر پست؛ زيرا چيزي باشد ميتر از آن است،    زرگآنچه كه ب  

  2.ندارد
 ها خواه كوچك و خواه     المثل ضرب: گويد مجاهد مي  » بهذا مثالً  ...فأما الذين آمنوا  «

هـا حـق و از نـزد        داننـد كـه ايـن مثـال       شـود و آنـان مـي      بزرگ براي مؤمنـان زده مـي      
 و از   .3كنـد هـا هـدايت مـي     آنان را با آن مثال     ـ  جلّ و عال   ـپروردگارشان است و همو     

   از  4. و از نـزد خداونـد اسـت        داننـد ايـن سـخن رحمـان        يعني آنها مـي    :قتاده نقل شده  
  منظـور، همـين    : گويـد ابوالعاليـه مـي    5.نقل شده اسـت   همين  مجاهد، حسن و ربيع هم      

رض و الكـافرون    و ليقولَ الذين في قلوبهم م     «: گونه آمده  مدثر اين  ةدر سور . مثل است 
ماذا أراد اهللاُ بهذا مثالً كذلك يضلّ اهللاُ من يشاء و يهدي من يشاء و ما يعلـم جنـود                    

گونـه  نخواهـد؟ بدي    مـي  تا بيماردالن و كافران بگويند كه خداوند از ايـن مثـل چـه              و 6؛ربك إلّا هو  
  كنــد و  يي مــينهــد و هــر كــه را بخواهــد راهنمــا    مــيخداونــد هــر كــه را بخواهــد در گمراهــي وا 

يضلّ به كثيراً و يهدي بـه       «: فرمايدجا مي  و در اين   ».داند سپاه پروردگارت را كسي جز او نمي      
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  1.»كثيراً و ما يضلّ به إلّا الفاسقين
از ابن عباس و ابن مسعود نقل شده كـه منظـورِ عبـارت فـوق، هـم مؤمنـان و هـم                       

ز مثالي كه خداونـد بـراي آنـان زده           منافقان ا  هتكذيبِ آگاهان دليل   به   زيرامنافقان است؛   
آنان اهل نفـاق    : از ابوالعاليه و ابن أنس نقل شده       2.بيفزايد آنان   گمراهي بر   گمراهيبود،  

از ابـن عبـاس نقـل شـده         . »و ما يضلّ به إلّا الفاسقين     « :فرمايدهستند؛ زيرا خداوند مي   
آنـان بـه    : ده هم نقل شده   از قتا . شونددانند، ولي به آن كافر مي     است كه كافران آن را مي     

فسق و فجور پرداختند و خداوند هم آنان را به سبب همين فـسق و فجورشـان گمـراه                   
 همـان خـوارج هـستند كـه بـر           »يضلّ به كثيرا  «از سعد هم نقل شده كه منظور از         . كرد
  3.در نهروان خروج كردند )ع(علي
ـ                « ه أن يوصـل و     الذين ينقضون عهداهللا من بعـد ميثاقـه و يقطعـون مـا أمـراهللا ب

الذين يوفون بعهداهللا   « و در سورة رعد در       »يفسدون في األرض أولئك هم الخاسرون     
لَ و يخـشون ربهـم و                 ،  الميثاق و ال ينقضون   وصـو الذين يصلون ما أمـراهللا بـه أن ي

شـكنند و  را نمـي محكـم  كنند و پيمان  خداوند وفا ميپيمانو آنان كه به    ؛...يخافون سوء الحساب  
ترسـند و از   پيوندند و از پروردگـار خـويش مـي   مي  ، آنچه خداوند فرمان به پيوند آن داده      به هكساني ك 

و الذين ينقـضون عهـداهللا مـن بعـد          «: فرمايدجا كه مي   تا آن  4»...سختيِ حساب هراس دارند   
ميثاقه و يقطعون ما أمراهللا به أن يوصل و يفسدون في األرض أولئك لهم اللعنـة و                 

كنند و شـ    مي و لعنت و بدفرجامي، آنان راست كه پيمان خداوند را پس از بستن آن              5؛لهم سوء الدار  
ابـوجعفر رازي از    » .ورزند مي سلند و در زمين تبهكاري    گ   مي آنچه را خداوند فرمان به پيوند آن داده       

 منافقان است كه چون در ميـان        ويژگيشش  اين  : كند  انس از ابي العاليه نقل مي      ربيع بن 
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 سخن گوينـد دروغ گوينـد؛       آنگاه كه : دهندها را بروز مي   ابند اين خصلت  مردم قدرت ي  
عهد خداوند را بعـد      وعده دهند وفا نكنند؛ چون مورد اطمينان قرار گيرند خيانت كنند؛          

از تأييد و تأكيد بشكنند؛ آنچه را خداوند به پيوسـتن بـه آن دسـتور داده بگـسلند و در                     
 اگر زير دست قرار گيرند تنها سه خصلت را بـروز             و اما  . دست يازند  بهكاريزمين به ت  

چون سخن گويند دروغ گويند؛ چون وعده دهند وفا نكنند و چون مورد اعتمـاد               : دهند
گويد  سدي مي  2.گونه روايت شده است    از ابن انس نيز همين       1.قرار گيرند خيانت كنند   

 آنـان گذاشـته و      ةهد يعني چيزي را كه قرآن رعايت آن را بر ع          »الذين ينقضون « مراد از 
منظور، : گويند قتاده و ابوالعاليه مي »أن يوصل«  دربارة3.اندآنان به آن اقرار و اذعان كرده  

فهـل عـسيتم إن تـولّيتم أن        « آيـة    4.پيوند برقرار كردن با ارحام و خويـشاوندان اسـت         
رو ] خداونـد از كتاب [آيا جز اين اميد داريد كه چون     5؛تفسدوا في األرض و تقطّعوا أرحامكم     

از . نيز به همين اشـاره دارد      »بگردانيد، در زمين تباهي كنيد و پيوندتان را با خويشاوندان بگسليد؟          
اولئك لهـم   « مانند منظور، در آخرت است؛      »اولئك هم الخاسرون  «مقاتل نقل شده كه     

 به غير اهل اسـالم      هر چيزي كه خداوند   : گويدابن عباس مي   ٦» و لهم سوء الدار    اللعنة
 به اهل اسالم نـسبت داده  آنها وي از آنچه و استكفرمراد از آن    نسبت داده،   خاسر   مثل

  7.گناه بوده استمراد 
  

  نظران  مشرب مفسران و صاحب
مبـدأ   از صفات )ص( و آنچه پيامبر اسالمكتابهايشكساني را كه به خداوند، پيامبران او،   
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هاي شـرعي، عرفـي و عقلـيِ خـود،          و احكام معاد و ميعاد آورده، ايمان آورند و در كار          
هايي است كـه زيـر       براي آنان بهشت   اينكه را انجام دهند بشارت ده به        شايستهكارهاي  

و ها در گردش اسـت و آن رودهـا ميـان بهـشت و بـاغ                 درختان آنها رودها روان و آب     
 و به داللت اقتـضا، همـين مقـصود          رايجكه در اين زمان     همچنان ـهاها و كاخ  پايين خانه 

 داده شـود  آنجـا هـاي  اي از ميـوه هر وقـت بـه بهـشتيان بهـره      . در حركت است   ـ است
اين همان است كه از پيش، روزيِ ما شده بود و اين همان است كه پروردگار                : گويند مي

داده بود و اين پاداشِ اعمـالي   ـكه وارد بهشت شويم  پيش از آن ـما وعدة آن را در دنيا  
چنـين چيزهـايي هماننـد آنچـه در دنيـا از آن بهـره               هم. انـد دادهاست كه آنان انجام مي    

كه ن لذيذتر و نيكوتر است؛ براي اين      آورند و البته اين امر براي آنا      بردند براي آنان مي    مي
اند  دنيا با آنها داشته    اندازد و نيز به سبب انس و اُلفتي كه در         آنان را به ياد ايام گذشته مي      

اسـت و بهـشت،     همة جهات است لذت بـردن از آن بيـشتر           جا كه اين تشابه، از      و از آن  
 همـراه بر خالف دنيا كه  ـست كه  پاك اجا، براي آنان همسراني در آن. سراي لذت است

در آنجـا   از هر آلودگي و عيب و پليدي به دورند و بهـشتيان              ـ استها  ها و رنج  بيماري
جـا   باشـد در آن    آنجاا در   هآن كه مشيت خداوند بر ماندن       تا روزگار باقي است و تا آنگاه      

   .مانندمي
كساني را كه بـه خداونـد، پيـامبر و قـرآن و نـزول آن از نـزد                   : تفسيراين  نزديك به   

 شـرعي واجـب، نـه مطلـق         شايسته، يعني اعمال    كارهاي شايسته خداوند ايمان دارند و     
شايـسته  از اعمال    و گناهان،    ترك حرامها دهند و    باشد، انجام مي   شايستهاعمال هر چند    

سـخن   خـالف    بـر  و    اسـت   عمل صالح انجام نداده    آن را انجام دهد   و اگر كسي     ،است
هايي بشارت ده كه در زير      به بهشت  ـ دهيداعمالِ صالح شرعي انجام     خداوند است كه    

منـد  رسـد و آنـان از آن بهـره        ها بـه آنـان نمـي      آنها رودها جاري است؛ البته اين بهشت      
  خداوند ايمـان آرنـد و عمـل صـالح انجـام دهنـد و پـس از        شوند مگر آنگاه كه به     نمي

ايمان، به كفر برنگردند؛ از اين رو اگر كسي كارهاي صـالح انجـام دهـد و بـه خداونـد                 
   نرسـيدن  و يـا     رسـيدن ايمان داشته باشد بهشت آنچناني حق اوست؛ ولي ايـن، اعـم از              

  دنيـا رفـت، آنچـه كـه      از   شايـسته او به آن است؛ پس اگـر بـر ايمـان و همـراه اعمـال                 
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  . رسد حق اوست به او مي
يعني اينكه  » اين همان است كه از پيش، روزيِ ما شده بود         « :گويندوقتي بهشتيان مي  

 هستند؛ هر چنـد آن را بـر زبـان نياورنـد؛ چـون ثمرهـاي                 جايگاه چنين سخني  آنان در   
خورنـد  ي كه مـي   هايشود و به جاي ميوه    ها با خوردن، كم نمي    هاي آن باغ  بهشت و ميوه  

ايـن همـان اسـت كـه از         « :گويند رو مي  اينهاي ديگري همانند آن وجود دارد؛ از        ميوه
پـيش در همـين       در لحظـه و سـاعت       آنهـا   منظور و »روزيِ ما شده بود   در بهشت   پيش  

 براي دوري آنهـا   بهشت است؛ لذا ميوة جايگزين، همانند ميوة از ميان رفته است و اين              
  . هايشان استها و سينه در دلنابودي نقص و ترسدن و از رنجِ از دست دا
ا همسراني دارند كه از نظر ظاهر، باطن و لباس پاك هـستند و آنـان                بهشتيان در آنج  

  . ها و ثمرات جاودان، جاودانه هستنددر كنار چنين همسراني و نزديك به آن ميوه
، مـراد  كـه    و نيـز از آنجـا      ــ  !و يا اي امينِ بر وحـي      ! اي پيامبر  :نزديك به تفسير باال   

آگاهي دادن مؤمنان است بر آنچه در قبال كافران برايـشان فـراهم شـده، ممكـن اسـت                   
كساني را كه به خداوند و روز واپسين  ـمخاطبِ خاصي براي اين خطاب در كار نباشد  

انند ديگر اشياء منسوبِ بـه  مجز به ايمان آورده، هر چند به مستندبودن قرآن به خداوند         
 شايـسته را تـرك     انجام داده، هر چند برخي از اعمـال          شايستهاو ايمان ندارند، و اعمال      

هايي بشارت ده  انجام داده، به بهشت شرعينهي فرعناشايست  هايكار  برخيكرده و يا 
ها بر جاهاي بلندي تپه مانند      بر اين اساس، بهشت   . كه از زير آنها رودهايي جاري است      

بيـرون  جـاري و از ايـن باغهـا         ها  د و اين رودها از زير بهشت      و مشرف بر رودها هستن    
  . ها ندارد در ميان باغوجود جويهاآيند و منافاتي با  مي

دانستن ايـن نكتـه، الزم اسـت كـه           »... رزقاً قالوا   ثمرة رزقوا منها من   كلّما« ةدربار
د آنان چنـين  هر گاه چنين ش  : شود كه  و معنا اين مي    ندارد بر وقوع    داللت شرطيه،   ةقضي
شود يا نـه، آيـه از بيـان آن    كه به آنان در بهشت روزي و رزقي داده مي       گويند؛ اما اين   مي

  . ساكت است
اين همان است كه    : گويندكنند مي  از سوي خداوند دريافت مي     روزيبهشتيان وقتي   

 در دنيـا    زمـاني كـه   شناختيم؛ پـس گـويي      پيش از اين به ما داده شد، ولي ما آن را نمي           
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شود و چون به بهشت در       روزيِ بهشتي به آنان داده مي      كنند آن را استفاده نمي   ستند و   ه
هايي كه در بهشت بـه      ميوه. رسدناسند، چيزِ عجيبي به نظرشان مي     ش   مي آيند و آن را   مي

هاي دنيايي آنان بوده از جميع جهات حتي        ها و بوستان  شود، با آنچه در باغ    آنان داده مي  
   و خصوصيات، همانندي و مشابهت دارد و همسرانِ آنان در بهـشت از              ادر اسم و مسم 

 پاك و مشابه همسران دنيوي آنان است؛ زيـرا ايـن هماننـدي،              انهر چيزِ خالف طبعِ آن    
 »و أتـوا بـه متـشابهاً   «توان از عبارت  گفته شد را مي   اينكهشود؛  موجب لذت بيشتر مي   

خاطر لذت بـردن و مالحـت بيـشتر          هفهميد؛ چون توجيه اين تشابه، به حسب ظاهر، ب        
است و مقتضاي اين توجيه، هماننديِ اين همسران بـا زنـان دنيـوي آنـان در موجبـات                   

جـا  ندند پاك هستند و بهشتيان در آن      پساين همسران از آنچه طبع آدمي نمي      . هاستلذت
  .اندجاودانه ـبه خواست خداوند تعالي  ـها با آنان و ديگر نعمت

   
    حكمتمشرب اصحاب

؛ آمنوا«لفظ امر است  اين آيه و قرائت آن بر فرمانبرداري در حكايت خود: »بشر الذين«
هاي لمي و إنّي     و به برهان   برسيدو به مرتبة حكمت عقلي و فلسفة نظري          ».ايمان بياوريد 

گردن نهيـد كـه ايمـان در زبـان و اصـطالح       ـكه مطلوب شريعت مقدس الهي است   ـ
پس، بشارت بده ايمـان     . هاي لفظي نيست  قلقة زبان و اقرارِ در قالب     ل كتاب و سنت تنها   
 نفوذهاي آنان    احكام عقليِ مورد تأييد قوانين الهي و اسالمي در قلب          آورندگان و آنانكه  

 و پس از اعمالِ قلبي و عقايد حاصله از حكمـت نظـري بـه حكمـت                   ثبوت پيدا كرد   و
انـد و در نتيجـه، بـه وسـيلة سرچـشمة            ادهانجام د  كارهاي شايسته  و   عملي روي آورده  

 طبق عقل سليم و فطرت درست و نـه عقـول            شايستهشريعت و فطرت در انجام اعمال       
 ظلمات اعتقادي و عملي و نيز با اعمال صـحيح           هاي به پرده منحرف و فطرت محجوب     

ن  و اينـان همـا     .انـد  شرع انورِ اسالمِ موافق با سرشت نخستين انساني، ياري شده          مطابق
ـ     »اهللا «پروردگارِ ما : كساني هستند كه گفتند     حكمـت عملـي، پايـداري       هاست و سـپس ب

 بميرند در دنيا مالـك آن  اينكه از پيشكه حتي  ـهايي  كردند، چنين كساني را به بهشت
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بشارت ده كه از زير آن، رودهـا جـاري اسـت؛ نـه ماننـد جريـان و حركـات         ـاند  بوده
 همـه آن  زيرا آخرت، ـه فعل و از نقص به كمال است؛  هاي دنيا كه خروج از قوه ب آب

بلكه در آن سراي  ـ انتظاري براي موجودات آن نيست  حالتكمالِ بالفعل است و هيچ 
 ١ لهي الحيوان لو كـانوا يعلمـون؛  اآلخرةانَّ الدار و « : روان هـستند  به ذات خود  رودها  

نه مجازي در كـار اسـت و         ».دانستيد  مي زندگي راستين است اگر    ]سراي[ ،گمان سراي واپسين   بي
  . اينه استعاره

 اين همان است كه از پـيش،        :گويندها روزيِ آنان گردد مي    اي از بوستان  هر گاه ميوه  
روزيِ ما شده بود؛ اين براي اين است كه بهشت براي آنان در خود دنيا حاصـل بـوده،                   

انـد؛ ولـي     آن ناآشـنا بـوده     ولي آنان به آن و احكامِ آن ناآگاه و به ميـوه و خـصوصيات              
گويند اين همان چيـزي اسـت كـه در          هنگامي كه حجابِ ماده و زمان برداشته شود مي        

هاي پاكشان  كه پاداش عمل آنان نزدشان موجود و در نفس        شد؛ حال آن  دنيا روزيِ ما مي   
انـد؛ لـذا    ؛ ولي آنان به علوم خود جاهل و از آنچه كه نزدشـان اسـت غافـل                بودحاصل  

داده معقـول   هاي همانند   آنان روزي . ه آنچه در اين دنياست كامل نيست      ان گفت ك  تو مي
ـ معقول ـهاي   همانند روزيمحسوسهاي شود كه اين روزيمي اسـت؛   ـعكـس   ه  و ب

هـا ماننـد     از همـة جهـت     دنيـا از محـسوسات اسـت      هـاي    نعمـت  پس آنچه نزد آنها از    
انِ معقـول و    تـشابه معـروف ميـ      است؛ البته اين تنهـا صـرف همـين           آخرتيهاي   نعمت

 موجـود تـشابهي     هـاي  ويژگي وجود و    چگونگيكه به حسبِ    محسوس است، بدون اين   
تنها چيزي كـه از دنيـا در آخـرت          « :گويدروايت ابن عباس كه مي    و  . وجود داشته باشد  

  . پس غنيمت شماركند  ميمعنا داللت بر همين 2»هاست نه ذواتوجود دارد نام
 و   همانگونه كه براي آنها باغهايي اسـت،       ، همسراني پاك است   آنجابراي بهشتيان در    

زنانـشان از همـه   . با وجودي كه آنان در دنيا هستند همه چيز براي آنـان حاصـل اسـت          
هاي قلبي و جسمي و باطني و ظاهري پاك و افزون بر اين، بـه تمـامي ملَكـات                   آلودگي
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كنون تا ـ برخي احاديث  پايهبر  ـ كه  ايانساني و حتي ملَكات فرشتگان آراسته، به گونه
  . نه چشمي مانند آن را ديده و نه گوشي شنيده و نه به خاطر كسي رسيده است

شك آخرت و    بي ؛ موجود و باقي هستند    هميشه در آن درنگ دارند و      مؤمنانِ بهشتي 
انـد و ظـرف و   اينهـا مراتـب دنيـا و آخـرت    . اند اخروي مانند دنيا و اعيان دنيوي      ياشيا
بـر آنـان     » نـابودي  حـو م«  با يكديگر تفاوت دارند و وقتـي        نسبي اعتبارظروف تنها به    م

گـردد و ايـن، تنهـا در بهـشت          خلود و جاودانگي بر آنان واجـب مـي        پس  ممتنع است   
در جـاي   ـبه خواست خداونـد تعـالي     ـاما تفصيل آنچه در جهنم است  . حاصل است

  . خود خواهد آمد
 ةن را كه تنها ايمان ظاهري دارند و به اسالمي كه در سين  آنا :و تفسيري نزديك به آن    

 :همانند سـخن خداونـد   ، كه در دل مؤمنان استبه ايماني ، نهاندخود دارند ايمان آورده   
 بگوييـد، اسـالم آورديـم و هنـوز ايمـان در            ١؛قولوا أسلمنا و لما يدخل اإليمان في قلـوبكم        «

شارت ده كـه رودهـا از زيـر آن جـاري اسـت؛              هايي ب به بهشت  ».دلهايتان وارد نشده است   
وجـود چنـين بهـشتي و    آنان به خاطر اين است كـه سـنخيت،    چنين پاداش مادي براي     

كنـد؛ البتـه نـه    چنين لذات حيواني را براي جمع خاصي از مسلمانان و مؤمنان اقتضا مي    
ه بهشت  گاه ب شوند و اينان هيچ   براي مؤمناني كه به صورت مهمانان خداوند محشور مي        

  . كندكنند و جز معشوق حقيقي چيزي به خاطرشان خطور نمينگاه نمي
گويند اين همان است كـه      شود مي هاي بهشتي داده مي   اي از ميوه  وقتي به آنان روزي   

حتي [ اشياء ةكه حشر و معاد و بازگشت براي همشد؛ يعني اينز اين به ما داده مي پيش ا 
و كارهـا بـه سـوي خداونـد          2؛و إلي اهللا ترجع األمور    « :نوجود دارد و به قول قرآ     ] هاميوه

هـا و ثمـرات،       و اينكه ميوه   كنند مي آن را نابودي   پس آنچه را كه گمان       ».ودش   مي برگردانده
نيـز ماننـد ديگـر       هـاي دنيـا   رو ميوه هاي باطل است؛ از اين    ، از جمله گمان   گردند برنمي

 هـستند   مـو  بـي ر كه بهشتيان، جوان و      طوگردد؛ ولي همان  چيزها به سراي آخرت بر مي     
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هاي دنياسـت ولـي   مانند ميوه  و هر چند به حسب جوهر    1جا نيز چنين است   هاي آن ميوه
جـا   آن تفاوت دارد؛ زيرا ذوات در آن       ها با ها و مزه  از نظر كيفيات، كميات، حاالت، رنگ     

صـورت،  پرده و عريان است؛ هر چند به حسب         اختصاص به آن اعراض ندارد؛ بلكه بي      
اند؛ از اين رو محشورشوندگان روز قيامت هر چند به شكل حيوانات وحـشي،   گوناگون
اند كـه فالنـي و فالنـي هـستند؛          ها هستند ولي به چهره و سيما معلوم       ها و خوك  ميمون
  . نداگونههمينها و ثمرات نيز ميوه

شـود؛   آورده مي  ـ مانند متشابهات قرآن   ـ هايي متشابه ها و روزي  براي بهشتيان رزق  
هايي هماننـد تـشابهات قرآنـي داراي سـرّي بلكـه سرالـسر و               از همين رو چنين روزي    

باطني، بلكه بـاطن البـواطن و داراي ظـاهري و أظهـري هـستند؛ ظـاهر آنهـا، شـباهت                     
 دنيوي را دارد؛ ولـي پـس از دسترسـي و توجـه تفـصيلي بـه آن، مـشخص                     هاي روزي

  .ن ظاهر هستندغير از اي ي، چيزآنهاشود كه  مي
زيـرا تنهـا      چه بسا همان همسران دنيوي باشند؛      ،بهشتيان، همسراني پاك شده دارند    

در حديث آمـده    .  هستند پاك و طاهر   كه   تيخرآزنان دنيوي نياز به تطهير دارند نه زنان         
 هر مؤمني در بهشت دو همسر دارد يكي همسر دنيويِ او و ديگـري همـسري از                  :است

   2.سراي آخرت
شوند؛ زيرا خروج نياز به ا خارج نمي ج از آن  هرگزجا جاودانه هستند و     ان در آن  بهشتي

ر آن، كـارِ بـدي    و انـسان د    آسايش و جاودانگي است    دارد و سراي بهشت، سرايِ       دليل
 و به خـالف     ، در اين بهشت هيچ سختي و تكليفي نيست        جا خارج شود  كند تا از آن   نمي

  .  هر چيزي به اذن و اراده خداوند استآري، بهشتي كه پدرمان آدم در آن بود
  

  قيندارندگان يمشربِ عارفان و 
از  وي و جزئـي      از قواي كلّ   ايمان آورندگان ،   بشارت بده  اي عقل كلّي و جبريل حقيقي     
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ـ     به ايمـان او   اند و اين قوا      عالي و داني كه ايمان قلبي و راسخ آورده         نفوس  ه مـؤمن و ب
بـه   عقـل و مـؤمنِ بـه آن و           پيـرو شَهوي و غـضبي     قواي  و   .، مطمئن هستند  اواطمينان  

هايي بشارت ده كه از زير آنها رودها جاري است؛ از ايـن             مقتضيات فطريِ آن به بهشت    
 طبع آنان برايشان فراهم شده و در اختيارشـان گذاشـته شـده    بنابرهايي رو چنين بهشت 

  ـ  قـواي شـيطاني  هاي حيواني و ادراكدور از  ـهاي عقلي و معنوي  است و چنين لذت
به وجود ايمان قلبي و روحي آنان و با فناي ذاتي و صـفاتي و افعـالي ايـشان، هـر جـا                       

اينان كساني هستند كه به حسب شرايط و ظروف اعمـال           . باشند، موجود و فراهم است    
دهند؛ پس با توحيد ذاتي دست به كارِ تثبيت و  انجام مي شايستهو افعال، كارها و اعمال      

شوند تا آنگاه كه ذاتشان به فنـا برسـد و بـه توحيـد     ت در ذات خويش مي   تحكيم وحد 
 آن در جانـشان تمركـز       اينكـه آورند تـا    كنند و به آن وحدت، ايمان مي      صفاتي عمل مي  

شود؛ سپس به توحيد افعالي، آثاري و عبادي عمل كننـد           يابد و در صفاتشان فاني مي     مي
ن گردد و در افعالشان فاني شود و پس         عين وحدت در وجودشان متمركز و مت       آ اينكهتا  
يافتند با اعضا و جـوارح عمـل        و رهايي     فراغت پيشين از اعمال دروني و قلبيِ       اينكهاز  
دهد و هيچ عضوي عمل      مربوط به خود را انجام مي      شايستهكنند و هر عضوي عمل      مي
 كند و هر چيـزي بـه حـسب خـود، عمـل            را به حساب عضو ديگر رها نمي      اي   ستهشاي
  . كند مي

و نيرومنـد    منـد سنخ با حاالت و تجليات خود بهره       هاي هم آنان هر گاه از آن روزي     
  اين همان است كه پيشِ از اين نيز به مـا داده شـد و پـيش از ايـن بـا                      « :گويندشوند مي 

  پـس   .» كمـال حركـت كـرديم      وي به س   با آن   نخستين و دنيا   ةآن، نيرو گرفتيم و در نشئ     
   خـويش عمـل     ةدانيـد كـه هـر كـسي بـر اسـاس شـاكل             آوريد و نمي  چرا به خاطر نمي   

  كند؟ مي
 بدانند كـه    ود تا ش   مي داده سنخيت   به حكم  ،هايِ همانند براي بهشتيان رزق و روزي    

 تـشبيه   هماننـد هـاي واال و نيكـوي اخـروي         لذات پست دنيوي آنـان نـسبت بـه لـذت          
 مـادي باشـد چنـين     هـاي   محسوس به معقول است و اگـر كـسي هـم منتظـر آن لـذت               

از .  اسـت فـراهم بـراي او   هايي ـ به دليل پستي مرتبه و بـدي درون و نيـت وي ـ     لذت
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منان كساني هستند   ؤاز م  1؛من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه       « :سوي ديگر هم  
نكـه  ، چناكننـد ها نگاه نمـي  به آن بهشت».كه به پيماني كه با خداوند بستند، به راستي وفا كردند  

   .در برخي احاديث ما هست
 هـاي  نفس طهارت   پيروها هستند و طهارت آنان      همسرانِ اين بهشتيان به شكل ميوه     

. )پاك(هستند نه طاهره) پاك شده( و از همين رو مطهره     استمرتبه  آن  شوهران آنان در    
  دوسـت داشـتنِ آن و      دليـل  و نيز بـه      بقااين بهشتيان به خاطر باورشان به جاودانگي و         

جا جاودان و مانـدگار هـستند و مـادام كـه            نشان بر اين دوستي و باور، در آن       سرشته شد 
  . شوندا بيرون نميوند تبارك و تعالي بخواهد از آنجخدا

  
   مسلك اصحاب تفسير

ها و محدثين قديم گذشـت و تفـسير آن دو            بر مشرب اخباري  ) 26 ـ 25(آيه   تفسير دو 
ق، يق و تـشريح دقـا     ين كه مردم در توضـيح حقـا       همچنا: هاي ديگر باقي ماند    بر مشرب 

زنند، خداونـد   گوناگوني مي هاي   مثالبراي نزديك كردن مقصود و روشن كردن منظور،         
شود، از اين رو از      نمي واماندهنيز در اظهار حق و هدايت بشر از آوردن مثل شرمگين و             

نيست؛ زيرا مثل جهتـي را      اي يا باالتر از آن شرمي ندارد و در مثل مناقشه            مثل زدن پشه  
تـر از  كند و جهاتي را دور؛ از اين رو مانعي نيست كه خداوند به آنچه پـايين               نزديك مي 

  . پشه و يا آنچه باالتر از آن است مثل زند
اند و ايمان    كرده اعترافدو    به آن  كههاي آسماني    به خداوند و كتاب    مؤمنانبنابراين  

دانند كـه آن    شده است مي  پايدار  وجودشان   رقيقت   و و در حقيقت  هايشان داخل   در دل 
كننـد؛ بلكـه ايمانـشان افـزون و         حق و از سوي پروردگارشان است و در آن شكي نمي          

 اما كساني كه در واقع و ظـاهر، كـافر           .شودتر مي علمشان به قرآن، نبوت و اسالم عميق      
هاي دل  ر كه در نهانگاه    است، آنچه را د    ناپايدارشدند و يا ايمانشان در دلشان عاريتي و         

خداوند از اين مثال چه چيز را اراده كرده و مراد           : گويندو جانشان است بروز داده و مي      
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اين كار از سوي خداوند     ها چيست؟ و چگونه      از اين امثال و ضرب المثل       حق حضرت
سـازد و   و به سوي باطل رهنمون مي      »كندگروه بسياري را با آن گمراه مي      « كهاست با آن  

؟ »كنـد  بـسياري را هـدايت مـي       ةعد« افكند؛ هر چند نيز   آنان را در تباهي و گمراهي مي      
كـالم و امثـال، درسـت        ملتفت و متوجه به جوانـب        ةگونه كالم، از گويند    اين اينكهمگر  
كـه قـرآن و     از اين ناآگاهنـد   اند و نيـز      از مصالح عالي غافل    نادانانكه اين   حال آن ! نيست

 و از حـد و      رفته فاسقاني را كه از امر پروردگارشان بيرون         د مگر كنن  نمي  گمراه امثال آن 
  . اندمرز عقل و فطرتشان پا فراتر نهاده

هاي خداوند و وظايفي كـه      گذارند و به سفارش   اما آنانكه عهد خداوند را زير پا مي       
، پس از تأكيد  به آن نكردنشكستن عهد و وفاكنند و اين براي آنان مقرّر شده عمل نمي 

 و كساني كه آنچه را كه خداوند دستور به پيونـد بـا آن               .و پيمان است   تثبيت آن عهد     و
  بـر پيونـد ميـان خداونـد و بنـدگانش فرمـان             راكنند و امر خداوند تعـالي       داده قطع مي  

بـه جـا    و واجبات فردي و اجتماعيِ مشخص شده از سـوي او را ميـان مـردم               برند نمي
 و كـافر در منـزل، شـهر، ناحيـه، مركـز حكـومتي و          ايمـان  آورند و اين جماعت بي    نمي

يازنـد  قالئي عرفي دست مي   فسادهاي شرعي، عقلي و ع    : مملكت به انواع و اقسام فساد     
جا كه كار اينان از آغاز تا پايان بر خالف موازين و معيارها بوده، اينان زيانكـاران                 و از آن  
 از موازين  آنها بيرون  ا كارهاي باختگاني هستند كه هيچ سودي عايدشان نشده؛ زير       و مال 

  .باشد ميشرايع آسماني و شريعت عقل 
كه مثلي بياورد و يا خود، مثلي بسازد ترسـي بـه            خداوند از اين   :نزديك به تفسير باال   

 پيمـودن راه كنـد؛ بلكـه در    و ايـن كـار را رهـا نمـي    زندنميسرباز دهد و   خود راه نمي  
 سـرزنش  پيامبرِ او را به خاطر امثـالِ ايـن امـور    ؛ پس هرگزپردازد  ميهدايت به اين كار 

خواه دربارة پشه باشد يا بـاالتر از آن و يـا             ـ امثال اين   وجود دليلنكنيد و در قرآن، به      
 . شك و ترديد به خود راه ندهيد ـچيزي خارج از اين زنجيره 

نان  كردند و بـه صـفوف مـسلما        آشكاراند و ايمان خود را      اما كساني كه ايمان آورده    
كنند و بـر  دانند كه اين مثل، حق و از جانب پروردگارشان است و شك نمي    پيوستند مي 

براي تشويق و ترغيب  ـ پس از اقرار آنان به اسالم و حفظ خونشان  ـ و اين  ،گردندنمي
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آنان در تحكيم اصول در درونشان است؛ از اين رو ديگر بـراي كـساني كـه بـه اسـالم                     
كـه  شاكين، به باطل برگردند؛ براي اين      كه به سبب تشكيك      اعتراف كردند درست نيست   

 با مسائل واقعي، چيز مهم و در خور توجـه نيـست؛ زيـرا چنـين                 كنارضرب المثل، در    
  .  از همان آغاز ميان اعراب، مرسوم بوده استكاري

كه ايمان آوردند ولي به مجرد شـنيدن آن مثـل بـه             ه ايمان نياوردند و يا اين     اما آنان ك  
خداوند از اين مثل چه چيز را اراده كرده اسـت؟ ايـن بـه      : گويند خود برگشتند، مي   كفرِ
، مثل را به خداوند نسبت دادنـد و         جهت اين است كه آنان مؤمن بودند و به همين           دليل

و  )ص( از عدم ايمان واقعي آنان بـه پيـامبر  كاشفكه  ـبه سبب اعتراضِ خود بر قرآن   
خارج شدند و چون به خداوند و رسول او ايمـان نداشـتند،              ايمان   ةاز داير  ـ استقرآن  

مشاكله و يـا ريـشخند و اسـتهزاء         همراهي و    دادني از سوي ايشان، از روي     چنين نسبت 
 اينان  سخن اين است كه    و   ،خاصي ندارد  گروهبوده است و اين آيه كريمه اختصاص به         

ه ايمانـشان ايمـان عـاريتي و        كند كـ  اند كه خداوند، تنها كساني را گمراه مي       از اين غافل  
كساني كه بـه وسـيلة ايـن        . كندصرف لقلقه زبان است؛ ولي بسياري را با آن هدايت مي          

افتنـد؛ زيـرا ريـسمان و عامـل          ديگـري در گمراهـي مـي       جـاي شوند، از   مثل گمراه مي  
اي كه به مجرد وزش بادهـاي   است به گونه سست به خداوند، بسيار باريك و       پيوندشان

 نـه هـيچ كـسي     البته با وجود اين نبايد نه شما و         . شود صداهاي شيطاني پاره مي    باطل و 
 ، آنانكهشوند گمراه مي فاسقانشوند؛ بلكه تنها     زيادي با آن گمراه مي     گروهگمان كند كه    

بدبختي  و   گمراهيبا قلب خود در منازل فسق و كفر و تجاوز و با روح خود در سراي                 
  .اند جا گرفته

  نشدنـشان بـه سـوي       زيادي را با آن به خـاطر هـدايت         ةعد :ير مذكور نزديك به تفس  
   بـراي كنـد؛ از ايـن رو آنـان را          دادنـد گمـراه مـي      سزاي كارهايي كه انجـام مـي       بهحق  

  كنـد؛ بلكـه بـسياري ديگـر را بـه خـاطر             به راه راست هدايت نمـي      و مجازات عقوبت  
  كنـد و در واقـع كـساني      ارشاد كردن و رهنمون ساختنِ آنان به سوي حق، هـدايت مـي            

  انـد و  كند فاسقاني هستند كه با انتخاب بـد خـود، راه را گـم كـرده    را كه خدا گمراه مي  
  . اندبه نور كتاب و نبوت هدايت نشده
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با   و كنندش   مي  را پس از تصديق و تأييد آن       يخداوند پيمان هستند كه    آنان فاسقاني 
پس از براهين دالّ بر يگـانگي خداونـد          ـ اظهار اسالم و پيوستن به مسلمانان در احكام       

 ة اسـالم و جرگـ  ةدر حـوز  ـقـرآن   درسـتي  و ) ص(در مقام عبادت و بر صـدق پيـامبر  
 نـدارد؛   ويژگي خاصي  فاعل و متعلّق،     جهتبه هر حال اين آيه از       . آيندمسلمانان در مي  

 پيمان و   ،ند هست يك گروه  برابر متعدد در    گروههاي عهد خداوند،    پيمان شكنان بنابراين،  
 است؛  اعم تأييد و تصديقِ آن، نيز حسب ظاهر،         نيز اعم است و همچنين    خداوند تعالي،   

 عقلي، شـرعي يـا عرفـي        ة تحكيم و توثيق عقالني، به ادلّ      بهاين عهد و ميثاق     از اين رو    
و يقطعـون   « ة فطرت سليم و طبعِ مستقيم هستند و آي        برابر آنها، در    ة ندارد؛ زيرا هم   نياز
و رجوع به فطـرت اصـلي   با  ولي است مجمل و مبهم اينكهبا  »أمر اهللا به أن يوصلما  

كه به رساندن نفس به منزل وحي و به پيونـد ميـان مـردم و بـه تربيـت قـواي               مخموره  
  . شودكند، منظور هويدا و آشكار ميامر مي ...داخلي با عمل به عهد خداوند و

كنند و مانع فـسادي كـه       د، بلكه افساد نيز مي    كننفاسقان در زمين نه تنها اصالح نمي      
شـك عمـل نكـردن بـه عهـد       بندنـد و بـي  شوند و راه آن را نميمتوجه زمين است نمي   

  خداوند و عمل نكردن بـه آنچـه خداونـد دسـتور پيونـد بـه آن را داده، عـين فـساد و                        
عيِ مـصالح شخـصيِ فـردي و نـو        دربردارنـدة   افساد در زمين است؛ زيرا اوامر خداوند        

ديدگان هستند نه ديگـران؛     جمعي است و در اين هنگام، تنها آنان زيانكاران و خسارت            
بلكـه عقـل     ، خسارت مورد نظـر قـرآن      ،كه زيان و خسارت در زندگي حيواني      براي اين 
  .نيست
  

  مسلك حكيم 
و نيـز بـه    ـجلّ و عال   ـاستحياء در حضرت رب  شرم و هاي  منتفي بودن ريشهدليلبه 

 باكي و حيائي نـدارد از       حق تعالي اش،   احكام مادة انفعالي در حضرت قدسي      نبودسبب  
اشياء نسبت بـه خداونـد تعـالي و         كه  باالتر از آن مثل زند؛ براي اين      اي و يا     به پشه  اينكه

 مـا  نـسبت بـه  انسان بزرگ و كوچك و يـا جـسم كلـي و جزئـي              . دس يكسان است  تقَّ



  تفسير سوره بقره 104

 

 سـوگندهاي قرآنـي در      .يكـسانند  الهـي ضرت   حـ  نسبت به ؛ ولي همين اشياء     اند گونهاين
  . شوند اساس، حمل ميهمينهاي كوچك نيز بر  سوره

دانند كـه آن مثَـل، حـق         آن، مي  ة، با علوم نظري و مراتب سه گان       ايمان آورندگان اما  
اهـل كتـاب    پـس   داننـد؛   اي كه باشند اين حقيقـت را مـي        در هر دوره  اهل ايمان   است؛  

 آسـماني، ضـرب المثـل آورده        كتابهـاي تورات و انجيل و ديگر      دانند كه خداوند در      مي
دانند كه آن حق و از جانب پروردگـار و آفريدگارشـان اسـت كـه بـا آن                   است؛ پس مي  

  .  بيرون برده و به هدايت وارد نموده استگمراهياز  آنها را هامثال
ـ انانـاز ملحدان يا غير مسلم ـ  كافراناما  خيال در ـ كه يشه  اندو  قلب به زبان يا به   

اگـر ايـن كتـاب از نـزد خداسـت و      : گوينـد مـي رد، هر چند آشكار نكنند ـ  گذ  ميآنها
رسول و پيك خدا به سوي شما و ماست خداوند چه چيزي را بـا آن اراده                  )ص(محمد

 جهـان فعلـي    علمـي ذاتـي بـه        ةكرده است و مقصود از فرو فرستادن اين امثال از نـشئ           
 گمراهـي از هـدايت بـه      گمـراه و    كه گروه بسياري را با آن       نبا آ  صوتي چه بوده است؟   

 هـدايت    و پندار آنها   نگمابه  بسياري را     و دارد  مي گمراهي نگاه  در   اينكهكشاند و يا     مي
به چـشم كينـه و دشـمني نگـاه           )ص(كافراني كه به او   پيش   در حقيقت    اينكهكند؛ با    مي
صـورت  زيـرا   كنـد   مـي ن را گمـراه     فاسـقان  غيـر از  ندارد؛ البته   حقيقت  كنند هدايتي    مي

  . است  و قابليت استعداده مادپيرو ـبه حسب قانون عليت  ـ گمراهي
كه در دل آنها وارد و در دورن         ياما آنان كه كافر شدند و ايمان       :نزديك به تفسير باال   

شـكل  در ذهنـشان     يـا  و   ردگـذ    مـي  به خاطرشان ويند و   گ   مي جا شود نياوردند،   پابر آنها
 حقيقت حال خـود را بـروز دهنـد از           اينكهال و بدون    كه به صورت سؤ    يا اين  وگيرد   مي

 وهمانـا  »خداوند چه قصدي از آوردن اين مثال داشـته اسـت؟          « :پرسند  مي برادران خود 
 آنچه در اين كتاب آسـماني       پيرامونهايي   به قرآن و پيامبر نيز پرسش      ةبراي ايمان آورند  

  . »ماذا اراد اهللا بهذا مثالً«: پرسد ست، و مينيكافر مصطلح  ، و آنآيدآمده پيش مي
 بدين صورت   ؛»كندبا آن بسياري را گمراه مي     « :شود گفته مي  در پاسخ به اين پرسش    

كه محـصول انتخـاب    ـهاي آنان  ها و آمادگيكه از عالمِ باال چيزهايي مناسب با قابليت
 و يـا  گمراهي از هدايت به  آن، خروج آنانةآيد كه نتيجبر آنان فرود مي ـبدشان است  
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و چـون ايـن مطلـب        ».كنـد   مـي  بسياري را هـدايت   «و.  آنان است  گمراهيشدت يافتن   
به  باشد  مي  با باالترين مراتب علم و توحيد      بزرگ و گرانقدر است و موافق      قرآن   صريح

 از حـق    نندهززباسـر هاي كالمـي و جـاهالن       ر جهالت و گرفتا  نگران ايستاده ذهن كوتاه   
 كه ميان عقل و شرع و علم و دين تناقض وجود دارد؛ لذا در اينجا براي                 ردگذ   مي مبين،

ها تنها بر    و صورت  »كندخداوند، تنها فاسقان را گمراه مي     « :شوندبار دوم پاسخ داده مي    
 فـيض اسـت نـازل    اينكـه شود و فـيض بـر اسـاس      حسب حدود و مقتضيات، نازل مي     

؛ بنـابراين تنهـا     گـردد  مـي  مختلف ،اها و مواد  شود؛ ولي احكام و آثار آن نسبت به ج         مي
 مـستقيم را گمـراه      ة از جاد  ة آتش جهنم و بسيار ناسپاسِ گناهكار و بيرون روند         ةچشند

 از ناحية قوس نزولي است و فاسق هم به سبب عملِ خـود،              گمراهيكند؛ از اين رو     مي
گـوش او را    از طينت و طبيعت نخست بيرون است؛ بنابراين وقتـي نـداي قـرآن كـريم                 

 فـسق و بطـالن    ويردگ  ميبراي او شكل  . خ است نبا او هماهنگ و هم س     آنچه  ،  نوازد مي
   .كند  مياو را تأييد

 هـاي پيـشين    مـاده خداييِ نهفته در اسـرار و       و رنگ سرشت    آنان كه عهد و پيمان       «
كنند؛  فطرت الهي، نقض مي    ةخود را پس از تأييد، تصديق و مستحكم شدنِ آن به وسيل           

در .  الهي در اصول حركات غريزي و جوهري آنان داخـل اسـت            هاي پيمان اين   اينكهبا  
و  ؛»رونـد نتيجه، از راهي كه برايشان فراهم شده بوده منحـرف شـده و بـه بيراهـه مـي                  

آنان را امر كرده كه با پيروي از شـرايع و   ـبا امر تكوينيِ نوريِ وجودي خود   ـخداوند  
 و به سوي كمـال برونـد؛ ولـي آنـان امـر را بـه زيـان                  آيات محكم از نقص خارج شده     

و در جهنم و دنيـا      قرار گرفتند    مستقيم   كنار راه  ه و  حاشي درخويش، بر عكس كردند و      
و احكام آن افتادند؛ از اين رو با پيامبران به مخالفت پرداختند و با اوليا در افتادند و بـر                    

  .عارفان، حكيمان و فقيهان سخت گرفتند
 مفاسد روحي و اخالقي در زمين و نيـز بـر خـالف حركـت                ةين به وسيل  چن هم آنان

 طبيعـت   طريق و مسير تكـويني     راه و    وكنند؛  در زمينِ بدن نيز فساد مي      ذاتيِ الهيِ خود  
شـك زيانكـاران و مـال       كننـد؛ پـس اينـان بـي        مي  سد راسوي ساحت مقدس    به  رونده  

هـاي  ينان در حقيقت در انتخاب راها. برندباختگان هستند و در اين تجارت، سودي نمي     
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 را خرد كم ةشود راه تاجرِ سفيه و كاسب ديوانهايشان ميباطلي كه موجب تباهي سرمايه
توانستند بـا آن      مي در اختيارشان بود و   حد و اندازه     بيآن كه سرمايه    با  در پيش گرفتند؛    

 خـود را بـا دسـتان    هايبه خير ابدي و سعادت مطلق كلّيِ دائمي دست يابند؛ ولي خانه          
   .آنها است عذاب در خورِ پسخود ويران كردند 

  
  ني صمدامشرب عارف رباني و سالك

 شـرم و حيـا    ،  ]در بيـان حـق    [ فـاني خـود      ةبدون شك خداوند با اسم جامع كلّي از بند        
 و حيـائي   شـرم  نيـز در اداي امانـت و قرائـت آيـه             )ص( پيامبر دليلكند و به همين      نمي

  . استگير و جدي   نيز در اجراي اوامر خداوند سخت)ع(عليشك ندارد؛ پس بي
 را »إن اهللا اليـستحيي « منكران را مخاطب ساخته و آيـة         ،)ص( پيامبر چنين است كه  

 خداونـد   ويسـ كند؛ با آن كه براي كافران، ثابت نشده كه قـرآن از             براي آنان تالوت مي   
ئي از گفـتن نـدارد؛   مظهـر اسـم جـامع اسـت حيـا      )ص(تعالي است؛ ولي اكنون كـه او  

 شـرم زيرا    ندارد؛ شرمي آن،   برتر از اي يا   همانگونه كه خداوند تعالي از مثال آوردن پشه       
 و صفات و پيوندهاي شؤون و اسماء، علم و آگاهي           اسماهاي واقع در    كننده، به تركيب  

 ذاتت ناخشـ دانـد و از   ندارد؛ ولي خداوند تعالي مبادي و اصول اين اعيان ثابته را مـي            
رو چيـزي از سـلطنت و       دانـد؛ از ايـن    صفات و اسـمائش را مـي      ها و توابع     دنبالهخود،  

هيچ چيزي در قياس و نـسبت بـه او نـه كوچـك اسـت و نـه                    و   ،قدرتش بيرون نيست  
و اما ايمان آورندگان به او       ؛گردند ي و بزرگي حقيقت او برمي     بريايبزرگ، زيرا همه به ك    

تعـين  و  خمـسة الهـي     ت  ادگان بـه حـضر    نـ عتراف كن ا الهي   ةخمسهاي پنجگانه    انببا ز 
دانند كه آن، حق و از پروردگارشـان اسـت و            حقيقيه، مي  ةبه عين وحدت حق   ايندگان  ي

  . دانند كه آن، نمونه حقايق عالمِ باالستكنند و ميها را مشاهده مي حقيقت مثال
و دائـم از    بدون شك آن مثل، حق است و تحقق يافته و ثابت             :تفسيراين  نزديك به   

مـستقيمِ تربيـت اعيـان در       كه عهده دار     اي هآنان و از واليت مطلق    مقيد   سوي پروردگارِ 
هـاي پنجگانـه اقـرار       است و اما كساني كه كافر شدند و حتي با يكي از زبان             اخير ةنشئ
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خداونـد بـا آن     : گويندنكردند، با قولي ذاتي يا عقالني يا وهمي و خيالي و يا حسي مي             
 متعلقات غيـب و شـهود،       ةهاي وجود از هم    نشئه ة ازليِ تخلّف ناپذير در هم      ذاتي ةاراد

ست؟ در جواب، به عرض و      چه چيز را از اين مثل اراده كرده و مقصود و منظور او چي             
ر از سبب،   ؛ براي اينكه مباش   ».وندش   مي بسياري به آن گمراه   « :شودگونه نازل مي  مجاز، اين 

   .تر است به گمراه كردن، شايسته
در حقيقت و واقع، استجابتي براي دعاي ضالّ و مضلّ اسـت و             : ديگرنزديك  تفسير  

خـاطر اداي حـق ربوبيـت و    دارد و بـه   شـرم   كريم از منع كردن و بـه تـأخير انـداختن،            
نندگان و درخواست محتاجاني كه با اختيارِ خود از         كدر پاسخ به دعوت دعوت    همچنين  

  . كنداند، شمار بسياري را هدايت مينشدهمنحرف و راه مستقيم جاده اعتدال 
اسم مضلّ به حسب فيض اقدس بـا فـيض مقدسـش             »يضّل به كثيراً  « :تفسير ديگر 

كند؛ از اين رو در نشئه ملكيه، ضالّ و مضلّ يكي و به لحـاظ               شمار بسياري را گمراه مي    
ونـد و  همچنـين بـا كمـك گـرفتن از خدا     »و يهدي به كثيراً«. نددمتعدهاي ديگر،  نشئه

كند و به هر تقـدير جـز        داشتني و مهربان، شمار بسياري را هدايت مي       پروردگارِ دوست 
و  ـاند  كه با بد انتخاب كردنِ راه، از احكام فطرت و سرشت خود خارج شده ـفاسقان  

اي جز خـود گمـراه شـدگان        كند؛ بنابراين گمراه كننده   جز گمراهان، كسي را گمراه نمي     
بنابراين اسـم مـضلّ، هاديـان و كـساني را كـه داراي              . دانند  نمي خودوجود ندارد؛ ولي    

  . كنداستعداد هدايت و توانِ رسيدن به نهايت مقصود را دارند گمراه نمي
 ذاتيـه  ة احدية در نشئ به وجود آمده  كساني هستند كه   پيمان شكنان » نقضونيالذين  «

 ثابتـه در ايـن رتبـه لحـاظ          ، مـالزم بـا اعيـان      ة جمعيه، كه كثرات اسمائي    تواحديدر  يا  
شـود، عهـد    شوند و عهد الهي و شكل مخصوص رباني در همين مرتبه حاصـل مـي               مي

 ذاتـي كـه زبـان ذاتـي و     درخواسـتهاي  بـا  تحكـيم  پس از تأييد و تـصديق و  ـالهي را  
اقتضاهاي اسميِ آنان به آن مترنم است و خداوند تعالي پس از آن ترنمات خفيه به عهد        

 آنـان از  اينكـه  ، تا چه رسد بـه كنندش  مي با وفا نكردنِ به آن،هر چند ـكند  خود وفا مي
اند و وفا نكردن نيز به حسب جـذب اسـم خـاص              خاصِ خود خارج   يمقتضيات اسما 
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  . الهي تنها با خروج از حركت مقتضاي عين ثابت متصور است
 قطـع   فرمـان داده   آنچه را كه خداوند به پيوند با آن        كنند و ش   مي آنها عهد خداوند را   

گفتـه بودنـد، در      »قالوا بلي «  و به زبان قلب    پذيرفتهت پيشين   Ĥكنند و از آنچه در نشئ     مي
 و آنچه را كه خداوند با امرِ نوريِ وحداني در آنجا امـر              زنند  مي سرباز ظاهري   ةاين نشئ 

نچه ، و آ  است به مناسبت قطع  كنند؛ از اين رو آنچه اينجاست       كرده بود در اينجا قطع مي     
  . به مناسبت استوصل آنجاست 

آنچه را كه خداوند در قوس صـعودي بـه آن فرمـان داده بـود         :نزديك به تفسير باال   
 قـوا   فرمان داده است،  چيزي را كه خداوند به وصل به آن در قوس نزولي            . كنندقطع مي 

اند كنند و از آنچه به آن امر شده       اي عصيان خدا نمي    لحظه يزولنو جنود الهي در قوس      
  ؛ چــون نوبــت بــه قــوس صــعود برســد ســرِ  و آنهــا آگــاه هــستندزننــدســر بــاز نمــي

گيرند و آنچه را خداوند متعال به پيونـد بـا آن دسـتور داده    عصيان و طغيان در پيش مي 
  . خداوند تعالي آنان را خوار و زبون كند. گسلندمي

. كنندين و زميني فساد مي     پاي مراتب اختياري در زمين و      ة و با اراد   بد،آنان با انتخاب    
هر چند سببِ نزديك به فساد، اختياري نبوده، ولي قطـعِ بعـد از وصـل از روي اختيـار            

كـه بخـشي از آن    ـبوده است؛ از اين رو مالمت كردنِ آنان به خـاطر افـساد در زمـين     
  . صحيح و درست است ـاختياري و بخشي غير اختياري بوده 

 فطرت و نورانيـت بـه       فاسد كردن  پاييني و زميني،     تبمرااز جملة افساد فاسقان در      
 قلبـي،   هـاي  تـاريكي اش بـه     الهي ةوديعت سپرده شده در نزدشان بود كه آن را از خمير          

صدري و طبعي كشاندند تا آنجا كه ظلمت ذاتي و دوزخيت جاوداني برايـشان حاصـل                
 اي  و مبادلـه ن معاملـه شد و آنگاه كه ميان آن نورانيت ازلي و آن ظلمت ابديِ ذاتي، چني           

صورت گرفت در چنان خسارتي افتادند كه بيش از آن براي كسي متصور نيـست و در                 
انـد، نـه     يعني زيانكاران، تنها آنـان     »اولئك هم الخاسرون  «: فرمايداينجاست كه قرآن مي   

ها و فسادها را     آن كرم  و نفوس و درون،   ها جبران پذيرند و     كسان ديگر؛ زيرا ديگر زيان    
 كارهاي انحرافـي و اعمـال غيـر         ة كه در نتيج   ها و فسادهايي   اين كرم  ولي   كند  مي حملت

  .غير قابل جبرانند ،آيدديني و سخنان بيهوده و ناسنجيده به وجود مي
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ور و  خواهيم كه ما را از اين خطرهايي كـه از هـر سـو بـه مـا حملـه                   از خداوند مي  
  . داردود نگه ش  مي و دوزخزمينموجب جاودانگي ما در 

خواهم كه بر محمـد   ميتوكنم و عاجزانه از دست نياز به سوي تو بلند مي   !خداوندا
 ذاكـران دائمـي     ةو خاندان او درود فرستي و مرا از واصـالن بـه نعـيم خـود و از جملـ                   

اري و شـكرگزاريت    زخويش و از كساني كه بر عهـد و پيمانـت پايدارنـد و از سپاسـگ                
  . شمرند قرار دهيتو را سبك نمياي غافل نيستند و اوامر لحظه

مرا به نور درخشان عزّت خويش پيوند ده تا عارف به معرفت تو گـردم و                 !خداوندا
درود  !از غير تو جدا شوم و خوف و ترسم از جانب تو باشد، اي صاحب جالل و اكرام      

  .پاكش بادپيامبرت محمد و خاندان بر خداوند و سالم بيكران 
 هجـري در نجـف   1394نه، روز هشتم شعبان المعظـم سـال         تفسير اين آيات سه گا    

  .به پايان رسيد ـكه هزاران درود بر مهاجر آن و لعنت بر دشمنان او باد  ـاشرف 

  



 

 

  

  



 

 

  

  

   بيست و هشتم تا بيست و نهمات آي
   بقرهسوره

  
  كَيف تَكفُرونَ باهللاِ و كُنتُم اَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتُكُم 

حييكُم ثُمعونَيتُرج إليه الذي خَلَقَ لَكُم ما ،  ثُم وه  
  سبع  األرضِ جميعاً ثُم استَوي إلي السماء فَسواهنَّ في

  ء عليمشيسموات و هو بِكُلِّ 
  

ورزيد؟ با آنكه مرده بوديـد، شـما را          چگونه به خداوند كفر مي    «

گردانَد  زنده مي ميرانَد؛ و بار ديگر      زنده گردانيد؛ سپس شما را مي     

 اوست كه همة آنچه را      ،شويد و سپس به سوي او بازگردانده مي      

هـا  در زمين است براي شما آفريد؛ آنگاه به آسمان پرداخت و آن           

  ».هفت آسمان، سامان داد و او به هر چيزي داناست] در[را 
  



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

  مسأله نخست

  » كيف« پيرامون كلمة
»وف« مانند ـ آيد ز مي ني »كَي« كه »كَيفو« و »ساسمي است كه معنـاي مشخـصي        ـ ؛»س

 ذهـن بـه   .آيـد  حرف آخـر آن سـاكن مـي        عاميانه  لهجه  در  و 1.مكن است ت و غيرم  ندارد
  ؟كيـف زيـد   : شـود   گفته مي  اينكهمانند  اوصاف غريزي است،    از  الِ  ؤس رايبرسد كه    مي

رأي و نظـر    و ايـن بـر خـالف         ؟دشـود أ قـائم أم قاعـ       و گفته نمي   أ صحيح أم سقيم؟    
  .اند دانشمندان نحو و اهل لغت است كه در جاي ديگر به آن تصريح كرده

  :رودبه دو شكل به كار مي »كيف« به هرحال،
  شــرطي؛ در ايــن صـورت بــر دو فعــلِ غيــر مجـزوم كــه در لفــظ و معنــا   : نخـست 

  ايـن هـستند كـه      و همـه بـر       »كيـف تـصنع أصـنع     « :شـود؛ ماننـد   متفق هستند وارد مي   
  آيـد كـه ايـن كلمـه از ادات       به نظـر مـي     2.»كيف تجلس أذهب  « :جايز نيست گفته شود   

ــا   ــست و تنه ــرط ني ــدةش ــل را   دربردارن ــين رو دو فع ــت و از هم ــرط اس ــاي ش    معن
  برخـي  .  بـراي كفايـت تـرادف، معتبـر نيـست           ضرورت به و اتفاق لفظي     دهد،  نمي جزم

  جـازم بـودن همـراه       همچنين گفته شده كه      3.داننداز نحويان جازم بودن آن را جايز مي       
                                                 

  . 1117 ، ص2 الموارد، ج قربأ: كنيد بهرجوع . 1
  . همان. 2
  . 106 اللبيب، ص مغني. 3
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   1. جايز است]امكيف[» ما« اب
 ماننـد   دوم قـصد معنـاي      يعنـي بـه   استفهامي؛ براي استفهام حقيقـي و انـشائي         : دوم

آيـد؛  آيد و چون معناي اسمي و مستقل نيز دارد خبـر هـم مـي              تعجب، نفي و توبيخ مي    
 كه اين از قبيل طلب و انـشاء اسـت نـه             د دارد وجو جا اشكالي و اين  2.»كيف أنت « :مانند

توانـد، ماننـد ديگـر       قابل صدق و كذب نيست؛ البتـه مـي         دليلو به همين    و خبر   اخبار  
  . هاي استفهامي در حكم خبر قرار گيردجمله

   شـود آيد؛ پس وقتي گفته مي     حال نيز مي   اين حرف به صورت »     ؟كيـف جـاء زيـد« 
لَ ربـك؟    «:آيد؛ مانند ه صورت مفعول مطلق مي    يعني با چه حالتي آمد و گاه ب        كيف فَعـ« 

  . است» .؛ چگونه كاري را پروردگار تو انجام دادأي فعلٍ فعلَ ربك« كه به معناي
  

  مسأله دوم

  » أموات« ةپيرامون كلم
و گـاهي بـدون      اسـت؛    زندگي جدا شـده   اموات جمع ميت به معناي كسي است كه از          

   3.دسي يد و تشيدآيد مانند س  ميتشديد
   ـدر كـاربرد    ـ كه عـرب تفـاوتي ميـان دو وزن مـذكور      آمده استتاج العروس در 

  اَبيـات و   : اسـت؛ ماننـد    »ميـت « شود كـه امـوات، جمـع      چنين گفته مي   هم 4.قائل نيست 
   5.بيت

  مرد[مات [    وتاً، ضدم و يمات يموت »ييح« ]  ة برخـي واژ   6.اسـت آمـده   ] زنده شـد 
بـراي حيـوان جنبنـده      ،  »مـات « گيرنـد؛ آنـان بـراي انـسان       هر جايي به كار نمي    مات را   

                                                 
  . همان. 1
  .1117 ، ص2 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 2
  .1250، ص2 الموارد، ج قربأ. 3
  .587 ، ص1، ج  تاج العروس.4
  .584 ، ص2 ، جالمصباح المنير. 5
  .1250، ص2 الموارد، ج قربأ. 6
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بـراي  » مـات « و بكـار بـردن    1.گيرنـد و براي شتر تَنَبلَ را به كار مـي         »نَفَقت« ]وباركش[
  .شايستگي دارد] رداراي روحيه [انسان حيوان و گياه و

  اينگونـه آمـده     »حيـات « هـاي  به حـسب گونـه     »موت« هاي در مفردات راغب، گونه   
  :است

ي األرض بعـد     « :است؛ ماننـد  ] رشد كننده  [ ناميه ة قو برابر كه در    مرگي: نخست حـي
  ».كند زمين را پس از مرگش زنده مي 2؛موتها

اي كـاش پـيش      3؛يا ليتني مت قبلَ هذا    « :مانند ؛]حواس[  حاسه ةاز ميان رفتن قو   : دوم
  ».از اين مرده بودم و از ياد رفته بودم

ن كـان ميتـاً    « : عاقله كه منظور، جهالـت اسـت؛ ماننـد        ةاز ميان رفتن قو   : ومس أو مـ
  ».آيا كسي كه مرده بود پس او را زنده كرديم 4؛فأحييناه

غم و  [و مرگ    5؛و يأتيه الموت من كلّ مكان     « : زندگي؛ مانند  ةاندوه تيره كنند  : چهارم
  ».آورد  مياز هر سو به او روي] اندوه

 جانها را هنگام مـرگ    خداست كه    6؛في اال نفس حين موتها    توياهللا  « :؛ مانند خواب: پنجم
  ».يردگ مي

چيـزي ويژگـي و   رسد اين است كـه هـر   چيزي كه پس از تأمل و درنگ به نظر مي         
 بر  نسبت مرگ از ميان رود،    رود و آنگاه كه اين ويژگي         مي خاصيتي دارد كه از آن انتظار     

                                                 
  .584 ، ص2 ، جيرالمصباح المن. 1
  . 50 /روم . 2
  . 23  /مريم. 3
  . 122 /انعام . 4
   .17 /ابراهيم . 5
خـواب مـرگ سـبك و مـرگ، خـواب           : پنجم خواب، گفته شده است    : در مفردات چنين آمده است    . 42/ زمر  . 6

كم بالليـل  و هو الذي يتوفـا  : ناميده است و فرموده است    » توفّي«سنگين است، و براين اساس خداوند هر دو را          
القرآن،   غريبالمفردات في   ... و] 42/ زمر  [؛ اهللا يتوفي االنفس حين موتها والتّي لم تمت في منامها            ]60/ انعام  [

  .477 ـ 476 ص
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 اشاره كرد؛   »يحيِ األرض بعد موتها   « ةتوان به آي   مي ؛ از آن جمله   است، درست   چيزآن  
توان در آن كـشت      رود و نمي   از بين مي   ميرد و خاصيتش  زيرا خود زمين و خاك گاه مي      

 اسـت   »موات« آنها زمين  يكي از    زيرا زمين از جهت قابليت كشت سه دسته است،        . كرد
رو  از ايـن    نمي پـذيرد؛    و كشت را    را ندارد  كشت قابليت    موات، زميني است كه    و زمين 

يكـي وجـود پـيش از       : اسـت  احتمـال    در آن چنـد    »كنـتم أمواتـاً   « :ودش   مي وقتي گفته 
 ديگـري وجـود     .نيـست  در آن    ويژگي نبـاتي و حيـواني      نباتي و حيواني؛ زيرا      زندگاني

انـسانيِ جاهـلِ     ؛ احتمال ديگر، وجـود    ندارد را انساني،   يتخاصو   ويژگيحيواني؛ زيرا   
صـورت  بـه    اين كلمه در همة معاني مذكور،        در هر صورت كاربرد    است و    غافلِ گمراه 

 بنـا بـر اعتبـارِ وجـود     ـ  بـه عكـس آن   بر زنده و »موت«نين اطالق همچ. استحقيقي 
  . جايز است ـ نبود ويژگي ديگري در آن ويژگي خاصي در آن و

  

  مسأله سوم

  » ثم« پيرامون كلمة
 عطفي است كـه    بايد گفت كه حرف      »ثم«؛ اما    شد بحث حرف فاء، پيش از اين       پيرامون

  : گويد ابن مالك ميكند،  ميفاصله داللتبر ترتيب و 
 1و ثُم للترتيب بانفصالِ    الفاء للترتيب باتّصالِ                

آيد مانند آنچه در شعر     در مي  ثُمة   بنابر قولي، حرف تاء به آن ملحق شده به صورت،         
  :آيدزير مي

 2ال يعنيني :فمضيت ثُمت قُلت     يسبني مئيللا لقد أمرُّ علي و        
   و. باشـد حـرف اشـاره     زيرا احتمـال دارد كـه        رسد باال به نظر، اشكال مي     سخندر  

                                                 
مبحـث  : الفيـه ابـن مالـك     . »استباجدايي   ولي حرف ثم براي ترتيب       باپيوستگي است حرف فاء براي ترتيب     «. 1

   .6عطف نسق؛ بيت 
گـويم مـرا منظـور      كنم و سپس مـي    كنم و به او توجهي نمي     دهد گذر مي   كه به من دشنام مي     يت بر پست فطر   «. 2

  .95، ص 1الموارد، ج  ؛ اقرب1882، ص 2الصحاح، ج . »!نداشته است
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آمدن آن با تاء براي عطف، ثابت نيست و در قرآن عزير هم ذكري از آن به ميان نيامـده                    
  . است
  

  مسأله چهارم

   »أحيا« پيرامون كلمة
: ور شود؛ أحيا األرض   در آتش دميد تا شعله    : خداوند او را زنده كرد؛ احيا النار      : أحياه اهللاُ 

است و كمي پـيش از   ةحيا اصلِ كلمه،  1.، سرسبز و خرّم گردانيد    خشكيزمين را بعد از     
رو وقتـي   از اين .  است چيزي مورد انتظارِ از     يت و خاص  ويژگياين گفتيم كه منظورِ آن،      

 همچنـين، زمـين   . گوينـد  گچ وجود دارد به آن، گـچِ زنـده مـي           ةريِ گچ در ماد   تأثيرگذا
 اين گويند؛ بنابر اش حفظ شده باشد به آن، زمينِ زنده مي        هنگامي كه خاصيت و باردهي    

  .غير از روح نباتي، حيواني و انساني است» تحيا«
  

  مسأله پنجم

  » إلي« ةپيرامون كلم
، همچنين كانَ، ضـميرخطاب و بـاء پـيش از ايـن             هاي ماضي، مضارع  تفسير مفاد هيئت  

  . رسيده است »إلي« گذشت و اكنون نوبت به تفسير
  :اندچند معنا ذكر كرده »إلي«  براي تفسيردانشمندان علم نحو

در دخول غايت در مغيا اختالف نظر است؛ ما   .  انتهاي غايت زماني و مكاني     :نخست
و حق، عدم آن است مگر آنگاه كه قرينه وجود          ايم  در تحريرات خود آن را توضيح داده      

  2.داشته باشد

                                                 
  . 251 ، ص1 الموارد، ج قربأ. 1
  .157 ، ص5، ج تحريرات في األصول: رجوع كنيد به. 2
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چـه كـساني در راه خداونـد         1؛من أنصاري إلـي اهللا    «: به معناي معيت است؛ مانند    : دوم
من ينصرني إلي اإليمان باهللا و إلـي داراهللا و          « توان آن را بر    البته مي  ».ياوران من خواهند بود   

كرد كه در اين صورت براي غايت اعتباري و معنـوي           حمل   »... و إلي ذات اهللا و     اآلخرة
  . است؛ مانند السفر إلي اهللا

   زنــدان نــزد مــن خوشــتر اپروردگــار 2؛رب الــسجنُ أحــب إلــي« :تبيــين؛ ماننــد: ســوم
  چنـين جـايز اسـت    هم. رب السجنُ محبـوبي : ست؛ يعني احتمال زايد بودن نيز ه     .»است

  شـود؛ كـه بـاز      و تحليـل     استخراج   ».ا به او نزديكتريم   م 3؛و نحنُ أقرب إليه   « :ةكه مانند آي  
تواند غايت اصطالحي باشد كـه ابتـدائيت،      هم غايت اعتباري است؛ ولي در صورتي مي       

؛ براي اينكه إلي در هر دو جمله        »البصرةِ إلي الكوفة  سرت من   « : شود؛ مانند  افزودهبه آن   
كـه  همچنان ـ  »ةــوفـكـالي ـب إلرـحن أقــن« :شودبه يك معناست؛ پس وقتي گفته مي

   .غنيمت شمار. برگشت آن به مبدأ اعتبار است ـروشن است 
  ؛ ولـي همگـي بـه حـسب تحليـل بـه يـك               »تأكيد« و »عند« ،»من« به معناي : چهارم

   بـه حـسب مـصاديق و برخـي اعتبـارات اسـت؛ بنـابراين                تنهاگردد و تفاوت     برمي معنا
شود؛ ولي غايت زمـاني و مكـاني        ميو تحليل   ستخراج   نيز بر غايت، ا    »و إليه تُرجعون  «

  ن و شـؤ  رد و   زمـان رو، رجوع به سوي او با كنار گذاشتن مظـاهر مـاده و              نيست؛ از اين  
   اوقـات و لحظـات      ة است؛ هـر چنـد او در همـ         كاري درست  شيطان،   هاي ارتباطدنيا و   

  هـا   كتـاب  و ديگـر   »يمغنـ « بنابراين، آنچه در كتـاب    . تر است از رگ گردن به ما نزديك     
مؤلفـانِ   ـ  آنهـا . نيـست كـافي  مقـصود  از معاني مختلف و زياد در اين موارد آمده براي 

، و مـا بـر اجتهـاد و         رونـد ه پيش مي  ـويش ب ـ باطل خ  ةوـر شي ــبـ   يـايـه ن كتاب ـچني
  .كنيم تحقيق گسترده تكيه مي

  

                                                 
  . 14 /صف . 1
  . 33 /يوسف . 2
   .85/ ، واقعه 16/ ق . 3
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  مسأله ششم

  پيرامون الفاظ آيه بيست و نهم
  . پيش از اين گذشت »األرض« و »الخلق« تفسير

 عام مجمـوعي، بـا لحـاظ داشـتنِ          ةدر افاد و  نيز روشن است     »جميع« ةكلمو معناي   
  . روداجزائي طبيعي يا اعتباري، به كار مي

 توضيح داده شـد؛ امـا   »أنذرتهم سواء عليهم أ« ةدر ذيل آي »و سوي »استوي« معناي
  كـه بـراي غايـت     ـ   استوي بـه إلـي  ةينكه تعديكنيم و آن ااي اشاره ميدر اينجا به نكته

رساند كه اين امـر و قـصد،     بر معناي اراده، قصد و توجه، اين معنا را ميافزون ـ  است
 پردازش به آسمان، متأخر از آفرينش زمين، كـه در ايـن آيـه و    اينكهغايتي دارد و ديگر  

  .  اشاره شده، صورت گرفته استها به آنديگر آيه
نيـز   »سـبع « معناي. به حسب لغت، پيش از اين صحبت شد        »سماء« ايدر مورد معن  

  . روشن است
ل  مفص اصول پيرامون آن   ما در    1.اندنيز معاني بسياري ذكر كرده     »كلّ« در مورد كلمة  

 چيزي كه محقّق است اين است كه اين كلمه براي تكثيرِ دخـول بـدون              2.ايمسخن گفته 
ة فرديت يا جزئيت از قرائن خارجيه، معلوم گـردد          است؛ اما استفاد  ] فراگيري[ استيعاب

توضيحِ ايـن بحـث در جـاي خـود          . شودو استيعاب نيز از مقدمات حكمت فهميده مي       
 برآن داللـت  ».كند  ميهر چيزي را نابود 3؛تُدمر كلّ شيء« عبارت قرآنيِ  درستي. آمده است 

 بيانِ استيعاب نبوده و مجاز نيز       ، جايگاه گونه كه روشن است اين مقام      زيرا همان  .كند مي
 و  »كلّما أضاء لهم مـشوا فيـه      «بخشي از بحث پيرامون اين موضوع، ذيلِ        . آيد  نمي الزم
نيـز   »شيء« ة كلم معناي »كلّ شيء قدير  «هنگام بحث از    .  گذشت »كلّ شيء قدير   «ذيلِ

  . بيان شد
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   بايـد آن را   يقـت،   ه بـه حـسب حق     اما از نظر ماد   : »معلي«بحث پيرامون هئيت و ماده      
   آن  و شـرح  .  و به حـسب معنـاي لغـوي نيـز روشـن اسـت              جستجو كرد در جاي خود    

  . در جاي مناسب خود، خواهد آمد  ـبه خواست خداوند تعالي  ـهم
و فـوق كـلّ     « ولي عبارت قرآنـي      1داند؛ را براي مبالغه مي    آنسيبويه،  ،  »هئيت«و اما   

ـ مبالغه نيستپي كه در ـ  ».، داناتري هستو برتر از همه صاحب دانشي 2؛ علم عليمذي نظر   
بـه  تكثير نيز غير از مبالغه است؛ زيرا اعلم بودنِ كسي از كـسي ديگـر،                . كنداو را رد مي   

 مبالغه از محسنات شعري است و چنين صناعتي بـا           زيرا ،ضرورت مستلزم مبالغه نيست   
 روشن بودن امرِ واقع،     كذب سازگارتر است؛ از اين رو در صورت صادق بودنِ قضيه و           

رسـاند و    كـه مبالغـه، كثـرت واقعـي را مـي         نظـر بر ايـن    بنا ،آري .وجود ندارد اي  مبالغه
بـه  يا قيام ماده بـرآن،       ه از فاعل  صدور ماد رساندن  هاي مبالغه در زبان عرب براي        هيئت

 ايـن صـورت    وضع شده است، مانعي براي مبالغه بودنِ فعيل نيست و در             ،صورت زياد 
، نـه تلـبسِ     »تلـبس «اصـل    رسـاندن  بپذيريم هيئت فاعل براي      اينكهاي نيست جز    ارهچ

بر كسي كه علمش زياد است،       »عالم« خاص، وضع شده است؛ و گرنه، مجازيت اطالقِ       
  .آيد؛ پس نبايد خلط مبحث كردالزم مي
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  قرائت
متعـدي  » رجـع « خواننـد و آن را از     مي »تُرجعون« در آيه را   »ترجعون« ةجمهور، كلم  ـ1

 ولي مجاهد، يحيي بن يعمر، ابن ابي اسحاق، ابن محيصن، فياض بن غـزوان،               1دانند؛مي
  2.دانندالزم مي »رجع« خوانند و آن را ازمي »تَرجعون« سلّام و يعقوب آن را

 3.انـد را بـر فـتح و نجـديان آن را بـر امالـه قرائـت كـرده                  »اسـتوي « ازيانـحجـ  ـ2
  4.شودهاي هفتگانه، به هر دو صورت خوانده ميدر قرائت: گويد  ميالبحرالمحيط

ـ  « را با ساكن كردن هاء يعني      »هوو« كسائي و قالون   وابوعمرو   ـ3 ه و بقيـه، آن     »وو
و يعقوب آن را با هـاء سـكت در آخـر آن و بـه                 »و هو «  اصل، به ضم آن، يعني     بنابررا  

  5.اندقرائت كرده »و هوه« شكل
: هاي گوناگوني دارد كه همين موجب گوناگونيِ قراءات شده اسـت          گويش »هو «ـ4

 مـشدد   ؛حـذف آن در شـعر      ؛)يعني همـين قرائـت مـشهور      ( تخفيف واو در حالت فتح    
  6. ساكن خواندن آن نزد قبيله بني اسد و قبيلة قيس؛خواندن آن نزد قبيلة همدان

بـا   ـاسـت   بـسيط يـا مركـب    وضع آن كه آيا  ـاقوال اهل علم و فضل در اين كلمه  
نظر بـه حـذف    ـاي بسيط و برخي ديگر از آنان  آن را كلمه برخي: يكديگر تفاوت دارد

اي مركـب از هـاء اصـلي و    آن را كلمه ـواوِ آن در تثنيه و در جمعِ آن، يعني هما و هم  
 شـده   زودهافـ  به آن    نگارش و   تلفظدانند و بر اين باورند كه واو براي راحتي در           واو مي 
 ـ به خواست خداوند تعالي ـ مباحثي در اين خصوص در برخي از مباحث آينده  7.است

  .خواهد آمد
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  الخط  رسمسخني پيرامون
تر اين بود كه استوي و سويهن، به شكلِ          به تطابق وجود كتبي و شفاهي، مناسب       با نگاه 

ـ      استوا و سواهن يعني با الف نوشته مي        اشـاره بـه    ر اصـل و     شد؛ ولي نظر به محافظت ب
ماد ه با ياء نوشته شده استحقيقت.  

شود؛ زيرا اگر    مي سخت كار،   »ثم إليه تُرجعون  «در   »إليه« اي مانند  اما در مورد كلمه   
 يعني بـا يـاء      رايج با همين قرائت     مورد توجه قرار گيرد    مطابقت ميان دو وجود      رعايت

بوده و   »إلي هو « ،»إليه« كه اصلِ اين؛ براي   شده است شود؛ ولي اصل، رعايت     خوانده مي 
  . شودإلي با الف مقصوره خوانده مي

با ياء به خـاطر ظهـور يـاء بـه هنگـام              »إلي« شود كه كتابت  گونه حل مي  مشكل، اين 
نيز در اين صورت، گواه بر اين اسـت   »هو« اتصالِ به ضمير است و حذف واو از ضميرِ     
واو بـه آن   ـهمانگونه كه روشن اسـت    ـو  كه اصل، همان حرف واحد يعني هاء است 

  . ملحق شده است
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  نحو و اعراب
 از سـيبويه  پيرويبه دانشمندان نحو  از گروهي به نظر   ـ »كيف تكفرون باهللا  «در   »كيف«

ـ داننداين كلمه را اسم و ظرف دائمي ميكه   و عامـل آن،  و در محل نصب،  استحال  
 ندانـسته و محـل آن را در صـورت مبتـدا              ولي اخفش آن را ظرف     1 آن است؛  پسفعلِ  

 ابن مالك منكـر ظـرف بـودن آن    2.داندبودن، مرفوع و در غير اين صورت، منصوب مي     
 مختار ابن هـشام نيـز       3؛شود تفسير مي  ظرف كه به    وجود دارد است؛ ولي در آن معنايي      

  . كند و داخل نشدن حرف جر بر سر آن، نظرِ وي را تأييد مي4همين است
ال نيـست تـا ماننـد همـزه،         ؤدر مسأله، اين است كه اين كلمه، تنها براي سـ          تحقيق  

 عرَضيِ مبهمـي اسـت كـه        ويژگيحرف باشد و اعراب نگيرد؛ بلكه براي سؤال پيرامون          
، مفهـوم آن، مركـب از   ايـن اسـاس    بـر دارد؛    مي آيد ابهام را از آن بر     آنچه پس از آن مي    

رد و اعرابش هر گـاه پـس از آن، چيـزي            پذي معنايي حرفي و اسمي است كه اعراب مي       
ـ غير از فعل بيايد ـ بنابر خبر بودن    »كيـف « مرفوع است؛ ولـي در غيـر ايـن صـورت،      

  .باشد  مي حال، خبر و يا چيز ديگري، بنابراينگيردمعمولِ آن فعل قرار مي

ـ اي نحوي داللت دارد و آن در اين آيه بر مسأله»و كنتم أمواتاً «:سخن خداوند   بـر  
جواز ماضي بودنِ  ـ  ا مبني بر لزوم استقبالي بودنِ جملة حاليههخالف نظر معروف نحوي

 و  »قـد «ابوحيان در چنين صورتي خـود را ملـزم بـه حـذف حـرف                .  حاليه است  ةجمل
  .  استروشن وي اشكال سخن 5.داندتجويزِ حاليه بودنِ جمله مي

بـراي عليـت    واو اينكـه يل و يـا   در موضع تعل»و كنتم أمواتاً«احتمالِ بودنِ عبارت    
ه  است؛ به دليـل اينكـ      گويندهقوي است و مورد تعليل، همان معناي مقصود براي          باشد  
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 اسـت كـه   فـرد مقابـل  ، فهماندن اين معنا بـه  آيد مي بر  از استفهامِ انكاري و تعجبي     آنچه
  . وقتي خداوند براي او چنين و چنان كرده، شايسته نيست كه به او كفر بورزد

 در جملـة   »قام األمير « يق در مسأله، اين است كه هر چند شاهدي بر حاليه بودن           تحق
شود شاهدي براي حاليـه    وجود ندارد و وقتي قد به آن ملحق مي         »جاء زيد و قام األمير    «

 ةشود ولي به حسب مقامِ ثبوت، حاليـه نـشده؛ بلكـه بـه حـسب اراد                بودنِ آن جمله مي   
 تصديق و اثبات نيازمند قرينـه اسـت و          ي در مرحلة  كه حال باشد؛ ول   متكلم جايز است    

 است و همين عبـارت، تـا آخـر    »فأحياكم«، عبارت آن وجود دارد و آن در آيه شاهد بر  
بدونِ نياز به التزامِ حـذف   ـاي براي جملة نخست و شاهدي بر حاليه بودن آن  آيه تتمه

ي از شـواهد بـر آن        استينافي شاهد  ةاست؛ همچنين جايز است كه اين جمل       ـ حرف قد 
 نظر  »ثم يحييكم ثم إليه تُرجعون    «البته عبارت   . باشد؛ ولي اين كار از ذوق به دور است        

به استقبالي بودنش و يا نظـر بـه اينكـه حاليـه در حكـم تعليـل اسـت و علـت، حتمـاً                         
   . پس نيك بينديش. مستأنفه استةقرار گيرد، جمل پذيرش طرف مقابل بايست مورد مي

 هر دو احتمال پيـشين وجـود        »هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعاً       «ت  در عبار 
گونه بوده   اين فرضيدارد و حذف حرف عطف در صدر كالم جايز است؛ يعني با چنين              

  !؟»كيف تكفرون باهللا و هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعاً« :است
ـ احتمال ابتدائي بودنِ عبارت مذكور  نيـز   ـ  خداونـد براي بيان عظمـت و خالقيـت    

بـه چنـان    « :شـود هست و از اين نظر، آيه در موضعِ ارشاد اسـت و نتيجـه، چنـين مـي                 
آفريد و براي شـما چنـين و چنـان           براي شما زمين و آنچه را در آن است        كه  خداوندي  

   ».كرد، كفر نورزيد
، همان نظر نخست است؛ زيرا در آيه، عائدي وجود دارد كـه بـه               تر تر و روشن   قوي

  .  آية پيشين و از توابع آن استدنباله اين بنابرگردد؛ يشين برميآية پ
 و  باشد مي »أرض« و يا  »لكم«  در تمييزو صاحب حال آن، يا      است   حال   »جميعاً«اما  

  . بودنش براي اين كلمه بيشتر استتر است، احتمال حالچون به ارض نزديك
 چـون   »الـسماء « كـه    تاسـ  مطرح   پرسش اين   »فسواهنّ«در مورد ضمير مفعولي در      
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وجود دارد كـه آسـمان       ديگر نيز    پرسش. جمع برآن برگردد  تواند ضمير   مفرد است نمي  
 و  »هـا  آسـماني « ،ت و معنا ندارد كه مراد از آن سماويا         به معناي جهت باال است     ]سماء[

   . باشدماجرا
ه به نظر نگارنده، در مورد مذكور، نوعي استخدام به كار رفته است؛ بدين صورت ك              

 قـصد شـده   ]هـا  بااليي[ عاليات، ـ به مناسبت سموات  ـ از سماء، جهت باال و از ضمير
در جـايِ   بـه زودي    .  به اعتبار بينندگان و يا به اعتبار اَجـرام اسـت           »عالي«است و تكثير    
  .روشن خواهد شد، سماوات و سماويات آسمانخود حقيقت 
 افراد عرضيِ غير بـدلي      ةو اراد جنسِ قابل صدق بر كثير، بدل از سماء         ة   اراد احتمال

زمخـشري،  . رود مـي نيز  ـ  همانگونه كه در موارد مشابه بيان شده است ـ  از ضمير جمع
  .  نداردالؤ وس با اشكالي كه ارتباط1وجه ديگري ذكر كرده

» پـردازش  ،تسويه«  در حكم مفعول دوم است؛ زيرا»سبع سموات« :كالم حق تعالي  
خداوند آن را هفت    ، پس   ، واقع شده است   آسمانصادر و بر    كه كار خداوند است از او       

 و هيئت باب تفعيـل نيـز بـراي تغييـر دادن و              . اين به حسب معناست    تا قرار داده است   
  .غنيمت شمار.  آن براي آن وضع نشده باشدةآيد، هر چند كه ماددگرگون سازي مي

ـ كـه     بدل از مبهم، يا از عائـد       :اما ديگر احتماالت پنجگانه    يـا   دگـرد  برمـي  ه سـماء  ب
 شـرح   .همه دور از تحقيق اسـت      ،و يا تمييز   ،، يا حالِ مقدر   )يعني سوي منهنّ  (به   مفعولٌ

  .  و ديگر جاها آمده است2البحرالمحيطاحتماالت پنجگانة مذكور در 
است، جايز است زيرا مجمـوع      » سماء«به سماوات كه جمع سالم      » سبع «تمييزو اما   

  .استعمال دور استديگري وجود ندارد يا 
 احتمال آن دو وجه و ديگر وجوه مذكور وجـود           »و هو بكلّ شيء عليم    «در عبارت   

و به طور مـستقل بـا       باشد؛   ميتتمه براي مطالب اين آيه       تر اين است كه    و مناسب دارد؛  
   .ارتباط ندارد پيشين ةآي
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  معاني و بالغت

  وجه نخست

  پيوند اين دو آيه با آيات پيش از خود

جا، بـراي بيـان حـالِ        تا اين  »يا أيها الناس  «ن است به ذهن بيايد كه آيات پيشين از          ممك
انـد آمـده باشـد و       پرستان و كساني كه عبادت خداوند تبارك و تعالي را ترك كـرده            بت

  ت للكافرين «عبارتشترك ايـن گـروه بـا آنـان باشـد و             رمزي براي سرنوشت مـ     »أعد
هاي قرآن   نيز بيانگر اين باشد كه كافر در حقِ مثَل         »واو أما الذين كفر   «چنين عبارت   هم

كيـف  « ةگيري شود كه هيچ مناسبتي ميـان آيـ     چنين و چنان گماني دارد و اينگونه نتيجه       
 با آيات پيشين نيست؛ به ويژه اينكه آنان به خداوند و بـه ذات مقـدس                 »...تكفرون باهللا 
كنـد،   آنـان را بـه خداونـد نزديـك مـي           نكـه ايبراي  ها را   اند؛ بلكه تنها بت   او كافر نبوده  

در كتب تفسير هم آمده است كه اين آيه با آيات پيشين پيوند داشته و               و   .برگرفته بودند 
 چنـين نيـست و   اينكه، با است ـ  يعني اثبات توحيد و رسالت ـ  تكرار مقصود آن آيات

   .آن آيات پيرامون توحيد عبادي است
 »كيـف تكفـرون   «عبـارت   اكنون روشن شده اسـت      و به همين دليل آنچه براي من        

خواهد به آنان بگويد كه خداوندي بـا چنـين            كافرانِ به عبادت است و مي      برايخطاب  
همچنـين  . تر است  ها و از آن اباطيل سزاوارتر و شايسته        صفات، براي پرستش از آن بت     

نيـز   ـ  حيـد ذاتـي   دليل بـر تو ةيعني افاد ـ   شروعي به امري ديگرةا نقطجتواند از اين مي
  .باشد

بنا  ـ   همانگونه كه گذشتـ »و أما الذين كفروا« :آنچه به حقيقت نزديكتر است آيه
ها  ؛ زيرا آنان، آن مثل    دارد »الذين آمنوا ثم كفروا   «در گروه خاص يعني     ظهور  به وجهي   

وه همان گـر  ـ  همانگونه كه معلوم شد ـ  كنند و مراد از فاسقان نيزرا درك نكرده و نمي
كند تا كـافراني را كـه بـت          پيشين، مسير كالم تغيير مي     ة آي دنبالهاست؛ بر اين اساس از      
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 آنچه را كـه بـه آن چنـگ          اينكه و تا    ،پرستند به سوي آنچه حق است رهنمون سازد       مي
 نماينـد و توهمـات و تخيالتـي را كـه در             انديـشه اند رها كنند و در آيات خداونـد         زده

سازندبه آنان دست داده رها م كَموضوع امثال و ح .  
كند؛ زيرا اقرار آنان به خداوند تعـالي، از          باال را تأييد مي    ة گفت »ماذا أراد اهللا  «عبارت  

از  را   اين عبارت، روشن است و اختالفشان تنها در عبـادت و رسـالتي اسـت كـه آنـان                  
  . دارد ميبازعبادت باطل 

يوند اين آيه بـا آيـات پيـشين آمـده           از آنچه گفته شد نادرستيِ آنچه در تفاسير در پ         
شود كه پيوندي كـه مـا در اينجـا بـه آن اشـاره               شود و نيز مشخص مي    است آشكار مي  

  .  استتر نزديكتر و قويكرديم 
  

  وجه دوم

  » كيف« ة به وسيلپيرامون پرسش
 بـا  اسـت؛    سـرزنش يا براي تعجب و يا       »كيف« كهاند    علما در اينجا اين نظر را برگزيده      

؛ زيـرا ايـن روش،      گـردد   نمـي  جمـع  بالغت عالي بـا تعجـب        زيراگونه نيست؛   نآنكه اي 
  . و ارشاد استپندمعيارها و موازينِ مخالف  كند و را آزرده ميهاي شنوندگان نفس

 چنـين   سبب. جا از احتمال تعجب بدتر است     در اين  »كيف«  در مورد  سرزنشاحتمال  
 اشاره  به آن در مبحث پيشينكه.  استاحتمالي از سوي آنان نيز به خاطر پندارهاي آنان     

  . شد
 كه قرآن به خاطر نرم كردن دل آنان و توجيه با نـرمش و               نزديكتر به واقع اين است    

بعيـد  تنهـا    چگونه   و! دهد مورد ندا قرار مي    »كيف تكفرون باهللا  «مداراست كه آنان را با      
وند تعالي براي شـما   خدا آنكهباشود؟  موجب كفر شما ميضرب المثل مثالها و   دانستنِ  

!  است دلسوز و بر شما     مهربانچنين و چنان كرد و شما را پرورش داد و نسبت به شما              
و شما بـه سـوي عنايـت و    ! روي زمين است براي شما آفريد    را  شما را آفريد و هر چه       
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   ! نيست كه به مانند چنين خدايي كافر شويدسزاوارگرديد؛ لذا رحمت او بر مي
 از پـس  يكـي از وجـوه بالغـت، بـه كـارگيري نـرمش،       :گفـت  تـوان  همچنين مـي  

      ت عمـل    در آن  تا آخر آيه،     »...الذين،  إلّا الفاسقين «سختگيري است و چون عبارتشد 
 غايب بوده است، در اينجا به جهت تسلّي دادنِ ميل و خاطر             ة صيغ انسبت به كافران و ب    
  . ستاي، آنان را مورد ندا قرار داده اآنان، با چنين شيوه

  

  وجه سوم

  التفات از غيبت به حضور
در اينجـا از غايـب بـه مخاطـب، التفـات            .  است ]توجه[» التفات«يكي از وجوه بالغت     

بـه صـورت    تشديد و سختگيري بـود و       ،  ]آية پيشين [غيبت   ندر آ . صورت گرفته است  
از شـكل    ، آنان بود و در اينجا براي شكستنِ آن سختگيري و شـدت            متوجهغير مستقيم   

 سرشار از لطف، توجيه و پنـد و انـدرزِ كـارا آورده              سخني و   برگشتايب به مخاطب    غ
  . شد؛ لذا نبايد خلط مبحث پيش آيد

  

  وجه چهارم

  خطاب قراردادنِ شخص با صفتي كه در حال خطاب دارد
  ويژگـي و خـصوصيتي اسـت        حال مخاطب با توجه بـه        مالحظهيكي از وجوه بالغت،     

جز با آوردنِ فعل مضارع امكان پذير نيـست؛ از   ن موضوع و اي ، در حال خطاب دارد    كه
شد كه خطاب شامل كـساني شـود        موجب مي  »كيف كفرتم « : بود گفتهاين رو اگر قرآن     

كه در حال حاضر كافر نيستند و اين خالف بالغت بود؛ هر چند كه آنان پـيش از ايـن                    
ت با چنين شـكلي آنـان   كافر بوده و به هنگام خطاب ايمان آورده باشند؛ پس، جايز نيس    

 به حسب آنچه گفتـه      ـ را مورد خطاب قرار داد؛ از اين رو در اينجا هر چند فعل ماضي             
 اسلوب توجيه ديني همين شكلي را كه در ةرسد؛ ولي مالحظتر به نظر ميمناسب ـ  شد
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  .كندقرآن آمده اقتضا مي
   

  وجه پنجم

  »حيات« پيش از ة براي دور»موت «بكارگيريپيرامون 
هـا و آنچـه هـيچ       اموات و ميت بر عدم     بكارگيريمكن است اين بحث پيش بيايد كه        م

 زيرا آنهـا،  .  نيست رواوجود خارجي ندارد و پيش از اين نيز موجودي زنده نبوده است             
اند تا خداوند آنهـا را   نبودهآنها چيزي، بلكه  تا آنها را زنده كنداند مردگاني نبوده  ،هاعدم

اند تا خداوند آنان را به تـدريج ايجـاد و سـپس زنـده                نبوده چيزي يا   زنده كرده باشد و   
هل أتي علي اإلنسان حين من الدهر       «:فرموده است   خداوند   و از همين رو      ،كرده باشد 

   ». نبودد ياراي از روزگار گذشت كه چيزي در خو آيا بر آدمي پاره 1؛لم يكن شيئاً مذكوراً
  از  »يميـتكم « ة نـوع كـاربرد بـه اعتبـار كلمـ     ، ايـن اسـت كـه ايـن        ها ليكي از احتما  

باشد؛ ولي چنـين احتمـالي بعيـد بـه نظـر       ـكه از محسنات معنوي است   ـباب مشاكله  
  . رسد مي

 ]يعني دگرگوني[باشد  »حول« ة، اين است كه اين كاربرد به اعتبار عالق     ديگر احتمال
         ايـن  . ن بوده، زنده شـده اسـت       در آ  زندگي ةزيرا آن، بعد از اينكه زنده نبوده و تنها، قو

  . رسدميناحتمال نيز مناسب به نظر 
زمينِ مـرده كـه هـيچ    :  موت و ميت، اعم است؛ مانند    كه مفاد است  احتمال سوم اين    

بـه خواسـت     ــ  د و ـاره ش ـ لغت به آن اش    ايـبيان معن  در   هـنيست چنانك در آن   زندگي  
  شـود بررسـي     يـه اسـتنباط مـي     از آ آنچـه    و   ، آن نتـايج در مباحث آينـده نيـز        ـ خداوند

   است كـه انـسان، حيـواني بـوده و سـپس مـرده تـا انـساني            گويا چنين آيه  . خواهد شد 
  . ...شده و

  كـافر  خدايي بهچگونه  ؛ يعني   باشد پيشين   ة آيه، ناظر بر مفاد آي     اينكهاحتمال چهارم   

                                                 
  . 1 /انسان . 1
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 پـا    كه از شما پيمان گرفت و شما پيمـان او را پـس از تأييـد و تـصديق زيـر                     ويدش  مي
 ة و صـل خداونـد  آن فرمان داده بود و آن پيونـد بـا   پيوند با آنچه خداوند به   و   ،گذاشتيد

به حـسب   ـ و احوالِ پيشين  هاي گذشته در دوره شماكه  آنبا گسستيد، بودرحم حقيقي 
  مردگاني بوديد و خداوند به شما حيات دنيوي داد؟ ـ مرحله و دنيا در اين زندگي

 آثـار   بروز آثار و نفـي    هاي گوناگون و نيز     به حسبِ نشئه   ـ زندگي و مرگ  ،  اينبنابر  
  .نسبي است ـها، همانگونه كه روشن است بر حسب اين نشئه

   

  وجه ششم

يگذار  منّتجايگاه آيه در پيرامونِ نبود  
 مردم و كافران را به عبادت خداوند اينكه شريفه براي ة كه اين آيچه بسا به ذهن بگذرد    

 آنكـه چنـين    بـا ؛  اسـت ها    ذكر نعمت  گذاري و  در جايگاه منت  ت كند   و ايمان به او دعو    
 »كنتم أمواتـاً  « :فرمود داشت نمي وجود  برداشتي درست نيست؛ چون اگر چنين قصدي        

در  به فرض   و اگر ! شود گذاري مشاهده نمي    زيرا در اين دو عبارت، منت      ؛»يميتكم«و يا   
م اقتضايِ حيـات در وجودشـان،   زيرا آنان پيش از عد ـ  باشد يگذار  نخست منتجمله

 بر ؛ زيرا ميراندن، دليلوجود ندارد يگذار  دوم منتةجملشك در  بي ـ  اندمردگاني بوده
و   نوعي تهديد  »ثم إليه ترجعون  « در   اينكه افزون بر اقتضايِ حيات در وجود آنان است؛       

  .  وجود داردترساندن
اسبتي با اين آيه نـدارد؛ زيـرا        اند من آنچه مفسران پنداشته  تحقيق مطلب اين است كه      

بخـشي از بحـث    ـ  پـيش از ايـن  .  قدرت خداوند تعـالي اسـت  پي آشكار كردنآيه در 
 ايـن دو آيـه،   بلكـه  ـ  ارتباط نـدارد  با آيات پيشين گذشت كه اين آيه و آيات بعد از آن

 كـافراني اسـت كـه    متوجه به همهكافر شدند و يا ،  از ايمانپس كساني است كه   متوجه
حال بر اساس آنچه ذكر شـد       . شده اند د در پيش گرفته و به طور كلي منكر توحيد           الحا

تعـالي آشـكار و      عظمت، قـدرت و اسـتيالي خداونـد          اكنون در اينجا مناسب است كه     
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 حركـات در عـالم،      ة و همـ   آفـرينش  در   دگرگونيهـا  ةكه هم و روشن گردد     نمايان شود 
    حـقّ   عالم در دست قدرت حـضرت       آدم و  آفرينش اينكهتحت اراده و سيطره اوست و       

  . است ـ جلّ و عالـ 
  

  وجه هفتم

  جمع محسنات صناعي در آيه
ـ يـاعـ ـي و معنـويِ صن ـ ممكن است همة محسنات لفظ:در جاي خود گفته شده ه ـكـ   

در كالمي جمع باشد؛ ولي با وجود  ـ  شمردنداندركارانِ علوم قرآني و عربي بر مي دست
 و ارباب شعر و فهم، آن كالم را نپسندند؛ زيرا آنچـه موافـق               آن، عقال، اهل ذوق و ادب     

اي طبع بشري است، آن حركات موافقِ موزون و آن سكنات بجايي است كـه بـه شـيوه                 
كيـف  « ةآيند؛ مثالً در آي   خاص و ميزاني معين در اثناي آن محسنات لفظي و معنوي مي           

كـه  اي  حركت ضم است؛ بـه گونـه      شود كه مبنا و اساس آيه بر         مالحظه مي  »...تكفرون
آيند مانع پيوندهاي الزم    الي آن حركات مضموم مي    ديگر حركات و سكناتي كه در البه        

 وقف بر الـف     »...هو الذي خلق لكم ما    « ةشوند و يا در آي    ميان آن حركات مضموم نمي    
 و »ويس« ،»اسماء« ،»استوي« ،»جميعا« ،»ما« شود؛ يعني اگر در كلماتساكن مالحظه مي

 از پي هم آمدنِ    ، اين افزون بر گردد؛  هاي دلنوازي مالحظه مي   دقت شود نغمه   »سماوات«
 استوي، اسماء، فسوي، سبع و سموات، آهنگ خاصـي بـراي كلمـات         ةهاي پنجگان سين

  . كندايجاد مي
  نـزد   ايـن كتـاب    پذيرشبه جانم سوگند كه اعجاز، پشت همين دقائق عالي است و            

  .  است در آنةنهفتهاي  همين ويژگيدليل بشري به عيطبا  وها سرشت
به جان دوست قسم كه از گوش دادن به اين صداهايِ همگـون، چنـان شـادماني و                  

و هـو بكـل شـيء       «از گوش دادن بـه      هرگز   كه شودسروري در درون انسان ايجاد مي     
يش از خود  با پبه طور كاملاز نظر وزن و نغمه و آهنگ  و ـ   كه در آخر آيه آمده»عليم
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  .شود زياني به آن وارد نمي ـ تفاوت دارد
  

  وجه هشتم

   آياتدرتناقضِ توهم پيرامون 
 لحـن   ،بـرد ال مـي  ؤيكي از موضوعاتي كه بالغت و بديع بودن اسلوب آيات را زير سـ             

 هدف مـورد نظـر و مطلـوب         آنچه و اين، بر     كند كه ايهامِ تناقض     اي باشد  به گونه آيات  
كـه ظـاهر در    ) بيست و نهم بقـره ةآي(ميان اين آيه    : ه عنوان مثال  ؛ ب رساند  زيان مي  است

تقدمِ آفرينشِ زمين بر آسمان و تقدم آفرينشِ موجودات زميني بر آسمان است با آيـات                
أ أنتم أشد خلقـاً  «: فرمايدا مينجخداوند تعالي در آ، رود تناقض مي گمان نازعات   ةسور

و األرض بعـد    ،  و أغطش ليلها و أخرج ضُـحاها      ،  هارفع سمكها فسوا  ،  أم السماء بناها  
آيـا   1؛متاعاً لكم و لاَنعامكم   ،  منها ماءها و مرعاها و الجبالَ اَرساها       أخرَج،  ذلك دحاها 

 و ،؟ بام آن را برافراخـت و آن را سـامان بخـشيد           دتر است يا آسمان كه آن را بنا نها         آفرينش شما سخت  
آورد، و پس از آن زمين را گسترانيد، از آن، آب و چراگاهش را بيـرون  شبش را تيره كرد و روزش را بر     

  ».وري شما و چارپايان شما ها را برجاي فرو كوفت، براي بهره كشيد، و كوه
 اينكـه بر  افزون   كه بعديت در ذكر، منافاتي با قبليت در آفرينش ندارد،            اما اين گمان  

 و مـشارإليه،  »األرض بعد ذلك دحاها «تصريح دارد كه    هم  خالف بالغت است و قرآن      
                  ات آن و يا مربوط بـه خـودآنگونه كه ظاهر است، مربوط به خلقت آسمان و خصوصي

  . جايز است ـ همانگونه كه پيداست  ـبه آسمان» ذلك« آسمان است؛ زيرا ارجاع لفظ
 ولـي   پـيش از آسـمان بـوده اسـت،        كه زمين در اصلِ آفـرينش،       پندار  چنين، اين   هم
 از آسـمان    پـس هـا در آن،     ها و آب   آن توسط خداوند و جاري ساختن چشمه       رشگست

 نادرست اسـت؛ بـراي اينكـه        همه اينها  كروي، متأخر است،     حركت در   اينكهيا   است و 
 زمـين است؛ كه اين خود البته مالزم با تقدم          »ما في األرض  « متقدم به مقتضاي اين آيه،    
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 گـسترش ، )ت و هفتم تا سي و سـوم نازعـات     بيس( است؛ همچنين به مقتضاي آن آيات     
رو هـر دويِ   جاري ساختن آب و رويانـدن چراگـاه آن اسـت؛ از ايـن          پيش از زمين نيز   
تـأخير گـسترش زمـين و خـود         اين مـستلزمِ    در نتيجه خود     و سماء، متأخرند و      چراگاه

  . زمين است
در »  تنافي ماايه«و جواب از اصل تنافي كه مخالف بالغت است، بايد توجه داشت،             

د؛ كه از هـم دور باشـد، يكـي مكّـي            عدنه مت   يك كالم واحد باشد     در صورتي است كه  
 اين است كه متقدم، همان آفـرينش        بهجوابِ از گمانِ تناقض     اما   .باشد و ديگري مدني   

اسـت و  مقـدم  ، در خلقـت   اسـت در زمـين كه مبدأ هر چيزي هر چيز و قواست و قوه    
 در نظـام جهـاني، بـه آفـرينشِ     كهاست  »م حركت زمينتنظي«  است، پس از آن  آنچه كه   

چنين جاري شدن آب و رويش چراگاه و شرايط الزم براي حركت            هم. داردآسمان نياز   
 پـس مـسألة    اسـت، ها به سوي فعليت و شخصيت كمالي و وجود كامـل            آن قوا و نطفه   

   آنهـا  ريـشه  و  مبـادي ارزاق بهروشن است و قوا و نيز  در چهار روز،   آماده كردن ارزاق  
  .  پرداختن به آسمان استپيش از ـآنچنانكه از معتقدات يهود نقل شده است  ـ

 و در آيـات مـدني جانـب         اسـت هـا    بيان واقعيت  ، آيات اما اين گمان كه آيات مكّي     
 يهـود گمـان     اينكه و   نظر گرفته شده است    درهاي دين و تشويق يهود به اسالم        سياست

اين آيات داللتي   كند و از اين رو در       سخن و باورشان تأييد مي    كنند كه قرآن، آنان را در       
 هر چند اين سـخن در جـاي خـود درسـت            مدلول آيات پيشين وجود ندارد،       برخالف

آيد كه از ساحت كتاب الهـي بـه دور اسـت؛ بـه هـر حـال، تنهـا                    است؛ ولي به نظر مي    
  . خداوند، داناي به امور است

دود و دخانِ آسـمان طبـق       : گويد از قتاده مي   رويپياما نادرستيِ سخن قرطبي كه به       
 متقدم بر   ».و سپس به آسمان رو آورد كه دودي بود         1؛ثم استوي إلي السماء و هي دخان      «آية  

 آشـكار   به خوبي  2، از آن صورت گرفته است     پسآفرينش زمين بوده و گستراندن زمين       
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و االَرض  «: گويـد  سپس مي   و »رفَع سمكَها فسواها  «است؛ زيرا قرآن صراحت دارد كه       
  . »بعد ذلك دحاها

به  و زمين ها بحث آفرينش آسمانـ به خواست خداوند تعالي  ـ هاي آينده  در بحث
  . تر بيان خواهد شدشكلي روشن
حـال  . داند قبل و بعد را ملغي مي      ة كلم داللت يكي از مفسران معاصر،      اينكهشگفت  

دانست؛ زيرا خداونـد تعـالي، ماننـد منـزه          ميآنكه الزم بود مفاد ديگر جمالت را ملغي         
 نيز منـزه اسـت؛      قطع و پايان  بودن از قَبليت و بعديت، از حركت، سكون، ماده، زمان و            

در داستان پيامبران به تقدم زمـانيِ   ـ  در يك و يا چند جا ـ  غافل از اينكه خداوند تعالي
ي، تأخّر وجـود داشـته باشـد؛        برخي از آنان بر برخي تصريح دارد؛ هر چند از نظر كالم           

ـ عزّوجلّ ـ  وي إذ جعلكم خلفاء من بعـد  « و 1»إلي نوح و النبيين من بعده«: فرمايدمي   
 او پـس  آمـدن  است كه گمان ظاهراً براي دفع اين     3؛»و قوم نوح من قبل    « و   2»قوم نوح 

بـراي    چگونـه  بنـابراين،  نيـست؛    برتقدم آنهـا  اند، دليلي    از او آمده   پس كساني كه    ناماز  
 در كاربردهاي لغويِ كالمي كه براي هدايت بشر و به مقدار فهـم و تـوان آنـان                   خداوند

 را آمده است    نادرستهاي   آنچه كه در نوشته    فريبنبايد   پسشود؟  نازل شده، ملغي مي   
  . خورد
  

  وجه نهم

  علم خداوند براي پيرامون آوردن عموم 

 » علـيم  و هو بكلّ شيء   « در ذكر عبارت     آيد كه ممكن است كسي بپرسد كه      به ذهن مي  
و هو علي كـل     «  كه به صورت   بودتر  كه مناسب ر آيه، چه رازي نهفته است؟ با آن       در آخ 
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آمد؛ زيرا اين آيات، قـدرت،      مي »و هو علي ما يشاء قدير     « و يا به صورت    » قدير شيء
 ة از آيـ   رت طبيعـي  صـو چنانكه مفسران بـه     ! رساندبودنِ اقتدار او را مي     غلبه و اليتناهي  

اند كـه خداونـد تعـالي در مقـام اظهـارِ            استنباط كرده  )آيه بيست و هشتم بقره    (نخست  
 رمزي در خود نهفته دارد ،»علم« ةاي از ماد كلمهآوردنپس .  عظمت استبيانقدرت و 

  . اشدبو گرنه اين كار بر خالف اسلوب و بر خالف بالغت مي
 » قـدير علي كل شـيء « در آيات پيـشين  ،مي پيش كاينكه بر  افزونبه نظر نگارنده،    

كـه  همچنانـ بودنِ خداوند ذكر شده است، تعقيب آن به نفوذ علم و عموم معرفـت او،   
 اصـل   در است كـه دليلرسد و اين بدين تر به نظر ميمناسب ـدر آيه چنين شده است  

چگونگي بـه   ، قدرت و نشان دادنِ اقتدار است؛ اما         زندگي و اصل    مرگ و اصل    آفرينش
 آن بر آسمان و چگونگي آفرينش       ارزاقكارگيري قدرت با مقدم داشتن آفرينشِ زمين و         

ميرانـد و ديگـر     كنـد و مـي    كند و باز زنده مي    ميراند و زنده مي    وي مي  اينكهها و   آسمان
  . استآگاهي و  علمچيزها، از توابع

  

  وجه دهم

  » سواهنّ« آوردن ضمير جمع در
استوي إلي السماء فسواها سبع « :شدتر اين است كه گفته مياسبكه منشده است  گمان

در ايـن   ـبه سـبب تطـابق مبتـدا و خبـر       ـچنين به احتمالي ضمير جمع  و هم »سموات
رسـد،  تر به نظـر مـي     مناسببه حسب معنا    هر چند مفرد آوردن،      تر است؛ مورد مناسب 

  . تر استولي به حسب لفظ، احتمال دوم مناسب
مبهم آوردن و سـپس روشـن كـردن،         : گويد، نظر فخر رازي است كه مي      آورشگفت

مـشتاقِ بـه رفـع آن        ، از ابهـام   پـس تر و سزاوارتر است؛ زيرا جان و نفس آدمي          شايسته
  1.شود مي
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 در مـورد  چيزهايي تا چنين استاي  فاصله»سبع« و  »فسواهنّ«، ميان   دانم آيا  من نمي 
 در اين كار نظر به طبقات موادي است كه          ه شود، بهتر است كه گفت   آن به ميان آيد؛ پس      

 بنا به قـولي كـه آن را جمـع           ـ »سماء« ةبه صورت سماوي در آمده است؛ بنابراين، كلم       
 نوعي اسـتخدام    اينكه  جنسِ منطبق بر آن است و يا بنابر        اينكه و يا بنابر   1،داند  مي ةسماء
  .  است، براي كثرت مبهم آمده استروشن چنانكه  ـاست
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  گشتي در فقه و اصول

  حرمت خوردنِ خاك
و ) ع( حـسين قبـر امـام  نظر مشهور ميان فقهاء حرام بودن خوردن گل است؛ مگـر گـل       

تـوان   و مي  1.خورندكه براي درمان شدن و شفا گرفتن مي       باشد   هاييبرخي ديگر از گل   
         ن نيـست؛ از ايـن رو چـو       ي و رايـج     حرمت شرعي آن را منع كرد زيرا خوردن گل عاد

 از خوردنِ گل كراهت دارد نهي مولويِ تكليفي از آن، معنايي            انسان به طور طبيعي   طبع  
  . ندارد

 »خلـق لكـم مـا فـي األرض جميعـاً     « به كالم خداوندبراي اين تحريم ممكن است      
استدالل شود؛ زيرا مفهوم آن، ممنوعيت خود زمـين، خـاك، سـنگ و چنـين چيزهـايي                  

  . است
 فـرد   ويـژه  آفريده شده و     همهبراي  » ما في األرض  « ل اينكه  ديگر اينكه به دلي    گمان

 همـان  و ايـن ؛ بدانيم اشياء جايز همه اشخاص را در همهتصرف نيست يا گروه خاصي  
  . دست جوانان شده استة اشتراكي است كه در اين دوره و زمانه بازيچشركت 

  

   و اصالت اباحهحظراصالت 
 اختالفي بـين علمـاي اصـول،        مسأله ود كه در  ش   مي استدالل كريمه،   ة اين آي  بهچنين  هم

 اشياء بـراي  ةهمزيرا ) منع (اصل حظر   معتقدان به  است نه  معتقدان به اصل اباحه      باحق  
  .  دليل خاص نياز داريم،آدميزاد آفريده شده و براي آنان مباح است و براي منع

و فقيهـان    » است همه براي   همه چيز « اينكه اباحي با اين آيه بر       دينان بيدر مجموع،   
ود مـانعي   شـ    مـي  اصل خارج اين   از   آنچه وكنند؛  استدالل مي اصل اباحه   بر  با آن    اباحي
گونه تخـصيص در    اينزيرا   عناوين، ايرادي ندارد؛     ة و لزوم تخصيصِ كثير به وسيل      ندارد
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ماند نيـز بـسيار زيـاد         آنچه ذيل و تحت مطلق باقي مي       اينكهقوانين رايج است، به ويژه      
  .است
، يك نظرِ واحد روشن وجود دارد       ها ها و به هم آميختن     توجيه اين   ة در هم  :گويم يم
خلقتـك   يـابن آدم خلقـت األشـياء ألجلـك و         « : حديث مشهورِ  همانندچنين آياتي يا    كه  

   بـراي   شـك  بـي اسـت و الم در اينجـا         )ص( و يا خطاب به پيامبر اعظم اسـالم        1»ألجلي
گردد؛ بـدون   براي اينكه منافع اشياء به آنان بر مي        از خلقت و آفرينش است؛       بيان هدف 

اي  مـسأله  ة نظر باشد؛ بلكه اين آيه، افاده كننـد        مورد،  حالل و اباحه   تشريعي   حكماينكه  
  انـسان پس آنچه بـراي او حركـت انجـام شـده،         ؛  رساند را مي  تكويني   ي هدف ووجودي  

  .جتماع بشري استآنچه به خاطر او اراده و آفرينش انجام شده انسان و ا و است
 خـوردنِ گوشـت     جـواز  بـر    ة اين آيـ    به  استدالل  به عنوان مثال   بنابر آنچه گفته شد،   

، يا سودي كند  دور مياز مارا  زياني چون ـ خرگوش  آري، خرگوش، از بدفهمي است؛
 اين آيه كردني مانند تمسك به     الليچنين استد . براي ما آفريده شده است     ـ داردما  براي  

 براي جواز تـصرف در      ».گوشت چهارپايان براي شما حالل است      2؛م بهيمة األنعام  أحلّت لك «
 ي حيوانات برابر دام، در    بودن گوشت حالل  پي بيان    آيه در    اينكهبا  هاي ديگران است؛    دام

   .باشند است كه حرام گوشت مي
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  كالم

  مبحث نخست

   مخلوقِ خداوند تعالي است؟،»كفر« آيا
 خداوند تعالي است يا نـه،       آفرينندةنكه آيا كفرِ در ميان بندگان،       معتزليان و جبريان در اي    

كيـف  « اگر كفر از خداوند بـود، سـخن خداونـد            :گويند معتزله مي  1.اختالف نظر دارند  
چـه چيـزي مـردم را از ايمـان آوردن            ٢؛و ما منع النـاس أن يؤمنـوا       « مانند و   »تكفرون باهللا 

و استناد كفـر بـه مـردم و از          قرار دادن آنها      وجهي نداشت؛ بنابراين از خطاب     ».بازداشت
 توحيد و رسالت، بـا  پذيرشاقدام اين آيات براي هدايت آنان به ايمان و اختيار آنان در         

  . كه كفر مخلوق خود آنان است ودش  مي روشنها در تأييد و رد آنان برهانةاقام
 كـه آيـا     ، اسـت   عـالم  ة در همـ   موجـود  كلّي   ةاز مسأل يك مورد    اين مسأله    :گويم مي
 و يا به صورت غير مطلـق و يـا بـه شـكل سـومي و                  به طور اطالق   را   كارها و   حوادث

كفـر و   . ، موضوع كفر و ايمان است     آنهايكي از   . داردهمراه با تقييدي به خداوند استناد       
 مراتـب   ةتواننـد اختيـار را بـا همـ         مـي  بي شك ايمان هر چند از امور قلبي هستند ولي         

  . ، پذيرا باشندقلب و درون و اندام در يمانكفر و اگوناگونِ 
 ،پـايين مراتـب   هاي   و فاعل  علتهاي مياني  شده است كه     بحث و ثابت  در جاي خود    

 و مجـرا  ـ  جلّ جاللـه  ـ   حق تعاليد كه حضرتيآهستند و گرنه الزم ميعلت و فاعل 
دست . بشود و اين كفر است ـ  كه بدترين تركيب است ـ  محلّي براي حركات و تركيبي

بـل يـداه    «هايشان بـسته بـاد      خداوند بسته نيست و به سزاي اين ناروا كه گفتند، دست          
 بنـابراين،   ».بخـشد   مـي  بلكه دستان او باز است و هرگونه بخواهد        3؛مبسوطتان ينفق كيف يشاء   
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 به شرك و     زيرا  است دترو اين ب   و ممنوع از تصرّفات نيست،       از آفرينش  خداوند بركنار 
  . شودمنجر ميـ ها  شمارِ فاعلبهـ   واجبتعدد

، چيزي كه از دو حد افراط و تفريط، به دور است همان سخنِ درست ميانه         اينبنابر  
ـ  ؛ غير مستقل در فاعليـت     علتهاي  علت هستند ولي    وسائط، اينكهاست و آن     س كفـر،   پ

شـود   ، از سويي به خداوند تعالي نـسبت داده شـده و گفتـه مـي               گمراهي است  كه   چون
 و از سويي ديگر به خود آنـان و گفتـه   ».كنـد  هر كس را بخواهد گمراه مي      1؛لّ من يشاء  يض«

هـايش بـه     ها هر كس به سود اوست و بدي        نيكي 2؛لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت      «شود  مي
زنـد   مـن سـر مـي      ةست كه اين حركتي كه اكنون از خامـ        دليل   و اين بدين     ».زيان اوست 

 فاعـلِ مباشـرِ     اينكـه ديگر با قطع و يقين از من است؛ جـز            از خامه و از سويي       شك بي
اين .  ايجاد كننده، همان خداوند تبارك و تعالي است        ةدرگير، همان خامه، و فيض دهند     

. در همين كتاب مورد بحث قرار خواهـد گرفـت  ـ به خواست خداوند تعالي  ـ  موضوع
بـه تفـصيل شـرح       لـسفيه التحريـرات الف   و در  القواعد الحكميـه   ما همين موضوع را در    

  .ايم داده
 اوقات، وجدان خـود را      ة سوء اختيار او بوده و او در هم         از انتخاب بنده، كفر،  ،  پس

 بيـست و    ةآيـ (يابد؛ پس ايـن آيـه        به لباس ايمان مختار مي     ه شدن در رد آن و در آراست     
 انـسان در  اسـتقالل  بـر    ونـسبت دارد؛    درسـتي    و   سـرزنش داللت بر جواز     )هشتم بقره 

   .، داللت ندارداعليت، عليت، تأثير و اختيارف
  

  مبحث دوم

  پيرامون زندگي برزخي
كـه همـان    ـ هستند كه پس از مرگ جز زندگي و حيات اخـروي   عقيده بر اين گروهي
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 هيچ برزخي به معنـاي زنـدگيِ ميانـه          بنابراين وجود ندارد؛    زندگانيهيچ   ـ قيامت است 
 وجـود   ]قيامـت  [شـوند ا روزي كه برانگيخته مـي      ت ]اي فاصله [برزخيبله  . وجود ندارد 

  . دارد
 »ثـم يميـتكم  «گوينـد كـه   و مي 1گيرند شريفه را شاهد مدعاي خود مي   ةاينان اين آي  

 »ثم إليـه ترجعـون    « زندگي اخروي و     »ثم يحييكم «همان مردن از اين زندگي دنيوي و        
 از ايـن دنيـا بـه         اسـت و اگـر انـسان       زندگيرجوعِ به ميدان حسابِ پس از آن مرگ و          

 ايـن؛ تراخـي     نبـود؛ بنـابر    »ثم يحييكم «شد وجهي براي    زندگي ميانه يا برزخ منتقل مي     
ثم إنّكم بعـد    «دهد و آيات    گواهي مي ـ   كه در برزخ است   ـ   درازاي زمان مرگ  بر   ،]مث[

ا سپس شما پس از آن مردگاني هستيد، سپس شـم          2؛ثم إنّكم يوم القيامة تبعثون    ،  ذلك لميتون 
 زنده كردنِ بعد از ميرانـدن،       بلكهكند؛   آن را تأييد مي    ».ويدش   مي روز قيامت مبعوث و محشور    

 زيرا انـسان در     .براي مرگ وجود نداشت    زندگي ميانه است و گرنه معنايي        نبودگواه بر   
 از  گروهـي ؛ از اين رو اين آيه بر خـالف اعتقـاد            وجود دائمي داشت  هاي مختلف،   نشئه

  .داللت دارده متكلمان و فالسف
 است و اگر ايـن      بحث فلسفي شده   و   ؛ كالم، خارج  علم مسأله از    اينكه سخن   ةگزيد

شود؛ براي اينكه    هم حل مي   پيش ديگران فيلسوف حل شود به طريق اَولي        مشكل پيش 
 زندگي، سپس آنان، بر انكارِ مرگ انسان ةدر بطالن عقيد ـچنانكه پيداست   ـداللت آيه  

  .  است آشكارطور كامله ب
 كه مرگ در قياس با ذات اشياء، از امـور واقعـي و              شد پيش از اين، اشاره      :گويم مي

ـ  و زمين در قياس بـا     ،ديگر اشياء از امور نسبي است     زندگي  در قياس با     خـاص،  شتيك 
 و هـيچ نـوع   است به طور كلّي مرده  گاهي ديگر زنده است و      كشتيمرده و در قياس با      

 بـه زنـدگي و مـرگ نـسبي و           ، نظـر   اظهر بر بناو در اين آيه      ، را در خود نروياند    كشتي
تا زماني  ايد؛ زيرا انسان    اي است؛ يعني شما در قياس با زندگيِ دنيوي، مرده بوده          مقايسه
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  رود، هـر چنـد      به دنيا نيامده در قياس با آنان كه در دنيا هستند مـرده بـه شـمار مـي                   كه
 از آن يعنـي بيـرون رفـتن    ـيِ دنيايي مرگ  ن، زندگاي از و پس زنده باشد؛ ذات خود در

هايي هستند كه نزد زنده« تعبير قرآنبه  بناآيد؛ هر چند كه آنان پيش مي ـزندگي دنيوي  
ولي به هر حال آنجا يك زندگيِ ديگر با آثار خاص            »شوندپروردگارشان روزي داده مي   

   ديگـر   ، زنـدگي  ي دنيـو  زندگي از   مرگخودش است؛ سپس بعد از آن زندگيِ همراه با          
  . شودحاصل مي ـ آثار و احوال همانند حيات دنيوي است دركه  ـ

 ماندگار است؛ از    آن زندگي پاياني   ،»إليه ترجعون « :اين است كه كالم خداوند    ظاهرِ  
بـر وجـود     دليـل برترين   در برزخ است؛ پس، اين آيه        زنده شدن  دوم،   زنده شدن رو   اين

باشد و ايـن      مي  فصل است؛  كهبر تراخي،    »ثم« حرف بله داللت . برزخ است زندگي در   
 وجود دارد و  قبر و مرگ   است كه در آن، زندگي و        ميانه به خاطر بعد زمانِ برزخِ       فاصله
ي نسبي  گ نيز مر  در آن مرگ   و   وجود دارد  زندگي   شك بي به داليل نقلي و عقلي،       در آن 
  .حكيم و متكلم حل شد ، هر دوپيش، مشكل پس. است
  

  وممبحث س

   تجسمةيرامون نادرستيِ عقيدپ
انـد   از متكلمانِ قشريِ منسوب به اسالم با توجه به برخي آيات بر اين باور شده          گروهي

 از تجسم و جسم در او وجود چيزييابد و يا تجسم مي ـ  سبحانه و تعالي ـ  كه خداوند
ز تحديـد و    اي ا   كه اين رجوع جز در گونـه       1است» اليه ترجعون «: از آنها عبارت   دارد و 

 را گـواه    »استوي إلـي الـسماء    « :سخن خداوند چنين  و هم  .تواند انجام شود   تجسم نمي 
چيزي از تحديد، كه مـستلزم   ـ  سبحانه ـ  كنند كه اگر در ويآورند و اظهار مي خود مي

،  خداونـد  اينكـه تجسم است، وجود نداشت عبارت قرآنيِ اخير معنـايي نداشـت؛ البتـه              
 مقـدار تعليمـيِ   بـا ؛ زيرا برخي اجسام، فاقد مـاده هـستند و          ستباشد، نه چنين ني   مادي  
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فرض بتوان  هاي قائمه در آن     باشند و جسم چيزي است كه سه خط بر زاويه         محدود مي 
 آنها هيوال و    اينكه با   پذير است  خارجي امكان  ي ذهنيِ اشيا  تهاي صور مورد و آن در     كرد

   .ماده ندارند
ها  خداوند، ما را از لغزش    .  است تر سست نظر پيشين    التزام به نظر مذكور از التزام به      

از آلودگي پاك كند؛ پليدي را از ما ببرد و با مشيت و       و   ها در امان دارد؛   مصون و از فتنه   
  .دور سازد شيطاني را از دل و جان ما هاي تخيل و پندارهاارادة خود اين 

ن توجـه و التفـات    يكي از مسائلي كه الزم است هر فرد بـا شـعوري بـه آ               :گويم مي
ميانِ نامتناهي با متناهيِ محدود ماديِ زماني است؛ زيرا تنزل از آن            گفتگوي   داشته باشد، 

ها صورت پذيرد به ويژه هنگامي كه مقامات نامتناهي، ناچار بايد بر اساس همين خطاب    
پـذير و زمـانيِ تـدريجي        هاي لغوي و كلمات وضعي، همگي از امور مـاديِ زوال          هيئت
تند؛ بر اين اساس، شايسته و درست نيست كه مسائل عقلي، احكام ربوبي و اوصاف               هس

كـرد؛ زيـرا در ايـن        انـداز، مـشاهده    موجود تامِ نامتناهي را با اين نگاه گذرا و اين چشم          
 از كار، نوعي كجروي، گمراه كردن و گمراه شدن است و شاعرِ پارسي زبـان چـه                  ةشيو

  : نيكو گفته است
  1 هم زبان كودكي بايد گشاد      و كارت فتاد ه با كودك سرچون ك      

پس بشر مادي، تنها با امدادات غيبي، اعانات قلبي، مـشاهدات ايمـاني و مكاشـفات              
تواند به آن ربوبيات لطيف، الهيـات دقيـق و عرفانيـات عـالي، وارد               معنوي است كه مي   

؛ شاعر عـارف شـيرازي چـه نيكـو          ديننارساو  كوتاه  شود؛ و گرنه، الفاظ، در اين وادي،        
  : گويد مي

  كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست       
  2آيدآنقدر هست كه بانگ جرسي مي               

بنابراين تكيه برچنين برداشتهايي روش محققين در مسائل عقلي الهي نيـست، نيكـو              
  .بنگر و غنيمت شمار
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  فلسفه و حكمت 

  مسأله نخست

  حدوث نفس
: انـد نظـر شـده    گي به وجود آمدن نفـس دچـار اخـتالف          چگون ةه در مسأل  بزرگان فلسف 

 و  1آيـد مجرّد است و با به وجـود آمـدنِ بـدن، بـه وجـود مـي                نفس  مشّائيان برآنند كه    
كه به هنگام اقتضا و فراهم  اشراقيان برآنند كه نفوس، مجرّداتي در ظروف خاص هستند       

  .رندگيها تعلّق ميها، به بدنشدن شرايط و زمينه

اند كـه حـدوث      و پذيرفته ،  آن هستند  اصحاب حكمت متعاليه، منكر حدوث روحاني     
 و بر اين باورند كـه طبيعـت ذاتـيِ جـوهري، بـه               2استآن جسماني و بقاي آن روحاني       

 نباتي بـه    تحركت از صور  : سمت كمالِ شايسته و غايت مقصود خود در حركت است         
ونيِ جـوهري و در حـال حركـت در اشـكال          حيواني و از آن به انساني، در حالِ دگرگـ         

و نه در آمدن     ]لُبس بعد از لُبس   [جوهري خود با درآمدن به شكلي پس از شكلي ديگر           
 كـون و    داسـتان بنـابراين   . ]لُبس بعد از خلـع    [ به شكلي بعد از جدا شدن از شكل قبلي        

ناع آن   ممتنع است و ما در مبحث طوليات و عرضيات دربارة امت           سخنان باطل و  فساد از   
 . ايم كردهبحث

 و در جهت كمال در حركت است تا آنگاه          يابد  مي اشتداد متصور،   ةبه هر تقدير، ماد   
  . برسد ـو نه فعلِ آن  ـ مجرد از ذات ماده ة و به درجاش به مرتبه اعالكه جوهر صوري

 اينگونـه برداشـت شـود كـه         »و كنـتم أمواتـاً فأحيـاكم      « :سخن خداوند  از   چه بسا 
، پـس    اسـت  ر هر دو شكل، يكي است؛ يعني مرده بوده و سپس زنـده شـده              مخاطب د 

بايـست شـكل سـابق بـه حيـات       ميـكه اعتبار خطاب درست در آيد  براي اين ـ  ناگزير
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  . تبديل شده باشد
هـاي مـرگ و زنـدگي       به عدم تخلّل زماني ميان حالـت       »فاء«  حرف اينكهاما ادعاي   
اي زنده شده، به ايـن معنـا كـه زنـده            ن ايجاد فاصله  مرده بوده و بدو    اينكهاشاره دارد و    

حـدوث  شدن با داخل شدنِ آنيِ روح در آن صـورت گرفتـه و بـر ايـن اسـاس، روح،                     
را   خطـاب، بيـشتر، خـالف آن       داستان نيست؛ ولي    دوريعاي  ، هر چند اد   روحاني دارد 

بـه وجـود    كند؛ هر چند حركت از الشعوري به شعور، تدريجي است؛ اما ميان             ثابت مي 
افتـد؛ بنـابراين،     زمـان درازي فاصـله نمـي       آن،احساس و ادراك با حالت پيش از        آمدن  

 جا مناسب با اين امر است در اين»فاء«كاربرد .  
بود كه   حدوث روحاني داشت، درست و صحيح آن       اگر روح،    به جان خود سوگند،   

، پـس شـما را از       يـد شما زنده بود  ؛  كنتم أحياء فأخرجكم من بطون أمهاتكم     « :دوگفته ش 
كه شيء بودنِ شيء، به صورت و جهت كمالِ آن          به دليل اين   ».شكم مادرتان بيرون آورد   

 انـسان بـوده و انـسانيت در او          ةكه او در واقع، قـو     ت؛ پس انسان، مرده بود، براي اين      اس
از ايـن    .خـورد   مـي  كـه روزي   اي شـده اسـت    بالقوه وجود داشته و آن قوه، انسان زنده       

روشـن   ـكه بيشتر همانند خرافات و اسرائيليات هستند   ـ نظرهاديگر درستي ناگذشته، 
  . و آشكار است

 اهل كشف و يقـين،      بزرگان و   عرفا، همين بس كه اهل شهود،       اين نظر براي درستي   
  :گويدمولوي مي. آن را پذيرفته و قبول دارند

  وز نما مردم زحيوان سر زدم    از جمادي مردم و نامي شدم     
  : گويدجا كه ميآنتا 

  تا برآرم چون مالئك بال و پر    بار ديگر هم بميرم از بشر     
  1آنچه اندر وهم نايد آن شوم    بار ديگر از ملك پرّان شوم     
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  مسأله دوم

  پيرامون تأثير افالك در زندگي و مرگ
 گاهي براي بطالن قول ملحداني كه منكرِ مؤثر بودن خداوند تعالي در زنـدگي و مـرگ                

 ايـن آيـه     ةي مؤثرند، به وسيل   هستهستند و معتقدند كه افالك و كواكب در اين حوادث           
  1.شوداستدالل مي

 چنـان سـخني، هـيچ بـاور و          ةاستدالل مذكور، استدالل بجايي نيست؛ زيـرا گوينـد        
مـا هـي إلّـا حياتنـا        «: كند كـه  اعتقادي به قرآن ندارد؛ قرآن خود، سخن آنان را نقل مي          

 ميريم و زنـده  آن جز زندگاني دنيايمان نيست، مي     2؛نحيي و ما يهلكنا إلّا الدهر     الدنيا نموت و    
 3»حكمت متعاليـه « ؛ لذا آنچه كه در تفسير صاحبِ».كند ويم و جز روزگار ما را نابود نمي     ش  مي

  .  نيستايشان ةآمده، شايست
و  از نسبت دادنِ ميراندن و زنده كردن بـه خداونـد تعـالي بـه صـورت اطـالق                     بله،

بينـيم  كـه مـي   شود؛ براي اين   ثابت مي  حق تعالي  ةعموم، عمومِ قدرت و مطلق بودن اراد      
كنـد و   كشد و نابود مـي    ميراند، مي كند، او را مي   انساني اقدام به كشتن انسان ديگري مي      

رو ايـن آيـه بـر       گيرد؛ از ايـن    در قلمرو حكومت خداوند تعالي صورت مي       تنهااين كار   
  . كند ميانِ اهل اسالم مورد اختالف است داللت مياي ديگر كه درمسأله

، بلكه انتقال بـه سـرايي    است كه ميراندن، غير از كشتن و نابودن كردن سخناما اين   
 روح  خـروج  اختصاص به خداوند تعالي دارد و در نتيجه، سبب مرگ و             كهديگر است   

ند در خـور بررسـي      هر چ   است انساناز بدن، غير از ميراندني است كه خارج از اختيار           
اهللا يتـوفي   «  اين بحث خارج است؛ ولي چيزي كه از عبارت قرآنـي           ة از حوصل  واست  

شود اين است كه    استفاده مي  ».گيرد ها را هنگام مرگشان مي     خداوند جان  4؛األنفس حين موتها  
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كه قابل استناد بـه     همچنانميراندن از افعال قابلِ استناد به هر دوي بنده و خداوند است؛             
بنـابراين اگـر انـساني، انـسان ديگـري را           هر دوي ملك الموت و خداوند تعالي اسـت          

  . نداردمنافاتي  آن عمومو و با اطالق باشد  بميراند خالف آيه شريفه نمي
اما در مورد زنده كردن، ممكن است گمان شود كه استناد زنده كردن به مهيا كننده و         

كه از اشتباهات آشـكار   درست است؛ حال آنيِ كسي، جايز و اسباب زندگ  ةفراهم آورند 
است؛ البته اگر از روي مجاز و توسع باشد اشكال ندارد و حتي در عصر ما نيـز چنـين                    

كـشي،  هـاي جوجـه   استنادهايي كاربرد دارد؛ به عنوان مثال، احياء طيور توسط كارخانـه          
سـازند كـه     مـي  هـا تنهـا، چيـزي را       آن اينكـه احياء و زنده كردنِ واقعي نيست؛ به دليل         

 آن عوامـل در يـك    ةآوري همـ   سازند؛ پس جمع  سيارات، افالك، گرما، سرما و غيره مي      
  . شودمحيط خاص، به تنهايي موجب احياء و زنده كردن نمي

 بـه نقـل از      ».ميـرانم  كـنم و مـي     زنده مـي  ] نيز[من   1؛أنا أحيي و أميت   « :اما عبارت قرآنيِ  
فهمـيِ وي، او را     به خـاطر كـم     )ع(؛ ولي ابراهيم   نادرست است  يسخني و ادعاي  نمرود،  

تكذيب نكرد؛ اما از راهي ديگر و با استداللي ديگر وارد كار شد كه در نتيجه، آن كـافر                   
  . يعني نمرود در جواب فرو ماند

 شده از عوامل دور و نزديك كه بـا          آماده با وسايلِ    فراهم شدن زندگي  :  سخن ةگزيد
 حركـات نيـست؛     ةي جز از نزد منبع فيض و آفرينند       شود چيز قدرت بندگان حاصل مي   

  : گويدكه حكيم سبزواري ميهمچنان
  2و إنّما إعداده منَ الفكَر    و الحقّ أن فاض من القُدسي الصور      

ود، و  شـ    مـي  حق آن است كـه صـورتها از مقـام قدسـي برنفـسهاي نـاطق جـاري                 «
  ».سازي آن از فكر و انديشه است زمينه

 بايد بسيار تأمل و درنگ      پسي در چندين جا به اين موضوع تصريح دارد؛          كتاب اله 
باشد داللت آيه  بر آنچه گفته شد، اگر نسبت دادنِ إحياء به انسان نيز درست افزون. كرد
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 ايـن نـسبت     شـك خداونـد تعـالي بـه        باشد كه بي    مي آن سخن در جاي خود     شريفه بر 
  .سزاوارتر است

  

  مسأله سوم

  معدوم ةپيرامون اعاد
آن را  ـجز عدة كمي   ـمتكلمان  . يكي از مسائل مورد اختالف، مسأله اعادة معدوم است

كه بسيار در    فخر رازي با وجود اين     اينكهشگفت   2.دانند و فالسفه، آن را ممتنع مي      1جايز
 ـبـه پيـروي از شـيخ الـرئيس       ـجـا   ر ايننمايد، د و ايجاد شبهه مي3كندمسائل شك مي

  4.را براي ادعاي خود نيكو شمرده است ضرورت، ادعاي
 »يميتكُم ثم يحييكم«دانند و چه بسا عبـارت   معدوم را جايز ميةبيشتر متكلمان اعاد  

به اين مسأله اشاره دارد؛ چون، ميراندن و مرگ، از هم پاشيدنِ اجزاء و نـابودي بـدن و                   
و نابود شود؛  به صورت، محو وادار به آن است؛ پس وقتي كه اين شخصيت وادارشكل 

اي جز   اعاده نيست؛ همچنين چاره    جوازاي جز پذيرفتن    ديدن، چاره براي ثواب و عقاب   
  يحيـيكم   ييم«: شودنيست و به همين خاطر گفته مي      شخص   آن   خودبازگشت تكم ثم« .

، عينِ غايب   عود كننده شود در هر دو خطاب، مخاطب يكي و         طور كه مشاهده مي   همان
  . شخص نخست يكي استو شخصِ اعاده شده و 

انـسان  ه،  با صـورت حـالّ در مـاد       توان به بيان باال استناد كرد كه انسان          مي: مگوي مي
 چگونه   و ؛باشد شخص نخست    غير از  شخص اعاده شده     آيد كه  و چون الزم مي    نيست
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 را  اند و مـا آنهـا      آورده هايي  اعاده معدوم برهان    بر امتناع  .ودش   مي عقاب و عتاب درست   
ها نياز ندارد؛ بلكه قائل بـه       ايم و اين مسأله به آن     ذكر كرده  القواعد الحكمية  ب خود در كتا 
تـر از آن اسـت كـه        بـر  و گرنه شخص عاقل،      توجه ندارد  اطراف قضيه    نسبت به جواز،  
  .  را بر زبان آوردمطالبيچنين 

  محفـوظي ميـان آن دو، كــه   چيــز  بقـاي  نبـود  از پـس بـديهي اسـت اعـاده شــونده    
بر ايـن مـسأله ضـروري       بنـا  تواند چيز نو و جديدي باشد؛      ميدو باشد،    اي آن مقومي بر 

  . است
  كنـد بلكـه اسـتدالل مـذكور، تنهـا آن            شريفه، بر حقيقت مـرگ داللـت نمـي         ةاما آي 

   و  آن افـزوده شـود     آن بـه     نادرسـت از   و تفـسير     مـرگ شود كـه مفهـوم      وقت كامل مي  
  جـزاء و تغييـر بـدن و نـابودي آن           پيش از اين روشن شد كـه مـرگ، از هـم پاشـيدنِ ا              

  .سنخ با دنياست همةور انداختن ماد با به د از دنيا به سرايي ديگرانتقالمرگ  نبوده بلكه
 در اين دنياسـت  ة دوم، اعاديآور، گمان برخي از ارباب كشف است كه احيا      شگفت

شـتباه در    البته شايد اين موضوع، ا     1.گيرد از اين احياء صورت مي     پس »إليه ترجعون «و  
بود   اينگونه مي آيهبه هر حال اگر مفاد   . نقل و يا غلط در فهم و يا قصور در كشف باشد           

 رجعت تنها براي گروهي     اينكهبا  داشت؛   وجود   همه افراد ، رجعت براي    پنداشتهكه وي   
و چنگ كند؛ به همان معنايي است كه عقل و نقل، آن را تأييد ميرجعت  و    است خاص
 آحاد در اين مسائلِ عقلي و اعتقادي نزد علماي اصولي مـا جـايز نيـست؛                  به اخبار  زدن

هاي بـازاري و     عقلشود و نه به       ارجاع داده مي   آنبلكه ظواهر در چنين جاهايي به اهل        
 )احكـام ( با فقه اهللا األصغر   ) معارف اعتقادي ( همچنين فقه اهللا األكبر   و  ؛  هاي ابتدايي  فهم

  .پس بينديش. شودمقايسه نمي
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  مسأله چهارم

  پيرامون محشور شدن ضعفاء
 بـه  اختـصاص ، ) پس از مـرگ شدنزنده ( كهن بر اين باورند كه حشر   ةبرخي از فالسف  

 كـه در    انـسانها انـد؛ امـا بـسياري از         عقلي رسيده  ة كه به مرتب   دارد كساني   واهل ادراك   
مـت  ترنـد، در قيا شعور و ادراك، قاصر و در فهم و احـساس از حيوانـات هـم ضـعيف     

   1.شوندشوند؛ زيرا اينان با مرگ خود، نابود ميمحشور نمي
  توجيـه كنـد و   آن را چـه بـسا برهـان    به جان خويش سوگند، اين سخني است كـه        

 آن را نفـي و رد  »ثـم يحيـيكم ثـم إليـه ترجعـون     «بباوراند، ولي قرآن كريم با عبـارت    
گروهـي،  بـراي   ـ   يونـاني به گمان اسكندر افروديـسي  ـ  حشر اگر افزون براينكند؛  مي

، آن جماعت، همين كافران قاصر بودند، قسمتي از اين بحث، بـه هنگـام               وجود نداشت 
  . گذشت» فهم اليرجعون عميصم بكم«تفسير  

  

  مسأله پنجم

  دانيعالي براي  كار
بـراي  ] برتـر [اين است كه عالي  » القواعد الحكمية « يكي از مسائل ثابت شده در كتاب ما       

دهد؛ ولي در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد  انجام نميكار ]تر تر، پست  پايين[ داني
ـ هو الذي خلق لكم مـا       «رساند و عبارت    ميبه ذهن    را   آنكه خالف     چـه   »ي األرض ف

 و نيـز وجـه      نظـر  آن، درسـتي ايـن       داليـل  بـه    هها باشد؛ با مراجعـ    ترين آن بسا از روشن  
 براهينِ آن، يكي ايـن اسـت        هترديد از جمل   يب. شودو امثال آن روشن مي     »الم« استعمال

كه وقتي فعل از جانب خداوند تعالي براي غرضي جز ذات مقدس وي صورت پـذيرد،             
در تحصيل آن غرض، غرض و هدفي دارد؛ پس به ناچار به خاطر فرار از  ـ تعالي ـوي  
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د و  آيتسلسل در علل غايي كه مانند تسلسل در علل فاعلي است، غرضي ديگر الزم مي              
برسد؛ بنابراين وقتي غرض واقعـي و   ـتعالي   ـاين ادامه دارد تا آن وقت كه به ذات او  

، صورتي از غاياتي هستند كـه حركـت كلـي    ميانيحقيقي، خداوند تعالي باشد، اغراض   
شوند؛ از اين رو حرف الم به همين خاطر در آيه آمـده اسـت و                جهاني به آن منتهي مي    

كند؛ بـي آن كـه نيـازي بـه لـزوم مجـاز در               تعمال بسنده مي  همين براي حقيقي بودن اس    
  .باشداستعمال 

  

  مسأله ششم

  پيرامون تعدد اراده از سوي خداوند تعالي
 ةاز مسائل مورد اختالف ميان اصحاب تحقيق با قشريان و ظاهربينان، قـضية تعـدد اراد               

اي را بـر زبـان      فعلي الهي است كه گروه اخير بعـد از انكـار ارادة ذاتـي، چنـين عقيـده                 
آنگـاه   ـ اينكهشگفت  ! بريم به خداوند از كفر و الحاد و شرك و فساد          پناه مي . آورند مي

چگونه به وجود صـفتي كمـالي بـراي     ـكه آيات در نسبت اراده به خداوند ظهور دارد  
  !د؟نده، به غير ذات مقدس الهي، رضايت ميبراي خودشان  واصل وجود

 بقـره  ةنه سـور  و  بيستةكند همين آي  مياراده را    تعدد   انايجاد گم يكي از آياتي كه     
آيـد، تعـدد     مي »خلق لكم « از   پس كه   »ثم استوي إلي السماء   «است؛ در اين آيه عبارت      

رساند و اراده هم به نظـر آنـان از صـفات            اراده يا به عبارتي ديگر وجود دو اراده را مي         
قِ خود نيـاز بـه اراده دارد و   ست در تحقاي كه از صفت ا ارادهاينكهفعل است؛ غافل از  

م كـه   ييگـو  از اين تسلسل و دور باطـل، مـي         اين امر مستلزم تسلسل است؛ براي رهايي      
نيست؛  مستلزم تعدد ارادهـ  كه بسيار هم هستندـ تعدد افعال و يا از پي هم آمدن كارها  

 تعلّـق   پـشت سـر هـم     دو چيز   زيرا اين امكان وجود دارد كه اين اراده از همان آغاز به             
  آن، مـراد    ذاتي  و تعاقب، از لوازم    يكي باشد گرفته باشد؛ با وجود آن كه مراد و مقصود،          

  .و تفصيل مطلب را بايد در جاي خود جستجو كرد .باشد
ق، استوي ن لوازم، حدود و عناوين يعني خَل ميان صاحب اراده و ميان آبنابراين نظر،
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 و   برتـر  خداونـد سـبحان   . آيـد  پـيش مـي    نسبتد   پدر و سپس فرزند، تعد     آفرينشو يا   
، خـود  حـق تعـالي  حـضرت   . گوينـد  ي او مـ   ة دربار ستمگرانتر است از آنچه اين      بزرگ
، چگونـه مـشيت،     پـس  ».دهـد   مي  بخواهد، انجام  هخدا هر چ   1؛يفعل اهللا ما يشاء   «: فرمايد مي

ت از علـم مطلـق و       كه اين مشي  ، به خاطر اين   اوباشد؟ بله، البته مشيت در      صفت فعل مي  
قدرت مطلقه است، ازلي و واقع بر مصالح كلّي است و مـراد، يـك شـيء واحـد كلـيِ                     

  . است  نه مفهومي،سعي
 آن خداونـد مـا را بـه         طـرح و   بـر اصـالت وجـود      بار براي نخستين ما  برهان را   اين  

علي، الزم   فا ةها تعدد اراد  تعدد ماهيات و تباين ذاتيِ آن     به دليل   رهنمون ساخت و گرنه     
  .درياب و غنيمت شمار. ديآمي

  

  مسأله هفتم

   ابعاد عالمتناهيپيرامون 
) پايـان پـذيري   (تنـاهي    ،ثابت شـده   هاي فلسفي و رياضي   با برهان كه   ياز جمله مسائل  

 آغـاز و    بنابر جهان ناگزير به حسب اندازه و مقدار، محدود است؛ هر چند              و ابعاد است 
ديگـر داليـل    مي و   لــَّ تطبيـق و س   هاي   برهاننتيجه   آن   پايان وجه ديگري داشته باشد و     

برهـان  و همچنـين    شود؛   نمي ي، موجب قصور در دوم    ياولبرهان   ما در    خدشهاست و   
  .گونه استمسامته و موازات نيز اين

 كـه جهـان و      دهـد   مـي   گواهي »ثم استوي إلي السماء   « :به هر حال سخن خداوند     
زمين به خاطر مكان نزول كالم خـدا و بـه           : رار دارد هستي ميان دو جهت پايين و باال ق       

 همـه خاطر وجود مخاطبانِ اين كالم در آن، در پايين قرار دارد و غيـر زمـين در بـاال و               
  . محدود هستند

ي نياز دارد كه در ذيل آيات مربوط بـه          شرحاما معناي آسمان و هفتگانه بودن آن به         

                                                 
  .27 /ابراهيم . 1
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كنـد   مـي  داللـت ين است كه تنها به آنچه آيات        بناي ما بر ا   . آيدمبدأ آفرينشِ آسمان مي   
   پيرامـون  ارض و سـماء  ةكلمـ تنهـا بـه دليـل وجـود     بپردازيم؛ زيرا درست نيـست كـه       

 حجـيم شـدن برخـي       وفرسـايي كنـيم؛     دو قلم   آن ةسرآغاز و چگونگي و مقدار و انداز      
 بـوده    تفسير به خاطر همين خارج شدن مفسران از وظيفه مورد انتظـار از آنـان               كتابهاي
  . است

 خيـال انـسان   ةانداز و دامن چشمبه اندازة   است كه معناي محدوديت ابعاد،       روشنپر  
. گنجـد هايي چنان گسترده است كه حتي در عقـل مـا نمـي            نيست؛ بلكه چنين محدوده   
 زمين و آسمان چيزي ديگر كه حتي        ة، يك چيز است و گستر     بنابراين اصل پايان پذيري   

، گـستره رسد؛ ولي همين    در درازاي عمرشان به آخر آن نمي      نور خورشيد و خورشيدها     
البته اين مسأله از نظر تصديق وجـداني در نهايـت           .  عقلي، محدود است   هاي بنابر برهان 

  .هستيم پس بينديش برهان پيرو تنها اينجا ما در ليسختي و دشواري است و
  احتمـال دارد  توان در داللت آن برآفـرينش آسـمانها و زمـين خدشـه كـرد زيـرا            مي

   ايـن   ةدهنـد  هـاي هفتگانـه، شـكل      و زمـين و آسـمان      باشد،  ما  شمسي ةآيه، منظوم مراد  
   احتمـال   آنچـه ايـن   . اسـت هايي نامتناهي    منظومه ة در برگيرند  ، جهان لي و باشندمنظومه  

ــي ــد م ــرا تأيي ــين در  ،دكن ــرينشِ آســمان و زم ــانِ آف    كــهاســت و اين »شــش روز« زم
   ايــن خورشــيد، خورشــيد پــيش از آنهــا و ازاز پيــدايش حركــات پــيش  از »روزهــا«

پس معنايي وجود نخواهد داشت؛      »روز« ة براي واژ  اينجا دراند؛ و گرنه    گيري شده اندازه
  .بينديش و غنيمت شمار

هـاي سـمت    احتمال ديگر اين است كه مراد از سماء و سموات، سمت باال و جهت             
ينـيم و معلـوم اسـت كـه اعتبـارِ جمـع بـستنِ        ب در ارض و ارضين مي  چنانكهباال باشد؛   

در كاربردهاي زبـاني قـديم و جديـد،         چيزي   به لحاظ قطعات آن است و چنين         »ارض«
نظر بـه تخـيالت بـشر در    ـ هاي هفتگانه  شود؛ از اين رو آسمانفراوان تكرار شده و مي

ر اين تقسيم، و از آوردن و ذكهاي باالي آن است؛ جهتـ تقسيم زمين به اقاليم هفتگانه 
 اصـل نـسبت آفـرينش      بيـان مراد  جا   در اين   زيرا ؛شود  نمي پذيرفتن و تصديق آن استفاده    

  .  اشياء به خداوند تعالي استةهم
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؛ زيـرا ممكـن     داللت ندارد  محدوديت ابعاد و حدود جهان       به آيه   گزيده سخن اينكه  
 اي منه گـسترده  دا در ادب عرب     اي هاي كنايه  چون لفظ  كنايه باشد  »سبع« است ذكر عدد  

 گفتـه   اينكـه مگر  ،  باشند آنها مي  در شمار     آن و غير  »هفتاد« ،»چهل« ،»هفت« دارد و عدد  
  .  در اين مسأله، گواه بر حصر است»هفت« قرآن به عدد پايبندي: شود

  

  مسأله هشتم

  پيرامون علم باري تعالي
 علـم   رهـيچ شـكي د    .  علم خداونـد تعـالي اسـت       داستانيكي از مسائل مورد اختالف،      

؛ اختالف، تنها در اين اسـت       نيست فالسفه و متكلمان،     ميانخداوند تعالي به همة اشياء      
 علـم بـه عنـاوين       اينكهكه آيا علم خداوند عليم، از قبيل علم شخصيِ جزئي است و يا              

  كلي؟ 
ــستند و     ــر نظــر نخــست ه ــابِ حكمــت ب ــق و ارب ــل تحقي ــشترِ اه ــيبي    از گروه

   كـدام نظـر، درسـت اسـت از آيـه            اينكـه در خـصوص    . حكما و متكلمان بر نظـر دوم      
  توصـيف خداونـد تعـالي بـه علـيم و           : كـه گفتـه شـود      اين مگرشود؛   نمي فهميدهچيزي  

كه به علم جزئي معرفت است؛ به دليل اينـ جلّ و عال   ـعالم، گواه بر كلّي بودن علم او
 آن توصـيف و يـا       و عرفان گويند و خداوند تعالي به ندرت در قرآن، سنت و ادعيه، به             

  .  آيه بر كلّي بودنِ علم او داللت كندپسآن به خداوند نسبت داده شده است؛ 
از جمله چيزهايي كه بيانگر تفاوت ميان مادة علم با عرفان است، يكي اين است كه                

 است، به خالف ادعاي عرفان      صحيح » او نشناختنعلم به وجود زيد در شهر و        « ادعاي
گويا اين مطلبي روشـن و مـسلّم در جـاي           و   ات شخصي وي  با عدم اطالع بر خصوص    

  .خودش است و شرح آن در جاي خود بايد بيايد
بـه خداونـد تعـالي،    ــ   انـ عرفةو نه ماد ـ   ممكن است از كثرت استناد علمبنابراين

افـرادي  . برداشـت شـود   نه شخصي   درستي سخنان معتقدان به كلّي بودن علمِ خداوند،         
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بـه  اعتقاد دارند كه علم خداوند به اشـياء          3وكريل و ابوالعباس    2يار بهمن 1: شيخين همانند
  بـه ايـن     كـه   ديگـر  هـاي  نظريـه نعت كلّي است؛ اما     وصف و   بر  مه  تسمر صورت صور 

وجـودات منحـاز از       و 4،]درّـمج [ارقـودات مف ـمناط علم خداوند تعالي، وج    : رسند مي
 را  حق كه علم    6 مشائيان پيشتاز »ريسفرفو« و يا قول  ـ   »مـانند اشراقيون «ـ   5هستندذات  

 ذات احـديت،    اينكـه نادرست و غلط است؛ به دليـل        همه  دانند  صور متحده با ذات مي    
 بسيط است؛ پس اتحـاد   ذاتحق تعاليو .  ذات، عالم باشد ةعلت است و بايد در مرحل     

 ثابته   كه وجود اعيان   8 و متكلمان  7 از صوفيه  گروهيصور با آن معنايي ندارد و نيز پندار         
  . معناست دانند پنداري بي ميحق تعالي علم مالك معدوم غير موجود را يو اشيا

وجود دارد كه     آنها غير از ظاهر كلمات    ديگريراه   معتقدانِ به اعيان ثابته      ، براي آري
 به حقعلم به  علم خداوند تعالي به اشياء، و آن برگشت ـ ما درست است  اين راه پيش
و الحقيقه، جامع     بسيط زيرادر نهايت بساطت است؛      و اين است  مال  بدون اج ذات خود   

 شـيء بـودن هـر       همچنـين  اشياء به نحـو ابـسط اسـت و           ةصور كمالي در بردارنده همه    
 در نـزد    ذات بـراي ذات    كمال هر شيءاي به شكل حضور        وشيءاي به كمال آن است؛      

تفصيلي اسـت و     كشف   نهايتخداوند تعالي، حاضر است و اين همان علم اجمالي در           
 علمـي ديگـر      و شـود  خود اين علم، علم به اسماء و لوازم آن يعني اعيان، حاصل مي             هب

  . شود تا مستلزم تركيب يا جهالت در ذات باشد نميافزودههم به آن 
 از آن اسـت كـه       برتـر  بـسيار    و خداونـد  خداوند ما را از خطا و لغزش بـاز بـدارد؛            

                                                 
 و اإلشـارات  498 ، ص)إلهيـات بخـش  ( و الـشفاء  100  ـ 97 ص، الحكـم، الفـارابي   فـصوص : رجوع كنيد بـه . 1

  .315 ، ص3 ، ج) شرح اإلشاراتهمراه(والتنبيهات، 
  . 577ـ  574 ، صالتحصيل: رجوع كنيد به. 2
  . 314ـ  309 ، صبيان الحق بضمان الصدق: رجوع كنيد به. 3
  .181 ، ص6، ج األسفار: رجوع كنيد به. 4
  .181، ص6 ، ج و األسفار154  ـ150 ، ص2 ، جمصنّفات شيخ اشراقمجموعة ق، األشراحكمة: رجوع كنيد به. 5
  .181 ، ص6 ، جاألسفار. 6
، 6، ج    و األسـفار   22ـ   17 ، ص ريـالحكم، القيص   و شرح فصوص   86ـ   82 ، ص مصباح األنس : رجوع كنيد به  . 7

  . 181 ص
  . 181 ، ص6 ، جاألسفار: رجوع كنيد به. 8 
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  . آورند بر زبان ميستمگران
 نيـست؛  سخني دور در جاي خود    شخصي است   و عرفان   كلّي   علم   اين سخن كه  اما  
 علـم بـر كليـت داللـت         ة مـاد  ودو نيـست؛      علم، اعم است و تبايني ميان آن       اينكه مگر
 عرفـان   ة گفتند كه در آيات، احاديث و ادعيه، توصيف خداوند با كلم           اينكهكند؛ اما    نمي

ترين دعاهاي واالكه از ـ ر مناجات شعبانيه   د. كم است، بلهنيامده حرف درستي نيست؛
 ةاي دالّ بـر حقانيـت مـذهب و طريقـ           اماميـه و معجـزه     هاياسالمي و از برترين مناجات    

و  1؛...منقلبي و مثواي   و ال يخفي عليك أمر        ضميري و تعرف « ـ آمده است   جعفري است 
ــن را ــيدرون م ــست    ش  م ــان ني ــن پنه ــرمنزل م ــار و س ــرانجام ك ــو س ــي و برت ــاي » .ناس   و در دع

زبـور آل محمـد اسـت نيـز      ـ برخي روايات  بنابر ـ سجاديه كه  ة از صحيفپنجشنبه روز
خدايا عهد   2؛ يا أرحم الراحمين   حاجتي التي رجوت بها قضاء      ذمتيفاعرف اللهم   « :فرمايدمي

 و در   ».كننـدگان  تـرين رحـم    ناس، اي رحـم كننـده     بشو پيمان مرا كه به آن اميد برآوردن حاجت دارم،           
  آمـده اسـت    »النكـاحٍ المحـرَّم   «در كتاب النكاح، أبـواب      كه  معتبر علي بن سويد     روايت  

من به نگاه بـه زن       ؛ةإنّي مبتلي بالنظر إلي المرأة الجميل     « :عرض كرد  )ع(به امام  :ويدگ  مي
إذا عـرف اهللاُ مـن نيتـك    «: فرمايـد ميدر پاسخ او  )ع(جا كه امام تا آن».زيبا گرفتار هستم  

 بـه هـر     3.».داند، اشكالي ندارد   وقتي كه خداوند نيت راست و درست تو را مي         ؛   فال بأس به   الصدقَ
 نـدارد؛ بلكـه     داللتيو  عقل، ارزش   و داوري    حكومت   برابرها در    اين استدالل  ةحال هم 
  . تواند آن را تأييد كند و موجب اطمينان قلبي گرددتنها مي

  
  نكته آخر
 و! ؟، چگونه در ازل، معلوم جزئي و شخـصي اسـت          ه در آيند   جزئيِ خارجي  ةاين حادث 

  .شود تصور نميبه صورت وجه كلّي، جز  ،اين
                                                 

  . 685 ، صاألعمال إقبال. 1
وجـود نـدارد ايـن دعـا در مـصباح كفعمـي از سـيد                ] روز پنج شـنبه   [در صحيفه سجاديه فعلي دعاي خميس       . 2

  . نقل شده است129الساجدين ـ عليه السالم ـ ص
  . 231 ، ص14 ، جالشيعة و وسائل 42 ، ص5 ي، جالكاف: رجوع كنيد به. 3
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  بـر ذات، عـارض شـود       بناچـار بايـد    مفهوم كلّـي     اينكهبه اضافه    مذكور   بيان ةنتيج
 را بـراي ذات احـديت هـم      آنتـوان   آيـا مـي    ،شودهاي ما عارض مي   كه بر ذات  همچنان

ت دانست تا تحديد و محدويت ذات را پيش آورد؟          را عارض ذات احدي    پذيرفت و آن  
موجـب  د و يا اگر داخل آن شود        نزن مي حد ذات را    به صورت طبيعي   تهازيرا اين صور  

 كلّي و مفهوم، با جزئي شدنِ ذات، جزئي و با شخصي            اگرگردد؛ هر چند     آن مي  تركيب
  . آيدشدن آن، شخصي شود، باز هم اشكالِ نخست پيش مي

 منكـر  گروهيچنانكه ، ـ انكار علم حق تعالي است   هر دو اشكالةيجدر مجموع، نت
بـا عقـل سـازگار        آيا خالقيت خداوند باري تعالي بدون علـم        و ـ 1انددهشعلم خداوند   

   . و اين خود مستلزم انكار ذات استاست؟
يـم  اداريم و تنها به تو اميد بسته      با عجز و البه، تنها از درگاه تو مسألت مي          !خداوندا

ايم و تنها به تو اطمينان داريم؛ پـس مـا را در پنـاه               و تنها كار خود را به تو واگذار كرده        
خودت نگه دار و در دنيا و آخرت هرگز ما را اندازة يك پلك به هم زدن به خودمان وا                  

  . آمين اي پروردگار جهانيان! مگذار
  

  مسأله نهم

  عدم ارادة موت ارادي از آيه
 زندگي، مـرگ، زنـدگي   دگرگونيهاي و يراتغيت در افراد ةكند كه هماقتضا ميآيه  عموم  

 مـرگ  در ايـن آيـه،       اين نظر كه مـرگ    مشترك باشند؛ بنابراين،     ...دوباره، مرگ دوباره و   
چنانكه در تفـسير ابـن عربـي        ـ   حد ذاتي يا صفاتي است    ا در و  ي فنا هاراديِ از كثرت، ب   

  .  نيستروا ـ 2آمده است
ها احتماالت بسياري اسـت كـه در مبحـث تفـسير و تأويـل               دگرگونياين  در مورد   

 و در   باشـد  مـي  آيه به حسب داللت      نتيجهخواهد آمد، البته اين مباحث، پيرامون ادلّه و         
                                                 

  . 179 ، ص6 ، جر و األسفا494 ، ص2 ، جقية المشرالمباحث: رجوع كنيد به. 1
  . 34 ، ص1 ج)  ابن عربيبهمنسوب (تفسير القرآن الكريم، . 2
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  .شود فرضها و احتماالت توجه نمي جا بهاين
  
  اي پيرامون نفي عالم ذر نكته

باشد بلكه در آن اشـاره       مي چه بسا گوياي انكار وجود سابق اشياء         »كنتم أمواتاً «عبارت  
 شـهرت و    1، نـص  پايـه   اين بر  ،كند پيش از عالم ما را رد مي       ، عالم ذر  و داللتي است كه   

  . استاجماع
 از زنـده    پـس  نبـود مـرگ    خبر از    »ثم يحييكم ثم إليه تُرجعون    «كه عبارت   همچنان 

. دارد  از آن زنـدگي    داللتي بر مرگ پـس     »ثم إليه ترجعون  «دهد؛ با آن كه     كردنِ دوم مي  
  پس از زندگيِ برزخي، مرگي وجود دارد يا نه؟  كه آياپرسش وجود دارد اكنون اين 

بـاقي اسـت،    ) نفـس ( ها چنين مرگي است؛ زيرا وقتي جان      نبودعقل و نقل، گوياي     
كنـد همـان    چيزي كه فهم اين موضوعِ سـخت را آسـان مـي           . زنده كردن، معنايي ندارد   

 از حيـات و     مـراد كـه   گي نهفته اسـت؛ بـراي اين      مرگ و زند  حقيقتي است كه در معناي      
 از نظـر صـدق نـه      نيست؛ هر چند حيـات و زنـدگي،         اصل وجود   زندگيِ در اين آيات     

 از عـدم مطلـق اسـت؛    ايجاد، غير از    جا وجود است، ولي زنده كردن در اين       مترادف عينِ 
 بـه  نفـس قِ  تعلـ نبـود  به تعلق و   ةجا در اضاف  ر از ميراندن و زنده كردن در اين       بلكه منظو 

بـدن وارد نـشده، مـرگ حاصـل اسـت و             بـه    نفسبدن است؛ از اين رو تا هنگامي كه         
در آن  كـه روح    آنگاهپس  . شودچنين به محض جدايي جان از بدن، مرگ حاصل مي         هم

آيـد؛ بنـابراين، ميرانـدن و زنـده كـردن،            زنـدگان در مـي     ةشود شخص در زمر    مي وارد
 هيچ منافاتي ميان وجود و هستيِ پيشين با       پسست؛   ا داستانهايي پيرامون اين    دگرگوني

ها به همان معنايي كـه  ها به بدنبا رجوع جان ـكه  همچناناين زنده كردن وجود ندارد؛ 
هيچ منافاتي ميان زندگي برزخيِ باقي با زنده كردن، وجود نـدارد؛   ـاز رجوع گفته شد  

 از مـاده و هيـواليِ        چيزهـا  همـه بنابراين، رجوع به سوي خداوند تعالي، دائمي است و          
نخست كه مقتضيِ فيض نزولي و مبدأ فيض صعودي است، در حالِ بازگشت به سـوي                
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 جان به بـدن، بـه هنگـام فـراهم شـدن        براي خداوند تعالي است و اين بازگشت خاصِ      
 اسـت مرگـي   آنجا   بله،   ،يست ن ، وجود نبود است؛ پس مرگي به معناي       آنشرايط خاص   

سـنخ بـا     بازگشت آن به بدنِ هـم      كه با  و بدن ] نفس[  ميان جان   حاصل جداييبه معناي   
  .بايد خوب توجه كرد. يابد پايان ميخودش 
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  پند و ارشاد
و محـيط   انـساني   جهـان   در  تـرين سـپاهيِ      شيطان و بزرگ   لشگريان ةكفر، از جمل  بدان  

 از سـپاهيان عقـل هـستند و بـه           رگ و م  زندگي؛ ولي   مان است اي و ضد آن     بشري است 
 بـرده نـام   بيش از هفتاد سپاهيِ عقل و جهل        كه   بن مهران    سماعة در حديث    دليل همين
نه چيزي نكوهيـده و     مرگ  ؛ بنابراين   شود  سپاهيان جهل ذكر نمي    ة در زمر  مرگ 1ودش  مي

 از صفات باري تعـالي     جهت آفرينش مرگ و زندگي    نه صفتي شيطاني است و به همين        
جـا و  ن هم در ايشود كه و مشاهده مي   2»الحياةالذي خلَق الموت و     «: به شمار رفته است   

  .  مقدم داشته استزندگي را بر مرگ »كنتم أمواتاً فأحياكم«هم در 
چگونـه بـه خداونـد كـافر     ! پس اي عزيز و اي بـرادر و اي نـور چـشم و ميـوة دل            

چگونه به اين موجود عزيزِ مهربانِ به بندگان كه بـا ارسـال پيـامبران و فـرو                  ! شويد؟ مي
 در راه پي در پـي هاي و مصائب و بالهايي كه پيامبرش سال  ـ  آسمانيابهايادن كتفرست
 نهايت اهتمام را در راه هدايت بندگان خـود بـه كـار بـرده، كـافر       ـ دوش كشيد ه  بخدا  
  !شويد؟ مي

 دل و   بلكه با با علم و عقل     نه  با زبان و لفظ و      نه  شويد و   چگونه به خداوند كافر مي    
 چگونه به اين معبود آفريدگارِ توانگرِ دانا! كنيد؟ نمياعترافنيت او   جان به وجود و حقا    

 و زنـده آورد تا وجودتان كامـل،     در   زندگي به   مرگ كه بارها شما را از       آوريد ايمان نمي 
بـا  كـه   آن كـسي     ،ددرگـ بقـاي شـامخ سـرمدي       باقي به    و   ابدي زندگيِ پاك    بهجاودان  
 آسماني و زميني جانب زندگيِ شما را مراعات      و وجودات  جهانيهاي   اين نظام  آفرينش

  .كرده است
هاي شما را از آغازِ پيـدايش در پـشت پـدرانتان تـا         چگونه به آن كسي كه نيازمندي     

هاي مادرانتان و سپس تا دنيا و تا برزخ و آخرت، آفريد و تمام اسـباب                انتقالتان به رحم  
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ي شـما بـه بهتـرين شـكل و          را براي شما فراهم كـرد و همـة چيزهـا و شـرايط را بـرا                
  !ورزيد؟ترين راه ساخت، كفر مي آسان

و بـا زبـان، جـان،       ! او را عبادت نكنيد   !  كه به او كفر بورزيد     شويدچگونه راضي مي  
و چگونه بـر    ! دهيد؟به چه جهت باطل را بر او ترجيح مي        ! روح و قلب منكر او شويد؟     

  !يد؟سپارهدايت و سعادت ره ميو برخالف فطرت، راه خالف 
در  ـ   نسبت به خودتـان  حقپس بياييد در الطاف، رحمت، رأفت و محبت حضرت

و ،   اسـت  اش از شما، آفرينش شـما و آفـرينش آنچـه در زمـين و آسـمان                نيازياوجِ بي 
نيك تدبر و  ـ  نهايت دوري او از همه چيزهاي كوچك و بزرگ كه در دستان شما است

هاي او و روي آوردن بـه غيـر          از نعمت  خبري بيدر   از او و     چشم پوشي آيا  !    تفكّر كنيد 
 و خردمندي دور از عدل و انصاف و دور از         ، او در برابر او و توجه به شريك براي او و         

سوگند به مقدسات كه چنين معامله و رفتاري هرگز عاقالنه و منـصفانه             ! ادراك نيست؟ 
  . نيست

 خويش به هـوش آي  وشيه بياز خواب برخيز و از  ! پس اي عزيز و اي برادر ديني      
و رو به سوي پروردگار خويش بياور و از او آمرزش بخواه و خويش را تسليم او بنمـا                   

  ! و ناسپاسي نكن و كفر نورز و از خود فرزنداني فاجر و كافر بر جاي مگذار
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  پيرامون برخي مسائل اجتماعي
 و آشـكارتر دارد     ترمرگ و زندگي در اجتماع، معنايي روشن       !يقيقحقيقتي و ر  اي برادر   

شـما  : يابـد تر و بهتـر نمـود مـي   و تنها در آن است كه مظهر قدرت الهي به شكلي كامل    
كنـتم علـي شـفا      «گونه اثري در زندگي نداشتيد و به تعبير قـرآن           مردگاني بوديد و هيچ   

 پوست جـانور  1».در لبة پرتگاهي از آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد ؛  حفرة من النار فأنقذكم   
بريديد و   را سر مي  نوشيديد، دختران خود     گنديده و ناگورا مي   و آب   خوريد   مي و مردار 
و « :هاي انساني و ديني بـه دور بوديـد         تمدن ةداشتيد؛ از هم   خود را زنده نگه مي     پسران

يـشان را بـه دختـر       وچون يكـي از ا     2؛إذا بشّر أحدهم باألنثي ظلَّ وجهه مسوداً و هو كظيم         
 اما بـا نعمـت پيـدايش    ».برد انه، خشم خود را فرو مينود و خشمگي ش   مي اش سياه  هنويد دهند، چهر  

 شـديد و بـه   مـردم اسالم، با يكديگر برادر شديد و سالطين امـت و سـروران در ميـان                
خداوند شـما را از آن      .  بشريت شديد  شدر مظاهر تمدن در آمديد و جلودار پيشرفت و       

  كارگيري اتـمِ هيـدروژن و بمـب        ب دليلـ    آن تمدن  بار ديگر، پس از   . مردگي، زنده كرد  
آورد؛ از تر از جاي نخست در ميتر و وحشتناكميرانَد و به جايي زشت   شما را مي  ـ    اتم
به شما   ،؛ سپس جايگاه ماندني  در آن است و نه       زندگيآييد كه نه    رو به زميني در مي    اين

هـاي اجتمـاعي و     ايـن دگرگـوني   شك همـة    بي. دهد دوباره و مرگي سه باره مي      زندگي
 پروردگـار جهانيـان اسـت؛ پـس         ،تغييرات قومي و اختالفات نسلي به دسـت خداونـد         

  !شويد؟چگونه به چنين وجود مقدسي كافر مي
 بـه سـوي او   اجباري و مخالف طبيعت، هاي طبيعي و     حركت ةآري، شما پس از هم    

 بگريزيد، زيرا تمام اين      او توانيد از قلمرو حكومت و سلطنت      و نمي  ويدش   مي گرداندهبر
 دسـت هاست زيـر سـايه و در        ها و تمام آنچه در زمين و آسمان       ها و زنده كردن   ميراندن

 اختيـار بنـدگان     در گذرانِ زندگي اجتمـاعي      ةقدرت و علم اوست؛ پس اگر انتخابِ ماي       
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كـرد كـه بـا ميـل و طبـع او            بود، هر انسانِ داراي عقل و شعوري چيزي را انتخاب مـي           
 از شما حاضر نبود روزهاي گرم تابستان        كيهيچداشت و در چنين شرايطي      سبت مي منا

هاي بسيار گرم كار كند و يا عمل تبخير انجام دهد و يا روزهـاي بـسيار سـرد                   در كوره 
 ة بشري در همةاز سوي ديگر، خانواد. كاري بر خالف طبع و ميلش انجام دهد    زمستان،

اجتمـاعي بـراي گـذرانِ زنـدگي خـويش      هاي  شغل و كارهاها به برخي   ها و فصل  زمان
 سـال،   هـاي   فـصل  ة چرا گروهي خاص، در همـ      : اين است  اكنون پرسش نيازمند است؛   

كنند؟ هر چند كه اين امكان براي آنان وجـود          هاي جامعه را انتخاب مي     و رنج  ها سختي
عـوض  دارد كه اين كار خويش را در تابستان با كاري ديگر كه مناسب حال آنان اسـت        

پس آيا براي يافتن پاسخ براي حل اين معضل اجتمـاعي،            !طور در زمستان   كنند و همين  
كه موجب راضي كردن بـشر   ـ  راهي غير از مراجعه به وجدان و اعتقاد به دخالت غيب

آيد كه اين بـه خـاطر ايـن اسـت كـه      به نظر مي! وجود دارد؟ ـ  شودبه شغل خاصي مي
رود كـاري مـي   دنبال   به   داناالي است و گرنه شخصِ      زندگيِ جامعه به دست خداوند تع     

 گفتـة   شـايد ؛ زيرا   به آن اشاره كردم انديشه كرد     در آنچه   بايد. باشدكه با طبعش سازگار     
بلكه شبه برهاني بر تصرف غيـب در دنيـاي مـا    نباشد  يك خطابه و يا شعر، تنهامذكور  
  .پس نيكو بينديش. باشد
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  تفسير و تأويل 

  مشاربلك و ابنابر مس
  اخباريونمشرب 

، ». شـما مردگـاني بوديـد      اينكـه ود بـا    ش   مي چگونه به خدا كافر   ؛  كيف تكفرون باهللا و كنتم امواتاً     «
ـ « و   ،اي مرده و خوني بسته بوديد و خداوند در بدن شما روح دميد            نطفه ـ كم  يـت م يم ث  مث

ـ   ميرانَد و سپس زنده مـي     سپس شما را مي    1؛ اليه ترجعون  مثيحييكم   س از آن، بـه سـوي او   كنـد و پ
  . در قيامت!».شويدبرگردانده مي

 چگونه به خداوندي :دوش  ميگفته ـ يهود   وقريش ـبه كافرانِ  : نزديك به تفسير باال
 دورتـان از هالكـت   ــ  كنيد اطاعت اگر از او ـكند و   ميراهنماييشما را به هدايت  كه
 و رحم مادران بوديد و او شـما         كه مردگاني در پشت پدران     آن با! ورزيد كفر مي  كند، مي

آورد؛ ميرانَد و به گور در مي     را زنده به اين دنيا در آورد؛ سپس شما را در همين دنيا مي             
و واليـت   ) ص(كند و در آنجا، ايمان دارندگان به نبوت محمـد         سپس در قبرها زنده مي    

سوي او در روز سپس به كند جا عذاب ميسازد و كافران را در آن     مي مند بهرهرا  ) ع(علي
  بار ديگر در قبرها بميريد سپس براي بعـث زنـده           اينكهويد به   ش   مي واپسين باز گردانده  

ويد و روز قيامت ثواب وعده داده شده برطاعـات ـ اگـر اهـل طاعـت بوديـد ـ و        ش مي
  2.بينيد ـ را مي ها ـ اگر اهل نافرماني بوديد عذاب برگناه

 تا  ».خداوند آنچه در زمين است براي شما آفريد        ؛هوالذي خلق لكم ما في االرض جمعياً      «
 برسـيد و از عـذاب آتـشش در امـان            خـشنودي حـق   از آن عبرت بگيريد و تا با آن به          

 شروع به آفرينش و اسـتواري        و ».سپس به آسمان پرداخت    ؛»ثم استوي الي السماء   «بمانيد؛  
جا كـه    و از آن   ». چيزي داناست  آن را هفت آسمان قرار داد و او به هر          ؛عليم... فسواهن«. كردآن  
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براي صـالح كـار    ـ اي بني آدم ـرا  است  زمين آنچه دربه مصالح هر چيزي علم دارد، 
ديگـري در تفـسير    و در حـديث  1.چنين در روايت ابن بابويه آمده اسـت  اين.شما آفريد 

  يعني وي بر آسمان و مالئكه چيرگي و سيطره  »إلي السماء ربنا  استوي  «: آمده است  قمي
  2».يافت
  

  محدثينمشرب 
: گفتنـد ؛  قالوا ربنا أمتّنا اثنتين و أحييتنـا اثنتـين        « ةاز عبداهللا بن مسعود نقل است كه آي       

 :سوره بقـره اسـت     ند آية به همان اين   3».پروردگارا ما را دو مرتبه ميراندي و دو مرتبه زنده كردي          
  4».يحييكم و كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم«

   شـما مردگـاني غيـر قابـل         :نقل شده اسـت   » كمحياكنتم امواتا فا  «: درباس  از ابن ع  
   »كميـت ثـم يم   « خداونـد شـما را آفريـد؛ سـپس         اينكـه ذكر در پشت پدرانتان بوديد تـا        

   و .كنـد  آنگـاه كـه شـما را مبعـوث مـي           ،»ثـم يحيـيكم   «ميراند؛   ميبه مرگ حق شما را      
  در تطبيـق ايـن دو      . اسـت  5»... اثنتـين  أمتّنـا « ةافزايد كه ايـن هماننـد آيـ       ابن عباس مي  

  آيه، ضحاك از ابن عبـاس نيـز همـان تطبيـق يعنـي اولـي بـر دومـي را روايـت كـرده                         
  بـه اسـنادي ديگـر از ابـن عبـاس و ابـن مـسعود و از گروهـي از                     مطلب    همين 6.است

صحابه و از ابوالعاليه، حسن، قتاده، مجاهد، ابوصـالح و عطـاء خراسـاني روايـت شـده                  
   7 .است

 يعني شـما را     »...كيف تكفرون باهللا  «شود كه   از ثوري از سدي از ابوصالح نقل مي       و  

                                                 
   .215همان، ص . 1
  .287 ، ص6 بحاراالنوار، ج و 272، ص2 ، جالقميتفسير: رجوع كنيد به. 2
  . 11  /غافر. 3
  .186 ، ص1 تفسيرالطبري، ج: رجوع كنيد به. 4
  . 116 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير. 5
  . همان. 6
  .117ـ  116 همان، ص. 7
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كنـد   وي سپس با سندي از زيد بن أسلم نقل مي          1.ميرانَدكند و سپس مي   در قبر زنده مي   
خداوند آنان را در پشت آدم آفريد؛ سپس از آنان پيمان گرفت؛ بعد از آن آنان                : كه گفت 

   2.ز قيامت، زنده كردرا ميراند و سپس رو
 ظاهر در نسبت دادنِ ميراندن      ،»آن آيه « اينكه اقوال مذكور روشن است؛ براي       سستي

  قتـاده  از .»عـاً يهو الذي خلق لكم ما في األرض جم       «. به خداوند تعالي است نه اين آيه      
رام كرد و در اختيـار قـرار        خداوند آنچه را كه در زمين است براي شما          :  شده است  نقل
  3.داد

هن فسوا« سمت آسمان، باال رفت و      به :»ثم استوي إلي السماء   « :ويدگ   مي انس ابن  
  4.ها را آفريدآن :يعني »سموات سبع

خداوند، زمين را پـيش از آسـمان آفريـد و چـون زمـين را آفريـد             : گويدمجاهد مي 
ثـم اسـتوي إلـي الـسماء        « :ويدگ   مي  است كه  گاهيدودي از آن برخاست و اين همان        

هفـت  و  ها يكي بر باالي ديگـري اسـت؛         آسمان: افزايد وي مي  ،»واهنّ سبع سموات  فس
بكـلّ  « مـراد از  و از ابن عباس نقل شده اسـت كـه            5.باشد  مي  يكي زير ديگري   كهزمين  

خواهد فرق ميان  نيست كه وي مي دور 6. عالمي كه علمش كامل شده است      :»شيء عليم 
كـه  تـر اسـت از آن      و بلندمرتبـه   برتـر د تعـالي،    عالم و عليم را توضيح دهد؛ زيرا خداون       

انـدركار مقـصود او را       دستو گويا مفسرين     .علمش در آغاز ناقص و سپس كامل شود       
  .اند در نيافته
 جلـو انـداختن    تفسير، مطالب مفصلّي پيرامـون       كتابهاي بر آنچه گفته شد، در       افزون

. ي آسمان و زمين آمده اسـت      گير آفرينشِ زمين و يا آسمان و نيز پيرامون سرآغازِ شكل         
                                                 

  .117 همان، ص. 1
  .117 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير؛187 ، ص1 تفسيرالطبري، ج. 2
  . 191، ص1 تفسيرالطبري، ج: رجوع كنيد به. 3
  . همان. 4
  .42 ، ص1 درالمنثور، ج و 194 همان، ص. 5
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زيرا آيه بـه آن نپرداختـه        از بحث ما خارج است     ]دو گيري آن  سرآغازِ شكل [ دومبحث  
 پيرامـون آن سـخن      شـرح  حـم سـجده بـه        ةبه خواست خداوند تعالي در سور     و  است  

 و   آفرينش آسمان و يا زمين، پيش از اين، سخن گفتـيم           جلو انداختن در  . خواهيم گفت 
   .ا در آن مورد بيان كرديماختالف آيات ر

  
  نظران  مشرب مفسران و صاحب

 و اي كساني كه بـا عبـادت باطـلِ     كافر شديد ها به خداوند    اي كساني كه با پرستش بت     
 و اين امر را چگونه بر خود        »ورزيدچگونه به خداوند كفر مي    «ايد،  گرديدهخود مشرك   

 و چيزي كـه    ،وديد عدم محض بوديد   چيزي نب و   ».بوديدكه مردگاني    آن با«داريد؛  روا مي 
 محصلّه اسـت؛    ة معدوله، در حكم سالب    ة موجب بنابراين؛   نبوديد نامي گذاشت بر آن   بتوان  

احـساسي    شما را وجودي جامعِ كماالت حيواني، نباتي،       و» .پس خدا شما را زنده كرد     «
ني و ادراكيِ ، حيواگياهي و زندگي   »ميرانَدسپس شما را مي   «و ادراكيِ جزئي و كلّي داد؛       

 بـار   ديگـر  »سپس«شويد؛  ها و معدومات ملحق مي    به نيستي  كند و تان را نابود مي   انساني
 سـپس مـرگ ديگـر بـه         ؛سان زندگي نخـست   زندگي جديد به  به  » .كند زنده مي شما را   «

 كار و پاداش و حـسابرسي و جـزاي          ة، براي ديدن نتيج   »پس از آن  «آيد و    سراغ شما مي  
اين تفـسير   نادرستي   پيرامون   در گذشته  ما   ».شويداو برگردانده مي  به سوي   « بد و خوب

  . سخن گفتيم
چگونه بـه  «! اي ملحدانِ منكر توحيد ذاتي و ديگر انواع توحيد  :نزديك به تفسير باال   

شـما  و   »و شـما را كـه مردگـاني بوديـد         « كه وجود حـق اسـت        ».شويدخدايي كافر مي  
اي  به اين زندگي ويژه   » پس شما را  «نداشتيد،  را  ن   و حيات ويژه و آثار خاص آ       انيزندگ
بـا برداشـتن آن     » شـما را  سپس   « زنده كرد،   و انساني است   گياهي داراي آثار كمالي،     كه

سـپس شـما را زنـده       « و   »ميرانَـد مـي « آثار مطلوب و آن احكام مشهود در ميـان مـردم،          
ه از ميان رفته، شما را بـه        سنخ با آنچه ك     ظهور آثار جديد و احكام نوينِ هم        و با  »كند مي
 از توجـه بـه      پـس  و سپس بعـد از بازگـشتتان بـه خودتـان و              ،گردانَد  برمي زندگانيآن  

هاي پيشين بر شـما      و نيز به آنچه در زمان      جايگاهتانوجودات كمالي كه داريد و نيز به        
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  ».شويدبه سوي او برگردانده مي«گذشته، 
اطر ناتوانيِ خود از درك امثال، ايمان را        اي كساني كه به خ     :نزديك به تفسير مذكور   

 آگاه بينايِ دانايِ به امثال و جهات        »چگونه به خداي  «! ايدوانهاده و به سوي كفر برگشته     
كفـر   ـهـا و فـضائل    و بشرِ دور از حقائق و سـعادت  ـ موجودات پايينالزم در هدايت 

سنخ بـا    و در زندگيِ هم   » وديدمرده ب « دنيا،   كاالهاي و   ءكه در درون اشيا   با آن ورزيد؟  مي
 شـما در    ي كـه  و مـسير    شـما بـود    ة كه شايـست   زندگي و   مرتبه از موجودات بوديد   اين  

 خداونـد شـما را در پـشت پـدران،     "پس"يد را نداشتيد،شدبه آن منتهي مي دنيا   زندگي
 بـا   »سـپس «هـاي زنـده داراي حيـات تبـديل شـديد؛             احساسي داد و بـه نطفـه       زندگي
ـ هايي پشت سرِ هم در رحم مادران، شما را مـي          ياپي و زنده كردن   هايي پ  ميراندن د؛ ميرانَ

 نتيجه داللت،  اين و   شود؛، دامنگير شما مي   زندگيجا بسيار و بارها مرگ و       بنابراين در آن  
؛ پـس   جاري اسـت   بر آنان    هميشهنسبت فعل مضارع به خداوند تعالي است؛ گويي كه          

 بـا دادنِ    »پس خداوند شـما را    س«شود؛   درگير مي  با آن پي در پي      و مرگ  ،زندگيناگزير  
و سپس « »بخشدحيات مي« إنسي اُنسي باقيِ ابديِ دائمي  ةزندگي روحاني و دميدن نفخ    

 و آنچـه را در      روشـن شـود    تا حق و باطل و عدل و ظلم          »شويد به نزد او برگردانده مي    
ـ    ايد و آنچه را كه از خوبي      دست آورده به   زندگيخالل آن     داريـد آشـكار     هـا  يدها و ب

   .گردد
 ةاي منحرفـان از جـاد     » دويشـ    مـي  شما چگونه به خـدا كـافر      « :نزديك به تفسير باال   

 زنـدگي   ايـن پـيش از     »شـما «؛  اعتدال و اي در پرده شدگان از فطرت سالمت و توحيد          
 و خداونـد تعـالي بـا     »بوديـد «هـايي   گوشـت ها و پاره  دلمهها، خون ، نطفه »مردگان«،  دنيا

بينيد كه آن را مي ـ خاص  زندگاني و »شما را زنده كرد« الزم، و شرايط مياني هاي سبب
سپس «بريد؛  است كه در آن به سر ميزندگانيارزاني داد و اين همان  ـكنيد  و درك مي
 از و شويد  ديگر منتقل ميجهانبه  ستاند و را از شما مي   زندگياين   و   »ميراندشما را مي  

 ، نخست است  زندگي دوباره كه بهتر و باالتر از        زندگي با   »سپس«؛  ميريد اين زندگي مي  
 .ير و دگرگـوني اسـت     غيپس از آن وجود ندارد بلكه زندگي جاويد به دور از ت            و مرگي 

 به آخرين هدف و مقصد،      و؛  »گردانندسپس شما را به نزد او بر مي       « ،»بخشدزندگي مي «
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 ة همـ ازرجـوعي بـه دور   شـويد؛   كه همان رجوع به سوي خداونـد اسـت، ملحـق مـي            
 بقاي  مدهاي دگرگوني و تغييرات گذشته، بقايي به      پيا ةوساوس شيطاني و به دور از هم      

 ناماليمات بـدني، روحـي، قلبـي و تـصورات           ةاز هم سالمت و امان     درخداوند تعالي،   
   .مزاحم

 چگونه به خداوند  «! اي مؤمنان، منافقان، كافران و مسلمانان      :نزديك به تفسير مذكور   
شود و چگونـه روح حقيقـت در   هايتان داخل نمي و چگونه ايمان در دل     »ورزيدكفر مي 

و شما  «! و اسالم هستيد؟    آنكه مؤمن و متظاهر به ايمان      با! گيرد؟دل و جانتان جاي نمي    
هاي بـسيار   هاي فراوان و ميراندن   اي از مردن  هر كدام از شما مجموعه    و  » .مردگان بوديد 

هاي پياپي از وجود و كمال وجـود، از         كدام از شما موضوعِ زنده كردن     ايد؛ زيرا هر    بوده
هايي كه قـصد    ميراندنة  وجود فردي و اجتماعي قرار داريد؛ پس با از ميان برداشتنِ هم           

  جـامع،  زندگي در آن    نشدنتان وارد منتهي به    اسباب ة هم دور كردن با   اند و شما را كرده  
سـپس شـما را     «؛  »شما را زنده كرد   «اجتماعي،  هاي جزئي و كلي و فردي و        زندگي ةهم
هـاي  كـه يـا بـاغي از بـاغ     ـ ديگرِ برزخي و به قبـر   جهان به جهاناز اين  و؛ »ميراندمي

  رجوع به بـدن    ا ب »سپس«شويد؛  منتقل مي  ـ است آتش   گودالهاي از   گودالي يا   وبهشت  
 متعلـق بـه      كـه  هـايي  شـما و بـه بـدن       ةسنخ خودتان و بازگشتتان به بدني كه شايست        هم

 شـما را زنـدگي    «دوبـاره   ها دلبستگي و پيوندي طبيعـي بـوده         شماست و ميان شما و آن     
 رهيـده از محـو و       داري و صـحو   بيـ پس از    پس از آن رجعت و بازگشت و         ».بخشد مي

بـر  « و به سوي عدالت الهـي و قـسط رحمـاني             »شما را به سوي خداوند تعالي     «سهو و   
   ».گردانند مي

هاي روحـي،    و نشئه  ها  ظرف ة با انواع كفر در هم     »چگونه« :مذكورنزديك به تفسير    
 كه روا و سزا نيست كـه بـه هـيچ شـكلي از انـواع فـسق،       ـ »به خداوند«قلبي و طبيعي    

، نه بـا  »در حالي كه مردگاني بوديد«! ؟»شويدكافر مي« ـعصيان و طغيان به او كافر شد  
!  نبـود  آنهـا  در   زنـدگي ؛ تا جايي كه آثـار       شانميراندن الهي، بلكه با مرگ مستند به خود       

 ة در همـ گونـه سـخن گفـتن   اين. نـد مردگـاني بـيش نبود   ـبه مجاز، نه حقيقت   ـگويي  
هاي موجود، به ويژه زبان عربي، قرآن و حديث، رواج دارد؛ از اين رو مردگاني در                 زبان
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ود؛ هر چند    در شما نب   زندگيزمين، پشت پدران و رحم مادران بوديد؛ زيرا آثار مطلوب           
اي ديگر اطالق لفظ مرده بر شـما درسـت نبـود؛             داشتيد و يا به گونه     زندگياي  به گونه 

با خارج كردن شما به صورت زنده از رحم مـادران و يـا    ـ خداوند؛ در نشئه ظاهر  پس
بـه شـما    « ظاهري، پس از داخل شـدن روح در بـدنتان            جهانبا زنده كردن شما در اين       

   .»شتنعمت حيات ارزاني دا
ي  آثار زندگي اجتماعي كه با شماست و       ، با از ميان رفتن    »سپس« رشد و حركت كمـ

چرخيـد،   شما بر محور آن ميزندگي دنياييو با از ميان رفتن بسياري از آثار حياتي، كه   
 بـا  »سـپس « بنابراين ميراندن شما نيز از روي مجاز است نه حقيقت؛       ؛»ميرانَدشما را مي  «

ـ تـر،   در شـما بـيش  پيدايش آثار حيات  شـما را زنـده   « و چنـد برابرتـر از پـيش،    ارزترب
بـه سـوي او بـر    « ـبـه صـورت مجـاز و نـه حقيقـت        ــ  »سپس شما را«  و»گردانَد مي
؛ زيرا همـه، هميـشه در بازگـشت بـه سـوي خداونـد هـستند و ايـن امـر،                      »گردانند مي

  وعي مجـازي    ندارد و اين رجوع به معناي خـاص، رجـ          پايانيحركت  اين   اختصاص به 
   .نيايدپيش محدويت تجسم و پندار است تا  ـنه حقيقي  ـ

 نوعي مالمت و سـرزنش و ننـگ         »كيف تكفرون باهللا  «عبارت   :نزديك به تفسير باال   
 اعجـاز جاويـد و      هاي بر توحيد و رسالت و آن      بر شماست؛ يعني چگونه پس از برهان      

 بـا ! ورزيـد؟ ه خداوند كفـر مـي      ب كنيد و   نمي روشن شرم گو و داليل    پس از آن همه گفت    
خوراكتـان همـان خـوراك چارپايـان و          :»مردگاني بوديد « عربستان،   ةكه در شبه جزير   آن

 و؛  شماسـت  بود؛ اين تاريخِ زندگيتان در پـيش رويِ          حيوانات وحشي زندگيتان زندگي   
هاي بشريِ موجود در روي زمين به        مزاياي اجتماعي و تمدن    ةشما در آن روزگار از هم     

، بـي هـيچ     زندگاني پـاكيزه   )ص( محمد ة خداوند به وسيل   »سپس«! ر و محروم بوديد   دو
 به شما ارزاني داشت؛ در نتيجه، صاحب يك زندگي نو با بهترين شكل              خواريننگي و   

هاي جهاني دست يافتيد؛ اميران و شـاهان  جا كه به برتريشديد تا آنو زيباترين صورت   
ري و نهايت فضايل معنوي و محسنّات اخالقي را پشت سر نهاديد و به اوج سعادت بش      

ـ .نـشويد چنين خطـايي مرتكـب   هرگز ـ ! ورزيد؟ آيا به چنين خدايي كفر مي! رسيديد   
است؛ زيرا  ميرانده   امروز   چنانكه! ميرانَدمياز اين تمدن و فرهنگ      سپس خداوند شما را     
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، بـه   )ع(و طهـارت  و با انكار اهل بيت عـصمت          حق و واليت حقّ    رها كردن راه  آنان با   
نگ زدن كتـاب خـدا و عتـرت         چكه آنان به پيروي و      با آن  پشت و قهقرا برگشته بودند،    

 ، سـتمگران وهگـر  دور بـاد ولي آن دو را به پشت سـر انداختنـد،    ندبودشده  فرمان داده   
 حـق و غيبـت   و حجـت  اهللا با ظهور ولـي  ـبه مشيت و خواست خود   ـسپس خداوند  

شما را دگر  ـعج   ـ پرتو درخشان و نور خورشيد هدايت خود   روشن و با طلوعخدايي
گرداننـد؛ پـس   بـر مـي   ـعزوجـل    ـبخشد؛ سپس شـما را بـه سـوي او      ميزندگانيبار 
  . شويدميريد و زنده مي سان مي بدين

وجوه ديگري در اين خصوص گفته شده است؛ تو خود حـديث مفـصل بخـوان از                 
  .اين مجمل

   
  مشرب حكيم الهي 

 آن تغييـرات بـه      ة گوناگون بر شما در آمده، ولي خود در همـ          صورتهايها كه   ساناي ان 
 كه به ضرورت ذاتي ازلي، موجود است و خفـايي           »چگونه به خداوندي  «! ايدجاي مانده 

 كـه هـيچ     »اي بوده شما مرده «كه يكايك   ن آ با »!شويد؟كافر مي «در اصل وجودش نيست     
انسان آنگاه كه به تـدريج بـه سـمت كمـال و             [! تدر وجود او نبوده اس     زندگي   از اثري

 بـا  ـرو  كند، موجودي خالي از آن آثار اسـت؛ از ايـن  هدف مطلوب به جلو حركت مي
  .]ها درست است پياپي و پشت سرِ هم آمدنِ اين خطابـ اين اعتبار توجه به

 بـه شـما   « با نفسِ به وجود آمده و حاصل از آن حركت طبيعيِ ذاتي،              » خداوند پس«
  .دهنده در شما دميد  و روح ادراكي احساسيِ تشخيص»حيات داد

گوشتي بوديـد   خوني و پاره  اي، دلمه  يعني نطفه  »شما مردگاني «: تفسيراين  نزديك به   
 پـس « ] بـراي جمـع سـه تاسـت،        دو كمترين عـد    [ بوديد؛ هايي دهمرو هر كدام از شما      

پس از آن از روح خود در آن         و   يمبر شما گوشت پوشانيد   و   »كرد، زنده   راخداوند شما   
 كمال اسـت و     وياي به س   فاء در آيه، گوياي حركت تدريجي و هر لحظه         آمدن .يمدميد

سـپس شـما را     «. يكي بودن مخاطب در آيه گوياي وحدت موضـوع در حركـت اسـت             
پس شما  «: به دليل كالم خداوند    در كار نيست؛     نيستي فنا و     به ي و الحاق  ي فنا و ».ميرانيد
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 در روز قيامـت     »سـپس «آمـد؛    معدوم، الزم مي   ةزيرا در اين صورت، اعاد    » .ردرا زنده ك  
   ».گردانندشما را به سوي او بر مي«

شـما را   « دوم،   ة با نـابودي بـدن مـادي و بـروز پوسـت            »سپس«: تفسيراين  نزديك به   
 و اين همان زنده كردنِ دوم است كه بـا ظـاهر شـدن شـما در بـدنِ حقيقـيِ                      »ميرانَد مي

 نخـست،   مرگدر   كنار زده شده  بدنِ ماديِ   وسيله  گيرد و اين بدن به      صورت مي برزخي  
بـا بازگـشتتان بـه آن        ».ويدش   مي برگشت داده  سپس به سوي او   «در حجاب بوده است؛     
ـ بدن كه قائم بر شماست ـ ي نـه قيـام حلـول   ي البته به قيام صدور  و شـما حـالِّ در آن     

 قائم به شماست؛ محفوظ است شما زد بدن در نآنخود كه  اينحكمنيستيد؛ بلكه تنها به 
 بر وجود خـود در اعيـان، وجـودي نيـز در اذهـان دارد و ايـن از                    زيرا هر چيزي افزون   

  . خواصِ وجودات ذهني و وجودات محفوظ در خزانة نفس و در ناحية خيال است
  

  مشرب متكلّم 
اي از  پشت پدران و برهه   جان در    بي »آنكه مردگاني با  شويد  چگونه به خداوند كافر مي    «

شـما  «هايتان به    و او با فرستادن روح از عالم ارواح به بدن          »بوديد«زمان در رحم مادران     
 كـه   گونـه به اين ،  »ميرانَدشما را مي  «هايي شديد؛ همو پس از آن       ؛ لذا زنده  »حيات بخشيد 

ي يـ اجزا تبـديل بـه      زمـان  و پس از آن در عالم اجسام و          يردگ   مي را مرگ جانتان    ةفرشت
 استعداد حركت،   در آن ولي جزئي كوچك از شما كه       ! شويدپراكنده، كوچك و فاني مي    

ماند؛ پس از آن خداوند با بازگشتنِ روح به بدني كه از            رشد و ترقّي مادي دارد باقي مي      
 و تعيـين    حـسابرسي سپس شما براي    . كندپراكنده، شكل گرفته، شما را زنده مي      ي  اجزا

  ».ويدش  ميگرداندهبه سوي او بر «  ـجازاتپاداش و م  ـسرنوشت
  

  و اصحاب كشف و يقين مشرب و مذاق اهل عرفان
 و اسـتوارترين ايمـان و بـا     شـناخت ترين  اي اعيان ثابتة ازلي كه با بهترين شهود و قوي         

 كه همـراه ازلـي و       »چگونه به خداوندي  «ايد  حقيقت و فطرت، خداوند را مشاهده كرده      
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  آنكـه  بـا  »!ورزيـد؟ كفر مـي  «آفريدگارِ شما با فيض اقدس است       مالزم دائمي قديمي و     
 فانيِ در ربوبيت و واله و شيداي در عزت الهـي و قـدرت قـادر متعـال                   »شما مردگاني «
  تـرين  زندگي بر شما جاري نبود؛ جز اينكـه كوتـاه         نه از   مرگ و   نه از    و حكمي    »بوديد«

 با حيات   »خداوند شما را  « اينكهوديد تا    شما اين بود كه در آغاز، مردگاني ب        ة دربار تعبير
  .  و شما را از آسمان الهي به مراحل ربوبيت نازل كرد»زندگي بخشيد«جمعي الهي، 

هاي محض بوديد و هيچ حكمي بر شما         و عدم  »شما مردگان «: تفسيراين  نزديك به   
و يـا    مرگ بر شما از باب توسع        گفتنجاري نبود؛ زيرا ذاتي براي شما وجود نداشت و          

بـه شـما زنـدگي      «؛ با چنين حالتي با فيض اقدس و با تجلّـي اول،             است  مقتضاي زبان   
توجـه و    بعد از    »سپس«؛  رفتيدرو اعيان ثابته، مالزم اسماء الهي به شمار         ؛ از اين  »بخشيد

؛ سپس بـا فـيض اقـدس در         »ميرانَدمي«به فنائتان    »شما را «گانه،   هاي سه التفات به حفره  
يابـد، تـا    در اين قوس استمرار مـي   زندگي و اين    »بخشد شما حيات مي   به«قوس نزولي   
  بـه سـوي او     « در قـوس صـعودي     »سـپس شـما را    «.  برسـد   هيـوال  مرحلـه اين فيض به    

 حـسي،   زندگانيالمواد تا مراحل نطفه، علقه و مضغه،        ةاين رجوع از ماد   . »گردانند بر مي 
 يـابي بـه زنـدگي      دسـت  تا   ا عظم  و ا و كبر  اادراكي، عقلي و قبريِ برزخي و قيامت صغر       

  . يابداستمرار ميادامه و ذاتيِ ابديِ وجوبي 
پيش از اين گفتيم كه همة اين تعابير، طبـق مراتـب خفـاء، اخفـاء، ظهـور، بـروز و                     

 مراحل ادراكي تفسيري عـين      ةكه هم همچناناند؛  مراحل بطون در كتاب الهي جمع شده      
ا كتاب تشريعي، يكي است و تنها از نظر         مراتب كتاب تكويني است كه از نظر حقيقت ب        

به  ـ اشياء و اعيان  ةلي خداوند است كه در همفعاعتبار با هم تفاوت دارند و كلّي، علم 
أنـزل  « :سريان دارد و به تعبيـر قـرآن   ـحسب اختالف ظرفيت، قابليت و گنجايش آنها  

آنگاه رودهـايي ـ هـر يـك بـه      از آسمان آبي فرو باراند؛  ١؛من السماء ماء فسالت أودية بقدرها
   ».گنجايش خويش ـ روان شد

هاي هفتگانه، خـود را   و با حجاب   »شويدچگونه به خداوند كافر مي    «: و تفسير ديگر  
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 الهي كه خداوند تعالي آنها را پيش شما بـه وديعـت             ةكه لطائف هفتگان   آن با! پوشانيدمي
؛ »بوديـد « با عقل هيوالئي هايي عقلچنين،  و هم »و شما مردگاني   «.گذاشت نزد شماست  

ملكـوتي،  فعلي   صورت   هقرآني، زنده كرد و ب    و   او شما را با علوم الهي آسمانيِ         »سپس«
   به خاطر بازگشتتان به وحدت محـض        و شما ؛  »ميرانَد مي  را همو سپس شما  «شكل داد؛   

دانيـد و در ظلمـت   چيزي نمي ـ نفساني غافل است  خوديتكه از هر چيزي حتي از  ـ
؛ بنـابراين از    »دهـد شما را زندگي مي   «فعال،  مستفاد و    مانيد؛ سپس با عقل   ي مي شك باق 

بـار   نخستين اينكه بعد از    »سپس«. معلومات و كماالت حاصل براي خود، در يقين است        
به نزد او برگشتيد و بار دوم به خود توجه كرديد و ديگـر بـار بـه سـوي او بازگـشتيد،                     

  »شويد به سوي او برگردانده مي«، رجوعي كه ديگر بازگشتي ندارد
كرديـد؛    كه حقايق را درك نمـي      »مردگاني بوديد «كافران و   : تفسيرهمين   نزديك به   

سپس همـو شـما     «؛  »زنده كرد « آثار،   ة اسرار و مشاهد   ة مكاشف ة به وسيل  »او شما را  «ولي  
 در  »سـپس «؛  »ميرانَـد مي« عبادت و عابد و معبود       برپايه از اوصاف كثرت و عبوديت       »را

 و در آخـر شـما       »بخشدشما را زندگي مي   «سفر اخير با قيام حق به حق و با نور مطلق،            
بـا همـه    ، و رجـوع بـه حـقِ نخـست    ييدنيابا به دور انداختن جهات مادي، رذائل  ـرا  

   ».گردانندبه سوي او برمي« ـپراكندگي و انواع حيات 
مردگـاني  « در عـالمِ ذر      »كـه  آن بـا ! شـويد؟ چگونه به خداوند كافر مي    «: تفسير ديگر 

 از  انتقـال بـا    ــ  »سپس شـما را   «؛  »زنده كرد « در عالمِ دنيا     »پس خداوند شما را   «؛  »بوديد
 با آوردن شما از عالم رجعـت بـه عـالم    »سپس«؛ »ميرانَدمي« ـعالم دنيا به عالم رجعت  

 سـپس بـه      با انتقال به عالم قبر و بـرزخ و         »سپس شما را  «؛  »دهدشما زندگي مي  به  «دنيا  
   ».گردانندبه سوي او باز مي« ا و عظماعالم قيامت كبر
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  تفسير و تأويل 

  ها و مسالك بنابر مشرب
  و صاحبان انديشهمشرب مفسران 

 كه جانداران و غير جانـدارانِ روي زمـين و زيـر           »او كسي است  « ! به خداوند  كافراناي  
 »سپس به آسمان پرداخـت    « و   »همه و همه را براي شما آفريد      « جامد آن و مايع آن،       ،آن

 و او   »قـرار داد  « يكي باالي ديگـري      »به صورت هفت آسمان   «و آن را به وجود آورد و        
   ».است«، دانا و مطلع »آگاه« ، در آسمان و زمين»به هر چيزي«

 بدانيد كـه    كنندگان غير خدا   پرستشاي منافقان و كافران و اي        :نزديك به تفسير باال   
 آن و   گيـاه ه را كه بر روي زمين و درون آن، فرع آن و اصل آن،                است كه آنچ   يياو خدا 

جماد آن و حيوان آن و در يك كالم، مجموع آنچه را كه در زمين است بـراي مجمـوع                    
  . معتبر و الزم استز شما يك ا شما در تصرفات هر همهو رضايت  ـشما آفريد 

كردن و شـكل دادن     سپس به آسمان كه موجود بود پرداخت و به نظم دادن، مرتّب              
هفـت آسـمان قـرار داد؛     ـپـس از آنكـه يـك آسـمان بـود        ـآن مبادرت كـرد و آن را   

همانگونه كه زمين، موجود بود و او همة آنچه را در آن است براي شما آفريـد، آسـمان                   
نيز موجودي زنده بود كه فضا را فرا گرفته بود و او آن را هفت آسمانِ جداگانه ساخت                  

بعد از يكي بودن و غيـر   ـهاي آن پرداخت و آن، هفتگانه كردنِ آن  ژگيو به يكي از وي
افزون بـر قـادر و   بود و او بر هر چيزي از اصل و فرع،  ـمتكثّر بودن و متعدد نبودن آن  

   .باشد است دانا و آگاه مي آشكاراو قدرت توانا بودن 
كه تمام آنچـه را  هر صنف و طبقه بدانيد كه او كسي است  از   ،اي مردم : تفسير ديگر 

مجمـوع مباحـات و ممنوعـات       ي يكايك شما    رابدر زمين است براي شما آفريد؛ يعني        
 ممنـوع اسـت    در شـرع  عقلي و شرعي را آفريد؛ زيرا آنچه از نظر خوردني و نوشيدني،             

 فعلي و علم فعلي به آسمان و به         ة اراد بنابر؛ سپس   نباشد از جهات ديگر ممنوع      تواند مي
پرداخت و آن را به هفـت آسـمان و يـا            به آن   ال و فوقاني توجه كرد و       ناحيه و سمت با   
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 علوي و فوقاني تقسيم كرد؛ زيرا هر چيزي به يكي از اقسام مختلف حقيقي،               چيزهفت  
 اينكه آفريدگار، مبتكر و بـه وجـود   دليلبه  ـشود و خداوند  وهمي يا توهمي تقسيم مي

ـ    عـدم  سـرزمين  ايـن اشـياء از       ة هم ةآورند    بـسيطه بـه     يه عـالم وجـود و از اشـيا        هـا ب
به هر چيزي از اين امور و جهات، دانا، آگاه، خبير، شاهد و بـصير   ـعالم مركبات است  

  . است
بر سبيل اهمال و اجمال، نـه   ـاي انسانِ عظيم شريف و كبير  : تفسيري نزديك به آن

ا ابداع كـرد   آنچه را روي زمين است براي شمةاو كسي است كه هم ـعموم و استغراق  
علو و   درجه از تو در نظرِ آفريدگار، در باالترين       ! پس اي عزيز و اي نور چشم      . و آفريد 
 براي  در زمين است  را  آنچه   ة و در نهايت بلندي و منزلت قرار داري؛ زيرا او هم           برتري

 چيزي از قواي خاصـه و امكـان    در تو ؛ براي اينكه    تصميم گرفت تو آفريد و بر اين كار       
  !ديدمي هاي پيشرفتهقابليت

تو كه چيزي از اسرار و علوم و از حقايق و لطـايف در خـود داري،                 ! پس اي انسان  
كه در ايـن حلقـة از خلقـت، هـدف و      ـآيا عقل و دين، تو را   !چگونه خود محرومي؟

از انديشيدن در حد و مرزهاي آن و از تفكر كردن در كميات و كيفيات  ـغايت، هستي  
  !دارد؟هاي به امانت سپرده شده در آن، باز ميتآن و در وديع

كـشي بـراي    مگر نه اين است كه زمين و آنچه در آن اسـت پـيش             ! ، اي انسان  اكنون
همچنـين از   ! زمـين و روي زمـين اسـت، هـستي؟         درون  توست و تو وارث هر چه در        

 تـو    شـروع كـرد؛ زيـرا بـراي        »ما في األرض  « توجه او به كار تو، با ذكر آفرينش          داليل
تر است و نياز تو به آن بيش از آنچه است كه در آسمان است               تر و به تو نزديك    ملموس

نـسبت بـه    ـيعني سپس به سمت بـاال    »ثم استوي إلي السماء«:  فرموددليلو به همين 
 فوقـاني را  ة جوي در سـمت بـاال و ناحيـ   هاي هستيپرداخت و آن سماويات و  ـزمين  

  .قرار دادهفت آسمان 
 موجـودات   هـا، تعـداد    آفـرينش، انـدازه    چگونگيداند؛ بنابراين،   چيزي را مي  و هر    

دانـد؛  اي بر ديگر آفريده و ديگر چيزها را مـي         ، لزوم مقدم داشتن آفريده    پاييني و بااليي  
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اي، عددي را   اي را بر آفريده   بيايد كه چرا خداوند آفريده    تو   به ذهن    اي خدشهپس مبادا   
   است؟برگزيدهفي بر عددي و هدفي را بر هد

او كسي است كه پيش از آفرينش شما زمين را و آنچـه را در  : تفسيري نزديك به آن 
 زمين آفرينش براي شما آفريد؛ پس آفرينشِ شما و وجودتان در گروِ همه رازمين است   

 آفـرينش  اين امـور پـيش از        آفرينشرو و به همين خاطر،        بود؛ از اين   چيزهاي زميني و  
و اين چيزها آنگاه براي شما و مملوك شماست و براي شـما مبـاح   شما صورت گرفت  

 قطعـي   و چيزهاي زميني براي زنده مانـدن      نياز به زمين    . است كه دليل، آن را اقتضا كند      
بايست از نظر كمي و كيفي با هـدايتي از           اين اشياء مي   ةاست؛ ولي رفع اين نياز به وسيل      

 حـدوث و    براي باشد مي آن   دروندر زمين و     آنچه   ة، هم ايجادجانب خداوند باشد؛ اما     
  . ايجاد شما آفريده شده است

كه وجود شما و آنها بر هم متوقف نيست و از اين جهت             سپس به آسمان پرداخت،     
 اينكـه  آفرينش و نظم دادنِ آن را به تأخير انداخت و يا             دليلبه همين   و   گشايش بود در  

سامان دادنِ به آن بوده است؛ لذا آغاز        آفرينش زمين، شرطي در آفرينش آسمان و سر و          
هـا را هفـت آسـمان سـاخت؛ زيـرا           نصد آن نمود و به آن توجه كـرد و آ          به آن كرد و ق    

  كـرد نـه بيـشتر؛ پـس، وجـودات مـادي             را ايجـاب مـي     هفـت اجتماع شـرايط، وجـود      
  برخـي  مـواد،    ، همگي مركّب از اجـزاء و محـصول حركـات و پيوسـتن             پاييني و بااليي  

   شـرايط غيـر   بـي نيـاز از   مجـرّد  موجـودات ابـداعي  به برخي ديگـر اسـت و از         از آنها   
ــت آن،  ندامكــان ذاتــي نيــست ــر ايــن اســاس، مقــدار و كيفي    كيفيــت حــصول پيــرو؛ ب

  شرط آن است؛ همچنانكه ايـن مـسأله در صـحت و نقـصان مواليـد مختلـف مـشاهده                    
   از رهگـذر تفـاوت      اسـت كـه    شود و طبعاً اين صحت و نقصانِ به سـبب اختالفـي           مي

   .شودهاي آنان دامنگيرشان ميشرايط و قابليت
آسمان را براي تعداد ممكـن از       و چون خداوند به هر چيزي داناست، حدود قابليت          

  .داند كه هفت يا غير آن است مي آن
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   مسلك حكيم
او كسي است كه با روش و سبكي تدريجي و با حساب حركـات، شـرايط و امكانـات                   

آفريد؛ زيرا عالي براي داني كاري انجـام   ـ البته با تعبيري مجازي  ـ براي شما گانه را سه
 هدف است ذات مقـدس الهـي اسـت و در حـديث             حقيقتدر   دهد؛ بنابراين آنچه  نمي

به آن   ».آفريدم تو را براي خود    همه چيز را براي تو و      1؛ ألجلي خلقت األشياء ألجلك و خلقتُك    «
كنت كنـزاً مخفيـاً فأحببـت أن اُعـرف          « : آمده است  ث قدسي و در حدي  . اشاره شده است  

 مردم را آفريدم     رو گنجي پنهان بودم؛ دوست داشتم شناخته شوم؛ از اين         2؛اُعرفلكي  فخلقت الخلقَ   
هـا،   آري همه آنچـه را روي زمـين از كوچـك و بـزرگ آنچـه در بـدن             ».متا شناخته شـو   

ت، همه و همه را براي شما آفريد؛ هر چنـد شـما             هاس ها و آشيانه   ها و النه   ها، دوره  زمان
بينيد و يا بـه صـورت مـستقيم    اي از آن موجودات، در حق خود، ضررهايي مي       در دسته 

ظـاهر  بـه    همـين موجـودات      ولـي در  كنيد  چيزهايي را بر خالف طبع خود مشاهده مي       
ن آفريـدن   گـردد؛ بنـابراي     كه به صورت غير مستقيم به شما برمـي         است، منافعي   آور زيان

 نيز براي شما و به آزار دهنده،ها و حشرات و حيوانات  مارها، عقربها،آور زيانسموم، 
 موجودات زندگي سالم؛ و درست شما در گروِ وجود همين           گاهيخاطر شماست؛ زيرا    

  .به ظاهر موذيِ سمي است
؛ هر   انواع و اصناف براي شما آفريد      ةخداوند از هم  ! اي انسان  :تفسيراين  نزديك به   

 همو سپس به آسمانِ پايين پرداخـت    ؛ براي شما نيست   يكايك آنها  است كه    روشنچند  
 و نيز متوجـه آسـمان       ي بزرگ  خارج  دنياي  و نظام عيني او متوجه آسمان      فعليو فيض   
گرديد  ـ معاني و دقائق و لطائف   و ارواح و آسمانيعني آسمان ابدان، اجساد ـكوچك  

ليم هفتگانه و نيز به حسب طول، نظر بـه نزديكـي آن             و آن را به حسبِ عرض، طبق اقا       
  . به سطح زمين و دوري آن از ضخامت و نازكي آن، هفت آسمان قرار داد

 فالسفه و حكما محدود و متنـاهي اسـت؛ از           ةاَبعاد، در نزد هم    :نزديك به تفسير باال   

                                                 
  . 381 ، ص1 ج، اليقين علم: رجوع كنيد به. 1
   .344  و199 ، ص84بحاراالنوار، ج : بهرجوع كنيد . 2
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بـا زينـت كواكـب،      ايم در آسمانِ پايين بوده كه       اين رو تمام آنچه را كه ما تا كنون يافته         
  . زينت يافته است

خداوند آسمانِ واحد جنسي را به هفت آسـمانِ جزئـي و فـرديِ مجـزّا، آمـاده و                   و  
آسـمانِ پـايين    محـدودة    اكتـشافات امـروزي، در       ةساخته و پرداخته كرد؛ از اين رو هم       

 زينت آسـمان دنيـا نيـست بـه           اينكه كند به دليل    نمي را چشم عادي درك   و آنچه   ) دنيا(
 و او به هر چيزي علم ازلـيِ شخـصيِ جزئـي             ودش   مي شمردهآسمان دوم   نوان مثال از    ع

به  ـ خداوند تعالي ـ، ولي  وندش  ميدر طول زمان و آينده آفريده ءدارد؛ هر چند كه اشيا
  .باشند داراي حدوث زماني در آينده ميء هر چيزي از روز ازل، آگاه است و اشيا

نيز به خواست   در آينده    آن گذشت و     هاي مشابه  آيههاي اين آيه و     بخشي از شگفتي  
  . آيدخداوند تعالي، در اين خصوص مطالبي مي

  
  يرب خفمشرب عار

رو،  از همة تعينات اسمائي و صفاتي؛ از ايـن         دوراي است به مقام ذات      اشاره» الذيهو  «
 ذات زيـرا سبب تجليات است؛  ـبدون دخالت هيچ اعتبار ديگري   ـذات خداوند تعالي  

 آنچـه را    ةاو كسي است كه هم    . احديت كه با ضمير غايب به آن اشاره شده كافي است          
و عقل فعال و از عقول  ديگرتر از عقل اول گرفته تا  پاييندر پايين است، وكه در زمين 

 از پيش و با فيض اقدس خويش، براي         گيري پس از اندازه  را  فرش تا عرش همه و همه       
گـردد تـا بـدين      ن، انسان كامل در سفر سوم به ذات احـديت بـر مـي             شما آفريد؛ بنابراي  

شكل، اندازه داشت اشياء به خاطر او و آفرينشِ آنها براي او، درست در آيد و نيز ناچار                  
 »لكم«بايست او همانند خداوند تبارك و تعالي، سابق بر اشياء باشد؛ بنابراين عبارت               مي

با كنار زده شـدن   ـو  پس از پايان سفر دوم  و فراز روي مجاز نيست؛ زيرا پس از آن س
 حدود عقلي، وهمي، مقداري و خارجي و با فنا شدن از غيريت و سوائيت و پـس                  ةهم

دياري در آن ديار،  ـاز اختصاص يافتن به جاودانگي به خاطر جاودانگيِ خداوند متعال  
 خلـق الخلـق   « و» ميعـاً ما فـي االرض ج    لكم  خلق  «مانَد؛ از اين رو     جز يار بر جاي نمي    
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  . گردد در نهايت و غايت به امري واحد بر مي،»لكي اُعرَف
در قوسِ صعود به آسمان پرداخت؛ براي  »ها زمين و زميني« خداوند، پس از آفرينشِ   

ق در قوس نزول و در فـراز از مركـز و فاصـله گـرفتن از اصـل بودنـد؛                     ياينكه آن خال  
هاي موجود  كز و به اصل و به آسمانِ حقيقت و آسمان          اشياء به مر   برگرداندنبنابراين به   

به سوي سـرّ، خفـاء و       را  در اين سير جزئي و لطائف هفتگانة روحي، نفساني و طبيعي            
 در قوس نـزول از حـد        كهنظر به آن  أخفائيت آغازيد؛ پس آن را هفت آسمان قرار داد و           

و به عقـول عرضـي      وجوب سابق آن، خارج و به جوهريت عقلي و قواهر باال و سپس              
 قواهر پايين، سپس به نفس كلي، سپس به معلقات خيالي و مثالي منفصل و  ومثُل نوري

سپس به طبع كلّي، داخل شد پس صورت جسمية مطلقه افاضه شد و هيوال در مرحلـة                 
شـود و بـر     اخيرِ قوس نزول حاصل شد و اين خط بشخصه در قوس صعود تكرار نمي             

  : تجلّي ممنوع است؛ از اين رو، در صعود، مماثـل بـا آن اسـت               گردد؛ زيرا تكرار در   نمي
 و آن، مراتـب     ».رديـد گ   مي باز] به سوي او   [،چنانكه شما را در آغاز آفريد      1؛كما بدأكم تعودون  «

  . هاي هفتگانه استهفتگانه و آسمان
هـاي  در اينجا نظر به فهم هدف و مقصود اصلي و اهميت موضوع، نگارنده مـشرب              

 ، پوزش منداز برادران بزرگوار و انديش    . جا آورد  مشائيان و عارفان را با هم يك       ن،اشراقيا
  .هاست طلبم؛ زيرا لغزشگاه گام مي

 امكان اشرف بر زمين و سفليات به اعتبارِ بودنِ آنها در قـوس              ة قاعد خالصه سخن، 
 ة امكان أخس، بر سماوات سبع به اعتبـار توجـه بـه جنبـ       ة خلقيِ آن و قاعد    ةاول و جنب  

  .اشاره و اشعار داردتحت ربي آن 
 ةايـن رو مرتبـ      از ود،شـ    مي به آن اشاره  » هوالذي«همان دارد كه در      اشاره به    »هوو  «

بـه هـر چيـزي در دو     ـجـلّ و عـال     ـ در هر دو قوس يكي است و او  پايانيابتدائي و 
 ـ دو قوسيعني وجودات در  ـشك باالي سر هر صاحب علمي  قوس داناست؛ پس بي

  .  حق تعالي نيست،ي است و او كسي جز خداوندعليم

                                                 
  .29/ اعراف . 1



 

 

  

   بقرههسور ام سيآيه 
  

 األرضِ خليفةً،  فيجاعلٌإنّي و إذ قالَ ربك للمالئكَةِ 

ماء و  من يفسد فيها و يسفك الدقالوا أَ تَجعلُ فيها

   أعلَم  إنّينحنُ نُسبح بِحمدك و نقدس لَك قالَ

  ونَ ما ال تَعلَم

خواهم جانـشيني   مي: گفتو آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان       «

گُماري كـه در آن     آيا كسي را در آن مي     : در زمين بگُمارم؛ گفتند   

 كه ما تو را با سپاس، بـه         ، با آن  ريزدها مي كند و خون  تباهي مي 

مـن چيـزي    : شـمريم؛ فرمـود   ستاييم و تو را پاك مـي      پاكي مي 

  » .ددانيدانم كه شما نمي مي



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  صرف واژگان و

  مسأله نخست

  » إذ«ة پيرامون كلم
 بر مضارع هم    اگراي كه    است؛ به گونه   زمان گذشته ظرف براي    »اذ« پيراموننظر مشهور   

اصل لغت و  بنابراين كلمه رسد كه  به ذهن مي .كندشود آن را به ماضي تبديل ميداخل 
 آن كـه بـه   و مناسـبتي   مـدخول آن ةقرين وجود دليلماده از زمان خالي است و زمان به    

  ايـن كلمـه، اسـمي دو حرفـي         :اندهمچنين گفته و  ود  ش   مي براي او پيدا  . دگرد  مي ملحق
  .باشد مي مبني دليل شباهت او به حرف در وضع يا نيازبه   واست

 دليـل نبـود  بـه   ـ مبني و از نظر معنـا    اسم، از نظر لفظ»اذ« اين است كه تر نظر قوي
كنـد؛  داللت مي و نه شخصي ،معرب است؛ زيرا بر زمان ماضي كلّي ـحرف  شباهت به 

اي به زمـان خاصـي نيـست تـا          ، در آن هيچ اشاره    آمده است  »اصول« كه در همچنانپس  
  :گويدابن مالك مي. باشداينكه حرف 

  ون يحتَملـثُ و إذ و إن ينّـحي        ل ــي الجمــإلةً ـافـ إضواــو ألزَم    
  1اَضف جوازاً نحو حين جا نُبِذ     » إذ« كمعني  »إذ« كو ما  »إذ« رادإف    

همـين  . گيرد گاهي فعليه و گاهي اسـميه اسـت  قرار مي »إذ« اي كه مضاف إليه  جمله

                                                 
 بگيـرد اگر تنـوين     إذ. ندا  حيث و إذ الزم االضافه به جمله       «:يعني. 16 و   15الفية ابن مالك، مبحث اضافه، بيت       . 1

جايز است كه به جملـه      ] مانند، حين، وقت   [حذف مضاف اليه آن جايز است و هر اسمي كه به معناي إذ باشد             
  . شود مانند حين جا نُبِذاضافه
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به خاطر گريـز از      »ذال«  حرف وشود؛  مضاف إليه گاهي حذف و تنوين جانشين آن مي        
؛ تا مرگ شما     جاءكم الموت فحينئذ تندمون    حتي« :شود؛ مانند التقاء ساكنين، مكسور مي   

براي اين حرف، احكام ديگـري وجـود دارد كـه در             .».ويدش   مي نافرا رسد، آنگاه پشيم   
  .  استآمده »نحو«

  

  مسأله دوم

  » مالئكه« ةپيرامون كلم
در  برخي از آنان آن را       اينكه اند و شگفت  نظر كرده   مذكور اختالف  ةلغويان در مورد كلم   

   1.اند آورده »م ل ك« و »ل أ ك« ،»أ ل ك« :سه ماده
است كه يـا  در وزن اين كلمه  بسياري از لغويان و مفسران      پندارآورتر از آن،    شگفت

  يعني مألك و يا بر وزن مفَعـل يعنـي مـالك             بر وزن مفعل يعني مألك، يا بر وزن معفَل        
ايـن كلمـه،   : گويـد ولي ميآورده است؛  »ل أ ك« ة آن را در ماد    الموارد  قرب و أ  .باشد مي

، هـا  امثـال ايـن اشـتباه   .  ميم در مفعل، زائده اسـت اينكهبا  2مألك و بر وزن مفعل است؛    
بسيار است؛ زيرا ملَك مانند جن، بشر و يا ديگر حيوانات، اسم يـك جـنس از اجنـاس                   

ن اي ـپس از تحوالت بسيار   ـ ولي اكنون  3؛ كه در اشتقاق كبير، مشتق باشدهرچنداست 
هـاي صـرفي، مالئكـه يـا        هاي جامد و جمع آن بر خالف قيـاس         اسم شبيهكلمه، اسمي   
  . مالئك است

 و ايـن نظـر      4آيد كه اصل اين لغـت، بيگانـه و سـرياني اسـت            از برخي متون بر مي    
 آن را بـر     پيـامبران  رسـوالن و     كهمحتمل است؛ براي اينكه اين معنا، امري شرعي است          

گوينـد و   دهند و اديان الهي از آن سخن مي       صيا از آن خبر مي    آورند و خلفا و او    زبان مي 
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قواي پنهان ديگر در گاهي معتقدان به اديان آسماني، به آن اعتقاد دارند؛ آري، اين كلمه،         
همچنانكـه   ـاست   و اعم از مجردات، ماديات و متقدراترود  كار ميه باز ديد و چشم 
اده ــــ، به اختالف در اصل م     آمده است و آنچه در وزن آن       ـ آمدواهد  در جاي خود خ   

  . گردد ميبر 
است و مـيم آن، اصـلي اسـت و           »م ل ك  « ، اصلِ اين كلمه   تر اين است كه    نظر قوي 

در همـه   ] نـادر [ شـاذ    هـاي  كلمه بر اين،    افزون. اين فرض با معنا و لغت، مناسب است       
  . ها به ويژه در زبان عربي فراوان استزبان

 تاء براي تأنيث جمع يا براي تأكيد و يا براي اشاره            ن است كه   اين گما  ،ها از شگفتي 
ـ «  جمـع،  ةكـه صـيغ   با آن ! باشد ميبه تأنيث معنا يا لفظ        : و همـين شـكل     ،اسـت  »ةفعائل

حتي يك   »مالئك« ةكه كلم  آن باشصت و هشت بار در قرآن به كار رفته است،            »ةمالئك«
تخفيـف و يـا ضـرورت       دليـل   بـه    »تـاء « حذف نيامده است؛ از اين رو       قرآنبار هم در    

  : گويد؛ همچنانكه شاعرِ عارف، حافظ شيرازي ميباشد مي يشعر
  گلِ آدم بسرشتند و به پيمانه زدند      دوش ديدم كه مالئك درِ ميخانه زدند   

قـل لـو   « ةاست؛ همچنانكه در آيـ  )به فتح الم( مالئكه جمع ملَك    اينكهكوتاه سخن   
 آمـده   1» مطمئنّين لنزّلنا عليهم من السماء ملَكاً رسوالً       كان في األرض مالئكة يمشون    

 2»بثالثة آالف من المالئكة منـزلين     « : مانند ،آيد ميمالئكه، هم به صورت مذكر      . است

 البته ايـن تـذكير و تأنيـث         3.» يا مريم  ةإذ قالت المالئك  «: و هم به صورت مؤنث، مانند     
 است، خـارج از مؤنـث و   روشنگونه كه ن، هما فرشتگان معنا،   بنابر است و گرنه،     لفظي

   .باشند ميمذكر بودن حقيقي 
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  مسأله سوم

  » خليفه« ةپيرامون كلم
 و نيـز بـه   ،قرار گيـرد  او جايبه معناي كسي است كه جانشين ديگري شود و   »خليفه «

 باشـد؛   بـاالتر از او   معناي سلطانِ اعظم است و در شرع به معناي امامي است كه امـامي               
آيد  آخر و گاه نظر به لفظ، مؤنث مي        خليفةٌهذا  : شود، مذكر است؛ لذا گفته مي     اين كلمه 

  .  جمع آن خلفا و خالئف استو أخري؛ خليفة: شودو گفته مي
 غيبـت،   دليل به   يا ،خالفت، امارت و نيابت از غير است      : آمده است  الموارد  قربدر أ 

دارِ آن   عهـده  ديگـري ،مقـام شرافت صـاحب   ي وبزرگبه جهت ناتواني و يا يا مرگ، يا  
  1.شود و در شرع به معناي امامت آمده است مي

هاي اختالف، خالف، خليفه و خلفه، همگـي        رسد واژه آنچه در اين مورد به نظر مي      
، مخـالف،   آن چيز  اينكهاما   ؛ديگري است  پس از    آمدن چيزي  هستند و آن     ريشهاز يك   

رو لي باشد از لواحِق به اين ماده است؛ از اين         قبچيز  تر و يا بهتر از      موافق، مانند، شريف  
اختالف علما در رأي، به معناي اظهار رأي عالمي پس از رأي عالمي ديگر و يـا آمـدن                   

دو پـس از    نيز آمدن يكي از آنشب و روزيكي از آنان پس از ديگري است و اختالف  
» خليفه«بنابراين  دو تاريكي و ديگري روشنايي باشد؛        ديگري است؛ هر چند يكي از آن      

، غلـط اسـت؛     داراي قـدرت تـصرف    جانشيني از شخصِ موجود حاضرِ ناظرِ       به معناي   
  .مجازي آن به اين معنا درست است كاربرد آري،

؛ زيرا احتمال جانـشين     مثالي براي آن نيست    »استخلف اهللاُ عباده علي األرض    « جمله
رو ؛ از اين  باشند ظاهر و يا پنهان      كردنِ از ديگران در ميان است و آنان يا در روي زمين،           

 خليفـة أنـت  : شـود  در برخي ادعيـه گفتـه مـي   چنانكه ـإسناد خالفت به خداوند تعالي  
هـر چنـد بـه       خداونـد و نائـب او،        ةخليفـ  )ص(بدين معنا نيست كه او     ـ 2)ص(محمد

با آنچه در دست ما      ميان معناي مقصود و لغت       تأييد و كمكي   و   ، است صورت تشريفي 
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ـ است وجـود   امور و شئون ةدر همحق تعالي گشاده دست ه  كاست    ةبـا اضـاف  دارد و ن
 خليفه، تنهـا  ة كلمدليل؛ به همين هامناسبتي ندارد تا چه رسد به ديگر اعتبار  نيز  تشريفي  

به كار رفته است  ـ و آن هم بدون اينكه مستخلف عنه را مشخص كند  ـ 1دوبار در قرآن
ــرآن،   ــسران از ســكوت ق ــةو اينكــه مف ــشيناهللا را، خليف ــين، جان ــشريفاتي او در زم    ت

هـر چنـد بـه صـورت تخيلـي و            و ممنـوع اسـت،     كفر آميز و الحادي      فهميكنند،   فهم
   خالفـت   را همـراه دارد، بلـه بـراي       تجسم توهمي و نقـصانِ اعتبـاري        و   باشد،اعتباري  
آينده ث   در مباح  وست،   خارج ا  عرف و لغت  بحث  ، كه از     تصويري وجود دارد   تكويني

  . آيدمي
  

  مسأله چهارم

  » سفك« ةپيرامون كلم
سفَك الماء، يعنـي آب را ريخـت؛        : شودگفته مي . از باب ضَرَب، متعدي است     »سفَك «

 »دم« كـاربردش در مـورد     اينكـه مگـر   رود؛  در مورد ريختن ساير مايعات هم به كار مي        
   المــوارد قــربأدر . مفعــولِ آن، مــسفوك و ســفيك اســت. يعنــي خــون، بيــشتر اســت

  يعنـي ريخـت؛ فاعـل آن بـراي      ـكه فعلـي الزم اسـت     ـشود سفَك  گفته مي: ويدگ مي
 و براي مبالغه در ريختنِ خون و تكثيرِ كالم، سـفّاك            سافكةمذكر، سافك و براي مؤنث      

   2.است
  و ســافك از  ـنــه متعــدي    ـ، ســفيك از ســفك الزم   تــر تــر و قــوي نظــر روشــن

رازِ الزم بودنِ آن به زودي در مباحـث بعـدي روشـن    . آيدمي ـم  نه الز ـسفك متعدي  
  . شودمي
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  مسأله پنجم

  » دم« ةپيرامون كلم
. نيـست ] سرخ[ رنگ احمر    ويژه است به معناي خون است و        روشنهمانگونه كه    »دم «

 كـه  همچنـين در وزنِ آن،   و.  اختالف دارند  آنناقصِ يايي و يا واوي      در   عالمان صرف، 
شاهد شـعري كـه     . اند كرده، اختالف   است) ساكن العين (ل  ع و يا فَ   )رك العين متح(فعل  
. آيـد  درست در نمـي    1،شده بودنِ اين كلمه، آورده      »عين«حركت  براي   »البيان مجمع« در

كند؛ مگر اينكه گفته شود     بر واوي بودن آن داللت مي     كه   آيد  مي  دموي با واو   ،در نسبت 
 كه به صورت دمي با يـاء مـشدد در           نسبت داد ] و حرفي د[ة  خود كلم به   كه جايز است  

ديگر مشتقات  .  يايي بودنِ آن است    ةدهند آيد؛ اما مصغر آن دمي است كه بيشتر نشان        مي
كنـد؛  اين كلمه مانند جمع آن كه به شكل دماء و دمّي است، يايي بودنِ آن را تأييـد مـي       

 احتمالِ بـودنِ ايـن كلمـه از       . گردانند مي  را به اصلِ خود بر     كلماتزيرا تصغير و جمع،     
بـودنِ آن  اما احتمال هر دو شكل.  استدور يعني به صورت مضاعف بسيار  2مشدد »دمِّ«

 ولـي  جايز است؛    3يعني واوي و يايي بودنِ آن، به خاطر درستيِ دموان و دميان در تثنيه             
ي بودن متقـين    ي، يا ]دم[ورد  و در اين م   شود؛  دو به ديگري تبديل مي     فراوان، يكي از آن   

  .آن درنگ كن و بينديش در. است
  

  مسأله ششم

  » سبح« ةپيرامون كلم
اين فعل گاه . خداوند را منزّه داشت  : و سبح اهللاَ    گفت »هللاسبحان  « ؛ درود فرستاد  :»سبح«
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ايـن   تـر  قـوي  است؛ ولـي     رايج و اين بسيار     1»....سبح هللاِ «: شود؛ مانند با الم، متعدي مي   
 فعـلِ   اينكهبه نيست تا     مفعولٌ »هللّ« ةاست كه الم در اينجا براي تعدي نيست؛ يعني كلم         

زائده و براي تأكيد است؛ بلكـه ايـن الم، الم           » الم«آن با الم متعدي شود و يا گفته شود          
خـالص بـراي    است خداوند تعالي را     ] و زمين [ها  آنچه در آسمان  : اخالص است؛ يعني  

دليـل نبـود ارادة   به، نيز به قرينـه يـا بـه    مفعولٌ. گويند تسبيح مي براي او،خالصانه او، يا 
گونه بوده  يفيت تسبيحِ آنان اين    اين است كه ك     به نظر بلكهجا، حذف شده     آن در اين   مفهيت

 لغت آمده، سهو و اشتباه      ابهاي و برخي ديگر از كت     2الموارد  قرباست؛ بنابراين آنچه در أ    
  . است

و سـبحوا   « پس از آن است؛ ماننـد        »باء« آوردنصوص اين كلمه،     ديگر در خ   مطلب
 ابهـاي و اين در قرآن و ادعيه، بسيار فراوان تكرار شـده اسـت؛ امـا در كت                 3»بحمد ربهم 

به اين ماده تعلّـق دارد   ـآنچنانكه ظاهر است   ـ اين باء  اينكهلغت، پيرامون اين جهت و 
داده نشده است؛ از اين رو بحـث كـردن از           و يا متعلق به فعل محذوف است توضيحي         

ي    «  است، خارج از اين مـسأله اسـت؛ عبـارت          گروهيآن، همچنانكه مختار     سـبحان ربـ
دو فاصله شده است؛ از       چه، با واو، ميان آن     كند  مي آنها را تأييد  سخن   »العظيم و بحمده  

به است و اين،     »كنحنُ نسبح تسبيحاً و نحمد بحمد     « جاها ة در هم  آنان نظر   بنابررو  اين
  .  استدوري  و بعيدخودي خود چيز

 و  باشـد،  و توضيحِ كيفيت تسبيح      روشن كردن جا باء   تر، اين است كه باء در اين       قوي
 جامعيـت خداونـد     را در بـردارد و      تنزيه و تقـديس    كه اين تسبيح، تسبيحي است      اينكه

؛ يعنـي مـا تـسبيحي       ندرسـا  ستايش مي و  او را براي ثنا     در كماالت و استحقاق     را  تعالي  
  .  بحثي لغوي استپسيم كه در آن، حمد است و او عين حمد است؛ يگو مي

 اسـت؛   آنبه سبب كاربرد فراوان، يك ويژگي دارد و آن حذف فعـل    »سبحان« ةكلم
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و يـا   » سـبحاني « ،»سـبحاناً « ،»سبحانَ اهللا « :شودكند؛ چون گفته مي   كه آن را منصوب مي    
در مورد ايـن    . استلفظي يا محلّي     منصوب  پيوسته دليل همين    و به  مشابه آن، تركيباتي  

 گمـان به دور است؛ ماننـد  و درستي  نيز هست كه باطل و از صحت      يكلمه اقوال ديگر  
از  جـدايي بـه هنگـام إفـراد و         »بعـد « و »قبل« ةكه به منزل  غير منصرف بودن آن و يا اين      

براي آشنايي بـا ايـن اقـوال        . دخندان و ديگر سخناني كه زن بچه مرده را مي        اضافه است   
  . توان به كتب نحو مراجعه كردمي

  

  مسأله هفتم

  » تقديس« ةپيرامون كلم
 آن شـخص،    :قـدس الرجـلُ اهللاَ    ؛   خداوند او را پـاك كـرد و بـه او بركـت داد              :اهللاُقدسه

 به بيـت المقـدس رفـت؛        : و قدس  . توصيف كرد  پاكيداوند را منزّه داشت و او را به         خ
   هـاي  باكـه كتـ    است    اين شگفت 1.ه كوف و بصر يعني به كوفه و بصره رفت         همچنانك

انـد؛ در  اي نكرده الم اشارهابه متعدي شدن قَدس، ب ـبه خالف سبح كه گذشت   ـلغت  
و بـه  آمده اسـت؛   ـو نه براي تعديه   ـ خلوص در فعل  رساندنآنجا گفتيم كه الم براي 

  .هاي لغت به آن نپردازند همين دليل درست همان است كه كتاب
 2.است و در دومـي تأكيـد بيـشتر اسـت          فرق   تسبيح و تقديس     گفته شده است، بين   

 كلمـة   بله؛  اي ندارد  است و لغت به آن اشاره     درست نيست؛ زيرا ساختگي      سخنيچنين  
 بـودنِ   علـت آن همـراه    شـايد   و  شـود    مي گفتهمقدس بر خالف مسبح، بر غير خدا هم         

باشـد، چنانكـه بـه آن    حمد و ثنايِ خاص خداوند تعالي با  ـ تقديسـ برخالف تسبيح  
  .اشاره كرديم، پس غنيمت شمار

                                                 
  .972 ، ص2 الموارد، ج قربأ. 1
  .222 ، ص1 ، جروح المعاني. 2
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  نحو و اعراب 
، جاهـا  ة گويي آنان در همـ     1.داننددر اين آيه را زائد مي      »إذ« ةابو عبيده و ابن قتيبه، كلم     

 اگـر    اسـت؛ از ايـن گذشـته،       روشـن  كـامالً    سـخن  اين   نادرستي دارند؛   زيادتالتزام به   
تـوان   بپذيريم راهي براي معناي آن به صورت درست و نيكو وجـود نـدارد، از آن نمـي         

  .شك نادرست است حكم به زيادت كرد كه بي
 اگـر منظـورِ   2.دانندمي ـو نه تحقيق   ـتقدير   »قَد« را به معناي »إذ« برخي از نحويان

نادرستي آيد،  مي »قد« عناي و بدون استثنا به م     به طور اطالق   »إذ« اين گروه اين باشد كه    
 آنـان از    مقـصود آيد؛ ولي اگـر      بر اسم در مي    فراوان »قد« كهكار است؛ به دليل اين     آش آن

 و بلكه منع وجـود دارد؛ بـراي   آن، در اينجا و يا در امثالِ اين آيات باشد، باز هم اشكال        
 دليلي بـراي آن     ود؛  آيد و تعدد معاني نياز به دليل دار       ، تنها براي يك معنا مي     »قد« كهاين

  . وجود ندارد
 خـالي از    ماننـد آن   نيز در خصوص اين آيه و        3براي فعل محذوف   »إذ« مفعول بودنِ 

به چيزي اسـت كـه فعـل بـر آن واقـع شـود و آن را             اشكال نيست؛ زيرا حقيقت مفعولٌ    
د؛ پـذير در مورد اين آيات و اين كاربردها چنين چيزي را نمـي            »إذ«  آنكه مفاد  با؛  بپذيرد

اي از خواهد نسبت به قضيه  ، نمي »إذ ذاك كائن  « و »إذ نحن متألّفون  « :شودوقتي گفته مي  
 اكنـون  هماي است كه معناي آن قضايا تذكر دهد و آن را يادآوري كند؛ بلكه مراد، جمله       

    رفبـراي   در برخـي جاهـا،     »اُذكُـر « ة مناسب بـودنِ حـذف جملـ       اراده شده است و ص 
كنـد؛  كفايت نمـي  جا   به طور اطالق و در همه     راي يك فعل محذوف     بودنِ آن ب   به مفعولٌ

طور كه گذشت اين كلمه براي زمان، وضع شده و ظرف زمان و متعلق              به هر حال همان   
شـود و    است كه ذكر مـي     يا فعلي آيد و عاملِ در آن،      اي است كه پس از آن مي      به جمله 

  .آن وارد شده است اي است كه پس از آن آمده و بر چيزي كه مناسب جمله
                                                 

  .129 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
  .همان. 2
  .همان. 3
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از چـون   ايـن كلمـه     : اقوال، در اين آيه به هشت قول رسيده و قول نهم اين اسـت               
توانـد در هـر      مي وضع شده است،  اي از زمان     براي داللت بر پاره    است كه  معاني اسمي 

تواند ماننـد ديگـر مفـاهيم       اي به مناسبِ با همان جمله تبديل گردد؛ از اين رو مي           جمله
  . ، خبر و يا چيز ديگري شوداسمي، مبتدا

هايي كه قـرآن   آن، در آغازِ داستاني از داستانقرار گرفتنبه مناسبت  ـاما در اين آيه  
و يـا   »قـل « يـا  »احـك « يا »اذكر« ةمحذوف، كلمكه  تر اين است قوي ـكند  حكايت مي

در حكمِ   و به مناسبت خود آيه، عامل در آن، چيزي است كه              باشد هاچيزي شبيه به اين   
 هر وقت مرا آزار دهي، تـو را         ؛» أكرمتُك ني آذَيتَ أذ« :شود گفته مي  آنگاه كه جواب است؛   

و نيز ظرف    »اذيت كردن و آزار دادن    « در وقت  »أكرمتك« ةمتعلق به كلم   ،).كنماكرام مي 
 مسأله در اينجا نيز بـه همـين شـكل اسـت؛        ؛»دهيدر وقتي كه مرا آزار مي     « است؛ يعني 

در  »إذ« پس ]قالوا[گفتند   »...أتجعل فيها « :وقت و زمانِ خطابِ خداوند به آنان      يعني در   
  . به نيستمفعولٌ ـبنا بر تقدير أخير  ـامثال اين مقام 

 نبـوده، بلكـه واو   عطف به آيات گذشـته     1 در ابتداي آيه، بر خالف گمان برخي       ،واو
بـط و نظـم آورده شـده         ر قطع ميان آيات و براي      رساندن جدايي استيناف است و براي     

در تفسير خود براي نشان دادنِ نظم و پيوند معنوي ميـان             »طبرسي« است؛ بنابراين سعي  
شين آيـات پيـ   بيهوده است؛ زيرا معناي اين آيه با معـاني        تالشي 2اين آيه و آيات پيشين    

  .  مبحث جديدي استبحث به طور كامل و اين پيوستگي ندارد
 اخـتالف   »خليفـة إني جاعل في األرض     «در عبارت    »جاعل« ةمفسران در مورد كلم   

گرفتـه و بـراي آن دو مفعـول در نظـر             »كـردن تعيين  « اي آن را به معناي    دسته: اند كرده
  گرفتـه و بـراي آن يـك         »خلـق، آفريـدن   « اي ديگر آن را بـه معنـاي        و دسته  3،گيرند مي

دارنـد و بـر ايـن        شگفت اينكه بيشتر مفسران، نظر نخست را         4.گيرندمفعول در نظر مي   

                                                 
  .73 ، ص1 البيان، ج مجمع. 1
  .75 همان، ص. 2
  .140 ، ص1البحرالمحيط، ج . 3
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 به خاطر ظـرف لغـو بـودنِ        ـ كه اين نظر  ؛ با آن  مفعول دوم است   »في األرض « باورند كه 
يابد كه  رسد و جعل مركب هم تنها هنگامي وجود مي         معقول به نظر نمي    ـ »في األرض «

 قابليت دارد قيـود   كه   »جعل زيد عمراً منطلقاً   « مثلدر ظرفي از زمان يا مكان قرار گيرد؛         
نيـز در حكـمِ    »فـي األرض « عبـارت . به آن تعلق گيرد »في مكان كذا« يا »زمان كذافي  «

گفتـه  كـه  ؛ يا اينو صحيح است متعين  ،ديگروجه  مفعول دوم نيست؛ بر اين اساس، تنها        
 جعلِ آن،   اينكهبا وجود    و »إنّي جاعلٌ خليفًة موجوداً في األرض      «: آيه چنين است   ،شود

 و از اينجـا حكـمِ قـول         ؛آيـد ب نحوي به حساب مي    جعل مرك ،  بسيط غير نحوي است   
شـود؛ آري احتمـال    روشن مـي  »أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء    « :خداوند

     وجـود دارد و همچنـين جـايز         »يفسد فيها و يسفك الـدماء     «مفعولِ دوم بودنِ عبارت 
  . است كه عبارت مذكور، صفت براي موصول قرار بگيرد

 در صـورت عاطفـه      ، دارد را عاطفـه    او حاليـه و   و :احتمالدو   »و يسفك «اما واو در    
است؛ زيرا عبارت بعدي يعني     تر   قويبودن، عطف خاص بر عام است؛ عاطفه بودنِ آن          

 و آوردن حال بعد از حال ِديگر        در محل نصب بنابر حال است      »و نحن نسبح بحمدك   «
و نحـن   « : گفتنـد  اشـد؛ يعنـي   ب  مي  واو ابتداء يا عاطفه    احتمال ديگر، .  و غريب است   دور

  . »نسبح بحمدك و نقدس لك
توان گفت كه   ميو   ، شد بحثپيش از اين     »لك« و الم در   »بحمدك« در مورد باء در   

ـ «: اسـت؛ يعنـي    »نقـدس « و »نسبح« متعلق به  »لك« ؛ ...سبح بحمـدك خالـصا مخلـصا      ن
 بدون طمعي    شهرت طلبي و   ة و هيچ شك و هيچ انگيز      خالصانه و بدون هر گونه ريايي     

  . »گوي حمد تو هستيمدر ثوابي و يا ترسي از عقابي، تسبيح
  كه خداونـد بـه سـخن آنـان          در حكم جواب است؛ بدون آن      »قال إنّي أعلم  «عبارت  

  هـا و يـا در مـورد صـادق بـودن آنـان در تـسبيح و                  در مورد آن خليفـه بـا آن ويژگـي         
   كـه   كـاري يز به خـاطر بيـان كـردنِ         به احتمالي ن   »أعلم« كلمة. تقديسِ وي، اعتراف كند   

  توانـد  گيـرد، مـي  و مالئكـه، فـراوان صـورت مـي     ـ  تبـارك و تعـالي   ـ  ميـان خداونـد  
  ؛ البته اين احتمـال هـر چنـد بـا مراتبـي از ذوق، سـازگاري دارد،            باشدافعل تفضيل هم    
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   .باشد ي دور ميولي احتمال
مقـولِ  [ سخن گفتـه شـده  د كه بر اين باورن ـ  بنابر ظاهر ـ  كه نحويان ديگر اينةنكت
فاعل  »اهللا« فعل و  »قالَ« بودن در محل نصب است و از آنجا كه        به     به حكم مفعولٌ   ]قول

  . ماند  باقي نمي»إني أعلم ما ال تعلمون «ةاست، وجهي جز مفعول بودنِ جمل
بايست معنايي تقـديري    به مي اشكالي كه بر نظر فوق وارد است اين است كه مفعولٌ          

مقـول  « در  موجـود  آنكه جملهبا يا شبه فعل داشته باشد تا به تأويل مصدر رود؛ از فعل 
 در  ،قـول اسـت؛ پـس آن      خود  جمله  اين   ، اين افزون بر ؛  رودتأويل مصدر نمي  به  ،  »قول

 و محلي از اعراب بـراي آن        شده است  صادر   اومحل بيان براي جنس قولي است كه از         
ه اعراب دارند به نظر ما خالف تحقيـق اسـت؛          شمار آوردنِ آن در جمالتي ك     بو  نيست؛  

  .بايد بررسي و به خوبي تدبر كردپس 
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  قرائتاختالف 
 زيد بن علي و ابو البرهسم عمـران،        و از  1،اند خواندهرا با فاء     »ةفخلي« جمهور قاريان ـ  1
 كه نسبت إفساد و خونريزي      تأييد شود  قول   اينچه بسا   . نقل شده است  با قاف    »ةقخلي«
 نيـست؛ و    روايعني همان كسي كه خداوند او را خليفة خود قرار داده             »آدمِ شخصي « به

 ،چنانكه روشن اسـت قاف  است؛ بر خالف قرائت با ه و طايفه او نيز مجاز    وگرحمل بر   
  .] به معناي مردم استهقزيرا خلي[

 و ابـن    حيـاة اند؛ ولـي ابـو    را به كسر فاء و رفع كاف خوانده        »يسفكو  « جمهور،ـ  2
 . خوانندمي» يسفُك« عيله، آن را به ضم فاء بيأ

 ]تفعيـل [سفّك  يا  ] باب افعال [ از اسفك    اينكه را بنابر    »يسفك«برخي قاريان، ياء    ـ  3
 . اند مضموم خواندهباشد 
رو قـراآت تـا اينجـا چهـار تـا      آيـد؛ از ايـن    ، تشديد فاء، الزم مي    نظر آخري بنابر  ـ  4
 . شود مي

 .خوانده استا با فتح كاف ر »و يسفك« ابن هرمزـ 5
ل ايـن قـاريِ          . جمهور در اعراب به زودي روشن خواهـد شـد          دليل امـا وجـه تخيـ

در جـوابِ اسـتفهام در       »أَن« منحرف اين است كه اين فعل اگر منصوب قرائـت شـود،           
 كـه آنبـا   هر دويِ افساد و خونريزي اسـت؛      جمع اين كار،    ةشود و الزم  تقدير گرفته مي  
فساد است و تنها به اين خاطر به صورت خاص مورد اشاره قرار گرفته خونريزي، عينِ ا

چنـين بـا    ترين اقسام آن اسـت؛ هم     كه خونريزي از بارزترين مصاديق و از شناخته شده        
  . باشد »مع« رود كه واو به معنايفرض مذكور از سوي وي، توهم اين مي

 به واوِ صـرف اسـت   چنين از محمد بن عطيه نقل شده كه در اينجا واوي موسوم        هم
 و منـصوب كـردن آن       قاعـده و قـانون،    كه كار آن، منصرف كردنِ معمول و مدخول، از          

، جزم را ايجاب كند، ولي فعل به سبب همـين واو، منـصوب              قاعدهاست؛ يعني چه بسا     

                                                 
  . رجوع كنيد142ـ  140 ، ص1 به البحرالمحيط، جين اقوال، همة ا پيرامون. 1
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قاعده و  كنيم و يا اينكه      مشاهده مي  ١»و يعلم الصابرين  «گونه كه در عبارت      شود؛ همان 
 رفع كند، ولي فعل به سبب همين واو، منصوب شود؛ همانگونـه كـه در                قياس، اقتضاي 

 اي پايـه  سخنان بـي   محترم توجه دارد كه چنين       ةخوانند. بينيم مي 2»يعلم الذين يجادلون  «
  .شود فراوان يافت مي و نادر علماي نحو شاذها و سخنان نوشتهدر 

 

                                                 
  .142 /آل عمران . 1
  .35 /شوري . 2
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  علم بالغت و معاني

  وجه نخست

  رعايت پيوستگي ميان آيات
   ميـان آيـات و      روانـي و همـاهنگي و اسـلوب        در بالغـت، رعايـت       ثرؤمـ يكي از امور    

در پيونـد بـا      يـد باميان موضوعات است، بر اين اساس، اين آيـه          و پيوستگي    حفظ نظم 
 و» يا ايها الناس اعبدوا ربكم الـذي خلقكـم        « :و عطف برآيه  ؛  باشدآيات پيش از خود     

هـا و   قـرار داد؛ پروردگـاري كـه حجـت    پروردگاري كـه زمـين را بـراي شـما بـستري      
اقامه كرد؛ همو كه همة آنچه را       فرستاد  كتاب و رسالت براي شما       آنچه از بر  هايي   برهان

ها را بـه يـاد آوريـد و بـه سـوي             پس اين نعمت  !  براي شما آفريد   آفريد،در زمين است    
سپس ايـن   و   ...همان پروردگاري كه به مالئكه چنين و چنان گفت        ! پروردگار رو نمائيد  

 چگونگي آفرينش پدران شما و كساني كه پيش از شما بودند، سـخن آغـاز                پيرامونآيه  
  . كندمي

كه در آيات پيشين بدان اشاره  ـ اين آيه، چگونگي آفرينش پيشينيان شما را   اينكهيا 
ـ يا موضوعاتـ  ميان آيات  پس. كندبيان مي ـرفت    نهايـت نظـم و پيوسـتگي وجـود      
  . دارد

  

  دوموجه 

  پيرامون نسبت قول به خداوند تعالي
ــت ــاي  حقيق ــول«معن ــورد     در »ق ــا در م ــت؛ ام ــن گذش ــيش از اي ــت، پ ــسبت لغ    ن

  آن به خداوند تعالي بايد گفت كه اين انتساب، از نوع مجـازِ جـايز اسـت و نيـازي بـه                      
  شامل مطلـقِ ابـرازِ تكـويني       نيست كه     قول به معاني عام    ةالتزام به حقيقت و ارجاع ماد     

ــي و ــارِ عين ــاهي در باشــد  اظه ــايچنانكــه گ ــا  اهــل ذوق كتابه ــسير و معن ــين تف   چن
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   مـا    محقّـق  هر چند پـدر    آنان گذشت و     شرح سخن آنها و نادرستي ديدگاه      و   1،اند كرده
در محـيط عـرف و      ولـي    2،كنـد ترين وجوه ممكن آن را توجيه مي      با محكم ـ    مد ظلّه  ـ

  . لغت به دور از صواب است
 ارادة استعمالي   بنابرسبت، مجازِ در اسناد است نه مجازِ در كلمه؛ زيرا كه             ن ،بنابر اين 

اش به كار رفته است؛ ولي اسنادش به او با اين ادعاست كه آنچـه در                در معناي تصوري  
شود، خارج از ابراز و اظهار خداوند       كند و براي آنان متجلّي مي     خاطر مالئكه خطور مي   

  . آيدشرح اين موضوع در جاي خود مي. لي استاست و آن همان قول خداوند تعا
گرفتـه شـود كـه      نيز   به هر حال ايرادي ندارد كه مجاز مذكور از نوع مجاز در كلمه            

البته در اين صورت در اسناد نيز مجاز است؛ اما تحقيق چگونگي قول خداوند تعالي به                
  .در مباحث بعدي خواهد آمد ـبه خواست خداوند تعالي  ـمالئكه 

  

  ه سوموج

  » رب« ةپيرامون آوردنِ كلم
 چگـونگي   پـي   است كه اين مقام، مناسب ربوبيـت اسـت و خداونـد تعـالي در               روشن

پرورش معنويِ علمي و آموزش خليفة خود در زمين و حركت كمالي آن است؛ از ايـن                 
و ديگـر مـردم،      »اصالت« به )ص(؛ زيرا او  »و إذ قال ربك   «: مناسب است كه بگويد   رو  

  . اندخليفه »تبعيت« و آدم بهپيامبران 
به اين اشاره داشته باشد و برسـاند         با كاف خطاب مفرد، ممكن است        »ربك«عبارت  

و  جـامعِ تـام   اسم  كه   )ص(اوبراي  اسم خاص    مقيد است و آن      بدر اينجا، ر  » بر«كه  
 بـه سـوي      او  و حركـت صـعودي      اوست دار تربيت عهدهو آن اسم     باشد  مي كامل است 

   إنـي جاعـل     ة للمالئكـ  و إذ قلـت   « :شـد  بود كه گفتـه مـي      چنينشايسته   ،نهوگراوست،  
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وار است كه به خطاب و گفتگو و تفاهم با فرشتگان           اجاعل را سز   و ؛»ةخليففي األرض   
 با ايـن  » ...أتجعل فيها«: و فرشتگان همو را با سخن خويش مخاطب قرار دهند      برخيزد

. شـود بـر طـرف مـي    اشـكالها برخي  ـ ست  همچنانكه بر اهلش روشن اـ توجيه  يان و ب
  .خوب تدبر كن

  

  وجه چهارم

  » ةئكالمال« عدم عموميت

         مـا  پـيش است؛ زيـرا    » المالئكة« مقتضاي ساختار در اين كالم، عدم ارادة عموم، از لفظ ، 
 نياز به مقدمات حكمـت دارد       و؛  رساند  نمي را عموم   ،به وضع جمع محلّي به الف و الم       

 بيان عموم نيست اگـر در مقـام بيـان           زيرا در مقام و جايگاه    ؛  جود نيست موكه در اينجا    
آفرينش  در اين مرحله از      هاهمال و اجمال نباشد، به علت اينكه لزومي براي اشتراك هم          

ايـن را   بـر مـصاديق نكـره   آگاهي گوينده  با وجود    ]مالئكه در [اما نياوردنِ نكره  . نيست
  . ندحله از بحث، مورد نظر نيستدر اين مرفرشتگان خاصي رساند كه مي

رامون اين ـپين ـ  اـ از پيشينييـروهـگ از ه نقلــ ب نظرِ شديد بر اين اساس، اختالف
 غافل از   2 است، همچنانكه برخي از آنان مانند ابوحيان،       مراد كه آيا عموم آنان      ـ 1مالئكه

مالئكـة زمـين و    دسته خاصـي از آنـان، يعنـي    اينكهساختار علمي كالم باور دارند و يا    
 از  ر و اين نظري شـگفت و دو       .شود مي داشته بر ـ 3باشد الجانّ، مي  بني از   پسساكنان آن   

محكـوم  خوران از زمين       آن و روزي   ةو همساي  در زمين،     ساكن  مالئكه ن است زيرا  ااذه
 تـسبيح و تقـديس،      جايگـاه آنهـا   خـونريزي و افـساد هـستند و         : آن از جمله  قوانين  به  
 مجرد از ماده و زمان و به دور از احكام دنيا و             ة گروهي از مالئك   آنانراين  ؛ بناب باشد نمي
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 زمـان    و مـاده  حـدود    بـه و  هـستند    در آن    غيـر سـاكن   هاي آن و    مزاحمتبرخوردها و   
 هـاي  انـدازه  داراي   فرشتگاني درگير با امور دنيا،    ، آنان   آري؛  باشند  محكوم نمي  محدود و 

ـ  گروه مي  آنان و   ندخاص و وجود محدود     كـه در فـضاهاي عـالم و         از فرشـتگانند   اي هان
 جهـان ، در خيالِ كلّـي و       در حقيقت كرات زميني و آسماني در آمد و شد هستند و آنان            

برزخيِ مشرف بر اين عالَم و آگاه بـر حركـات، سـكنات و نقـل و انتقـاالت هـستند و                      
ها ها و دسته  به زودي، صنف  . گذرد و انوار خاصه بر خاطرشان مي      پرسشها، امثال،   كارها

  . دهيمو چگونگي وجود آنان را در جاهاي مناسب توضيح مي
 نيـز   1هـستند جـن و ابلـيس      كـه آنهـا     از آنچه گذشت روشن شد كه گمان و توهم          

مـا بارهـا   . به زودي مطالب سـودمندي در ايـن خـصوص خواهـد آمـد      . نادرست است 
 خارج  آنهاتخصص    از اند كه ها و مسائلي شده    بحث واردايم كه حضرات مفسران،      گفته

 و  آنهـا  بحـث از وجـود مالئكـه و چگـونگي      است به عنوان مثال    ، بيگانه  هم و از آيات  
ايـن مـسأله    بـه    و مراتب آنان، از اين آيه شريفه، بيگانه است؛ زيرا ايـن آيـه،                تعداد آنها 

رنـه  و گ ، ايرادي نـدارد؛  ها به اين احتمال   كوتاهاي   آيه، اشاره  م براي فه  بله نپرداخته است، 
ور شدن در آنچه به مفـاهيم تـصوري قـصيده            در نتيجه غوطه  اي از شاعر     دهر و قصي  عش
  .شود موجب تأليف مجلّدات و تصانيف فراوان مي گردد ميبر

  

  وجه پنجم

  در آيه »إنّ« پيرامون تأكيد به
 اسـت كـه     دمـاغ فرشـتگاني    بـه خـاك ماليـدن        بـراي  »إنّ«  مؤكّد با  ة اسمي ةآوردن جمل 

. كنـد مـشاهده مـي   ـكه بيشتر به مجادله شباهت دارد   ـرآن، بحث آنان را   قةكنند تالوت
تأكيد با إنّ در اينجا گوياي اوج بالغت آيه است؛ زيرا آنان بايد بدانند كه امر خداونـد،                  

و تصميم خداوند بر تعيين خليفه، قطعي است و راه    گذارد   براي لجاجت آنان نمي    جايي
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كـه بـر تمـامي     ـآنان چيزي سر زند كه با ربوبيت الهـي   گريزي از آن نيست و نبايد از 
بـراي امهـات    حـق   مناسبت نداشته باشد و بايد بدانند كـه ربوبيـت            ـ جهات آگاه است  

به همين خاطر گويي آنان از عـصيان،        .  آنهاست ة هم دار عهدهو  ،  مصالح و مفاسد، كافي   
و با پروردگار مهربانِ    گوو فرصت را براي گفت    برگشته باشند    ، اعتراض و ايراد   سركشي

         بـه  هـا  آفريـده  و آفريـدگار همـة   جهانيانداناي خير و شر و نيز براي مناجات با معبود ،
گـويِ خـود بـا آفريننـده و         مالئكـه در گفت   . شـمارند صورت پرسش و پاسخ مغتنم مـي      

 آنچـه آورنـد؛    اند بر زبان مي   دانسته نوپا مي  ةپروردگار، آنچه را كه خود دربارة اين آفريد       
 رسم است كه هر گاه كسي نخواهد در امري شريك داشته باشـد،              اربابانميان بردگان و    

  عـالم   هـر چنـد بـا اظهـار چيـزي كـه نـزد جاعـلِ         ـكوشد تا با هر وسـيلة ممكـن    مي
هـاي  مانع ورود او به حريم خود شود و در اين راستا زبان به ذكـر بـدي   ـآشكار است  

هـاي  ايي هم مشاهده كند و از سوي ديگر، خـوبي  هگشايد؛ هر چند در او خوبي     وي مي 
هايي هـم سـراغ     كشد؛ هر چند در وجود خويش، بدي      خود را به رخ ارباب خويش مي      

أتجعل فيها من يفـسد فيهـا و يـسفك          «: گويند است كه مي   دليلداشته باشد؛ به همين     
  !؟»الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك

 نظام مورد عالقه و موجب فساد دره كـه اينـر بـظن ـ  اطـگو و ارتبـگفتدر اين نوع 
كمال ابراز عشق نسبت بـه پروردگـار و نهايـت اظهـار محبـت               ـ   ودش   مي محبوب آنان 

 خميـره و    نـابر  ب اينكـه  بـر    افـزون ال،  ؤنسبت به خداوند است؛ پس در اين اظهـار و سـ           
 او و   ادبي در كار نيـست، نهايـت عـشق بـه خداونـد بـزرگ، آفـرينش                 بيسرشت آنان،   

دث آينده و مـسائل مـورد انتظـار         زند؛ هر چند آنان از حوا      او موج مي   ةكارهاي پسنديد 
رو، بـه خـاطر     اند و جهل، نيز عذري عقلي، عرفي و شرعي است؛ از اين           آگاه و جاهل  نا

 به آنان پاسـخ     ،آيندبر مي  هخليف جعل سببِ   به پرسش از  ها   از آلودگي  پاكي جهان حفظ  
هـايي  ن پليدي و آلودگي و فراتر از ظـن و گمـان آنـان مـصلحت           پشت اي  :شودداده مي 

هـا، گنـاه    عالي نهان است و آنان نبايد تنها به گمان خود تكيه كنند؛ زيـرا برخـي گمـان                 
  . است
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  وجه ششم

  » أرض« مراد از

 ـ    الزم نيست آن متعلقاتي است كه ذكرة هر چند از جملـ »في األرض«آوردنِ عبارت 
 نوپـا در آن جـاي داده        ة پايينيِ محيطي دارد كه اين آفريـد       ةو جنب اشاره به سمت و سو      

  . شودمي
نظر است؛ هر    اختالف،   مكه زمين است و يا     زميناما در اينكه منظور از أرض، مطلق        

 ييـد أهـاي تـاريخي آن را ت   اشـاره دليلي وجـود نـدارد و   و وجهي  ، زمين مكه چند براي 
 ،و آدم ابوالبـشر زمين ما  و باشدطبيعت جهان  از ارض،دارد كه مراد  احتمال  كند، و  نمي

هر چند بـه خـودي      اين نظر،   .  ظرف مادي جسماني است    مراد؛ بلكه   پدر ما، مراد نباشد   
  .آيه در آن ظهوري ندارد و شاهدي برآن موجود نيسترسد، ولي  بعيد به نظر نميخود

ن قيـد    بالغت خاصي نهفته اسـت؛ زيـرا امكـان دارد همـي            »في األرض «در عبارت   
دريافتـه باشـند كـه      قيـد    و از ايـن      ، مذكور شده باشد   پرسش به   فرشتگانموجب توجه   

گيـرد  خداوند است، ولي به سبب اينكه در زمين قرار مي         از سوي    هخليفه هر چند خليف   
كند؛ زيرا خونريزي و فساد از لـوازم زمـين و طبيعـت              فساد مي  آنجاريزد و در    خون مي 

آگاهي آنان، از خونريزي و افساد بشر در زمين،          ، سبب همين شايد و   .يِ زميني است  ماد 
اي يا ديگري از جن و يا        از نوع آدمِ منقرض شده     پيشينيكه نيازي به خليفه     ، بي آن  باشد

اهل سنت وجود دارد،   و تفاسير    1 كه در تفاسير ما    شگفتي هاي استداللاز  . غير جن باشد  
ن از ميز؛ من مكّة و لذلك سميت بأم القري دحيت األرض   « ):ص( حديث پيامبر  استدالل به 

 مـراد از زمـين      اينكهبراي اثبات    2».ناميده شده است  » القريام  « دليلمكه گسترده شده و به همين       
 سـرزمين اي بـه ايـن نـدارد كـه     كه اين حديث، هيچ اشارهن اي زمين مكه است با   ،در آيه 

  . مذكور در آيه، سرزمين مكّه باشد
 بـر عكـس،      منظور در اينجا، بخش خاصي از زمين نيست؛ بلكـه          كه اين  گزيده سخن 
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هـا، در زمـين قـرار       ه نوپا بر خالف ديگر آفريد     ةكه اين آفريد  تمام آن منظور است و اين     
  . كندرود و در آن زندگي مي؛ بر آن راه مييردگ  ميپاجا دارد و در آن

ين و سـكونت در آن و        از زمـ   هـا  آن فرشـته  شود كه   هاي باال، روشن مي    گفته پايهبر  
ارض مـذكور در آيـه،      « :)ص(اند؛ البته حديث منقول از پيـامبر      احكام و لوازم آن، بيگانه    

 اين حـديث    درستيكند؛ زيرا    اشكالي ايجاد نمي   به خودي خود   1» مكه است  زمينهمان  
  .ثابت نيست

  

  وجه هفتم

  » خليفه« نكره آوردن پيرامون

به خـاطر    ـ  كه2»داود إنّا جعلناك خليفةً في األرضيا « ةدر آي »خليفةً« برخالف تنوين
ـ قهري بودن انطباق مفهوم خليفه بر اين پيامبر تنوين تمكـين و صـرف اسـت، تنـوين       

 مـذكور   ة خليفـ  اينكهتنوين نكره است؛ اما      )ام بقره آيه سي (  مورد بحث ما   ةخليفه در آي  
از جـنس   شـده   يان منقرض    از پيشين  جانشين گروهي  خداوند است و يا      جانشيندر آيه،   

 الؤ مـذكور، سـ    هـاي  ال بر احتمـ   افزون.  وجود دارد  هايي احتمالآدم يا از غير جنس او،       
و واحـد بـه وحـدت شخـصيِ         شخـصي   ، امـري    خالفتكه آيا اين     ديگري وجود دارد  

بدون نظر بـه شـخص     ـ  طبايع كلّيسرشتي ازعدديِ فردي است يا اينكه نوعِ خاص و 
ـ معين  روي زمـين اسـت و   ةجعـل تكـوينيِ نخـستين، خليفـ    بنـابر  ساني  است و هر ان 
   اهللا است؟ ةخليفو تشريع در تكوين نيز مانند ديگر پيامبران و رسوالن  )ع(داود

ايـن انـسان،   چـون آن كـسي كـه     اين است كه     صنعت ادبي مقتضاي  : خالصه سخن 
خداوند تعالي   است؛ ظاهر آيه گوياي اين است كه آن كس،           نيامده او شده در آيه      ةخليف

مـن در    :گوينـد  به هنگام امري از امور مـي       پادشاه مسافر به هنگام سفر و يا        واگراست؛  
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آن : ودش  ميسخن فهميدهدهم، چيزي كه از اين خانه و يا در مملكت، جانشيني قرار مي       
 در اين خـصوص در مباحـث        ود،ش   مي او رجوع كه به   است   در مسائلي    فرد جانشين او  

  .كنيمبيشتر صحبت مي ـ خداوند تعالي به خواست ـبعدي 
نيست؛ زيرا   اي، يك موجود شخصي   همچنانكه ظاهر قويِ آيه گوياست چنين خليفه      

 نسبت خـونريزي و افـساد بـه او، نـسبتي            شك بيمنظور بود،   ) ع(اگر شخص آدمِ پيامبر   
 شـود كـه تنـوين، تنـوين نكـره و در     باطل و ناروا بود و از همين ظاهر كالم فهميده مي    

جز  ديگر طبايع است؛     برابر، معنايي كلّي و طبيعتي در        از آن  حكم اهمال است و مقصود    
قـرار  طبيعـت ملَـك     برابر  در  باشد و    ميفساد  او   مستلزم فساد است كه    عي از طباي  اينكه
 منافات نـدارد؛ زيـرا آن       است به شخص خاص     كه مخصوص بعدي    و اين با آيات    دارد

بيعت است؛ پس ناگزير بايد مصالح و مفاسـد، حـدود           شخصِ خاص نيز از آن طبع و ط       
 دليـل بديهي است خداوند به     .  داشت تر را توجه   شايسته و مهم  دو و اختيار     اختالف آن 

 طبيعت، آن را خليفه قرار داد، هر چند برخي از آنـان             اين آدم در    همانندوجود شخصي   
  . ريزند  خون ميرواكنند و نا در زمين فساد مي

ست آمد كه تنوين، تنوين نكره و ابهام است و نيـز روشـن شـد كـه آن               تا اينجا به د   
شيء معين شده و قرار داده شده، اصل انسان و طبيعت اوست نه شـخص خاصـي كـه                   

به تفـصيل   ـبه خواست خداوند تعالي   ـموسوم به انسان اول است و ما در آيات بعدي  
  . خواهيم كردبحث آن پيرامون

   

  وجه هشتم

  فرشتگانخداوند تعالي با پيرامون مشورت 
 بر خالف بالغت وجـود دارد؛ زيـرا آيـه      چيزي كه در اينجا     بگذردممكن است به ذهن     

 را بـه    آنهـا  مشورت كـرده و      فرشتگانگوياي آن است كه خداوند تعالي با اين گروه از           
 آشكار سازند و  آنچه را كه گفتند،     بگويند   آگاه باشند و     آن خبر داده تا نسبت به       اين كار 

  .آنچه كه از آنها آشكار شد
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 هكه نه براي خبر دهنـد     خبردادن   و   اين سخن همچنين ممكن است به ذهن بيايد كه        
 نـو پـا و ابـراز        ة اطالع آنان بـر ايـن آفريـد        تنهاو  اي دارد،    فايده،  هو نه براي خبر گيرند    

، بديِ   بلكه به زودي   جوازي براي خبردادن به آنها باشد     تواند  بيزاري از آفرينش او، نمي    
 با اعتراض آنان نسبت به اين جانشيني به سبب فسادي كه ايجـاد              وشود؛  ، پديدار مي  آن
اي  چنين گزينشي و با اظهار اينكه چنين كاري، ثمـره          ةكند و با بحث و مجادله دربار      مي

شـود؛ از ايـن رو       پديـدار مـي    فرشـتگان ادبي   جز سركشي، افساد و خونريزي ندارد، بي      
 ظـاهر  بنابرگويي كه حتي   موازين ادب است و چگونه چنين گفت       گويي خالف چنين گفت 

  !توان زيبندگي آن را تأييد كرد در كتاب الهي جايي داشته باشد؟نمي
منتقل ذهن به اين نكته     ود كه   ش   مي  اين مشكل و معضل، موجب     :گوييمدر پاسخ مي  

افـراد   ميـان    يگوهـا  نبوده و به مانند ديگـر گفت       گفتگوي زباني گويي،  شود كه چنين گفت   
و چون  گويي تكويني، الهاماتي غيبي و نوراني از جانب پروردگار است؛            بلكه گفت  نيست

 ةاصطالح خاصِ همـ  ملك، و شايد كه .ي گوناگوني هستند] اصناف[ها  فرشتگان، دسته 
تحقيق و شـرح آن در جـاي         ـ قواي پنهان از ديد و شنيد ظاهريِ موجود در عالَم باشد          

:  ظلماني و نـوراني باشـد      ة جنب ة اين رو ايرادي ندارد كه در برگيرند       از ـ آيد خودش مي 
 دارايكـه   آن  نورانيـت آسـمانيِ     جنبه  و    الهامات باطلِ شيطاني   داراي زمينيِ پايينيِ    جنبه
 نوراني او بـه صـورت وحـي از مـاوراي            ة خداوند تعالي و كلم    سخن،   است  الهي ةجنب

قال « :خداوند تعالي است   قول   اين به مانند  و   ها براي آنها حاصل شود     و پرده  هاحجاب
  . يابد ظهور مي»قال إنّي أعلم ما ال تعلمون«و » ة للمالئكربك

هاي گوناگون، از خاك و آتش تشكيل الزم به ذكر است كه موجودات معينِ با اندازه
چنين جايز است كه     بر ديگر مواد غلبه دارند؛ هم      گاهي خاك و آتش     ةاند؛ يعني ماد  شده

 تنها فرشتگانو يا چه بسا برخي از  ـيعني با غلبه اين ماده   ـبرخي از آنان از آب و هوا  
 مـاده از هوا درست شده باشند و به خاطر همين لطافت، نزديـك بـه مالئكـة مجـرد از                    

  . هاي گوناگوني هستنداندازه فرشتگان همه دارايباشند؛ هر چند كه اين 
ي هـوايي و داراي     اي مـاد  ، مالئكه فرشتگان اين   :استتر   آنچه به افق تحقيق نزديك    
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ه، كارشان تقديس و تـسبيح       الهي و ظلماني هستند؛ ولي به سبب فعليت آن ماد          ةدو جنب 
تكويني است؛ يعني آنان در تنظيم امور در اين زمـين و در غيـر آن، جنـود و لـشكريان                     

 موجـودات  وزِ همـراه همـان قـواي مرمـ    ـ اظهر  بنابر ـبرخي از مالئكه  . خداوند هستند
 در احاديث ما مطالبي در اشاره به همين شايستگيِ در خورِ تصديق، نقـل شـده                 .هستند

است؛ تسبيح و تنزيه تكوينيِ آنان نيز همان، پيمودنِ راه از پيش تعيين شده بـراي آنـان،                
  .موجودات مياني به هدفها و غايتهاي آنهاستدر جهت رساندن 

 و نيز حقيقـت مالئكـه در        مشكل روشن ش و راه حل      چگونگي سخن، پرس   تا اينجا 
  خداونـد  بـا سـپاس از     و مقصود از آنان       آنها  حقيقت شغل   آنها و  چگونگي تسبيح  آيه و 
  .  شدروشن تعالي
  

  وجه نهم

  گمان تناقض در آيه

أتجعـل  « : عبارت زيراممكن است به نظر بيايد كه در اين آيه نوعي تناقض وجود دارد؛              
   علـم آنـان بـه چيـزي اسـت كـه هنـوز موجـود و                  ةكه، نـشان دهنـد     از زبان مالئ   »فيها

  ؛ ولـي چگونـه     اسـت خصوصيات آن، از جمله إفـساد و خـونريزي،          به  و  آفريده نشده،   
 تـوانِ   ماننـد  اين موجود مفـسد و خـونريز         ويژگيهاي برخي ديگر از      از فرشتگانهمين  

  تنـاقض  ايـن   رنـد؛    الهـي و صـفات ربـاني، خبـر ندا          يفراگيريِ مـسائل فـراوان، اسـما      
  . به وجهي مستلزم خروج كالم از بالغت است ـهمانگونه كه روشن است  ـ

اين است كه  ـرسد  و به ذهن ديگران نمي ـ مقتضاي آنچه گفتيم  :يميگودر پاسخ مي
 پايين هستند و با شعور خاص، امـوري را          جهان، همان قواي نافذ در نظام       فرشتگاناين  

 كه معلوم شد اين گروه، عناصـري لطيـف و           اكنوندهند؛  جام مي اند ان كه بر عهده گرفته   
 نوپـا بـه نظـام،       ة كه اين آفريد   ردگذ   مي خيال آنان پنهان از ما و داراي شعور هستند، در         

 ةتوانند از عهـد    و مالئك نيز نمي    برد  مي بينرساند و وجودش نظِم هستي را از        زيان مي 
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وظيفـه   ند؛ زيرا افساد و خونريزي بر خـالف       انجام كارهايي كه به آنان واگذار شده برآي       
 شـان   مـاديِ ةبه علت جنبـ  اين مناقات ندارد كه آنهاو   كاري آنهاست    ةآنان و در محدود   

 همينِ الهامات ظلماني و افكـار       خود فراوان ديگر باشند،   از ديگر جهات و مسائل       ناآگاه
  . و اوهام شيطاني، شاهد اين مدعاست

 كـه خـاك آن،       موجودي ،سرشت اين موجود آگاه نبودند      در نهاده شده  به قواي    آنها
قرار داده شده    شده بود و طينت آن بر مبنايي         خميرچهل بامداد با دستان جمال و جالل        

نهايـت حركـت و غايـت      و دربرسـد در قوس صعودي بـه پروردگـار       تواند    مي بود كه 
ـ يبه خواست خداوند تعالـ و  خارج شود گردشش از همة حدود و قيود   وصول بـه  و  

  .پيدا كندحضرت معبود 
كنيم و در مباحث پـيشِ روي، مطـالبي در جهـت             مي بسندهدر اينجا به همين مقدار      
بـه خـاطر مراعـات     ـ ايـن سـطور    ةيم، زيرا بناي نويـسند ينماحل اين مسائل مطرح مي

بر اين است كه خلط مبحث پيش نيايـد؛ هـر چنـد     ـسطوح مختلف علمي خوانندگان  
 كتاب الهـي  اي از   اي از كتاب آفاقي و انفسي و نمونه       هيِ موجود در نزد ما نسخه     كتاب ال 

 از كتاب احديت ذاتيِ غيبي      پس ة جمعي است كه در رتب     تاست كه مظهر كتاب واحدي    
  :  اعتباري متأخر از مقام علماء است آنقرار دارد و

  1م راكانجا هزار باد به دست است دا  عنقا شكار كس نشود دام باز گير   
  

                                                 
  . حافظ شيرازيشعر از. 1
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  مباحث كالم

  فرشتگانعصيان 
اختالف است؛ جمهور علماي فطن و زيرك، معتقـد بـه           و نافرماني فرشتگان     در عصيان 

 ولي فرقه حشويه معتقد به جواز، بلكه وقوع آن هستند و       1؛باشند آنها مي   در عصياننبود  
أتجعـل  « :ميناند فراواني كه مهمترين آنها ه      آيات استدالل كرده  در اثبات ادعاي خود به      

 اخـالق بـد كـه آنهـا فـساد          ، و يادآوري   اعتراض به خداوند تعالي    باشد زيرا  مي »...فيها
تسبيح و تقديس حرام است؛ از اين گذشـته         ريزند و ستايش خود به       كنند و خون مي    مي

كننـد و بـر گمـان خـود          مي  و ترديد  شك ابراز    در حكمت و علم خداوند نيز      فرشتگان
 همـه اينهـا   شـاهد بـر     . كنـد ر چند گمان، چيزي از حق را ثابت نمي        نمايند؛ ه اعتماد مي 

خـود   زيـرا    ؛باشـد  مـي  »ال علـم لنـا إلّـا مـا علّمتنـا          « آنان با عبارت     عذرخواهيهمين  
 داسـتان  و از سوي ديگر،      ، ارتكاب گناه و عصيان از جانب آنان است        ةعذرخواهي، نشان 

 2.شـاهد بـر ايـن مدعاسـت     ـده  كه از مالئكـه بـو   ـ ابليسداستان هاروت و ماروت و 
  .ر سازداخداوند آنها را خو

است در قرآن    و موجود  اصطالحي از آفريده     ،تحقيق در مسأله، اين است كه مالئكه      
 نيـز از جـنس إنـس و از           از افراد انسان باشد؛ زيـرا شـيطان        يگاه ممكن است تعبير   كه  

  اد شده است؛ مالئكه نيز      در قرآن كريم نيز از شياطينِ انس و جن، ي          .دباش ميجنس جن   
ز ا ـكه به خواست خداوند تعالي در جـاي خـود بـه آن اشـاره خواهـد شـد        همچنان ـ

  . است گونههمين
 حشويه به صورت مطلق و نيز تأييـد         ةبر اساس آنچه گفته شد، نيازي براي رد عقيد        

 »ادعبـ « هاي مختلفي هستند؛ گاهي نـام   دستهمطلقِ قول ديگر علما نيست؛ چون مالئكه،        
ال ،  بـل عبـاد مكرمـون     « :ايـن آيـه مباركـه اسـت       همچنانكه در   . شودبر آنان اطالق مي   

                                                 
  .166 ، ص2 التفسيرالكبير، ج: رجوع كنيد به. 1
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گيرند و    بلكه بندگاني ارجمندند، در گفتار بر او پيشي نمي         ١؛يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون     
  انـسان اطـالق   افـراد  بـر غيـر    ـبر لغـت   بنـا  ـهر چند عبـد    ».كنند  ميآنان به فرمان وي كار

 مقدس، چه بسا از جنس آدم، جن يا از جنس مجـرّدات             ةكئمالشود؛ از اين رو آن      نمي
 پيرامـون عـرش   ة نگاهبانانِ شيفته و طـواف كننـد  فرشتگانمحض باشند و در ميان آنان    

  .  وجود داردانپروردگارش
 2.شعراني نيز بر ايـن اسـت      زيرا  بديهي است كه قولِ به تفصيل، نقض اجماع نيست          

  .  بايد از برهان پيروي كرد بر اينافزون
زمينـيِ ظلمـانيِ مـاديِ    :  هستنداين فرشتگان داراي دو جنبه ما پيش از اين گفتيم كه       

هـستند   گروه دوم،    اين ،شود اخير وحي مي   ةلطيف و آسمانيِ نوراني كه گاه بر اين دست        
در اجراي  دهند و   شوند انجام مي   مي فرمان داده آنچه   و به  ترسند  مي شان پروردگارِ كه از 

 كـه   و برتـر از آنهـا فرشـتگاني هـستند          كننددستورات خداوند سرپيچي و نافرماني نمي     
  . نهند او گردن ميبه فرمانآورند و هرگز پيش از خداوند سخن بر زبان نمي

  
   يادآوري
 از سـوي مالئكـه و خودسـتايي         ، بر افـساد و خـونريزي       خدا خليفة و بدگويي سرزنش  

 :عبارت:  گفته شود  اينكه؛ مگر    است  جبر نادرستيبر اختيار و    ، گواه و شاهدي     تنخويش
 و نـه    به آنهـا اسـتناد دارد      اشاره به اين دارد كه نه افساد بشر،          »إنّي أعلم ما ال تعلمون    «

  همچنانكــه مــشاهده  ـبــه خودتــان؛ ولــي ايــن   ـ مالئكــه  ـ تقــديس و تــسبيح شــما  
  .پس بخوبي درنگ كن 3.خالف ظاهر آيه است ـشود مي

                                                 
  . 27  ـ26 /انبياء . 1
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  فقه و اصول

  به مقدمات حكمت »عموم« نياز
 جمع محلّي بـه الـف و        ةافادمعنا و    در   علماي اصول  كه اختالف    ايم اشاره كرده ما بارها   
 افراد  ة كه هم  لّي به الف و الم    د جمع مح  موار بسياري از    دليلبه   اي در برندارد  الم فايده 

ـ   « و   »ةللمالئكـ « : از آن جملـه    .گيـرد  برنميرا در    رو از ايـن   ؛باشـد  مـي  »دماءيـسفك ال
كند كه در حصول عمـوم اصـولي و عـام اسـتيعابي در مـوارد جمـع                  ضرورت حكم مي  

  .است و غير آن به مقدمات حكمت نياز 1»أوفوا بالعقود« :محلّي به الف و الم مانند
  

   خليفهشرط عدالت در
ن بياورد و  را به ذههخليف عدم لزوم شرط عدالت در گماناين آيه همچنين ممكن است    

 از  ؛بيـشتر از شـرهاي او باشـد       و آثار مترتب بـر وجـود او          هخليفخير  بايد كارهاي   تنها  
   بنـابر ـ  چنـين كـسي    ،دهـد  قـرار مـي   رو كسي را كه خداوند تعالي در زمين خليفـه  اين

 كـه در    فراوانـي خيرات  دليل  ست و او خونريز مفسد است؛ ولي به         حق ا  ة خليف ـ ظاهر
  .آن را خليفه قرار دهدت كه وجودش هست، جايز اس

  

  شرط عدالت در خليفه پيامبر
مطـرح   ـشـد   كه شايسته بود در بحث پيشين بـه آن اشـاره مـي    ـ بحثي كالمي  از اينجا

، الزم نيـست  برآننـد  از متكلمـان  گروهـي  پيامبر نيز، آنچنانكه ة خليفاينكهشود و آن   مي
ريزد، ايرادي نيـست    ند و خون مي   ك خدا در زمين فساد مي     ةعادل باشد؛ زيرا وقتي خليف    

دارشـدن   عهدهاي پيش از     چنين خليفه  اگركه خليفه رسول نيز چنين كاري كند؛ به ويژه          
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خالفت، مفسد و در هنگام خالفت، عادل باشد؛ بلكه براي خليفه شدنش همين بس كه               
دار  عهـده  سـتمگران، كارهاي خيرش بيشتر باشد؛ بر اين اساس مانعي وجود نـدارد كـه              

  . شوند )ص(پيامبرشعهد  خداوند تعالي و هد و پيمانع
 :ة بـا صـريح آيـ   اين مطلب بر منافات و ضديت هر چند ظاهر آيه ـ افزون : گويم مي

بـودنِ ايـن   خـدا   در خليفـه  ـ ».رسـد  پيمان من به ستمكاران نمي   ١؛ال ينالُ عهدي الظالمين   «
ول بـراي   عـ مجآن    خـونريز  رسد؛ ولـي مفـسد و      نو پا در زمين بعيد، به نظر نمي        ةآفريد

 مهمله، طبيعت انسان اسـت؛ يعنـي انـسان          ةبه حسب قضي  ،  ولعمج نيست؛ زيرا    خالفت
بـه   ـ، ولي اين با خروج افرادي از آن  قرار داده شده استاهللا ةخليف قدرت و توان، بنابر

 دليـل پس، چنين فردي به     . منافاتي ندارد  دود، معين خداوندي  از ح سبب افساد و الحاد     
 در  خليفـةاللهي هويت اصلي و طبيعت اوليه، شايستگي پذيرش مقـام          و   از طينت    خروج

  . روي زمين را ندارد
 بر آنچه گفته شد، خالفت مورد اشاره در آيه، خالفت تكويني است و نبايد با                افزون

 و بـراهين، شـرط عـدالت را در ايـن نـوع              داليـل  شود و اگـر      مقايسهخالفت تشريعي   
تناقـضي   بين آيات و اخبار ه به جمعبا توج كند و آن را نفي نمي   خالفت اقتضا كند، آيه   

 شـخص حـضرت آدم و مـراد از          ،ولعمج؛ و اگر مراد از اين فرد        نداردوجود  ميان ادلّه   
؛ ولي رود  مياز مياناشكال  ـهمچنانكه مفسران معتقدند   ـ او باشد  ةمفسد، طائفه و قبيل

  .  استنظر و عقيده آنان نادرست
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  ه و مسائل عقليفلسف

   نخستهمسأل

  چگونگي آفرينش آدم
 مـاده و زمـان و       داراي موجودات مركبِ طبيعي،     ة است كه هم   ي خود بحث شده   جادر  
اي است كه منجر به ايجاد موجودات مـذكور          حركت و مبادي پيشين و عللِ معده       ةنتيج
ـ  صورت كمالي در     دريافت فيض براي   آمادگي آنها شوند و موجب    مي   موجـودات  ربراب

  . گردندمي ]ماده  بي،مجرّد [ اختراعيابداعي و
ول عـ  و مج   نوپا ة اين آفريد  زيراشود؛  ميو مشكل    پيچيده   بحثآنچه گفته شد    بر   بنا

 حركت ةهايي است كه بدون سابقها و منصوباز آفريده ـمعروف به نام آدم   ـ در زمين
هـا، بـه خداونـد تعـالي        ل و معلـول    نظام عام و قانون كلّي در علـ        ةو ماده و بدون سابق    

  تــوان ؛ بنــابراين چگونــه مــينــدارد، پــدر و مــادر ولعــمج ايــن زيــرا اســت؛ منــسوب
   اصـطالحات فلـسفي،     مطـابق  و   مـادي و موجـودات    هاي مادي و جـسماني       بنابر پديده 

   از مبـدعات و مجـرّدات نيـست،     بـه ضـرورت   ملتزم به وجود او بود؟ زيـرا او، گرچـه           
  روشـن  اهـل ايـن علـم       بـين   همچنانكه   ـ آناست و التزام به     تر   شبيه مخترعاتبه  ولي  
  .ناممكن است ـ است

هاي طبيعي و اسناد    ، معنايي شبيه ديگر آفريده    ولعج نوپاي م  ة اگر مراد از اين آفريد    
 باشـد، چنـين      حـق  آن به خداوند تعالي مانند اسناد ديگر مصورات و مواليد به حضرت           

 ، بني آدم طبق قانونِ عمـومي      ةم نيست، بلكه به هر آدمي و هم        آد ويژهي  جعلآفرينش و   
   . خداوند در روي زمين هستندولعجآفريده و م

 و در ايـن فـضاي       جهـان  ايـن    هـاي  پديـده  بدون شك زمين، از      :يميگودر پاسخ مي  
 نوپـايِ  ةآن بـر ايـن آفريـد      زمين  كه   نيست   يترديد شمسي و نظام كلّي است و        ةمنظوم

تا آن كه اين    است  و روزگاران بسيار گذشته     دراز  هاي   زمان آن بر و   ، پيشي دارد  ولعجم
 داراي افراد   همه ةبر اين اشكال متوج   بنا ، شده است  پيداموجود موسومِ به انسان، در آن       
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 آنهـا ال، متوجـه چگـونگي پيـدايشِ        ؤشود و سـ   شعور و صاحب عقل و داراي فهم مي       
  . گردد مي

  كنـد؛   به ديگر حيوانات، مـشكل را حـل نمـي          بديهي است كه ارجاع پيدايش انسان     
  به خواست خداونـد     ـ در اين زمينه  . كشاند را به حيوانِ نخست مي     الؤپرسش و س  زيرا  

  . بيشتر بحث خواهيم كرد ـتعالي 
 خليفه در روي زمين مطرح است       جعل آنچه در اين آيه، در مورد        گزيده سخن آنكه  

دارد و   احتمـال زيـرا  است يكي باشد؛ »م األسماءو علَّم آد« ةلزومي ندارد با آنچه در آي   
از فرزندان اين خليفـه باشـد؛       ـ   چنانكه گذشت ـ    اسماء ة كه يادگيرند  ظاهر چنين است  

 آفرينش او، جداي از     چگونگي اسماء و    ة بحث پيرامون تطور و تكامل آدمِ يادگيرند       پس
رسش فرشتگان قـرار    پ در زميني است كه مورد       ولعج نوپاي م  ةبحث پيرامون اين آفريد   

  .نكنخلط بين آن دو  و فساد و خونريزي به او نسبت داده شده است؛ گرفته
 اين آيه ناظر بـر چگـونگي پيـدايش آدمِ نخـست اسـت و                ، روشن شد  آنچه تا اينجا  

 اسـت و ايـن       تعالي  خداوند جعل بلكه منسوب به     ؛پيدا نشده است   ي ديگر از آدم  اينكه
؛ زيرا پيدايش آدمِ نخست، اگر از جهت         جدي است  و مورد ترديد   مشكل   اتاز موضوع 

 ايـن اتفـاق    هاي بعدي نيـز    در زمان   بايد ،در آن باشد  اجتماع شرايط الزمِ معده و دخيل       
 شرايط به زمان و مكـان       و معنا ندارد كه    ه است ولي چنين چيزي صورت نگرفت    افتاد   مي

از نظام علّـت و معلـول و         خارج   كاري، اين   اينكهو دوم    .باشدي اختصاص داشته    خاص
 ايـن مـسأله از معـضالت و         دليـل جداي از نظام كلّي حاكم بر عالَم نيست و به همـين             

پـيش از آدم    آيـا    :را پيش آورده اسـت، ماننـد      هايي  الؤ س و. مشكالت علمي شده است   
  حيواني كه به تدريج بـه شـكل آدم درآمـده           است يا نه؟ و آيا آن از       نخستين آدمي بوده  

 كه در توالد و     ـ يـانـپريان و فرشتگ  مانند   ات ديگري موجوداز   و يا    ده است؟ بوجود آم 
هاي فوق، اظهـار    الؤ در پاسخ به س    دا شده است؟  ـپيـ   دـانتناسل مانند جن و انس بوده     

 اين بحث در چند مرحله مورد بررسـي      ،رو نظرهاي مختلفي صورت گرفته است؛ از اين      
  : گيردقرار مي
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  ي آفرينش حيوانچگونگ : نخستهمرحل
 به ضـرورت  وزمين است؛ روي   چگونگي پيدايش حيوانات زنده در       ةاين مرحله، دربار  

  .پيدايش و خلقت آنها پس از آفرينش زمين بوده است، شرحنيز  عقول و ةهم
هـاي موجـودات زنـده،       چه بسا شرايط براي پيدايش نطفـه       :گوئيم اساس مي   اين بر

كه زمين، نمناكي خاصي غيـر از نمنـاكي         راي اين  روزگاران كهن بوده است؛ ب     مخصوصِ
 داشته است كه از آن پرتوهـا و شـرايط و      و گرماي خاصي غير از گرماي كنوني      موجود  

هاي  دگرگوني آمده است؛ سپس حيوانات كوچك در        پديدنبود موانع، حيوانات كوچك     
تالف اخـتالف مكانهـا كـه نتيجـه اخـ         ود، به حيوانات بزرگ تبديل شدند و به خاطر          خ

 اينكـه شر شـده اسـت تـا        تـ و درجه سه پيدا شـده و من        هاي درجه دو    حيوان ،بادهاست
 صـورت تا آنجا كه ماده براي پيـدايش       ؛اند هاي بعدي بوجود آمده و پراكنده شده       حيوان

 در هر چيزي از آغاز و فرجام به امر خداونـد اسـت و               بنابراينآدمِ نخست، فراهم شد؛     
 ةين در روزگاران بعدي ايرادي وارد نيست؛ هر چند كـه همـ             تبا  حد درگوناگوني اشياء   

رو قـدرت، علـم، اراده و حيـات،    گردد؛ از اين به اصل واحد بر مي ـ برهان  بنابر ـاشياء  
 ايـن  ةهستند؛ هر چند همگوناگون و جداي از هم  آثار و تعاريف در لباس كثرات،      بنابر

بـه   ـ جاي خود ذكـر شـده اسـت     كه در ـاصول بر اساس براهين قطعي و داليل نقلي  
البته هيچ برهان عقلي بر امتناع و يـا بـر اصـالت و              . گردداصل وجود بسيط واحد بر مي     

  . واقعيت اين احتمال وجود ندارد
؛ زيرا چـه بـسا،   كند تأييد  امكان آن راهاي فراوان قديم و جديد نيز    تجربه و چه بسا  

؛ پيدا شده باشد، حيوان بذر و تخم تناسل و  ، بدون نياز به توالد و     ويژهاز اجتماع شرايط    
      از سـوي آفريـدگارِ      صـورت ، براي نزول    براي اينكه امكانات استعداديِ حاصله در مواد 

 اشياء، كافي است؛ اما چنين چيزي در مورد حيوانات بزرگ، سابقه نـدارد و               ةدهند شكل
 حيوانـات    در شده اسـت كـه     در ميان حيوانات بزرگ موجب       ه سابق نبودچه بسا همين    

  . نيز بذر و تخم الزم شمرده شودكوچك
   علـل خـاص، از كـرات        ة بـه وسـيل     ايـن مـواد    :يم بگـوييم  توان مي فرضي در چنين   

هـا بـه زمـين      علـل هـدايتگر از آسـمان   ة به وسيلاينكهآسماني به زمين انتقال يافته و يا   
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 ةفرهنـگ و سـابق     آسمانيان بـا فـرض مـذكور، تمـدن،           اينكهاند؛ به خاطر     فرستاده شده 
از آن  ـ  الـبه عنوان مثـ  اند و چه بسا آدمِ نخست نيز مدنيتي، پيش از اين زمينيان داشته

عصر تسخير فضا، يعني  ـكه در همين روزگارِ ما  همچنانجا كوچ كرده است؛ ديار به اين
  . كنند  از زمين به ماه و فراتر از ماه سفر مي ـ ش1353 = ق1395 = م1975

  ، در نـزد    ودشـ    مـي   كـالم بـه آن كـرات و فـضاهاي آسـماني            كه نقل كال  إشاين  اما  
نـه   ـ هــرود؛ بلكه در نزد فالسف  تسلسلِ محال به شمار نميرد شده است زيرا از   اهلش  

رود و از آن به نام تسلسل تعاقبي و تعاقب   تسلسل جائز به شمار ميةدر زمر ـمتكلمان  
از « :گويـد مـي  ـقـدس سـرّه     ـحكيم طوسي  . شود در معدات، نه علل واقعي، تعبير مي

شوند يكي اين است كه آيا در آغـاز، مـرغ وجـود    چيزهايي كه كودكان با آن امتحان مي      
 البته اين پرسشِ به ظاهر ساده از مسائلِ بسيار پيچيده است؛      1.»داشته است يا تخم مرغ؟    
  . غفلت نكن! امتحان كودكان استةهر چند به نظر او وسيل

  هـيچ منافـاتي بـا بـودنِ         »ةخليفـ   األرض فـي  جاعـلٌ    إنّي« :ت كه عبارت  بديهي اس 
 ة آسمان و سپس قرار گرفتن او در زمين به عنوان خليف           اطراف مذكور در يكي از      ةخليف

 ـو پيش از ايـن نيـز بـه آن اشـاره شـد        ـاند   كساني كه پيش از وي بودهةخدا يا خليف
  . ندارد

 برخاسـته از اسـالم و       باشـد كـه     مـي  ل خـاص  گفته شد با قطـع نظـر از داليـ         آنچه  
   دانـشمندان   ديـدگاه بـدون در نظـر گـرفتن        همچنـين   و  الهـي اسـت       اديـان  خداپرستانِ

، هـا  ل جزئـي و احتمـا     هـاي  تجربهآميخته با   هاي   س و حد  ها نيمخكه بر برخي ت    طبيعي
  .تكيه دارد
ونگي علـل و     و آگاه بر چگـ     ها جهان از نظر فيلسوف الهيِ آگاه بر اسرار         مطلب اين  
 خارجيِ شخصي براي او مهـم       ة عقلي، روشن است؛ زيرا قضي      قوانين عام  بنابرها  معلول

بـه طـور    نگرد كه امكان تعاقب دائميِ چنـين حـوادثي،          نيست؛ بلكه وي تنها به اين مي      
  م آفـرينش تخـم مـرغ و سـپس         نيـاز بـه التـزام بـه تقـد          روشن و آشكار است؛ بي     كامل
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  نخـست مـرغ بـه خـاطر        : كـه گفتـه شـود     ط خـاص و يـا اين      ينش مرغ در يك محـي     آفر
به وجود آمده اسـت؛   ـو نه تصادف   ـآيد  اجتماع اين شرايط با شرطي كه بعد از آن مي

 از قـانونِ علـت و       خـارج  دست مباشر عاقلي در كـار اسـت و ايـن             شك بيبه هر حال    
 خواهـد  آينـده ث در بح ـبه خواست خداوند تعالي   ـتوضيحِ اين امر  . باشد نميمعلول 

  . آمد
  
  در چگونگي آفرينش آدم  »تكامل« ةنظري : دومهمرحل

 مـردي بـه نـام    ـآنگونه كه تاريخ، نگاشته است   ـگروهي از غربيان و در پيشاپيش آنان  
 »دارويـن « كنون شهرت دارد و به نام      مردي كه تا   پس از آن  در قرن نوزدهم و      »المارك«

اصـل ايـن    . شـود ناميده مي  »تكامل« د كه آن نظريه،   اي معتقدن شود، به نظريه  شناخته مي 
 آن  ةشود پيـشين   در قرون كهن وجود داشته است؛ تا جايي كه گفته مي           ،نظريه و احتمال  

 ذوقيـات  با تجربيات،    همراهاين نظريه،   . رسدبه پنج قرنِ پيش از عصر عيساي مسيح مي        
        التمات و تخيهـاي   اسكلت ة در بردارند  هاياز حفاري برخاسته  و همراه با برخي توه

  . هاي بسيار كهن استانسان از سده
ــين ةخالصــ ــاهي : اســتآن چن ــايي و م ــدارانِ دري ــه   جان ــل، ب ــد تكام ــا در رون   ه

 نزديك به بشر ةها به حلقهاي دراز مدت به حيوانات و از آنجانورانِ خزنده و در تكامل   
تبـديل بـه انـسان     ـبه خاطر نزديكـي درك و شـكل و حركـت      ـيعني ميمون و از آن  

  . شود مي
 و بـه خـاطر خـارج        تابـد   نمي براهين عقلي را بر    ييهافرضيهچنين  بديهي است كه    

  تــوان بــر اثبــات و يــا نفــي آن، داليــل فلــسفي اقامــه بــودنِ آن از كليــات عقلــي نمــي
ــرد و  ــاك ــانع     تنه ــز م ــد ني ــه دوري و بع ــست؛ همچنانك ــافي ني ــي و ذوق، ك    نزديك

  از عجائـب زمـان و       هر چيـزي  : گويد معروفي است كه مي    ة قاعد  در و داخل ؛  باشد نمي
   امكان جاي ة آن نبود در محدود رد  برهان بر  كه تا وقتي    ، به گوشَت رسيد   شهرهاغرائب  



 217  30ه تفسير آي

 

  : كند خود، به همين معنا اشاره مية حكيم سبزواري در منظوم1.ده
  2 قائم البرهانِما لم يذُده           » اإلمكانِ بقعةذَر في« في مثل         

 احتمـال اسـت، نـه امكـان ذاتـيِ وقـوعي و              يـك تنها   »امكان« گفتيم كه مراد از اين    
، كنـد   نمـي  را رد هـا   پس وقتي عقل، اين تكامل    .  نياز به برهان دارد    زيرا اينها استعدادي؛  

بـسيار يافـت    ـهـا   ها در طول زمـان به دليل اختالف قابليت ـدر دنيا  يافته اشياء تكامل 
ها شوند؛ زيرا اين  ، مختلف مي  ها  و فيض  ها تها، صور ود و به خاطر همين اختالف     شمي

شـان بـستگي بـه گونـاگوني         هستند كه گونـاگوني    استعداديامكانات  معدات و    تابعِ آن 
  . ها داردها و مقايسة آن، گرماها، نمناكيشرايط مستند به تبادل بادها

پيـدايش و  « ةكه به آن، نظري ـ اين نظريه  از آنچه گفتيم روشن شد كه ابطال و اثبات
پذير نيست و توهم ناممكن بـودن  هاي فلسفي امكانبا برهان ـشود  نيز گفته مي »تكامل

 تبدلِ انواع نيز، توهمي باطل است؛ زيرا آنچـه ممتنـع اسـت، تبـدل ماهيـت و صـورت                   
نِ جوهري، است؛ اما جايز است كه انسا »حماري جوهري« به صورت »انساني جوهري«

 و غير آن ثابـت شـده اسـت و        عوالم برزخ به شكل حمار در آيد؛ همچنانكه اين امر در          
مسخ، تبدلِ صورت و هيئت سركش و تسليم ناشدني بـه هيئـت ديگـر نيـست؛                 داستان  

 ،تا آخرين صورت و هيئت است      ... هيئت نطفه به علقه و     نوع تبديل  از   در حقيقت بلكه  
جهت انسان حركت كند؛ البته نه بـه معنـاي حركـت             ون در  جايز است كه ميم    همينطور

هايي كـه پـيش   به سبب دگرگوني ـها  مشخص خاصي از آن به اين؛ بلكه در طول زمان
روند ها، به حسب اختالف صور، اندك اندك، به سمت دگرگوني پيش مينطفه ـآيد  مي

ـ  هيئت و صورت ميانه گردند و همين روند ادامه مـي           ةتا پذيرند  د تـا از نظـر بـرون،        ياب
  .درون، منطق و فهم، آدمِ نخست كامل گردد

رود ، امكان، تقريب، ذوق، ميل و حدس فراتر نمياحتمال آنچه گفته شد از حد       ةهم
در حيوانـات بـه     آن   امكـان    ةدهند و وقوع امثال آن در نباتات به دست انسان، تنها نشان          

اسـت   ـها  و يا امثال آن )ديومردم( موسوم به جن، ملَك، نَسناس ـدست موجود ديگري  
                                                 

 . 418 ، ص3 ، جاإلشارات. 1
 .51 ، ص)بخش فلسفه( مةالمنظوشرح . 2
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 و ظـن و گمـان هـم         ، اسـت  ي و گمان  هاي ظنّي  شنيدهها   اين ةهاست؛ هم  بر آن  طمسلّكه  
  . تواند چيزي از حق را نشان دهدنمي

كونـوا  « امتناع تبدل جوهريِ انواع، به خواست خداوند تعالي، به هنگام تفسيرِ             بحث
جـا از آن سـخن      ي كه ما در اين    »تبدل« . شد به تفصيل شرح داده خواهد     1»خاسئين قردة
هاي نطفه به علقه    و به وجهي شبيه به تبدل صور و هيئت        است   ديگري   ةگوييم، مسأل مي

  . و علقه به مضغه و مضغه به انسان است
 ة سـابق نبـود شود،  مينظربديهي است يكي از چيزهايي كه موجب بعيد دانستن اين           

ز از نظر زمـان و مكـان، عـام          ي جا رگوني و تكامل  دگ از آن است؛ زيرا      پسچنين چيزي   
ه مـ نظريه اقا  بر نزديكي اين     كه ين داليل يشود؛ همچن است و به آدم نخست منحصر نمي      

 است و اين بـا گونـاگوني فـراوان و           كاوشهاي زميني  حدسيات گرفته شده از      شده همه 
هـا، بادهـا، گرمـاي      آبكه  م دارند منافاتي ندارد؛ براي اين     اي كه افراد انسان با ه     گسترده

 كـه   هاييبعاداسـت . خورشيد و ديگر عوامل در جاهاي مختلـف، بـا هـم تفـاوت دارنـد               
 ،نظريـه نادرسـت اسـت؛ زيـرا چـون ايـن           انـد     نظريه وارد كـرده   متأخران در ابطال اين     

اند نه مستلزم    ظني و گماني است نيازي به ابطال ندارد و آنچه را كه ذكر كرده              اي فرضيه
مـستلزم دوري آن   ـ صاحبان بصيرت، روشن اسـت   پيشهمانگونه كه  ـ نه  امتناع آن و

  . است
المـارك  نظريـه  كـه تـابع    ـكدام از اصولِ مذكور در كتاب دارويـن   هيچ: در مجموع

رود؛ چنين سخناني كجـا و  آيد و از سطح ذوق فراتر نميبرهان در نميدايرة در  ـاست  
ق آن، نتوانستند معضل حيـوان نخـست، يعنـي          كه آنان بر طب    اين افزون بر ! واقعيت كجا؟ 

هاي متبدل و چگونگي پيدايش آن را حـل كننـد و اگـر جـوابي بـراي آن از روي           ماهي
خواهد بود؛  نيز  آدم   شك چنان جوابي، پيرامون آفرينش نخستين      خود بدهند بي   يخيالها

 مخـصوص  نزديكـي آميـزش    اصطكاكات خاصي از قبيل      ةپس اگر حيوانِ نخست، نتيج    
ط نـه تنهـا بـراي    يبايست موجب جواز اجتماع آن شرا    يان اشياء باشد، چنين چيزي مي     م

                                                 
 )166 / و اعراف 65 /بقره . (»رانده شده باشيدنگاني بوزي«. 1
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ال از وجه انفصال اين امـر  ؤكه س  آن بابشود؛   ها انسان ةنخستين انسان بلكه بايد براي هم     
 از آن به خزندگان     چرا ديگر ماهي پس    اينكههمچنان باقي است و آن       ،و عدم تكرار آن   

چنـين چيـزي    بايـست   كـه مـي   ؛ بـا آن   يل نشده است  بدتست  و به همين شكل تا آدم نخ      
  .ممكن باشد و اتفاق بيفتد

 كـه اسـت   انديشمندان و دانشمندان معلوم      روشن شد و بر      ،مطالب گذشته بر اساس   
  . ها تكيه كرد مذكور اعتماد و بر آنهاي نظريهتوان بر نمي

  
   مسلمانان در آفرينش آدم ةنظري :مرحله سوم

 آسماني در خصوص آدمِ نخست معتقدند كه وي آفرينشي نو بـوده؛             گروندگان به اديان  
اينان سخت به ايـن عقيـده       . نه اينكه از حيواني پيش از خود به اين شكل در آمده باشد            

آفريد  از او  را   انسانهاپايبندند كه خداوند پيش از هر چيز و هر كس او را و سپس ديگر                
پيـشوايان  . اذن خداونـد تعـالي آفريـده شـد        نخستين مادر نيـز بـا       : گويند كه مي  آنجاتا  

مسلمانان، همگي بر اين باورند كه نظرِ كتاب الهـي، بـر بـدون پـدر و مـادر بـودنِ آدمِ                      
عقل بـه ايـن   كند؛ و  روايات متواتر و احاديث آن را تأييد ميو  .نخستين، در زمين است 

  اسـت كـافي اسـت؛      ولي براي آنان، همين قرآني كه مورد تأييد آنان           ؛موضوع راه ندارد  
آنـان را تأييـد و تـصديق     ـآسـماني   هاي  كتابدليل عدم اعتقاد به به  ـهر چند ديگران  

  . نكنند
، مخلوقاتي »انواع« ونه فهميده شود كهگ اسالمي اينة فالسفهاي ه از آراء و نظري    گاهي

پـيش از ايـن     . گـردد  اصلي و مستقل هستند و هيچك از آن انواع به نوع ديگر بـر نمـي               
 تكامل وجود ندارد؛ زيرا ممكن اسـت تكامـل          ة و نظري  يهتيم كه منافاتي ميان اين نظر     گف

اي باشـد كـه انـواع مختلـف، بـه نـوع واحـد اسـتناد داده شـود؛ امـا حكايـت                        به گونه 
وجود طبيعـت را  ] ات طبايع نوعيرب[هاي نوعي  دهندگان طبيعت و پرورشها،   النوع رب

 يـا در جـايي ديگـر، از مباحـث           بـوده  آن در زمين     ينكهاكند؛ اما    مي ثباتدر عالم ماده ا   
 دچـار   ي بطلميوس نادرست هيئت   دليل پذيرش عقليِ صرف به دور است؛ بله فالسفه به         

ما به ايـن    . شود اصل نظريه، مشكل آنان حل مي      ردمشكالت گوناگوني شدند كه تنها با       
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  . ايم رداختهپ »ةإللهي اة الفلسف فيةالحكميالقواعد « موضوع در كتاب خود
تـر  هاي علمي نزديـك   تر و به مقتضيات بحث     قواعد عقلي، درست   محدودةدر  آنچه  

از اين است كـه نخـستين آدمِ زمينـي،     ـآيد   ديگري كه ميةالبته بدون لحاظ ادل ـاست  
با توجـه بـه     ،  آدمآن  تواند   و مي .  در زمين نبوده است     آن آدم  اينكهجز  آدم ديگري است    
هاي باال و پايين و مـسائلي از ايـن       اليِ ساكنان كرات آسماني و آسمان     مدنيت و تمدنِ ع   

  . دست، از چنين جاهايي به زمين آمده باشد
 قطعي است؛ ولي ايـن      انواعجواز ازليت انواع اشاره كرديم؛ اما ابديت        امكان و   ما به   

 محيط زندگي است كه از نظر فلك، آسمان، زمين، فضا و چنين چيزهـايي بـا يكـديگر                 
  . كنندتفاوت پيدا مي
 اينكه دليلبه  ـ در آغاز وجود نداشته و سپس وجود يافته است  جهان اين گمان كه

هـم   است؛ لـذا عـالم مـاده، روي    پنداري نادرست ـشود   منع فيض نامتناهي ميموجب
 و  است نـه شخـصي   رفته باقي و ازلي است؛ جز اينكه آنچه ابدي است يك معناي كلي            

 شخصي است؛ به خالف ابـديت و ازليـت خداونـد            ، نه ز نوع و كلّي   آنچه ازلي است ني   
 هر صورتي در عالَم، قائم به آن صورت شخصي است؛ هر چند اين صورت               هتعالي، ماد 

 پيشينِ فانيِ قائم به صورتي ديگر باشد و اين چيزي اسـت             ةشخصي، در گرو وجود ماد    
  . نظران پنهان نيست  و صاحبانديشمندانكه بر 
  
   نقليةپيرامون ادلّ : چهارمهلمرح

پيرامون اخبار آفرينش انسان و پاسخ بـه مـوارد تنـافي آيـات و اخبـار بـا بحـث                     بحث  
  .آفرينش باقي ماند

آيـا  « :پرسـيده شـد   ) ع(در برخي احاديث آمده است كه از معصوم        :نخست احاديث 
 بـوده   آيـا پـيش از او آدمـي       : آري؛ سپس پرسـيده شـد     : پيش از آدم، آدمي بوده؟ فرمود     

: آري؛ سپس فرمود هر مقدار كه از من پرسيده شود، پاسخ، اين است كـه              : است؟ فرمود 
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  .به جايگاه واالي اين نظريه بنگر 1.»پيش از او آدمي بوده است! آري
 اجداد بعد از عدنان نهي      ةمنقول است كه وي از پرسش دربار      ) ص(روايتي از پيامبر  

 و پايـاني نـدارد و بـه         ت كه چنين پرسشي حـد      شايد منظور از اين نهي اين اس       2فرمود؛
  .  او شخص ديگري نباشديش ازپكه پذيرد  مينپايان شخصي 

چنـين   ــ  بيايد  در مباحث بعدي كامل آنشايد ـدر تفسير عياشي در ضمن روايتي  
در آسـمان، دوسـتي از       )ع(آدم: فرمـود  )ع(امـام صـادق   گويد كـه    راوي مي  :آمده است 

ه زمين فرود آمد، آن فرشته، احساسِ غريبي و دلتنگي كـرد و             فرشتگان داشت و چون ب    
اجـازه گرفـت و     ] بـراي رفـتن نـزد او و ديـدن او          [به نزد خداوند شكايت بـرد و از او          

در زمين   بياباني   نشسته در  راخداوند به او اجازه داد؛ آن فرشته بر زمين فرود آمد و آدم              
   4. آدم در آسمان بود در احاديث ديگري نقل شده كه بهشت3.پيدا كرد

  . كنيم عقل و نقل را تاكنون مشاهده ميهمراهي خداوند شكربه 
   :شودآنچه كه از برخي آيات استفاده مي: دوم

ه به اين دسته از آيات اشاره كـنم الزم اسـت بگـويم كـه هـر صـاحب                    نكپيش از اي  
فريـده شـدنِ از   انـد و آ ها از خاك و نطفه آفريده شـده     انسان ةشعوري بايد بداند كه هم    

 ة نطفـه، محـصول غذاسـت و همـ    اينكـه خاك، اختصاص به آدمِ خاصي ندارد؛ به دليل        
توان خلقت هر انساني را به خاك نـسبت داد؛ از           اي كه مي  غذاها از خاك است؛ به گونه     

شـود اختـصاص بـه    اين رو آنچه كه در آيات در مورد آفرينش آدم از خاك مشاهده مي        
إنّ مثَل عيسي عنداهللاِ كَمثـل آدم خَلَقـه         « :جاترين آيات در اين   روشن. آدم خاصي ندارد  

است؛ هـيچ    ».داستان عيسي نزد خداوند چون داستان آدم است كه او را از خاك آفريد              5؛من تراب 
شكي نيست كه آفرينش عيسي از خاك، مانند درسـت كـردن ظـروف گلـي آشـپزخانه                  

                                                 
 . 229 ، ص2 ر، جالبحاسفينة :رجوع كنيد به. 1
  .105 ، ص15 بحاراالنوار، ج: رجوع كنيد به. 2
 .32 ، ص1 تفسيرالعياشي، ج: رجوع كنيد به. 3
 .32 ، ص1 ي، ج و تفسيرالعياش43 ، ص1 ، جتفسيرالقمي: رجوع كنيد به. 4
 . 59 / آل عمران. 5
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 بر طبـق حركـات و حـرارت الزم رشـد        نبوده؛ بلكه او موجودي بوده كه در رحم مريم        
 دقائق و ظرائف، ةكرده تا آن زمان كه به شكل جسم و بدني درآمده است مشتمل بر هم    

 داخلي و خارجي    ير اجزا ها، ديگ ها و ديگر عضالت، روده    ها تا استخوان  اعم از مويرگ  
ـ از كوچك و بزرگ، به  ـگويد  آنچنانكه علم تشريح مي ـها  كه شمار آن زاران يش از هـ ب
  . رسدميليون مي

نيست در آفـرينشِ  روا ان آفرينش عيسي بوده است و همچنانكه      س آفرينش آدم ب   اين
توان چنـين    آدم، چيزي بر خالف سنت الهي گمان كرد در مورد آفرينش عيسي نيز نمي             

  . سنت قديمي ابدي عقلي الهي استبنابرها  اينةتصوري را داشت و هم
  

  ديده  تعليمبودن آدم نخست و آدم  پيرامون يكي: مرحله پنجم
 ةمعروف ميانِ ارباب ظاهر و اصحاب حديث اين است كه آدمي كه خداوند او را خليفـ                

خود در زمين قرار داد همان آدمي است كه اسماء را به او آموخت؛ ولي اين، به نظر مـا                    
و فـساد    ظاهر بلكه صريح اين آيه در نسبت دادن خـونريزي            اينكهناتمام است؛ به دليل     

كه آدمي كه خداوند اسماء را بـه او   آنبابه كسي است كه او را در زمين قرار داده است؛      
دادنـي نـسبت دادنِ بـاطلي اسـت كـه از            همان شخص باشد، چنين نـسبت      آموخت اگر 

  . ساحت فرشتگان و از ساحت هر شخص با ادب و با شعوري به دور است
 به ميان نيامده است؛ لذا اين امكان وجـود          ، در اين آيه بحثي از اسم آدم       افزون بر آن  

دارد كه از نسل آدمي كه خداوند در زمين قرار داد آدمي وجود داشته باشد كه خداوند،                 
كه به حسب ظاهر  ـخواهي فرشتگان   اسماء را به او آموخته باشد و اين با معذرتةهم

آيد آدم معين و دي ميمنافاتي ندارد تا گفته شود كه آنچه در آيات بع ـاعتراض داشتند  
هاي ديگري شده كه آدم    مشخص است؛ هر چند كه آدم نخست مبدأ به وجود آمدن آدم           

در ذيلِ ديگر آيـات،  .  آنان استةاز جمل ـ باشد يك شخص بنابراين ـيادگيرندة اسماء  
  .  اسماء، خواهد آمدةبه خواست خداوند تعالي، داستانِ آدمِ فراگيرند

 ة، آفـرينش آدم بـا همـ        اسـت  كه مستفاد از قـرآن    ، افزون بر اين   د به دست آم   جاتا اين 
گـر آن را    هاي گلي آشپزخانه كـه كـوزه      ظرائف و دقائقش از تراب، مانند ساختن ظرف       



 223  30ه تفسير آي

 

 خروج از سنت خداوند نبـوده؛  آفرينشو نيز اين  نيست   پزدپز آن را مي   سازد و كوزه  مي
ست كه اين آدمِ منـصوب و نوپـايِ          ثابت ني  همچنينو   ،كند  نمي غييرنسبت خدايي ت  چه  

روي زمين از تكاملِ جمادات به نباتات و از نباتات به حيوانات و از حلقات موجود در                 
ر و به همـين منـوال تـا    ي أخير و سپس به اشباه و نظا    ةها به حلق  هر واحدي از اين دسته    

كه قانون و اين ،ها و صدها سال نوري از جماد به شكل كنوني در آمده باشد طيِ دهاينكه
پردازانِ آن، خـاص نيـست،       ، بر خالف تصوير تئوري    پيدايش وتكامل موجودات  نشو و   

بلكه در صورت درست بودن، عام است و نيز بر خالف آنچه ظاهربينانِ معتقد به يكـي                 
 و احتمال نزول او از يكي از ديگـر كـرات            شدهنآفريده  خاك   ز اين اند ا از اديان پنداشته  

 و ،نيز مؤيد چنـين امـري اسـت   ) ع(چنانكه روايات منسوبِ به ائمه حق،  رود  مي متمدن
 اسـت؛ هـر     قرار گرفته  مورد تعليم    است كه  غير از آدمي     ول در زمين،  عمج آدمِ   همچنين

  . باشند  ميچند هر دو از يك نوع
 اينكـه  اسـت و امـا   نظريـه  ذكر است كه علوم جديد نيز از جهاتي مؤيد اين          ةشايست

 به حكم قاعـدة    زيرا   ،داند را ممتنع مي  نون تكامل و تئوريِ نشو و ارتقاء        براهين عقلي، قا  
ع عقلي عرضي و عقول و انوار اسفهبديه، وجود دائمي فـردي            يطباربات  ارباب انواع و    

 وجود فردي از طبـايع   با صحيح باشد،    اين نظر اگر   ؛استالزم  طبيعت  جهان  از افراد در    
 زمين بدون استناد به     ةي از رهگذر تكامل در كر     اي از كرات و حصول فرد ديگر      در كره 
ـ القواعد  «  نگارنده در  اينكهات ندارد، افزون بر     فمنا آن فرد،   پيرامـون   نقـدهايي  »ةالحكمي

  . ارباب انواع و عقول عرضي ذكر كرده است
  

  حقيقت آدم نخست: مرحله ششم
كـه آدمِ    آن اين  آيـد و  مي در ذيل آيات بعدي      كه دارد؛   اي هاين مرحله، اختصاص به مسأل    

 آيـا آدم  شـده اسـت،     مخـصوص    مواهب رباني از جمله خالفت       بهمذكور در قرآن، كه     
و پيـامبري از پيـامبران      بـوده   به حسب تـاريخِ پـيش از نـوح          است كه   مشخص و معين    

و  ي طبيعي استكلّ اينكهبوده است و يا  ـ  از نبوت و پيامبريهمان معنايبا  ـخداوند  
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ـ توانـد   ميت و طبيعت    بنابر سرش هر انساني     ةاهللا، مـسجود فرشـتگان و فراگيرنـد       ةخليف
بـه مـدت    ـ خلقت اصلي  بنابر ـآدم    گلهمچنينتمامي اسماء از خداوند تعالي باشد و 

 و يا ؟»آدمِ شخصيِ معين« چهل سال با دستان جالل و جمال خداوند خمير شده، نه گل   
 زمين و مذكور در برخـي       ة آدمِ كر  لاويعني  يكي آدمِ نخست،    : كه دو آدم وجود دارد    اين

و مخصوص به بعضي خـواص و       ديگر  يات  آآيات و ديگري آدمِ كليِ مذكور در برخي         
  .بيان خواهد شد  ـبه خواست خداوند تعالي ن ـتحقيق پيرامون آ آثار؟ به زودي

  

  مسأله دوم

  پيرامون مسأله خير و شر
 كارهـاي   همـه اوند تعـالي در     در علم توحيد اين است كه خد       ثابت شده يكي از مسائل    

ول و منصوب   عدهد كه آدم مج     مي ياين آيه گواه  و   .خود، محمود و مورد ستايش است     
   امـا   كنـد،   مـي  حقيقت مطلب نيز آن را تصديق     و  كند   مي و خونريزي  در زمين تبهكاري  

  تـر، بـه آفـرينش      ها خداوند تعالي، نظر به مقصدي برتر و غرضي مهم          اين ةبا وجود هم  
  دهد؛ پس چگونه در عالم، شـرّي نباشـد         يازد و او را جانشين خود قرار مي        مي او دست 

  : و چگونه در وجود، شـرّي مـشاهده نـشود و چگونـه درسـت اسـت كـه گفتـه شـود                      
   دربايـست   هـا و معيارهـا مـي       مقيـاس  بلكـه  وجـود؟    ة وجود خير است و خير هم      ةهم

 ميـان   ه رعايـت امـر و محاسـب        در و فرقي ؟  رعايت شود افعال ما و افعال خداوند تعالي       
را انتخـاب و مهـم را رهـا          »اهـم « رو؛ از ايـن   باشـد   نمي و خداوند تعالي  انساني  عقالي  

 خيري در قياس بـا ديگـر چيزهـا، عـدمي بـه              است و  در ذات خود  ي،  ؛ پس شرّ  دكن مي
بـا ايـن   و ، وجـود دارد؛  در مجموع پسنديده نـه بطـور مطلـق        صورت نسبي و وجودي     

 مجرد از ماده و توابـع و احكـامِ          م ملك، ناسوت، ماده و حركت، از عوال       ، عالَمِ ها ويژگي
   .باشد ميآن، متمايز 

نفـي   بـه طـور مطلـق     را   شر   همهگروهي از آنان    : نظر است  در ميان فالسفه اختالف   
معتقد به نفي نسبي شر  ـبودنِ فاعل خير و شر  بعد از اذعان به يكي ـو گروهي  كنند  مي
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ـ هستند  و » يـزدان « هـستند كـه بـه     گروه اخيـر، گروهـي از ظالمـانِ گمـراه     بر خالف
مختلف است، اينها غافل هستند      رّ ش و فاعل خير     به اين دليل كه    ،اعتقاد دارند » اهريمن«

  وجـود شـرِّ    و   كيفـي اسـت،   دو   و اخـتالف آن   دارنـد    اتحـاد جـوهري   كه خيـر و شـر       
 از آن صـادر     و هـم شـرّ     كـه هـم خيـر        است »وجود« محضي در عالم نيست، بلكه يك     

   .شود مي
 و رئـيس آنهـا     ارسطو و اشراقيان     رئيس آنها و   مشائيان    بين بيشتر  اينكهگزيده سخن   
اسـت و   »وجـودي « ،؛ مشائيان بر ايـن باورنـد كـه شـرّ       وجود دارد نظر   افالطون اختالف 

 و اشـراقيان بـر ايـن     1وجودش ضروري است؛ زيرا در ترك آن، شرِّ بيشتر نهفتـه اسـت            
 و اعتقـاد پيـروان حكمـت        2خواهنـد،   نمـي  ها علّت  عدماست و    »عدمي« ،د كه شرّ  باورن

 تفـاوت وجـود     ،»عـدمي «  و ميان عدمِ مقابلِ ايجاب با      3 است  شرّ عدمي بودن متعاليه بر   
  :حكمت متعاليه شاعردارد و به قول 

  4 سلب قرنٍ منك عن سلب النعممز    و إن عليك اعتاص تأثير العدم
 اينكـه اي از وجود دارد، از اباطيـل آشـكار اسـت؛ مگـر               بهره ،»عدمي« اين گمان كه  

 قوه و قابليـت، فعليـت نيـست و آنچـه            اينكه ة؛ براي افاد  باشد خاصي    اصطالح »عدمي«
ه بـودنِ خـود، بالفعـل        كه قوه در قـو     اي گونه هبموجود است همان وجود بالفعل است،       
 ـبا مراتب گوناگوني كه دارنـد    ـاست  و خارج  موجود نباشد و گرنه آنچه كه در اعيان

  . همان وجودات هستند
شود كه در حقيقت، عناوين خير و شـر عنـاويني      بر اساس آنچه گفته شد، معلوم مي      

                                                 
 . 136 ، ص2 ، ج و الملل و النحل153 ، ص)بخش حكمت (مةالمنظو شرح: رجوع كنيد به. 1
 . 154 ، ص)بخش حكمت (مةالمنظو شرح: رجوع كنيد به. 2
 .155 ، ص)بخش حكمت (مةالمنظو و شرح 68ـ  58 ، ص7 ، جأسفار: رجوع كنيد به. 3
مي است اشكال وارد شده است كه عدم تـأثير نـدارد و             چون به سخن ما كه شر عد      : گويد  حاجي سبزواري مي  . 4

اين شرور مؤثر هستند، اين اشكال را با اين بيت جواب داديم و مراد اين است، شرور اعدامي هستند كه بـراي                      
باشد، نه مثل سلب ايجاب مانند سلب شاخ از انسان، بلكـه مثـل سـلب بـصر از                     آنها بهرة ضعيفي از وجود مي     

شـرح منظومـه    . بين عدم شيء به طور اطالق و عدم شيء از موضوعي كه قابـل آن اسـت                انسان، و فرق است     
 .155، ص )بخش حكمت(
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 نيـست و     ضرورت شرّ   خود به   ذات درهستند و وقتي مبدأ أعال      ] قياسي[نفسي و نسبي    
شود كه  ، روشن مي  ستصحيح ا  نسبت به او در مقايسه با گروه خاص،          استناد تخيلِ شرّ  

، حصولي نسبي است و چيزي كه حصولش نسبي باشـد، حـصول نفـسي و                حصول شرّ 
  . چنين است ـ همتاي اوستكه  ـ، خير نيز باشد چنين  شرّاگرخارجي ندارد و 

 ذيـل  خير و شر از عناوين نسبي هستند و از محموالت بالضميمه نيستند تـا در                 پس
مول، مانند سفيدي، نور، وجود و حركت كه مصداق          مح خارجو از   قرار گيرند   مقوالت  

از  انـد، نـه    و از اعتبـارات فلـسفي      نـد حـق و باطل    آنها شبيه عيني دارند نيز نيستند؛ بلكه      
 در علوم اعتباري مانند فقه و اصول؛ بنابراين به خـالف عنـوان وجـود و                 رايجاعتبارات  

شـود؛ از ايـن رو      ر انتزاع مـي    از چيزي، تنها در قياس با چيز ديگ        عدم، عنوان خير و شرّ    
  . ندارند خارجي حقيقت وجود ندارد و اين دو، مصداقي براي عنوان خير و شّر

 در حالـت  مگـر  نابجاسـت  وجود، خير محـض اسـت   كه و آنچه مشهور شده است    
اي  كنـد مگـر بـه گونـه        تحصل و تحقـق پيـدا نمـي        و اعتبار اضافي     اي، و مقايسه اضافي  
 مقولي و گاهي تضايف مفهومي است و خير و ةفه، گاهي اضاف ولي اين نوع اضا اضافي،

دو در مجرّدات مطلقه جريان دارنـد و اطـالق و             دوم است نه اول؛ زيرا آن      دسته از   شرّ
بر همين مجردات است و امثال اين عناوين، زيـاد   ـچنانكه آشكار است   ـدو   حمل آن

بـه طـور كامـل      ودش،   در قياس با خودش بـراي خـ        چيزياست؛ اما خير محض بودنِ      
خداونـد  «  حقيقت خير، ماهيت مضاف به غير اسـت؛ پـس عبـارت            زيرا است؛   نادرست

نادرسـت اسـت و بـر او صـدق           »تعالي در قياس با ذاتش به ذاتش خير محـض اسـت           
  .هاي خود خير محض استاو در مقايسه با معلول گفته شود اينكهمگر كند؛  نمي

 سـخني  » فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء       أتجعل« رو قول خداوند تعالي    از اين 
و  ،گونه وجود در قياس با كليت نظـام، الزم و واجـب اسـت              اين اينكهواقعي است؛ جز    

اي برتـر خيـر    و در قياس با منطقـه      اي خاص، شرّ  خونريزي و افساد در مقايسه با منطقه      
مي باشـد؛   ، عدمِ محـض و يـا عـد        ، خارجي باشند و يا شرّ      خير و شرّ   اينكهاست؛ بدون   

مكـان  ا وو از معقوالت ثـاني فلـسفي اسـت ماننـد مفهـوم وجـود                 از مفاهيم بلكه خير   
كه آيا مانند مفهوم سفيدي و حركت اسـت و  در اين ـهر چند در مفهوم وجود  وجوب؛ 
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همچنانكه شـاعر آنـان   . اختالف نظر وجود دارد ـيا مانند مفهوم وجوب و امكان است  
  :گويد مي

  1معقول ثان جا بمعني ثانِ     أو إمكانِ ئيةشيمثل ف           
  ».باشد مي] فلسفي[ئيت يا امكان، معقول ثاني به معناي دوم شيپس در مثل «
  

  مسأله سوم

  نزديك بودن سبب أخير به معلول
و نيـز   ول  عـ مج به شـخصِ     »دخونريزي و فسا  « به خداوند تعالي و نسبت       »جعل«نسبت  
هـاي نزديـك خـود       كه افعال به فاعل    اه است گو به فرشتگان،    »تسبيح و تقديس  «نسبت  

 شريفه اشاره به اين دارد كه فرشـتگان بـه تـسبيح و تقـديس                ةشوند و آي  استناد داده مي  
خود، سبب تبـاهي و      » در زمين  قرار داده شده  شخصِ  « ترند و اين  خداوند تعالي نزديك  

بلكـه   اشـاعره    مـسلك  آيـه، شـاهدي بـر بطـالن          پس! خونريزي است نه خداوند تعالي    
 ؛»تر اسـت  سبب اول از سبب دوم به مفعول نزديك       « : مسلماني است كه معتقدند    ةفالسف

 متصوره نسبت به مفعول أخير، به سبب اول و دوم، مسدود            راههاي عدمهاي كه  براي اين 
 علـت و سـبب      سوي نبـود  شود و اما عدمي كه متوجه معلول و مفعول از           ميو برداشته   

بـه علـت    به ضرورت   رو فعلِ اخير    گردد؛ از اين  دود مي دوم است، تنها به سبب اول مس      
  . تر استنخست، نزديك

 هر كمال و جمـالي      دارا بودن او،  ، كمال مبدأ أعال و       از تسبيح و تقديس     بر آن  افزون
يابـد؛   تـشبيه، بـه آن راه نمـي        ة و شـائب   در او راه نـدارد    نقـص   همچنين  شود و   ثابت مي 

گمانهـاي نقـص،   ثابت است و همـة   ـجلّ شأنه   ـ بنابراين، همة صفات كمالي براي او
از او، تعالي شأنه، مـسلوب   ـ ازلي ابدي  تحصيليبه طريق سلبِ  ـ محدوديت و تجسم

حق  است؛ زيرا تنهااست و ما پيش از اين اشاره كرديم كه تسبيحِ با حمد، غير از تسبيح 
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، بـساطت   آنيجـه  ايجابـات كمـالي اسـت و نت   دارايهاي مذكور،   بر سلب  افزون،  تعالي
وجـودات   هر كمالي است؛ از اين رو هيچ كمالي براي موجـودي از م             دارا بودن  و   مطلق
 و اسـت  ثابت ـ  تعاليـكه پيش از آن، چنين كمالي براي او  توان تصور كرد جز ايننمي

از  ـ؛ بنـابراين، آيـه    در جايگاه خود نباشدآيد كه اطالق تسبيح و تقديس، گرنه الزم مي
اي كه مسائل بـسيار   عقلي است؛ مسألهوااليمسألة حكم و شاهدي بر اين  ـاين جهت  

  . سودمندي را در خود جاي داده است
  :  مشكل مورد اشارهاما حلّ

 گروهي از فرشتگان باشـد كـه خداونـد را           سخنكه امكان دارد آن كالم،      نخست اين 
بـا   ــ  انـسانها اننـد  هم ـشناسد؛ زيرا فرشتگان از اين جهت  آنگونه كه بايد و شايد نمي

 معرفت انسان، نسبت به خداوند بيشتر از معرفت         گاهييكديگر تفاوت دارند و چه بسا       
  .باشدفرشتگان 
و  »علـت قريـب   « كند كـه خـونريزي، بـه       ادبِ در كالم، ايجاب مي     ةكه قضي دوم اين 

 آن، نسبت داده شود و از آنجا كه آنان خواستار توضيح كمال خود و نقـصان               با  سنخِ   هم
تـسبيح و تقـديس را بـه ذات     ـدر مقابل نسبت پيـشين    ـآن موجود نوپا هستند، ناچار  

  .غفلت نكن و غنيمت شمار. دهندخويش نسبت مي
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  مباحث ديگر كالمي

  دار امور مسلمانان شود لزوم كسي كه عهده
  به اين آية كريمه بر وجـوب نـصب خليفـه و امـامي كـه ميـان                   2ديگر و برخي    1قرطبي
ـ          و    كند، ومتحكمردم      پـا دارد، حـق مظلـوم        رحق و باطل را مشخص كند، حدود را ب

   بستاند و به طور كلي بـه لـزوم كـسي كـه بـه مـسائل سياسـي اسـالمي و                       ستمگراز  را  
   نظـر  برخـي از آنـان اخـتالف      اينكـه    آور شـگفت انـد و    امور مهم بپردازد استدالل كـرده     

  را بـه نـص اسـت يـا بـه شـورا       مامـت   ا در تاريخ اسالم و داستان واليت كه آيا          موجود
  له بيگانـه   أشـك ايـن بحـث از ايـن مـس           بـي  و   اكه آشـكار  آنبا   3؛كنند بحث مي  در اينجا 

  .است
ة اما وجه داللت آيه، اين است كه حقيقت جانشينيِ خداوند تعالي، آنگونه كـه از آيـ    

 تنهـا بـا     آيد، اقدام به تنظيم امور در زمين است؛ زمينـي كـه نظـام آن              شريفه به ذهن مي   
 نظام كلّي مشهود در عالم به حسب قـانون علـت و   برابردر  ـ نافذ مباشر  ةاختيار و اراد

رو تعيين جانشين به جاي جن در فساد و به جـاي نـسناس    امكان دارد؛ از اين ـمعلول  
بايست چنان جانشيني، جانـشينيِ     در خونريزي، معنايي ندارد؛ پس مي     ) نماحيوانِ انسان (

هـا باشـد و او جانـشين        هـا و مكـان    و امور الزم در تمامي زمان      خير و نيك  در كارهاي   
و او همان خداوند تبـارك      اراده كرده است     و آن را     است سزاوار اين كار  كسي است كه    
  . و تعالي است

  آيـه دالّ بـر ايـن اسـت كـه هـر آدميـزادي بـراي سياسـت                   : توان گفت چنين مي هم
  ، جانـشين خداونـد در      سـتمگران بـردنِ   ميـان مـداران و از     مدن، رسـاندن حـق بـه حـق        

ـ نـه صـالحان مـؤمن    ـ   مفسدستمگران به ريختن خون ريختن خون آنهازمين است و    
  .باشد مي
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جانشين خداوند است  ـبه ترتيبي كه رعايت آن الزم است   ـآري، هر كدام از اينان  
 رنه از آنچه فرارو گ  خداوند استةو هر انساني، به وجهي كه مستلزم فساد نباشد، خليف 

انـدركاران  و اين ماننـد تـشويق معمـول در مـورد دسـت            . يردگ   مي كرده، گردن او را    مي
  . بشري استة در نظام خانوادو وظايف، امور، ها مسئوليت

 ؛و برهـاني وجـود نـدارد      ها همانند شـعر و خطابـه اسـت،          ة اين  به نظر نگارنده، هم   
  .  شرعي به هيچ وجه ثابت نيستبنابراين، داللت آيه بر اين مسأله از بعد

  
   فعل قبيح از جانب خداوند تعالي  جواز:دنباله

مشهور ميان مسلمانان اين است كه اشاعره انجام كار قبيح را براي خداوند تعـالي جـايز     
ـ ولي بـه گمـان مـن   شمارند؛  و ظلم كردن را براي وي جايز مي1دانندمي    برخـي  بنـابر   

سـتوده   ـتعـالي    ـ كارهـاي او   ةهمـ « :گويند، بلكه تنها ميدگوين نمي آنان چنين ـ داليل
  در  ـتعـالي    ـكـه وي    از سـوي او معقـول نيـست؛ بـراي اين    است و صدور فعل قبـيح 

نعـوذ   ـرو اگـر   همة تصرّفات خود، مالكي مسلط بر قلمرو و ملك خويش است؛ از اين
   ة، بـه عقيـد  سـتمي  كنـد  پيامبران را در آتش و يـا دشـمنان آنـان را وارد بهـشت     ـباهللا  

 بنامنـد، ولـي نـزد آنـان         سـتم آنان، مرتكب نشده است، هر چند ديگران چنين كاري را           
 بحـث كبـروي، ظلـم كـردن را بـر            بـر  نـا  آنان ب  پسچنين چيزي عيب و ايرادي ندارد؛       

 كارهــاي قبــيح و ظلــم ة چنــين كارهــايي را در زمــرولــي، شــمرند  نمــيرواخداونــد 
  . شمارند برنمي

   كـه خداونـد تعـالي از انجـام          كنـد   مـي  داللـت ، چه بسا اين آيـه       اينكهخن  گزيده س 
  در  و كنـد آنچه نـزد خلـق و فرشـتگان، زشـت و قبـيح اسـت دوري و خـودداري مـي          

   بـا  حـق تعـالي  داشـتند كـه    ـتعـالي    ـ كـه فرشـتگان در مـورد او     پندار نادرستيمورد 
   آن موجـود    اينكـه  بـه ويـژه      دهدآفرينش مفسدان خونريز در زمين، كار زشتي انجام مي        

؛ »إنّي أعلـم مـا ال تعلمـون       « :فرمايددهد مي را خليفه و جانشين خود در زمين قرار مي        
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جايز بود، جواب خداوند به شكل ديگري  خداوند  بنابراين اگر صدور هر فعلي از سوي        
  . بودمي

  ود هـا وجـ  بنـابر پيونـدي كـه ميـانِ آن     ـ آيات بعـدي   پيوستدر مجموع، اين آيه به 
  شـود كـه خداونـد تعـالي      و معلوم ميكند  ميداللتآنان و مسلك  خالف مرامبر ـدارد  

   و مرسـوم    رايـج اي اسـت كـه ميـان خـود مـردم،            در جايگاه حل مشكل به همان شيوه      
  .است
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  فقهي بحث ديگر اصولي و
 شريفه بابي گسترده بـراي فقيـه اصـولي در سـازماندهي مـسائل اجتمـاعي و         ةاز اين آي  

 خيرات ة تكوين، مالحظةشود؛ زيرا همچنانكه در برنام گشوده مي كشورسياست مدن و    
 جايز به حكم عقل ـالبته بعد از دقت و بررسي   ـو شرور و غلبه دادن خيرات بر شرور  

 مصالح و مفاسد است و      ةآفريند كه در بردارند   است و از همين رو خداوند چيزي را مي        
 غفلت آنـان    به دليل  گمان فرشتگان،    ،گيردصالح را مي   جانب م  بيشتر است چون مصالح   

رو گذاري نيز چنين اسـت؛ از ايـن         محيط تشريع و قانون    باشد،  مي  و مالحظه  آن غلبه از  
در زمـان و مكـاني و       گاهي   و اصالت اسالمي مباح است، ولي        بنابر طبيعت وقتي چيزي   

اغلـب  ار بايد جانـب اعـم       شود، ناچ هايي موجب مفاسد يا مصالح مي     ها و مكان  يا زمان 
هم اسـت   اآنچه   و اصوليِ     فقيه ، شود وضع» وجوب« و» حرمت«  قانون وشود؛  برگزيده  

   راستاي حالل كردن و حرام كردنِ واجـب و يـا حـرام كـردنِ              برگزيند، و گاهي فقيه در    
   بــسيار و گونــاگوني مــشكالتامــر مــستحب و مبــاح، در ميــادين مبــارزه و جنــگ بــا 

  اي فطري اسـت كـه از ايـن آيـه فهميـده             اين، ادراكي عقلي و انديشه    شود و    رويارو مي 
  . شود مي

بـه عنـوان داللـت      آري، داللت آيه بر باز بودن دست فقيه در ايـن مواضـع، داللتـي                
 دانـا   بـر رازهـاي تكـوين،     فرد آگاه و بينا كـه        ولي   . وجود ندارد  ، و  است ي ممنوع ئعقال

يابد و چه بسا بـه      يست، منطق ما را در مي     داند تشريع چيزي وراي تكوين ن      مي و نيست
   آن برسد؛ زيرا جواز آن بر شارع مقدس، گواه و شاهدي بـر جـواز آن بـه طـور مطلـق                     

شك تنها خداوند به همه چيز  بي. است ـهاي گوناگون  ها و محمول موضوعبنابرالبته  ـ
  . داناست
يا مكاني چيزي را حرام     اليد در زماني     فقيه حاكمِ مبسوط   هرگاه است كه    نروشالبته  
حكم او موجـب حرمـت    ـايم   گفتهاالصوليه و ةالفقهيالقواعد  چنانكه در ـكند  اعالم مي

گونه كه امر و نهي والدين نـسبت بـه فرزندشـان موجـبِ              شود؛ همان  آن چيز نمي   دائمي
شود؛ بلكـه امـر و نهـي و حكـم، موضـوعاتي اسـالمي               چيزي نمي  وجوب و يا حرمت   
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؛ امـا    حاكم است   و آن اطاعت پدر و مادر      و  خود احكامي اسالمي دارند    هستند كه براي  
 نفسِ مأمور  به يا منهي    عليه، بر حـال خـود بـاقي اسـت؛ بنـابراين حكـم               عنه و يا محكوم

بـراي آخـرين مـسلمانان نيـز بـاقي           ، بدون هيچ قيدي   ،بر نخستين مسلمانان   )ص(پيامبر
 مباحِ اصلي و يا مستحب، منطبق اسـت،         ه حكم عقل، عنوان ديگري كه بر      باست و تنها    

آن را  شـود؛    تقدمِ اهم بر مهم، بر آن مقدم داشـته مـي           دليلضرورت به   به  آيد و   الزم مي 
  1.درياب و از خلط كنندگان نادان مباش
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  پند و ارشاد
 و اي رفيق راه و اي سالك همسفر كه در مقام احتجاج، اظهار              خداييبدان اي برادر     ـ1

 پرسش و با ظـاهري حـاكي از         و ابراز آنچه در دل و قلب است در قالب          آنچه در درون  
گويِ تقديس كننده،   اطالعي، بيانگر نوعي ادب است؛ لذا اين فرشتگانِ تسبيح         جهل و بي  

اي از نشĤت عـين و       در نشئه  اينكه بااي از وجود هستند و       در چنين مرتبه   اينكهبا وجود   
 پافـشاري شـوند و اصـرار و       كنند؛ درگيـر نمـي    خارج و تحقق قرار دارند، اعتراض نمي      

دهند يادآوري مفاسـد نـوعي كـه در فكـر و             كاري كه انجام مي    نهايتورزند؛ بلكه   نمي
دركشان است و يا پس از آگاه شدن به آنچه در زمينِ پايين و سطح زمـين قـرار دارد و                     

ادب، مـسأله و  نيز با ذكر صفات ستوده و اوصاف نيك و فراوان خود، با مراعات كامـل     
  . دارنددغدغه و گمان خود را در محضر خداوند عرضه مي

خواهد مردم را به مـشاوره، بررسـي،        آيه، ظاهر در اين است كه خداوند با آن مي          ـ2
 يعنـي قـرار دادن   ـدر امـور رهنمـون سـازد؛ از ايـن رو قـصد خـود        كفتگـو  تحقيق و 

سازد تا ديگران نيـز ماننـد او    ميارآشكرا براي فرشتگان  ـگريِ خود براي انسان   خليفه
آنچه را در درون خود دارند براي غير خود ذكر كنند تا حقايقي كه بر آنان پنهان اسـت                   

جـا روشـن   ت روشن بودن امـر همچنانكـه در اين  حتي در صور ـروشن شود؛ پس آيه  
امـور  قصد ارشاد اجتماع و فرد را دارد، تا چه رسد به انساني كه ابعاد مسائل و  ـاست   

و زواياي اعمال و افعال بر او پنهان است؛ به ويژه ناآگاهاني كه از رسيدن به عمق امـور                 
  . و واقعيات تكويني يا اعتباري، عاجز و ناتوانند

 بـه خليفـه و      نادرسـت  از نـسبت     :دوماز پرسـش فرشـتگان و       : اكنون كه نخست  ـ  3
 :منصوب خداوند و سوم   جانشين خداوند از سوي آنان و از نسبت فساد و خونريزي به             

شود كه ايـن    با اظهار تسبيح و تقديس براي خداوند تعالي، فهميده مي         به خود   از تفاخر   
، پس بايد نسبت    نبوداز سوي آنان مورد انتظار      كار   فرشتگان نيست و اين      شايستهامور،  

غ به سيئات و اباطيل آگاه بود و از تباهي و تباهي كاري به دور و از غيبت، تهمـت، درو                   
در خَلق و خُلق، بر كنار بود آن رِ ي اشباه و نظابلكه ،و بهتان نسبت به مسلمانان و مؤمنان      
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، در امورِ مردم دخالت كرد و در كارِ آنان تجـسس نمـود؛ چـه، هـر        »پرسيدن« و نبايد با  
 . كس به تفتيش امور مردم بپردازد از غم و غصه خواهد مرد

 اصــالح و پــي ارشــاد و نــصيحت و دربنــابراين، آيــه از ايــن نظــر نيــز در جهــت 
افتخار كردن بـه ذكـر محامـد خـود،          پس  سازي مردم به محاسنِ اخالقي است؛        رهنمون

هاي خود و ناديـده گـرفتن محامـد          شدن به ديدن خوبي    فريفتههاي ديگران،   ديدن بدي 
، بررسـي بـا    ـ بايستمؤمنان، همگي در طريقت و سلوك، خطاست؛ بنابراين، سالك مي         

ايـن سـخن آنـان      بـراي به جايي برسد كه مصداقي روشن ـمارست و انديشه  درنگ، م
 او بايـد خـود را نـزد         ».بهترين مردم كسي است كه خود را بدترين مـردم بدانـد           «: شود

 در ميان مردم و؛ داشته باشد اي واال   در نزد خداوند مرتبه   و  اي پايين ببيند    مردم، در مرتبه  
  .يكي از آنها باشدمانند 

  : گويدروف شيراز چه زيبا ميشاعر مع
  هنر افتد نظر به عيب كندكه هر كه بي  كمال سرّ محبت ببين نه نقص گناه

كنـد و پرسـه     مگس در فـضا و هـوا پـرواز مـي          :  معارف الهي آمده است    مثالهايدر  
اي در جايي يا بر بدن كسي يافت بر آن بنشيند؛ پس مانند           آلوده ةزند تا همين كه نقط     مي

    !ه عيب مردم را ببيني و از عيوب خود غافل باشيمگس نباش ك
   رمـزي اسـت كـه تعبيـر آن          »إنّي أعلم ما ال تعلمـون      «:احتماالً در عبارت قرآني   ـ  4

  مـن   1؛إنّي أعظـك أن تكـون مـن الجـاهلين    « :از عبارت قرآني ـنسبت به فرشتگان   ـ
ــي  ــدرز م ــو را ان ــادا از  ت ــه مب ــم ك ــي  ده ــان باش ــون   ».نادان ــت؛ چ ــوتر اس ــان  نيك ــن امك   اي

إنّـي أعظكـم أن تكونـوا مـن         « :بگويـد  »...إنّي أعلـم  «وجود داشته كه خداوند به جاي       
   .»الجاهلين
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  عرفان
نزد اهـل حقـايق در جنـاب          تنزيه !بدان« :گويدمي »فَص نوحي « شيخ كبير ابن عربي در    

   و هـر  [ادب   كننـده يـا نـادان اسـت و يـا بـي             تنزيهپس  عين تحديد و تقييد است؛       الهي
  اگـر  آورد،  كنـد و آن را بـر زبـان مـي           وقتي خداونـد سـبحان را تنزيـه مـي          ]كدام باشد 

  ادبـي    و چيـز ديگـري را نبينـد بـي          بايـستد  بر تنزيـه،      باشد و  عتگوينده، معتقد به شري   
  را تكــذيب كــرده و تــا جــايي كــه ) ص(كــرده و نادانــسته حــضرت حــق و پيــامبران

رخي آيات خداوند ايمان آورده و به برخي كفـر          او بسان كسي است كه به ب      « :فرمايدمي
  1.»ورزد مي

كه سخن ابن  بر ابن عربي اشكال كرده ]شاه آبادي [پدرمو استاد  محقق عارف، شيخ
 و تحديد   از آن  تنزيه و تسبيح، سلب مطلق است، و         عربي درجايگاه خودش نيست زيرا    

  .آيد الزم نميتقييد 
 اگـر « :گويـد علـوم تـدويني، در پاسـخ وي مـي          در تمامي    استاد مرجع و والد ممتازِ    

 ولـي بايـد     كنـد،  از او به سلب تحـصيلي نفـي مـي          نواقص را    ةكننده، هم  تسبيح و تنزيه  
 ند قابل سلب نيـست    به اطالق  كه   هستند عرضي، مجازي ذهني     هايوجودآنها  دانست كه   

كه نـزد   صوص  ف پايان سخن ايشان از حواشي       2.».تابد آنها مي   در نهايت بر   و نور وجود  
  .من است

 را بـه سـمت      دانـشمندان هـا،   ، بـسياري وقـت    »جهات« حق اين است كه خلط ميان     
 تسبيح و تقـديس     درستي، نگاه كنيم    اين جهت جا اگر ما به     كشاند؛ در اين   مي ها نادرستي

 خداونـد، خـود در      يابيم، و به همين دليـل      باشد در مي  ادبي   بي و يا  ناداني   كهرا بدون آن  

                                                 
 .129ـ  128 ، صشرح فصوص الحكم، القيصري. 1
موجود در تعليقات چنـين  ) س(، عبارت امام خميني   86 ص ات علي شرح فصوص الحكم،    فتعلي: رجوع كنيد به  . 2

 عدما مطلقا غير موجود و لـو بـالعرض ولكـن االمـر            نيةقلت ما ذكره دام ظله حق لوكان النقائص االمكا        «: است
 و لو بالعرض و التنزيـه عنهـا يرجـع    ة موجودليس كذلك فانّ المنزه يري النقائص التي هي حدودالوجود و هي    

 . »الي التحديد
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 را شا پاك و منزه است خدايي كه بنده       1؛سبحان الذي أسري بعبده   «: فرمايدتسبيحِ خويش مي  
ــيم آن را عــين كفــر و الحــاد    ...و» .شــبانه ســير داد ــه جهــت ديگــري نگــاه كن   و اگــر ب

   تـسبيح و تنزيـه بنـدگان    و به ضـرورت دو جهت براي اهلش معلوم است؛   آن  يابيم؛  مي
عـين ادب و   ـ صـرف وجـود    ةانع در مرحلـ  بساطت جامعِ مةهنگام نظر كردن به افاد ـ

سكون و تصور و     و    حركت  و  فعل  و  تفصيل ةعلم است، ولي هنگام نظر كردن به مرحل       
چنـين تـسبيحي ممنـوع     ـموجـود اسـت    به عرض كه  ـتصديقِ مقرون به اين اسلوب  

 ماو را الز  نـاداني   پس   تسبيح است؛    از چنين تنزيهي لزوماً تنزيه      اينكهخواهد بود؛ براي    
آيـد و    حكومت خداوند تعالي الزم مي     ةكه گمان خروج اين نور از داير       و يا اين   آورد مي

نسبح بحمـدك و نقـدس      «: ادبي و تحديد و تقييد است؛ بنابراين، قول فرشتگان         اين، بي 
ادبي نباشد، اين امر چنانچه خوب دقـت شـود معلـوم     تواند عين ناداني و يا بي     مي »لك
  . شودمي
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  أويلتفسير و ت

  مسالك و مشارب مختلفبنابر 
   نومسلك اخباري

كـدامين  : گفتنـد  »...هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعاً       « :وقتي به بندگان گفته شد    
ه كه پروردگارت   ايعني آنگ  »...للمالئكةإذ قال ربك    «: هنگام؟ خداوند عز و جل فرمود     

دهم و شما   جانشيني قرار مي  من به جاي شما خليفه و       « :به فرشتگانِ ساكنِ زمين فرمود    
البته  .» آنچه در زمين است براي شماست      ةهم« :به بندگان گفته شد    »برمرا به آسمان مي   

 نوپا به فرشتگان داده شد، اين خبر بر آنان سـخت آمـد؛              ةوقتي خبر جانشينيِ اين آفريد    
 :رو گفتنـد  تر بـود؛ از ايـن     زيرا عبادت، به هنگام بازگشت آنان به آسمان بر آنان سنگين          

گونه كه  ، همان »و تباهي و خونريزي كند     دهي كه در آن فساد    آيا كسي را در آن قرار مي      «
آنكه ما تو را  با  ؟  !هايي را كه از زمين بيرون رانديم      جن يعني فرزندان جانّ كردند؟ همان     

داريم  و از نسبت دادن صفاتي كه شايستة تو نيست منزّه مي           »يمگويتسبيح و تقديس مي   
دانـم كـه شـما        مـي  من چيـزي  «: خداوند فرمود  .»!كنيمين را از مخالفان تو پاك مي      و زم 
دانيد؛  شما نمي  كنم مصلحتي سراغ دارم كه     نوپا كه جانشين مي    ةدر اين آفريد   .»دانيد نمي
دانيـد و او    چنين در ميان شما كسي را سراغ دارم كه در باطن، كافر است و شما نمي               هم

 1.غير معتبر آمده است پايان يافت آنچه در برخي ازخبرهاي. ستاهللا عليه ا ة لعنابليس
 كـه   كنـد   مـي  نقـل  )ع(صـادق هشام بن سالم از امام      كه  عياشي آمده است    در تفسير   

أتجعل فيها من يفـسد فيهـا و       «:  به خداوند گفتند   دانستد كه   مي از كجا فرشتگان  : فرمود
كـرده و    فساد مـي  در زمين   اند كه   هديده بود ن از پيش، كساني را      اگر آنها  »اءالدميسفك  

  2.»!دردنك خونريزي مي

                                                 
 .216، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: رجوع كنيد به. 1
 .29 ، ص1تفسيرالعياشي، ج . 2
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 ايـن طـواف     پيرامون« :آمده است  )ع(در روايت محمد بن مروان از جعفر بن محمد        
 كه به فرشتگان فرمود     آنگاهخداوند  : مرا خبر ده كه چگونه و براي چه بوده؟ امام فرمود          

، اين اعتراض   »...يفسد فيها  نأتجعل فيها م  « :آنها گفتند » ةخليفإنّي جاعل في األرض     «
، آنهـا ؛ لذا خداوند هفت سال از آنان در پرده شد؛ از اين رو              آنها بود عصيان كنندگانِ   از  

لبيك ذا المعارج لبيك، تا آن زمان كه خداونـد توبـه        : گفتند مي  و ندبه عرش پناهنده شد   
   1.»آنان را پذيرفت

ي سبب طواف پيرامون اين خانـه        چه چيز  ،مرا آگاه كن  « :آمده است  روايتي ديگر  در
كـه بـه آدم     خداوند تبارك و تعالي وقتي فرشتگان را فرمان داد          : شده است؟ امام فرمود   

أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء        «: گونه پاسخ دادند  سجده كنند فرشتگان اين   
 خداوند بر آنـان     پس »و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إنّي أعلم ما ال تعلمون            

خداوند بـه آنـان فرمـان داد كـه بـه            . آنان سپس راه توبه را از او پرسيدند       . خشم گرفت 
   2.» بود طواف كنند، پس بر اين كار مداومت كردندبيت معمورضراح كه 

ك    « ة علي بن الحسين عليهما السالم پيرامون آيـ        و در روايت   للمالئكـة  إذ قـال ربـ  
مـن يفـسد فيهـا و يـسفك الـدماء و            قالوا أتجعل فيها      خليفة  األرض في  جاعل   ّنيإ

، يعنـي    بود شان سپري شده  هاند كه دور   بوده آفريدگانيمنظورِ فرشتگان،   :  فرمود »...نحن
 و با عبـادت خـود،       »و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك      « : داشتند ر و اظها  اباجان ،جانّ

   3.گردان شد بر خداوند منت گذاشتند و خدا از آنان روي
 )ع(صادقمردي به حضرت « :گويد بن أبي حمزه نقل شده مي روايتي از عيسي  و در   

نيا هفـت هـزار سـال اسـت؟         پندارند كه عمر د    مي چنينمردم  ! فدايت شوم : عرض كرد 
ده : گويند نيست؛ زيرا خداوند عمر آن را پنجاه هزار سال قـرار داد            گونه كه مي  آن: فرمود

داد؛ سپس دست به كار آفرينش هزار سال آن را به صورت بياباني خالي از هر چيز قرار             
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در آن آفريـد و ده هـزار    ـكه نه از جن بود و نه فرشته و نه انـس    ـاي را  شد و آفريده
سال براي ماندن آنان در آن، تعيين كرد و چون نزديك بود مدت آنان به پايان رسـد، در      

بـراي مـدت    جا را   ، سپس آن  نابود كرد رو خداوند آنان را     آن به تباهي دست زدند؛ از اين      
ده هزار سال به صورت بياباني برهوت رها كرد؛ سپس جن را در آن آفريـد و ده هـزار                    
سال براي آنان مهلت قرار داد و چون مدت زمان آنان رو به پايان گذاشت در آن فـساد                   

أتجعـل فيهـا مـن يفـسد فيهـا و           « :اسـت  فرشتگان   اين سخن كردند و خون ريختند و      
خونريزي آنان اشاره دارد؛ بنابراين خداوند، آنان را نـابود          به فساد و    كه   »يسفك الدماء 

ين يعت ده هزار سال،     آنهاكرد و به آفرينش جديد دست زد و آدم را آفريد و براي ماندن               
اخبـار مـذكور    .»كرد و اكنون هفت هزار سال از آن گذشته و شما در آخر الزمان هستيد        

   1.از تفسير عياشي بود
بـر امـام    « :گويـد زراره مـي  : ن آمده است كه مـروان گفـت       چنيدر تفسير عياشي، هم   

مقـداري فـراوان از ايـن       : از احاديث شيعه چـه داري؟ گفـتم       : وارد شدم؛ فرمود  ) ع(باقر
: امام فرمـود  . ام كه آتشي برافروزم و آنها را بسوزانم        گرفته دست احاديث دارم و تصميم    

جـا بـه يـاد      رامـوش كنـي؛ در اين     آيد ف درست نمي ها را پنهان كن تا آنچه را به نظرت          آن
 :فرشتگان چه اطالعي داشتند كه گفتند  : فرمود) ع(امام باقر . احاديث مربوط به آدم افتادم    

به آفرينش آدم و آمـدن      راجع  هاي   بحث 2»أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء       «
  .وي از آسمان به زمين، پيش از اين گذشت

آمده است   )ع(به نقل از علي   ) ره( ابراهيم قمي   ابن  علي چنين در تفسير برغاني از    هم
پس از گذشت هفت هزار سال از آفرينش جن و نسناس، خداوند تبـارك و               « :كه فرمود 

ها را كنار زد    هاي آسمان تعالي اراده كرد تا با دستان خويش آفرينشي نو بيافريند پوشش          
د؛ آنـان چـون نگـاه       به ساكنان زمين يعني جن و نسناس نگاه كنيـ         : و به فرشتگان فرمود   

كاريِ به ناحق آنان را ديدند و ايـن كـار بـر آنـان               كردند عصيانگري، خونريزي و تباهي    

                                                 
 . 32ـ  31 همان، ص. 1
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 به خاطر خداوند خشم گرفتند و بر اهل زمين افـسوس خوردنـد و               وسخت گران آمد؛    
ناپذيرِ شك تو شكست   پروردگارا بي : ؛ از اين رو گفتند    نگهدارند  را نتوانستند خشم خود  

 مـشت  تو هـستند كـه در    خوار ضعيف و    ةاي و اينان آفريد    بلندمرتبه ةبار چير توانمند ج 
عافيتي كه براي آنـان     سالمت و   كنند و از    چرخند و با روزيِ تو زندگي مي      قدرت تو مي  
كننـد و تـو   كه با چنين گناهان بزرگي تو را عصيان مي      آن وبرند؛  اي بهره مي  فراهم آورده 

گيـري و انتقـام چيزهـايي كـه         ي و بر آنـان خـشم نمـي        كناز آنان احساس ناراحتي نمي    
بـس گـران   آن را بـراي تـو   ستاني و اين امـر بـر مـا سـخت و            شنوي نمي بيني و مي   مي
إنّـي جاعـل فـي      «: خداوند وقتي چنين سخناني را از فرشـتگان شـنيد فرمـود           . دانيم مي

ـ : فرشـتگان گفتنـد   . باشـد  بـر مخلوقـاتم       در زمين   كه حجت من   »ةخليفاألرض   اك و  پ
جا قرار دهي كه فساد و تبـاهي كننـد و خـون             خواهي كساني را در آن    آيا مي اي تو،    منزه

و آن  و كينه ورزيدند؟ دندررشك ب فساد كردند، خون ريختند،    جانبنوبريزند همچنانكه   
 ما تـورا    .ريزيم  نمي گيريم و خون   بريم وخشم نمي    نمي خليفه را از ما قرار بده، ما رشك       

 »إنّي أعلم مـا ال تعلمـون      «: خداوند در پاسخ به آنان فرمود     ! كنيمديس مي ستاييم و تق  مي
اي بيـافرينم و از نـسل وي پيـامبران و رسـوالن و بنـدگاني                خواهم با دستانم آفريده   مي

  1.»صالح قرار دهم
 )ع(در حديث سالم خضر بر او) ع( از علي  به طور مسند  در كتاب عيون اخبار الرضا      

 پرسـيد از معنـاي كـالم او    )ص(پيغمبراز ) ع(فا و سئوال حضرتبه عنوان چهارمينِ خل 
كـه در كتـاب   را تو نيز چنين هستي، سپاس مر خداونـدي      « :گفتدر پاسخ   كه حضرت   

تـا   »... معين شده در آن، آدم است      ةو خليف  »ةإنّي جاعل في األرض خليف    «: خويش فرمود 
  2.آخر حديث

 :شود كه گفت   بلند از ميثم نقل مي      در حديثي  بطور مسند  »تفسيرالفرات« همچنين در 
 مـن گفتـه كـه       رايحديثي را أصبغ به نقل از شما ب       ! فدايت شوم ! گفتم اي امير مؤمنان   «

                                                 
 . 37ـ  36 ، ص1 ، جالقمييرتفس: رجوع كنيد به. 1
، در دنباله حديث خليفة دوم وسوم، داوود و هارون نامبرده شده اسـت  10 ـ  9 ، ص2 ، ج)ع(الرضاعيون اخبار. 2

 .رساند و چهارمين خليفه، علي، عليه السالم كه از خدا و رسول مطالب را مي
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. كدام اسـت؟ حـديث را بـراي او عـرض كـردم            : فرمود. شكيبايي را از من گرفته است     
تي پذير است؟ آيا وق    علم علما تحمل   ةآيا هم ! اي ميثم بنشين  : لبخندي زد و به من گفت     

آيا فرشـتگان، آن علـم را        »...ةخليفإنّي جاعل في األرض     «: خداوند به فرشتگان فرمود   
  از آن و آن  ـبـه خـدا سـوگند      ـايـن   : عـرض كـردم  : گويـد تحمل كردنـد؟ ميـثم مـي   

 حـديث نكـات جالـب دارد؛ بـه آن مراجعـه             ةدنبال .»...تر است تر و عظيم  ديگري بزرگ 
  1.كنيد

  
  نيمسلك محدث

إنّـي جاعـل فـي       «ده نقل شده كه منظـور خداونـد از خطـاب فرشـتگان            از حسن و قتا   
  2. اين كار هستمةاين بود كه من انجام دهند »ةخليفاألرض 

ابـن ابـي    . خداوند در مورد آفرينش آدم با فرشـتگان مـشورت كـرد           : گويدسدي مي 
ده از قتاده نيز هماننـد چنـين روايتـي نقـل شـ     : افزايدحاتم نيز همين را روايت كرده مي 

  . است
زمين از مكـه گـسترش      «: فرمود) ص(رسول خدا : گويدعبدالرحمن بن سابط نيز مي    

ـ          خـدا را طـواف كردنـد فرشـتگان بودنـد؛ خداونـد              ةيافت و نخستين كـساني كـه خان
  3.» مكه است،منظور »ةخليفإنّي جاعل في األرض « :فرمايد مي

ون خداوند تعالي بـه    كنند كه چ  ابن عباس و ابن مسعود و گروهي از صحابه نقل مي          
آن خليفـه چگونـه     ! پروردگـارا :  گفتنـد  »ةخليفإنّي جاعل في األرض     «: فرشتگان فرمود 

كنند؛ نـسبت بـه يكـديگر       او را نسلي است كه در زمين فساد مي        : است؟ خداوند فرمود  
  4.كشنداز آنان برخي ديگر را مي ورزند و برخي ميرشك

                                                 
 . 7 ـ 6 ، صتفسير فرات الكوفي. 1
 . 198 ، ص1 ي، جتفسيرالطبر: رجوع كنيد به. 2
 .122 ، ص1، ج تفسير ابن كثير: رجوع كنيد به. 3
 . 200 ، ص1تفسيرالطبري، ج . 4



 243  30ه تفسير آي

 

: ويـد گ  مـي »ةاني جاعل في االرض خليف «پيرامون سخن خداوند؛    محمد بن اسحاق    
  1. غير از شماستاي آفريدهكند و آن را آباد مي ، آنشود او در زمين ساكن مي

 آنهـا  بودند،   پريانر زمين سكونت گزيدند     نخستين كساني كه د   : گويد عباس مي  ابن
. خون ريختند و برخي از آنان، برخي ديگر را كـشتند          آن   در به تباهي كشاندند؛     زمين را 
. بـه سـوي آنـان فرسـتاد       ] با گروهي از فرشتگان   [ خداوند ابليس را     آنگاه: افزايدوي مي 

هـا ملحـق   ابليس با همراهان خود با آنان جنگيد تا آنان را به جزاير درياها و اطراف كوه     
إنّي جاعـل فـي     «:  فرمود دليلو به اين    ساكن كرد   ساخت؛ سپس آدم را آفريد و در آن         

  2.»ةخليفاألرض 
  منظـور از خليفـه در ايـن آيـه بنـي آدم             : گويـد  از ابن سابط نقل كرده كه مـي        ثوري

  3.است
خـواهم در   مـي : خداوند به فرشـتگان فرمـود     : گويدعبدالرحمن بن زيد بن أسلم مي     

 جـز   اي آفريدهاي قرار دهم و در آن زمان خداوند         زمين مخلوقي بيافرينم و در آن خليفه      
 نيز مخلوقي وجود نداشت؛ در اين وقت فرشـتگان          فرشتگان و زمين نداشت و در زمين      

  4.»أتجعل فيها من يفسد فيها«: گفتند
 آدم انجـام    فرزنـدان خداوند فرشتگان را به آنچه      : گويندابن عباس و ابن مسعود مي     

  5.دهد آگاه كرد و لذا فرشتگان چنان سخناني گفتندمي
 پـيش از آفـرينش آدم در         فرزندان جانّ، دو هزار سال     ،جن: گويدعبداهللا بن عمر مي   
 خداونـد سـپاهياني از      پـس  فـساد كردنـد و خـون ريختنـد؛           زمينزمين بودند؛ پس در     
  و بـه جزايـر   را  هـا   فرشتگان، آنها را سركوب كردنـد تـا آن        . فرستادفرشتگان بر سر آنان     

آنان  »ةخليفإنّي جاعل في األرض     « : فرمود سپس خداوند به فرشتگان   ؛  وردنددرياها درآ 

                                                 
 .199 همان، ص. 1
 . همان. 2
 .200 همان، ص. 3
 . همان. 4
 .123، ص1 ، ج و تفسير ابن كثير209 همان، ص. 5
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   1.»اني اعلم ما التعلمون«قال  »أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء« :گفتند
شنبه و آدم را جمعـه      خداوند فرشتگان را چهارشنبه و جن را پنج       : گويدابوالعاليه مي 

كـه فـساد،    ـاز جن، كافر شدند؛ لذا فرشتگان به قصد آنان به زمين  پس گروهي آفريد؛ 
از  و ،جنگيدنـد ند و به خاطر سركشي آنان با آنان مـي آمدفرود مي ـآن را فراگرفته بود  

دهي كـه بـسان جنيـان تبـاهي كنـد و            آيا مخلوقي را در آن قرار مي      :  بود كه گفتند   اينجا
  2.همانند آنان خون بريزد

به آنـان    »ةخليفإنّي جاعل في األرض     « :خداوند به فرشتگان فرمود   : گويدحسن مي 
 به پروردگارشـان ايمـان آوردنـد و خداونـد           پس؛   اين كار هستم   ة من انجام دهند   :گفت

از  ـكه به آن خليفه ياد داده و به آنان ياد نداده بود   ـعلمي را به آنان ياد داد و علمي را  
:  آن علمي كه خداوند به آنان ياد داده بود گفتنـد           ان پنهان داشت و فرشتگان به واسطة      آن
  3»...فيها و يسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد«

خداونـد بـه   « :گويـد مـي  »أتجعل فيها من يفسد فيهـا « :پيرامون سخن خداوند قتاده  
كنند و خـون     بود كه اگر مخلوقاتي در زمين باشند در آن فساد مي           آگاهي داده فرشتگان  

   4.»فيها من يفسد فيهاأتجعل « :ريزند؛ پس در چنين زماني بود كه گفتندمي
) ع(رَّبود مكّي و او از كسي كـه از امـام بـاقر            از ابن خَ  ،   معروف ابن ابي حاتم با سند    

اي است و هاروت و ماروت از ياران او         سجل، فرشته « :كند كه امام فرمود   شنيده نقل مي  
بار نگـاهي بـه آن      انداخت؛ يك بودند و او هر روز، سه بار نگاهي گذرا به ام الكتاب مي            

را مـشاهده كـرد و آن را        جـا   و آفرينش آدم و امـور جـاري آن        كه سزاوار نبود،    انداخت  
هاروت و ماروت در ميان گذاشت؛ از اين رو وقتي خداوند تعـالي             : با ياران خود  پنهاني  
أتجعل فيهـا مـن يفـسد فيهـا و يـسفك      « قالوا »ةخليفإنّي جاعل في األرض   «: فرمود

                                                 
 .123 ، ص1 ، جتفسير ابن كثير: ك.ر. 1
 . همان. 2
 . همان. 3
 .همان. 4
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  1.جويي بر فرشتگان گفتند اين سخن را براي برتري  آن دو فرشته»الدماء
فرشـتگاني كـه    : گفـت از پدرم شنيدم كه مـي     : گويد أبي كثير مي   عبداهللا بن يحيي بن   

ده هزار نفر بودند كه آتشي از        »...أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و        «: گفتند
   2.جانب خداوند خارج شد و آنان را سوزاند

خداونـد در آفـرينش     : گويـد  مي »ةللمالئكإذ قال ربك    « عبارت قرآني    ةقتاده دربار 
 و فرشـتگان    »أتجعل فيها مـن يفـسد فيهـا       «:  و آنان گفتند   مشورت كرد ا فرشتگان    ب آدم
دانستند كه هيچ چيز نزد خداوند از خونريزي و فـساد در زمـين، ناپـسندتر نيـست؛                   مي

 و در علم خداوند بـود كـه از نـسل      »إنّي أعلم ما ال تعلمون    « »...سبح بحمدك نونحن  «
  3.ي درستكار و اهل بهشت پا خواهد گرفتاين خليفه، پيامبران، رسوالن، مردمان

شـد،   )ع(كار آفـرينش آدم   بهوقتي خداوند دست  : گفتمينقل شده كه     ابن عباس    از
تـر و دانـاتر      از ما گرامي   پيش او اي را نخواهد آفريد كه      خداوند آفريده : فرشتگان گفتند 

ي مـورد آزمـايش     ا آزمايش قرار گرفتند و هـر آفريـده        ةباشد؛ لذا با آفرينش آدم، در بوت      
ها و زمين با امرِ به اطاعت، آزمايش شدند، چه خداونـد            گيرد؛ همچنانكه آسمان  قرار مي 

   ».فرمانبردارانه بيائيد 4 ؛...ائتيا طوعاً«: دو فرمود تعالي خطاب به آن
: كند كـه گفتـه     قتاده نقل مي   از »و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك      «: پيرامونمعمر  

   5. است نماز،كردنِ خداوند است و تقديستسبيح، نوعي تنزيه 
و نحن نسبح بحمـدك     « مراد از : گويند ميمسعود و گروهي از صحابه      عباس، ابن ابن

تـو را   « را» نـسبح و نقـدس    « و مجاهد معنـاي      .خوانيمراي تو نماز مي   ب،  »و نقدس لك  
بـن   محمد و .كند  ميمعنا تطهير ، و ضحاك تقديس را.داندمي »داريمميو عظيم بزرگ 

                                                 
 . انهم. 1
 . همان. 2
 .205 ، ص1تفسيرالطبري، ج : رجوع كنيد به. 3
 . 11  /فصلت. 4
 . رجوع كنيد211 ، ص1تفسيرالطبري، ج  قول و پس از آن بهدربارة اين . 5
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شـماري، انجـام    كنيم و كاري را كه ناپسند مـي       يعني تو را عصيان نمي    : گويد اسحاق مي 
  . دهيمنمي

 »برتـرين كـالم چيـست؟     « :پرسـيده شـد    )ص(از ابوذر نقل است كه وقتي از پيامبر       
  1. سبحان اهللا و بحمدهبرگزيد؛آنچه را خداوند براي فرشتگانش : فرمود
  

  و اصحاب فهممسلك مفسران 
 قالوا أتجعل فيهـا مـن يفـسد         ةي جاعل في األرض خليف    إنّو إذ قال ربك للمالئكة      «

فيها و يسفك الدماء و نحن نـسبح بحمـدك و نقـدس لـك قـال إنّـي أعلـم مـا ال                        
 و  )بنـابر بـدل بـودن     ( ،به ياد آريد آن زمان را كه پروردگارتـان        ! هان اي مردم   :»تعلمون

 ،همانـا مـن  : ها، فرمـود ة آنفرشتگان، نه همبه گروهي خاص از ، خطاب به جنس و نوع   
كنيد، به خاطر غرضي از اغـراضِ صـحيح و          پروردگارتان، در اين زميني كه مشاهده مي      

فرشـتگان آنچـه را در دل داشـتند         ! دهمالزم، در آن، خليفه و جانشين از خودم قرار مي         
 در زمـين  مخلـوقي ،  ـ  ، قـرار دهـي ـ بـه جعـل بـسيط      آيا قصد داري: بروز داده گفتند

 طبعِ زمين و سرشت خاك و ديگرِ امورِ زمينـي و پـست، در آن فـساد             بنابربيافريني، كه   
؛ برخي بر برخي و صـنفي بـر صـنفي بلكـه بـر               كنندكنند؛ خون بريزند؛ در نظام اخالل       

پيوندند ستم كنند؛ گروهي از جنيان را در زندان قرار دهنـد             ديگر انواعي كه به زمين مي     
چنانكـه   ـ سرشت خود  بنابر آنكه ما فرشتگان با! ، فساد و تباهي كنندو در ديگر جهات

 تـو  روشن استتو پيش ما از  لياقت و استحقاقي كه بنابرگوي توايم و تسبيح ـداني  مي
شـك مـن همـان پروردگـار        بـي : خداونـد، پروردگـارِ شـما فرمـود       ! كنيمرا تقديس مي  

دانـم كـه شـما    ها به نور، چيزهايي را مييآورندة آن از تاريك كنندة جهان و بيرون   تربيت
 .دانيد تا چه رسد به ديگر انواعفرشتگان، آن را نمي

سخن فرشتگان خطاب به خداوند وقتي بود كه پروردگارت به           :نزديك به تفسير باال   
جا قرار ة خود در آنمن در زمين، كسي را كه از پيش موجود بوده، خليف: فرشتگان فرمود

                                                 
 . 125 ، ص1، ج  و تفسير ابن كثير210 ، ص1 تفسيرالطبري، ج: رجوع كنيد به. 1
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ين خالفت، پس از تعيينِ وجود و نيز پس از آفرينش انـسان در ديگـر                دهم؛ چه، تعي  مي
زيرا كسي را كـه     ! اقوام و ملل است؛ لذا اين امر، امر جديدي براي خداوند تعالي نيست            

دهد، پيش از آن زمان وجود داشته، ولـي در زمـين نبـوده؛              خداوند خليفه خود قرار مي    
  . ود داشته استبلكه در جايي ديگر از فراخناي اين عالم وج

جا قرار آيا كسي را در آن : خداوند گفتند فرشتگان پس از گوش دادن به سخنان        ! آري
 بـا ! مستقيم فساد كند و نيز مستقيم با دست خود خـون بريـزد            قيم و غير  دهي كه مست  مي
 و  هـستيم تـو    گرگوي ستايش  شده است تسبيح  از ما شناخته    كه ما فرشتگان همچنانكه     آن

 رشوه و   برايها  كنيم و اين  ه نيز تو را تقديس مي      گذشته، در حال و آيند     هايهمانند زمان 
مـن بـه همـة نـواحي،        : خداونـد فرمـود   !  تو از آفرينش جديد نيـست      انصرافبه خاطر   

كـه از امـور    ـدانـم كـه شـما آن را     هاي مسأله آگاه هستم، چيزي را ميها و جنبهجهت
  . دانيدنمي ـپنهان و رازهاي نهان است 

هاي آفرينش و آنچه را پيش از اين        اگر روش ! اي رسول اعظم   :ك به تفسير باال   نزدي
نسبت به اين زمين كه در آن قرار داري اتفاق افتاده و چگونگي تعيين خليفة خداوند در     

اي، به ياد آر آن زمـان را        زمين و اعتراضاتي را كه در اين راستا متوجه او شد غافل شده            
: گـذرد فرمـود  اكن در زمين و وابسته به آن و آنچه در آن مـي   كه خداوند به فرشتگانِ س    

كنيد و وابـستة    همانا من براي بار سوم، پنجم و دهم در زميني كه شما بر آن زندگي مي               
به اجبـار   كه در زمين است،     دهم و اين خليفه به خاطر اين       مي اي قرار به آن هستيد خليفه   

از  ـا فرشتگانِ مخصوص حاكم بر زمـين   جدر اين! هاي پيشين استنند خليفه هماو قهر
آيا پس از اين چند بـار و يـا   : گردن خود را دراز كردند و گفتند ـروي ايراد و اعتراض  

 ،و آگاهيِ كامـل   د  مو ع خواهي كسي را خليفه خود گرداني كه با علم          پس از آن بار مي    
ـ  ! ريـزد؟ يازد و به ناحق و به حـرام خـون مـي           مستقيم به فساد دست مي      مـا   اينكـه ا  و ب

كننـدگانِ ميـان تنزيـه و       گويان، ستايشگران، جمع    اين زمين، تسبيح   ةفرشتگانِ دربرگيرند 
هـاي پيـشين بـه    سان مخلوقـات دوره كه ب ـ نوپا  ةتحميد، مخالفان با عملكرد اين آفريد

هستيم و به حسب سرشـت و آفـرينشِ خـويش و از     ـيازد  فساد و خونريزي دست مي
داريـم،  مـي  تقـديس و پـاك  ميد بهشت و يا تـرس دوزخ، تـو را           روي خلوص و نه به ا     
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تقديسي جامعِ هر دوي تسبيح و تحميد و در جهـت غـايتي خـاص كـه همـان وجـود                     
توست، نه نظر به چيزي ديگر غير خودت و نه به طمع بهشت و نـه از تـرس عـذابت؛                     

: آنـان فرمـود   معبود مورد ستايش آنان يعني خداوند در پاسخ به          . بلكه تنها براي خودت   
ة مـن،  كننـد  گويانِ تقديسدانم كه شما اي تسبيح   شك چيزي بلكه چيزهايي را مي     من بي 

اي است كه در خلوص، تسبيح و تقـديس،         زيرا در اين آفرينش، خليفه    ! دانيدها را نمي  آن
بـن  همانند شماست؛ هر چند طبع و طينـت او ضـد چنـين چيزهـايي اسـت و او علـي                    

برخـي  « :فرمايـد انكه در برخي احاديث مـا آمـده اسـت او مـي            است؛ آنچن  )ع(طالب ابي
كنند كـه چنـين عبـادتي، عبـادت مزدبگيـران           بندگانت تو را به طمع بهشت پرستش مي       

پرستند و اين عبادت بردگـان اسـت؛    ترس از عذابت تو را مي      براياست؛ برخي از آنان     
رستش، جامعِ هر سـة     و عبادت و پ    »ولي من چون تو را شايستة پرستش ديدم، پرستيدم        

  . تسبيح، تحميد و تقديس است
آن زمان كه پروردگارت يعني پروردگار مطلق و معبـودت كـه             :نزديك به تفسير باال   

بـا   ـو تو را به خاطر شـرف و قداسـتت خطـاب قـرار داد       ـ اشياء است  ةآفريدگار هم
 فرشـتگانِ آگـاه   زباني شبيه به وحي و از باطن ذات و نه از امواجِ اصوات، به گروهي از            

 ةكنند همانا من به عنوان پروردگار تربيت     : ها فرمود  و غافل از برخي آن     بسياري از امور  به  
، در ايـن زمـين و در ايـن سـطح     آفـرينش  حواشي وجود و هاي كناره، جهانهاي   گوشه

هـا، چـه بـسا كـه انـواع و اصـنافي از              دهم؛ اما در آب   اي قرار مي  صاف و هموار خليفه   
وجـود داشـته    ـو نـه زمينـي     ـهاي آبي  ده و پيش از آن در ميان آنان خليفهحيوانات بو

 آن حيوانـات    فضاي موجود پيرامونِ زمين، انواعي از     هوا و   است؛ همچنانكه چه بسا در      
 طبـعِ  بنـابر  ـانـد كـه    چنين در زمين حيواناتي و پرندگاني بـوده وجود داشته است و هم

انـد،  ريختهكرده و خون ميفساد مي ـاصر مادي  زمين، خاك، هوا، آتش، آب و ديگر عن
شان در زمين، در رفعت و الهي بودن، شـباهتي بـا            كاريولي با وجود خونريزي و تباهي     

فـساد  نـاداني و    اند تا براي آنان مزاحمتي ايجاد كنند و آنـان را متوجـه              فرشتگان نداشته 
أتجعل «:  چيزهايي گفتندروحي كه در بواطن وجودشان داشتند بنمايند و به خاطر چنين
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 وجود خونريزانِ تبهكـار، غافـل       ةكه از سابق   آن با؛  »فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء      
ـ       اعتراض سخنكه منشأ اين    ناآگاه بودند   بودند و     از  ةگونه، امري روحي، داخلي و بيگان

هـاي درونـي خـود حكايـت         باشد؛ و از خيالها و انديشه       مي است آنچه بر زبانشان آمده   
 گوي و  وجود است و گفتند، ما تسبيح     تفاي از فساد و ص     برگشت آن به گونه   كردند كه   
و كند   كننده تو هستيم، غافل از آنكه خداوند كاري را براي تسبيح و تقديس نمي              تقديس
  . بودندنيازيِ خداوند تعالي از تسبيح و تقديس ناآگاهاز بي

  رياش ننشيند َگردبر دامن كب   كائنات كافر گردند ةگر جمل       
كه معتقديد خداونـد   ـاي نادانانِ غافل  :  آنان فرمودرد سخن خداوند و به اين داليل

 فساد و كفر است، بلكه همانتبارك و تعالي، به تسبيح و تقديس نياز دارد و اين اعتقاد،       
بدانيـد كـه    اين را ـتر است  فسادش بيشتر و به حسب حقيقت، از ريختن خون، سخت

  . دانيددانم كه شما نمياوند چيزهايي را ميمنِ خد
و به ياد آر آن زمان را كـه پروردگـارت بـه فرشـتگان آسـمان                  :نزديك به تفسير باال   

انـد  خواهد بر جاي كساني كه پيش از آنان از انس يا جن و يا نـسناس بـوده                  مي :فرمود
اين آفرينش و تعيـين     توانيم حكمت   آيا ما مي  :  و جانشيني قرار دهد و آنان گفتند       خليفه

شك فعال ما يـشاء هـستي و كـسي را نرسـد كـه تـو را         زيرا تو بي  ! جانشيني را بدانيم؟  
ولي ما تنها خواستار آگاهي يافتن بر اين حكمت عالي هستيم؛ به ويـژه        ! بازخواست كند 

ك للمالئكـة       «:طين، خاك است   آفرينشِ اين موجود نوپا،      ة ماد اينكه ـ  إذ قـال ربـ ي  إنّ
 و  ».من برآنم بشري از گـل بيـافرينم       : آنگاه كه پرودگارت به فرشتگان گفت      1؛راً من طين  خالق بش 

كنـد؛ بـه دليـل    چنين اموري را اقتـضا مـي   ـ به اطالق آننه  ـاين آفريده،  طبيعت  ةالزم
 طبـع و  وشناسـيم، جـز   آنچه ما از آنان و از نـسل آنـان مـي      بربنا شهوت و غضب     اينكه

گونه نيست، ولي    درست است كه نخستين شخص آنها، اين       .ست نوپا ةسرشت اين آفريد  
  كه ما فرشتگان بـا   آن باكند؛   خوي، طينت و سرشت، چنين لوازمِ فاسد پستي را اقتضا مي          

كنيم و بسيار و    ريزيم و تباهي نمي   گوي حمد توايم و خون نمي     توفيق خداوندي، تسبيح  
                                                 

 . 71  /ص. 1



  تفسير سوره بقره 250

 

خداوند پروردگار شما بـه     ! كنيمنهايت تو را تقديس مي    شمار، پيوسته، خالصانه و بي    بي
هـاي شـما يـا      دانـاترم؛ چـه، دانـسته      »دانيدآنچه كه شما نمي   « من نسبت به  : آنان فرمود 

 هـيچ دانيد؛ پس ما نسبت بـه آنچـه كـه        چيزي نمي  هيچسطحي و غير واقعي است و يا        
 و ابعـاد    نهايت داناتريم؛ لذا علم ما از جهات      دانيد و مطلقاً نسبت به آن ناآگاهيد، بي       نمي

  .نهايت استگوناگون، بي
   

  مسلك حكيم الهي
داشـت و  كـه در اينجـا بـه خـاطر گرامـي      ـ زمان را كه پروردگار مطلـق   و به ياد آر آن

با بياني كه ظهورِ خـاصِ عـينِ    ـاضافه شده است  ) ص(اوبه ) ص(بزرگداشت پيامبرش
 ذهنـي اسـت بـه       اي فعليه يعني همان عين مراد و همـان صـورت خـارجي عينـيِ              اراده

 و آزاد و رهـاي از       ،انـد و نه از كائنات    ،و نه ابداعي   ،اند  كه وجودات اختراعي   يفرشتگان
تـا  تا سـه دوتا دوتا، سه: هاها و تعينات ماده و داراي بالماده و مدت ولي ظاهر در اندازه 

ارپرداز، صف بسته و از گروه فرشتگان كارگزارِ ك        از فرشتگانِ نيك   ، آنها و چهارتا چهارتا  
 كـه   ]عـرش پروردگـار   [تا چه رسد به فرشتگانِ حلقه بسته پيرامون اورنگ فرمانفرمايي           

 تبعي زائد برتر از و جوب غيـري         وجوبواجب به   موجود به وجود اويند و وجودشان       
   ةمـن بـه اسـم بـسيط جـامعِ خـود در كـر              :  آري، به آن فرشـتگان فرمـود       است نبودند، 

 ةكـه در او، همـ   ـاي اليـقِ ايـن نـام     در عالم پايين خليفـه زمين و يا در زمين بدن و يا 
، )ص(كه آفرينش نور وي    )ص(حضرت رسول استعداد  ها وجود دارد، از جمله      ظرفيت

 زميني بوده ة برخي احاديث، چهارده هزار سال پيش از آفرينشِ اين آدم و اين خليف         بربنا
از ايـن رو فرشـتگان پـي     ! ارداي كه همه چيز را در خود د       كنم؛ خليفه تعيين مي  ـ 1است

 هـر چيـزي از جملـه غـضب، اراده، سياسـت و در         ةبردند كه چنين خالفتي در بردارند     
چرخـد، خداونـد    كـه امـر بـدون آن نمـي        باهي و خونريزي است و به دليـل اين        نتيجه، ت 

فبـأي آالء   ،  يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فـال تنتـصران          «: فرمايدل مي وجعّز
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بـه  توانيـد    ود و شما نمي   ش   مي اي از آتش و مس گداخته فرستاده       شما زبانه ] سر[بر   ١؛كذّبانربكما ت 
پس اين افـساد عظـيم از    ،»؟ماريدشـ    مي  پس كدام نعمت پروردگارتان را دروغ      ، هم برخيزيد  ياري

  . و نعيم استنعمتها 
ل بـه   در ازيـان  وجـود آدم ةچون خداوند چنان فرمود، فرشتگان، غافل از سابق ! آري

 نوپاي بزرگ حال پرداختن به آفرينش اين آفريدةكه در  ـسبب قضا و قدر، به خداوند  
   جزئـي و  زمـين آن خـواهي در  آيا مـي : به روش مذكور گفتند ـآور بود  پيوسته شگفت

  مـستقيم  بطـور   ، كـساني را خليفـة خـود قـرار دهـي كـه               كلي و مطلق به دست خودت     
و بـه   ـنه خداونـد تعـالي     ـشوند  سبب فساد مي» دوخ«زنند و كاري دست ميبه تباهي

  ريزند و لذا نسبت دادن اين خونريزي و فـساد بـه آنـان              ناحق و به دست خود خون مي      
قل «ترند تر و سزاوارتر است؛ چه، آنان از خير دورتر و به شر نزديكشايسته ـنه خدا   ـ

بطـور  كـه مـا      آن بـا  ».كنـد  ر مي پايه ساختار خويش كا    بگو هر كس بر    2؛كلّ يعمل علي شاكلته   
پرستيم و تو را از صفات خَلقي و صفات پست وجودي و عدمي، بري              مستقيم تو را مي   

: خداوند فرمـود  ! داريمها و نواقص كلي و جزئي منزّه مي        پليدي ةدانيم و تو را از هم     مي
دانيـد و بـه   نمـي  ـبـا سـلب بـسيط      ـدانم كـه شـما از ازل    شك من چيزهايي را ميبي

ضرورت ذاتيِ ابدي، ممكـن نيـست كـه آن را بدانيـد؛ همچنانكـه خداونـد تعـالي بـه                     
  . ضرورت ذاتيِ وجوبي ازليِ مطلق، داناي به امور است

  
  مسلك عارف رباني

 پروردگـاري و ربوبيـت، صـفتي از    اينكـه نظر به  ـبه ياد آر آن زمان را كه پروردگارت  
به اعيان فرشـتگان كـه آن اعيـان بـه            ـ  سابق است  ة ذات جامع در رتب    ةكنند صفات بيان 

               حسب مقتضيات خود، تابع اسماء و صفات است، با قولي كه بيانگر رويدادهاي نـشأت
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 و بـا بـساطت مطلـقِ ذاتـيِ          جمال و جـالل   شك من با دستان      بي 1:واحديت بود، فرمود  
متكلم ترين ضمير، ضمير شود و بسيطكه تنها با ضماير بسيط به آن اشاره مي ـام  احدي

به خـالف ايـن      »هو« تر است؛ زيرا  بسيط »هو اهللا أحد  «در   »هو«  از زيرا آن وحده است؛   
.  قصد تعيين خليفـه و جانـشيني در زمـين دارم   ـ2ضمير، از دو حرف تشكيل شده است     

البته اين تعيين و جعلِ خليفه، جعل مركب است؛ زيرا چنين جعلي، ظهور كـون جـامع،      
اين خليفه و اسـميت     «  ذاتيت و واحديت جميعه است؛ پس      اش در احديت  بعد از سابقه  

ات كه تحمل جعل را نـدارد و التفـ         »ذات ظهور و نور   « مورد جعل و ظهور است نه      »او
كه آن، يك معناي حرفي فاني و متدلّي ذات در آن حقيقت            پذيرد؛ براي اين  اسمي را نمي  

الهي است؛ لذا تنها با مباين، مضادگيرد اشاره قرار مي و مقابلِ خود مورد .  
ها زبان ذات، من حيث هـي هـي بـه           گانه و در پيشاپيش آن    هاي پنج انفرشتگان با زب  

خواهي در آن زمينِ مورد نظر، كسي را قرار دهي كه در آن  آيا مي : خداوند عرض كردند  
كه او مظهر جمـال و جـالل اسـت و چـون خواسـتار               به تباهي دست يازد؟ به دليل اين      

رو دست به خـونريزي     تواند كسي را جز خود ببيند؛ از اين       طنت است نمي  رياست و سل  
كه اين خليفه، خود غافل از اين! ي حمد توايمگو زند؛ در حالي كه ما فرشتگان، تسبيح  مي

و نيز در برابـر ذات خداونـد و مبعـود عـالَم و              بيند  را در برابر پروردگارش، چيزي نمي     
دهـد؛ فرشـتگان از جهتـي ماننـد ابلـيس           د، نسبت نمي  ها چيزي را به خو    پروردگار عالَم 

خلقتنـي  «: هستند كه براي خودش در دنيا نوعي غيريت، جدايي و برتري ديـد و گفـت               
و همين ذات سـه حرفـي، او         ».آفريديگل  او را از     مرا از آتش و    3؛من نار و خلقته من طين     

 فرمود، »إنّي«قابل خداوند كه  كافران و متكبران قرار داد و فرشتگان نيز در مةرا در جرگ 
چنين گمان كردنـد كـه      فرشتگان، هم . ادبانه بود  بي شك بي گفتند و چنين جوابي      »نحن«

                                                 
ناشي از ـ ذهني عيني خيالي و وهميِ  ـ گوها و مجادالت مذكور، پيش از اين كثرت خارجيِ  شود گفتمعلوم مي. 1

 )مؤلف. (شود، در نشأتي ديگر وجود داشته استها و اضافاتي كه ميان اشياء مشاهده مينسبت
 تمامي قواي وجودات از همان آغازِ كالمِ خداوند جبار دانستند كه آثار و خواص پيامدهاي            همة فرشتگان و نيز   . 2

 ) مؤلف. (اي است كه توان تحمل آن را ندارندصفت قهر و جالل به گونه
 . 12 /أعراف . 3
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 ة و اين، بيان كننـد     »و نقدس لك  «: رو بود كه گفتند   تقديس به دست آنان است و از اين       
ان جوابي اطالعي آنان از نفوذ قدرت، قوت، اراده و تسلط اوست؛ از اين رو آننهايت بي

تـوان آنـان را     استداللي ندارند و در نسبت دادن افساد به اين خليفه و آفريدة نوپـا نمـي               
چنـين   و هم  1»قل كلّ من عنـداهللا    «مالمت و سرزنش كرد؛ زيرا ليس في الدار غيره ديار           
توان آنـان را راهنمـايي كـرد و يـا           به خاطر تهي بودن آنان از آنچه كه شرط است، نمي          

مـن  «:  ايـن امـور بـود كـه فرمـود          به خاطر همة  ان آموخت؛ از اين رو شايد       چيزي به آن  
  .و جايگاه و شأن آنان اين نبود ».دانيددانم كه شما نميچيزي را مي

                                                 
 . 78 /نساء . 1



 

 

  
  



 

 

  
  

   ومس سي و يكم تا سي و آيات
  سوره بقره 

  

و َعلَّم آدم األَسماء كُلَّها ثُم عرَضَهم علَي المالئكةِ فقالَ 

 قالوا سبحانَك ،وني بِأَسماء هؤالء إن كُنتُم صادقينأنبِئُ

قالَ يا ،  ما علَّمتَنا إنّك أنت العليم الحكيماالّال علم لَنا 

آدم أَنبِئهم بِأسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بأَسمائهم قالَ أَلَم أَقُل 

لَكُم إنّي أَعلَم غيب السموات و األرضِ و أعلَم ما 

  .ن و ما كنتُم تكتُمونتُبدو



 

 

  

  

  

  

ها را به آدم آموخت؛ سپس آنان را بر فرشتگان عرضه            نام و همة «

، خبر دهيد هاي اينان   ناممرا از   گوييد  اگر راست مي  : كرد و گفت  

اي، ما دانشي جز آنچه تو به مـا آموختـه         ! پاكي تو راست  : گفتند

آنان را  ! آدماي  : فرمود،  ايگمان تويي كه داناي فرزانه    نداريم؛ بي 

هاي اينـان   آنان را از نام   پس همين كه    ! هاي اينان آگاه ساز   از نام 

هـا و   آيا به شما نگفته بودم كه من نهانِ آسمان        : ، فرمود آگاه كرد 

پوشـيده  آنچـه را    كنيـد و    آشكار مـي  را  دانم و آنچه    زمين را مي  

  »داشتيد آگاهم؟ مي



 

 

  
  
  
  
  

  لغت و صرف

  مسأله نخست

  » مآد« پيرامون كلمة
پدر بشر و جمع آن أوادم اسـت و آدم، بـه    ـبا مد الف   ـآدم  : ويدگ  ميالموارد قربأدر 

 : آمـده اسـت    تـاج العـروس    و در    1معناي گندمگون، آمده كه جمع آن اُدم و اُدمان است         
متحرك كه جمـع آن أَوادم باشـد شـاذ           »دماَ« خداوند، پدر بشر است و نام        آدم، برگزيدة 

   2.است
  بر وزن اَفعل است؛ ولي همـزة        زيرا ، است  دو همزه  اب »آدم« اصل: گويدجوهري مي 

 چون به متحرك كردن آن نيـاز شـود، ايـن همـزه، بـه واو                 ، و اند  كرده )نرم(دوم را لين    
 تبديلتبديل و در جمع، أوادم شود؛ زيرا آن، اصل معروفي در ياء ندارد؛ لذا غالباً به واو           

  هـر الـف مجهـولي كـه معلـوم      : گويـد  اما ابن بـري مـي      3؛گردد؛ اين نظر اخفش بود    مي
چنين حرفي با حمل بر ضوارب، بـه واو تبـديل           : گويدجا كه مي  تا آن  ...نباشد از چيست  

  . شود مي
وجه نامگـذاري آدم    : گويندنظر است؛ برخي مي    اختالف »آدم« در مورد اشتقاق كلمة   

زمين است و برخي برآنند كه       ) رويه ،پوست(به اين نام به خاطر آفريده شدن او از أَدمه           

                                                 
 . 7 ، ص1 الموارد، ج قربأ. 1
 . 182 ، ص8 ، جتاج العروس. 2
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  چنين نامي به خاطر رنگ گندمگوني است كـه خداونـد در او قـرار داده اسـت؛ زجـاج          
و همچنـين   نظر لغويان بر ايـن اسـت كـه چـون آدمِ آفريـده شـده از خـاك،                    : گويدمي

در شـعري   . است، به اين نام ناميده شده اسـت       خاك  شبيه به رنگ    گندمگون است زيرا    
به كـار بـرده و       »بلغوا بها « اي است؛ زيرا شاعر در شعر خود اصطالح       م نام قبيله   آد ةكلم

و صرف  به ضرورت مؤنث آورده وجمع بسته       ضمير مؤنث را به آن ارجاع داده و آن را           
  1.استكرده 

األرض باشـد،  ) پوسـت ( آدم اگر مأخوذ از أديـم  در كتب تفسير آمده است كه كلمة     
باشـد، چـون نكـره       )گندمگوني(و اگر مأخوذ از أَدمه      شود  چون نكره شود منصرف مي    

  2.شودمنصرف ميواقع شود غير
الذكر ايراد وارد است؛ زيرا آدم به خاطر اجتماع وزن أفعل و              ما بر نظر فوق    به عقيدة 

غيرمنـصرف   ـها و عيوب باشـد    آن از رنگهر چند مادة ـعلميت در آن، با هر فرضي  
نـه  مانند أسود و أعـور اسـت         »اَفعل« ن مستثني شده، هيئت   كه آنچه در آ   است؛ براي اين  

  . منصرف آمده استلمه در همه جاي قرآن، به شكل غير آن و به همين خاطر اين كمادة
 همچنانكـه ظـاهر اسـت و نظـر صـريح گروهـي از       ،»لفـظ آدم « كهمورد اين  اما در   
 خـاص يعنـي      براي موجودي  شخصيعلَمي    باور امت اسالمي است    به ظاهر مفسران و   

 اينكـه به نظرم ايراد وجود دارد؛ زيـرا احتمـال           »همان نخستين موجود از اين نوع است      
كه  كندصدق مي بشري متولد شود     او   انساني كه از   بر هر    ، و نام ابوالبشر بوده   »آدم« لفظ
.  همين است  در ابتدا و مرحله اول     احتمالي قوي است و ظاهر لغت نيز         بشر است لابوا او

 خداونـد   ةكند اين است كه آن مخلوق، صفي و برگزيـد         اين گفته را تأييد مي    چيزي كه   
  .زيرا انسان برگزيده خدا در برابر ديگر انواع است. است

كند كند اين است كه در آية پيشين خداوند اراده ميييد مي را تأآنچيز ديگري كه   و  
بـه شـخص آن متحقـق       آدمِ است كـه      »نوعِ« اي قرار دهد و آن همان     زمين خليفه كه در   

. خونريزي را به او نـسبت دادنـد       شده است و به همين خاطر فرشتگان، تباهي، افساد و           
                                                 

 . 182 ، ص8 ، جالعروس تاج. 1
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بـر خـالف    ـ اين است كه جمعِ مورد تصريح در كتب لغت   مذكورةچنين مؤيد گفتهم
افـزون بـر   . هاي شخصي، نامأنوس استدر مورد اسماء اشخاص و علم  ـ اسماء اجناس 

 از بني آدم بر وجه صحت و حقيقت و نه مجاز و توسع، صدق               ردف آدم بر هر      كلمة اين
 »!منِ آدم چگونه چنين كار پستي را انجام دهـم         « :گويدرو وقتي انسان مي   كند؛ از اين  مي

 و دليلي براي تعدد وضع، وجـود نـدارد؛ بـه            رود  نمي در آن مجازي  و گمان   هيچ شائبه   
؛ همچنانكه در شعر شاعري آمده      ودش  ي م داخلاين كلمه الف و الم       گاهي بر    عالوه اين 

  : است
  و كُلُّهم يجمعهم بيت األَدم
م اسـت و متحـرك   اآلد ـهمچنانكـه گذشـت     ـ متحـرك   كه منظورش از اين كلمـة 

 خاص  اي گونههاي شخصي بر    رود؛ و گرنه علم    شواهد به شمار مي    آوردنِ آن، از جملة   
در  »آدم«  از اين رو، اين گمان كـه       ؛كند  نمي حركات در آن تفاوت   به ضرورت   هستند و   

 دوري، گمـان بـسيار      باشـد  بقره آدم معين خاصـي       ةاين آيات، يعني آيات آغازينِ سور     
البته اشكالي ندارد كه نام نخستين آدمِ رويِ        .  طبيعت انسان است   ،آن از   مراداست؛ بلكه   

 »آدم« ــ  د باشـ ديگـر دور خواه اين اسم عربي بوده يا عجمي و يا داراي اصـلي   ـزمين  
 حجاز و  جا رفته تا اينكه به ما و به عصر عرب در منطقة           نبوده و در گذرِ زمان، اينجا و آ       

  .خداوند عالم است. ساحل درياي سرخ رسيده است
در قرآن، گاه به حسب تفاوت موضوع جزئـي         ذكر شده    آدم   داستانبديهي است كه    
آيـد،   مي داستانود آنچه در اين      اگر آدم مذكور، كلّي لحاظ ش      و: شودو كليِ متفاوت مي   

در ايـن موضـوع      كنايـات،     از درك و فهـم و در زمـرة         دورتـر مسائل عاليِ   رمزي براي   
 فهم بسياري از مسائل پيرامون او، بهشت،        باشد، و  آدم شخصي    كهباشد، به خالف آن    مي

همسر، فرشتگان، خروج از بهشت، شيطان، جاودانگي، هبوط بر زمين و ديگر چيزهـاي            
برخي . شود اسالمي و اديان آسماني، با مشكل مواجه مي       آن از مباحث پيچيده     ط به   مربو

در مباحث پيشِ روي، مطـرح خواهـد    ـبه خواست خداوند تعالي   ـ پيرامون آنمطالب 
  . شد

و لقد خلقناكم ثم صـورناكم ثـم        « : كافي است به آية    و مشكل  معضل   دريافتبراي  
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به راستي شـما     و 1؛ا إلّا إبليس لم يكن من الساجدين       اسجدوا آلدم فسجدو   ةللمالئكقلنا  
، همـه سـجده     ان گفتيم براي آدم سجده كنيـد      نگاري كرديم، سپس به فرشتگ     را آفريديم، و شما را چهره     

 سجده  داستان مورد   شخصيآدمِ  توجه شود؛ اگر     ».كنندگان نبود  كردند مگر ابليس كه از سجده     
بـه صـيغه جمـع و       كـه    »لقناكم ثم صورناكم  لقد خ « عبارت   ،و فرشتگان و ابليس است    

از معنايي ندارد و از همين نكته چه بسا درهـايي           خطاب براي حاضرين شبه جزيره چه       
  .آسمان با ريزشي فراوان برتو گشوده شود، از ناآگاهان و غافالن نباش

هـايي بـراي ناآگاهـانِ جويـاي حقيقـت و نيـز              طه، آيات و نشانه    چنين در سورة  هم
ي براي خداترسانِ ذاكر آمده است؛ همچنانكه آدم و همسرش در اين سـوره،              هشدارهاي

 خـود، در    صـنف   و مانند هر انساني با همسرش است؛ زيـرا آدم و همـسرش از جـنس              
 اسـجدوا آلدم    ة للمالئكـ  و إذ قلنـا   «: فرمايـد مقابلِ ديگر انواع است؛ خداوند تعالي مي      

 عدو لك و لزوجك فال يخرجنّكمـا مـن   فقلنا يا آدم إنّ هذا، فسجدوا إلّا إبليس أبي  
همه سجده كردند مگر    ! براي آدم سجده كنيد   : كه به فرشتگان گفتيم   آنگاه  ] ياد كن [و   2 فتشقي؛ ةالجنّ

مبـادا شـما را از     . دشمن تـو و دشـمن همـسر توسـت         ] ابليس[اين  ! باز زد، گفتيم اي آدم     ابليس كه سر  
و شـقاوت   بـدبختي   به  ) ع(پيامبركه حضرت آدم     آن با ».بهشت بيرون براند كه به بدبختي افتي      

إنّ لـك ألّـا تجـوع    «اند افتند در آتشمي شقاوتو  بدبختيافتد؛ زيرا كساني كه به     نمي
   آنجـا گمـان بـراي توسـت كـه در      بـي  3؛و أنّك ال تظمؤا فيها و ال تـضحي  ،  فيها و ال تعري   

همچنـين بهـشتي كـه       ».ب زده نه تـشنه شـوي و نـه آفتـا          جاگرسنه نشوي و برهنه نگردي، و در آن       
اي نيست كه به اجمـاعِ عقـل و نقـل بـه مؤمنـان،          پدرمان آدم در آن بود بهشت جاودانه      

قال اهبطا منها جميعـاً بعـضكم   «: گويـد جا كه در مورد آن ميداده شده است تا آن  وعده  
كه آنان  آنبا ».همه با هم از آن فرود آييد ـ كه برخي دشمن برخي ديگر است : فرمود 4؛لبعض عدو

                                                 
  .11 /اعراف . 1
 . 117ـ  116 /طه . 2
  .119ـ  118 /طه . 3
  .123 /طه . 4



 261  33 ـ 31تفسير آيات 

 

دو،  دو بـا آن    دو و نيز نـسبت دادن عـداوت بـه آن           خطابِ جمع به آن   و  دو نفر بودند؛    
رو از چنـين سـياقي       دو بـود؛ از ايـن      مناسبتي ندارد؛ زيرا اين ابليس بود كه دشـمن آن         

شود كه آن به ظاهر دو نفر، بيش از دو نفر بوده و ابليس در ميـان آنـان و از                     فهميده مي 
آنگاه چـون از     1ما يأتينّكم منّي هدي فمن اتّبع هداي فال يضلّ و ال يشقي؛           فإ«: آنان بوده 

 »افتدگردد و نه در بدبختي مي     من رهنمودي به شما رسد، هر كه از رهنمود من پيروي كند نه گمراه مي              
 هدايت بوده است؛ پس چگونه هدايت به سراغ او بيايـد و            پيرواز انبياي   ) ع(آدمكه  با آن 

بـا بيـرون    ـ پيشين است  همچنانكه در آية ـكه وي   آنبا! و به شقاوت نيفتدگمراه نشود 
شود كه موضوع  ميفهميده از آنچه گذشت،    پسشدن از بهشت به رنج و شقاوت افتاد؛         

و نه براي موجودي شخـصي و   ـبراي معنايي كلي   »آدم« است و كلمة »نوع آدم« بحث،
، شـواهد ديگـري در ذيـل مباحـث     براي اين روش ابداعي. وضع شده است ـخارجي  

  . تعالي، خواهد آمدشاءاهللا إنبعدي، 
   

   دومهمسأل

   نخستكلمات ديگر آية
  عـرض « معـاني . پيش از ايـن گذشـت      »مالئكه« و »كلّ« ،»اسماء« شرح معاني كلمات«، 

اما برخي شبهات صـدق و كـذب و چگـونگي           . و ديگر حروف نيز روشن است      »إنباء«
  . كلم و به كالم، در جاي خود خواهد آمدنسبت دادنِ صدق به مت

شرح داديم كـه اسـم، هـم بـر         »بسم اهللا الرحمن الرحيم   «نيز در ذيل     »اسم« در مورد 
شود و هم بر وجودات خارجيِ اطالق مي ـكه اموري تكويني هستند   ـكلمات و الفاظ  

شـياء از    ا ؛ البته پيش از اين گفتـيم كـه همـة          بدون عقل  و   صاحبان عقل اعم از   : تكويني
  .تا زمان بحث آن منتظر باش.  هستنداز صاحبان عقلجهتي 
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  مسأله سوم

  » حكيم« پيرامون كلمة
و ديگر كلمات موجود در اين آيه، پيش از اين گذشت در اينجـا               »علم« ،»تسبيح« معاني

  : شوداشاره مي »حكيم« به معناي
كار گوينـد و جمـع       حكيم به عالمِ صاحب حكمت محكم      :ويدگ   مي الموارد  قربأدر  

چنـين  هم: ل، علم، حلم، و نبوت آمـده اسـت  حكمت نيز به معناي عد   . آن حكماء است  
اين كلمه بـه معنـاي كـالمِ        . آيد كه مانع جهل است    شود كه به معناي چيزي مي     گفته مي 

 قرار دادنِ شيء    :گفته شده است  آن  ي كه براي    موافق با حق نيز آمده است؛ معناي ديگر       
اين كلمه بـه هـر معنـايي كـه          [. ويندگ    رااستحكام كار   و    درستي و. ت خود اس  جايدر  
   1.شود به صورت حكَم جمع بسته مي]باشد

   فـي  رسـالة « همچنانكـه در  ـ؛ زيـرا فعيـل    آيـد  مـي  حكيم بـه معنـاي محكَـم    گاهي
، از آن جمله است كه     »الذكر الحكيم « آيد و ايم، براي معناهاي گوناگوني مي    گفته »الشواذّ

  .  گرفته شده است2».كتابي است كه آياتش استواري يافته است؛ كتاب أحكمت آياتُه«  آيةاز
ي،  الهـ  يو جايگـاه آن در ميـان اسـما         »حكـيم « در مباحث عرفاني در توضيح اسـم      

 مقـدم بـر   : در قـرآن، شـصت و هفـت بـار          »حكيم« واژة. مطالب سودمندي خواهد آمد   
و در كنـار ديگـر اسـماء بـه          »خبيـر « و مقدم بر   »عزيز«  از پس و از آن،    پسو يا    »عليم«

» الكتاب الحكـيم  « ،»القرآن الحكيم « ،»علي حكيم « ،»واسعاً حكيماً « ،»تواب حكيم « شكل
از بـه ادعـا     حقيقت و يا    به   نيز   ده است، كه احتمال دارد در اينجاها      آم »الذكر الحكيم « و

  . حكمت باشد
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  مسأله چهارم

  پيرامون ديگر كلمات
 ،»أسـماء « ،»آدم« و چگونگي نسبت دادن آن به خداوند تعالي و نيز معـاني            »ولق« معاني

آيـه سـوم    پيش از اين گذشت و معاني برخي كلمات          »أرض« و »سماء« ،»يبغ« ،»علم«
  . باقي ماند

 آمـده اسـت    الموارد  قرب العين است؛ در أ    محركة »نَبأ« يكي از اين كلمات باقي مانده     
ن ؛ خبري از خبرها براي مـ      أتاني نبأ من األنباء   « :شودگفته مي . است »خبر« كه معناي آن،  

 در هر جاي قـرآن كـه ذكـر شـده، معنـاي              »أنباء« و   »نبأ«: در كليات آمده است كه     ».آمد
نبـأ، مفـرد و جمـع آن أنبـاء          . داراي اثر بزرگ و امر عظيمي باشـد        دهد كه چيزي را مي  

   1.است
مفعول دوم آن بـا حـرف بـاء         . گيرندو مفعول مي  إنباء و تنبئه به يك معنا هستند و د        

خبـر  هـر خبـري يـا        »نبـأ « اينكـه در   .»أنبأه الخبر و بـالخبر    « :شودآيد؛ يعني گفته مي   مي
 3»عن النبأ العظيم  « و   2»نبأٌ عظيم « آيات   جه بلكه دو نظر است    و  در دو  ،باشدمخصوص  

داشتن را در خـود داشـت،       كند؛ زيرا اگر نبأ معناي عظمت و يا بزرگ         دوم را رد مي    نظر
توانـد   مـي  اينكـه نبأ معناي اعـم دارد؛ بـراي        :  گفته شود  اينكهقيد مذكور نابجا بود؛ مگر      

 توصيف شيء بـه آنچـه در خـود آن           و همچنين مورد نظر باشد؛     شدت عظمت و شأن،   
شـود؛ ولـي بـا چنـين         است و به آن تجريد و تقييد گفته مي         رايجوجود دارد متعارف و     

  . آيدز الزم ميفرضي، مجا
 آشكار كردن و پنهـان كـردن       آن دو، است كه    »كتمان« و »ابداء« از ديگر كلمات آيه،   

 ازو   آنچه در دل يا در خـارج          معنايي اعم از آشكار كردن     ن است كه  اي و ظاهر    باشد مي
 . ها داردگاهها و پنهان گنجهيا در و در دلپنهان كردنِ 
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  در رسم الخطسخني 
 »سـموات « را بـه شـكل     »سـماوات « رسم معمـول ايـن بـوده اسـت كـه          در قرآن كريم    

گاهي در رسم الخط برخي از      . اند و شمار اين كلمه، افزون بر صد و نود است          نوشته مي
  مذكور را به شكل     مطابقت تلفظ، كلمة   بهشود كه   هاي چاپ جديد قرآني، ديده مي     جزء

همين است؛ زيرا به خـاطر   ـگفتيم  همانگونه كه  ـنويسند؛ البته اصل هم  مي »سماوات«
 است، الزم است وجود كتبي و شفاهي مطـابق بـا هـم              روشندوري از اشتباه، كه امري      

شود؛ آن از اين قاعده، تخلف ميصدر باشند؛ اما گاه براي اشاره به اصل لغت و مبدأ و م
  .ودش  ميموارد نيز ديده در ديگر و ودش  مينوشته» ياء«با  »سويهنَّ« و

 است؛ بنابراين هميشه با الـف       بوده و اين كلمه، ممدود     »سماء« جمع »سماوات« بتهال
 اصـلي اسـت؛ آري، در بـسياري از           همزة به جاي شود؛ زيرا واو در سماوات،      نوشته مي 

در قـرآن كـريم     . شـود شود، ولي تلفظ مـي    ها مانند اسمعيل، شكل الف، نوشته نمي      اسم
شـود؛ سـبب ايـن امـر،     فراوان يافت مي ـه كرديم  طور كه اشارهمان ـهاي امالئي  غلط

ـ    نگارش خط  اطالعيِ آنان با شيوة   ان وحي و بي   كميِ كاتب  وده اسـت و يـا   هاي نخستين ب
هاي عربي در قرن دوم دچار چنين اشـتباهاتي در          ها به خط  اينكه آنان به هنگام تبديل آن     

در قياس بـا خـط    ـيشين  دارد كه بناي كاتبان پ اند و اين احتمال نيز وجودنگارش شده
  . چنين بوده است ـها كوفي و ديگر خط

به هر حال، به نظر نگارنده جايز نيست كه در رسم الخـط قـرآن، دخـل و تـصرّفي                    
بـه دليـل    ـ  را بـدون يـاء   1»نُنجِ المؤمنين«شود؛ بنابراين، وقتي نخستين نگارش از قرآن 

ـ خوانده نشدن اين حرف در آيه ند و نيز حـدود دويـست مـورد    ابه همين شكل نوشته  
مانـد و   مشابه ديگر وجود دارد، وجهي براي تصرف و تغيير شكل اين حروف باقي نمي             

  در ايـن انـدازه هـم       اگر هم صورت پذيرد اشتباهي محض است؛ زيرا تحريف در قرآن          
نويسانِ قرآن، همان شيوة نگارش رسـم الخـط         ممنوع است و نظر به همين اصل، نسخه       
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هـاي امـروزيِ قـرآن از قبيـل         رو آنچه در برخي جـزء     راعات كردند؛ از اين   نخستين را م  
ترديـد جـايز نيـست       شك و بي   بيشود  اعمال مي  »سماوات« به شكل  »سموات« نگارشِ

ممكن است چنين دخل و تصرفي به مواردي كـه لزومـي بـراي تغييـر هـم نـدارد                    زيرا  
  . كشانده شود
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  قرائت
 1.قرائت كرده است »أنبوني« زه و به صورت را بدون هم»أنبئوني«أعمش ـ 1

ولـي  ] يعني تنها به قدر خروج الـف       [2 با يك مد   »هؤالء«از اهالي مدينه و بصره،      ـ  2
 مكـسور از دو      و هر گاه دو همزة     3.از ديگران در سرتاسر قرآن با دو مد نقل شده است          

غـاء إن أردن  علـي الب  «و» هـؤالء إن كنـتم صـادقين    « : ماننـد  قرار گيرند  هم   كناركلمه  
   اينكــهكننــد؛ جــز  دوم را بــه يــاء ممــدوده تبــديل مــي ورش و قُنبــل، همــزة4»تحــصنا
 دهـد و قـالونِ و بـزّي همـزة    قرار مـي ياء را مكسور ـ در خصوص اين دو آيه   ـ  ورش

امـا   5.كننـد نخست را به صورت تليين و همزه دوم را به صـورت تحقيـق تـالوت مـي                 
در بايـد   هاي متصل در دو كلمـه،       و نيز در ديگر همزه    » سوءبال «اختالف قرّاء در قرائت   

  .جستجو شود شجاي خود
عباس  ابن از  و كنند؛ و با ضم هاء، تالوت مي      به همزه  را   »أنبِئهم«جمهور، عبارت   ـ  3

 .  استروشن اين شكل قرائت، ناپسندي و نقل شده استهاء مكسور 
ز حركـت بـاء و توجـه    كت هـاء ا  البحرالمحيط دليل قرائت مذكور را، تبعيت حر    در

 به نظـر  درستنظر اين  البته 6.داندمي ـبه عنوان مانعي ناپايدار   ـ ساكن  نكردن به همزة
با امر از باب افعال است؛      همه موارد   رسد؛ زيرا مقتضاي تعليل وي لزوم اين كار در          نمي
بـه   »اضربهم« :دشوشود؛ لذا گفته مي    قبلش ساكن باشد هاء ساكن نمي      آنجا كه  در   اينكه

  . ضم هاء
 . يعني با ياء و نه همزه هم خوانده شده است »أنبيهم«  به شكل»أنبئهم« ـ٤
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بدون ياء  »أنبهم« جماعتي مانند أعرج، حسن و ابن كثير، نيز اين كلمه را به شكل         ـ  5
 ي هم جواز ابدال همزه به ياء نقل شـده         جنّ از ابن . اندخوانده »أعطهِم« و همزه و بر وزن    

 مـذكور همانگونـه     كلمة كهجني ايراد است و آن اين      البته بر نظر ابن    عطيت مانند أُ  ،است
جا، آنچه كه از     بودنِ أنبيت ثابت نيست و از اين       كه روشن است مهموز نيست و اما يايي       

] ل همزه به ياء در موضع الم الفعـل        از ابدا [اخفش در مورد قريت و أخطيت و توضيت         
 ي، اين كار، قـانون و همچنينشود؛ زيرا دليلي براي اين ابدال نيست؛ نقل شده، معلوم مي  

و،  است ابدال آن بـه وا    دستهنيست تا بتوان در هر موردي به آن مراجعه كرد و از همين              
چنـين  رفأت خوب و پسنديده اسـت؛ هم      : ودشكه گفته مي  در كلماتي مانند رفوت؛ با آن     

ر و غير شعر نيست و تمسك به ضرورت، از          پس از جواز چنين ابدالي، تفاوتي ميان شع       
 . ، ضعف حال و سستي استدالل استفيهتنگي قابابت 
 قطع مفتوح، بر  آن متحرك است با همزةپيش از كه   برخورد ياي متكلم  در موارد   ـ  6

جـا، هـر     جايز است و در اين     سكونو  با حركت   ، هر دو وجه      قرائت اساس قواعد عربي  
 .مل كن تأ1.دو شكل، قرائت شده است

 زيـرا   2انـد؛  قرائت كـرده   »علِّم«  را مجهول يعني به صورت     »علَّم «يماني و يزيدي  ـ  7
 : وقتي به قول ابن مالك

  3 عدوا إذا صارا أري و أعلما                 رأي و علما ثالثةإلي          
  . ايز است نيز ج]باب تفعيل[ »علَّم« تعدي مفعول جايز است،سه به  »اَعلَم«  تعدي

 . قرائت كرده است »عرضهن«  را»عرضهم«عبداهللا، ـ 8
  4.قرائت كرده است »عرضها« اُبي نيز آن راـ 9

جا كه به حقايق كتـاب  از آن ـ تاسف است اين است كه گروهي از نادانان  آنچه ماية

                                                 
  . رجوع كنيد149 ، ص1  به البحرالمحيط، ج اين اقوال،پيرامون همة. 1
  .همان. 2
رأي و علم را هر گاه بـه بـاب افعـال    «: ترجمة بيت  .1مبحث أعلم و أري، بيت      : الفية ابن مالك  : يد به رجوع كن . 3

  .»شونداگر دو مفعولي باشد سه مفعولي مي. نقل كنند
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فهمنـد و بـه دسـتاويزهاي        مـي  كـه آن را ن     ازنددپر كارهايي مي به   ـ اندالهي دست نيافته  
 كتاب قرآن نظر   ظاهري به زدودن     هاي نادرستي فرار از    براي و   زنند  مي يرمطمئن چنگ غ

 ري از قرّاء، كتـاب الهـي را بازيچـة         ما پيش از اين گفتيم كه بسيا       .آورند از اغالط رو مي   
 سـرزمين هاي موجـود در  سبب اين كار به گمان قوي، برخي سياست    . اندخود قرار داده  

 تا مسلمانان، روح اسالم و صالبت امـر         باشد  مي نخستيني  هاحكومتهمزمان با   عربي  
را در نيابند و پيرامون اهلِ بيت وحي نچرخند؛ از اين رو آنان را در اين امورِ ناچيزِ نازلِ    

بـا دور كـردن ملـت از پرتـو      ـكـه   خردان به بازي گرفتند و عجيب اينمطابق با فهم بي
) ص(دست خداوند تعالي و با ابالغ پيـامبر    شهري كه با    اسالم و كوچاندن خلق از آرمان     

 خـود رسـيدند   مقاصد نارواي فاسد و اهدافبه  ـبنا شده بود  اهل بيت  و )ع(براي علي
و نسل بسياري را گمراه كردند؛ خداوند       وگمراه شدند   افتادند افتادند   و در آنچه نبايد مي    
  . گردنددانند به كجا بر ميآيا مي! آنان را لعنت كند

كـه پيرامـون سياسـت قـواي      ـ  مختـصر  محترم بينا و آگاه، خود بايد از اين خوانندة
حديث مفـصل بخوانـد؛ البتـه برخـي پـس از مـرگ               ـ استعماري و استثماري گفته شد    
 نفـس خـويش بـه تـو پنـاه           خداونـدا از شـرّ    . دارو بردند سهراب پي به وجود اين نوش     

  . بريم مي
  



 269  33 ـ 31تفسير آيات 

 

  نحو و اعراب
 احتمال عطف و استيناف هـر دو وجـود دارد؛ امـا             »لّم آدم و ع « :كالم خداوند در مورد   

آيد؛ زيرا عبارت نامناسب به نظر مي »ألم أقل لكم إنّي أعلم«احتمال دوم به دليل وجود     
، در آن آيه چنانچهأخير گوياي وجود ارتباط ميان اين آيات سه گانه با آية پيشين است؛            

  .»إنّي أعلم ما ال تعلمون«: فرمود
كـه  براي اين ـاست   »الخليفةفجعل فيها « اي محذوف مانندليه نيز يا جمله ع معطوف

و البته ايـن     »اي نياز است  در جهت تتميم كالم، به چنين جمله      « 1البحرالمحيطبه ادعاي   
 اسـت  »و اذ قـال « در عبـارت  »قال« و يا جملة ـادعاي ابوحيان به دور از صواب است  

شود؛ اين فرض نادرست اسـت؛       مي 2»ذ علّم ربك  و إ «  معنايش  آن اين است كه    كه ظاهر 
 پيشين است و در عـرض       ة از آي  پسزيرا چنين كالمي هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا             

؛ »علّـم ربـك آدم    « باشد؛ يعني  »ربك« برعطف  تواند  آري؛ عبارت مذكور مي   . آن نيست 
  . چه، گريزي از فاعل مذكور نيست

 ايـن فـرض اسـت كـه        مورد نياز است، بنا بـه        محيطالبحرالاي كه به گمان     اما جمله 
حـال و   زمـان    نـه    باشد زمانِ مستقبل    براي »جاعل في األرض  «مشتق در عبارت قرآني     

اين، خالف ظاهر است؛ زيرا خداوند تعالي، جاعـل و قـرار دهنـده اسـت و فرشـتگان،                
  يـه   عل گويند؛ بنابراين نيـازي بـه جملـه محذوفـه نيـست تـا معطـوف               چنين و چنان مي   

  . باشد
ـ ـ   »األسماء كلّها ثم عرضهم   « :كالم خداوند در مورد وجه اختالف دو ضمير در         ه ـب

ـ خواست خداوند تعالي  از اين عبارت، بـراي جـواز ارجـاع    گاهي. خواهيم كردبحث   
ـ اي نحـوي از آيـه       ود و مـسأله   ش   مي استفادهعاقل   به غير    عاقالنضمير مخصوص به     ه ب
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ـ به دليل آنچه كه خواهد آمد  ـ  ولي چنين كاريآيد دست مي  چنـين  البته. جايز نيست  
ال فـرق   « :گويـد جا كه مي   است؛ مثالً آن    رجبيه نيز آمده   اختالف ضميري در برخي ادعية    

آنـان   اينكـه و آنهـا نيـست مگـر      ميـان تـو  قي؛ فربينك و بينها إلّا أنّهم عبادك و خلقك       
  1.»بندگان و آفريدگان تو هستند

برخـي برآننـد كـه      . نظـر اسـت     اختالف »إن كنتم صادقين  « در   جواب شرط پيرامون  
 نظري معروف و شناخته و اينآن، محذوف است؛  داللت عبارت ما قبلِ دليلجواب، به  

 و مخالفان كه كوفيان، ابوزيـد و ابوالعبـاس هـستند اعتقـاد     2،استبين علماي نحو    شده
  3. استينپيشاي، همان عبارت دارند كه جواب در امثال چنين مسأله

مورد است؛ زيرا دليلي وجود نـدارد       جا و بي   اختالف، بي  اين است كه    چنينانصاف  
   . متأخر بيايدبايد هميشهكه جواب 

ـ كه جزا بر عامل گمان  اينو ـ كه در جزا، همان شرط است   شود، گماني مقدم نمي  
 مقـدم   كه در مفرد، مركب، حروف و افعـال، معمـول بـر عامـلِ             نادرست است؛ براي اين   

 و  كنـد  داللت مـي  همين آيه نيز بر جواز چنين امري        . آيدشود و گرنه تكرار، الزم مي      مي
  .مردش  ميچيزي را درستچنين انسان هموجدان ذوق و 

 »نـسبح بحمـدك  «شود، در ذيل عبارت  و آنچه به آن مربوط مي    »سبحانك«پيرامون  
  .توضيحات الزم داده شد

 از  باشـد؛  باشد پس دوتا مـي      مي »لبيك«  شبيه به  :اند گزيده مطلب اين است كه گفته      
  4. و تسبيحاً بعد تسبيح استتلبية بعد تلبيةًاين رو به معناي 

 و  باشد »السبح« جمع »سبحان« ود كه ش   مي موجباند؛ زيرا   بر نظر مذكور ايراد گرفته    
   5.نون آن به دليل اضافه نيفتاده باشدبايست مرفوع باشد نه منصوب و مي
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 ياء از آن حذف شده است و نـون          اينكه دارد؛ براي    خدشه وجود  جاي   هااين همهدر  
كـه ايـن    دو وجود ندارد؛ جز اين    آري وجهي براي قياس اين    . آخرتا   ...براي جمع نيست  

 نظـر مـشهور بـا       بنـابر  و الزم نيست كه      آمده »لبيك« كلمه در بسياري از ادعيه، همراه با      
اي كـه همـين بـس كـه محـذوف، كلمـه      فعلي از جنس خودش منصوب شده باشـد؛ بل    

    و رفع آن نيـز جـايز    »...أطلب« و يا »أريد سبحانك و تنزيهك« مناسب با آن باشد؛ مانند
، سابقه ندارد؛ از    موارد در قرآن و در ديگر       رفع آن  ولي   ؛»مطلوبي سبحانك « :است؛ يعني 

ر ايشان، خـالي     البته نظ  1.سوي ديگر، كسائي آن را بنابر منادا بودن، منصوب گرفته است          
 .فرض و تأويل شـود     »يا من مطلوبي سبحانك   « بايست به شكلِ  از لطف نيست، ولي مي    

   .غافل مباش
 و  رود بكـار مـي   نيز براي سلب تـام       »ال«  كه كلمة  كند داللت مي  »ال علم لنا  « :عبارت
  : گويدچنانكه ابن مالك مي سلب ناقص نيست؛ تنها براي

  2فَتي و ليس، زال، دائماً قُفي           في و ما سواه ناقص و النقص    
 ي خبـر   »ال« حـرف بـراي   بر خالف آنچه در اصول و نحو آمده است؛ در اين آيـه،              

كنند؛ همچنانكه سـيبويه همـين نظـر را در         ؛ زيرا آنان نفي جنس را اراده مي       وجود ندارد 
 درن ايـن موضـوع      پيرامـو برخي مطالب   . دارد »ال إله إلّا اهللا   «  اخالص يعني  ةمورد كلم 

  .گذشت »الريب فيه«تفسير 
  ي » سـلب «  هـر  زيـرا سـلب،   حق اين است كـه نفـي تـام، امـري نـامعقول اسـت؛                

  ، چـون سـلب جـنس بـه طـور مطلـق، غيـر ممكـن اسـت؛                   خواهـد بـود   ، ناقص   باشد
ــرا  ــن موجــود اســت و نمــي  ] جــنس[زي ــن موضــوع، در ذه ــن اي ــوان آن را از ذه   ت
  شـود و ايـن      خـارجي از آن سـلب مـي        بـودن خاص يعني   بنابراين، تنها، وجود    ! گرفت

بنـابراين آنچـه   . گردد به سلب ناقص برميشك بي ـهمچنانكه بر اهل آن معلوم است   ـ
                                                 

 . همان. 1
 كـه    ما فتي و ليس و زال      ، غيراز افعال ناقصه  «: مراد اين است كه    .9الفية ابن مالك، مبحث كان و أخواتها، بيت         . 2

كان اهللا مـا دامـت      : ندكنند، مان شوند و تنها به اسم اكتفا مي      ، گاهي تامه استعمال مي    روند  هميشه ناقص بكار مي   
 . »السموات و االرض
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  مبنـي بـر وجـود     ـ آنـان   بلكـه همـة   ـدر ميان اصوليان و فالسفه و گروهي از نحويـان   
  كـه  برخي حروف و افعال سالبه به صـورت سـلب تـام اسـت درسـت نيـست؛ همچنان                  

  شـود نـه     مجهـوالت، خـاص اراده مـي       معناست؛ بـراي اينكـه در همـة       بات تام نيز بي   اث
   اثبـات وجـود بـه نحـو عـام،           از آن ؛  »اهللا موجـود  « :شـود  كه گفته مي   و آنجايي نيز  عام؛  

 و  غنيمت شـمرد  شود تا وجود ذهني را شامل شود؛ لذا بايد آنچه را كه گفتيم              اراده نمي 
راهي تازه پيش پاي ما باز  ـ تعالي  شاءاهللا إن ـد خداوند پس از آن   و شايآن انديشيد در
  . كند

ي مصدريِ زمـاني اسـت   »ما«  به احتمالي  »إلّا ما علّمتنا  «در عبارت قراني     »ما »حرف
كند؛ به احتمالي نيز موصول است و با هر كدام از           و حذف عائد نيز اين نظر را تأييد مي        

چنين احتمال  هم. گيرد نصب قرار مي   جايگاها بودن در    دو احتمال مذكور به خاطر مستثن     
كه مرفوع است،    »ال«  باشد؛ پس اسم   در محل رفع  بودن،  بنابر مستثناي مفرّغ   »ما« دارد كه 

جـا آنچـه    محذوف است و در مرفوع بودن آن بنابر بدليت، جاي بحث است و از همين              
ر هـر دو فـرض در موضـع         د» مـا « وجه اينكه و  . شود روشن مي  1 آمده البحرالمحيط در

  .نصب باشد، در همين نزديكي گذشت
كنـد؛ بـه    اشـكال مـي   هم  توبه ضمير خطاب،     »سبحان« كه اضافه شدن  اين ديگر   نكتة

شـود؛ مگـر    ، استفاده نمي  آن، معناي محصلي از     باشددليل اينكه هر چند سبحان، مفعول       
ك إيـاك؛ ال نعـرف      سبحتك نوع تسبيح  « :؛ يعني نوعي است  مفعول مطلق    :بگوييماينكه  
 مفعـول   اينكـه بـا    باشد،  مي  اياك ،به عامل در مفعولٌ   پس » التسبيح الالئق بحضرتك   كيفية

  غنيمت شمار. مطلقِ نوعي و محذوف العامل است
 بنابر منادا بودن، مضموم است و آيه، گمان مفسران را،           »يا آدم « آدم در عبارت     كلمة

لـذا آدم    كنـد؛ انـد، تأييـد نمـي     بودن آن دانـسته   كه غير منصرف بودن آدم را دال بر علَم          
يـا  «رود؛ پس قياس اين آيـه بـا آيـات           مذكور از قبيلِ مناداي نكرة مقصوده به شمار مي        
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 ممكن است اين اسـم از       اين، افزون بر  ، قياسي نابجاست  1»يا داود « و   »يا نوح «،  »عيسي
  . قيبل علَم جنس و در حكم معرفه باشد

 اين عبارت مترتّـب بـر       اينكهيكي  : باشد  مي  دو وجه  »ا أنبأهم فلم« :كالم خداوند در  
 محـذوف    و ديگري اينكه مترتب بـر جملـة        ]همئانبئهم باسما  [باشد لفظي   جمله مذكور 

إنبـاء و   شـك    بيكه  ين براي ا  2»... فأنبأهم فلما أنبأهم   ]مهفأنبِئَ[« :باشد؛ يعني بدين صورت   
  . دگيرامتثال پس از امر به إنباء، صورت مي

 است و نتيجه، نـوعي اثبـات        ي استفهامِ تقرير  »قال ألم أقل لكم   «استفهام در عبارت    
همـراه   ةبراي خصوصيات اين مقام است و آنچه در كتب نحو آمده مبني بر اينكه همـز               

ـ نفي  بـه دليـل عـدم ثبـوت مـدعا بـه       براي تقرير است،  ـ 3 به دليل وجود آيات فراوان 
ألم « و »ضفك زيد؟ ألم ي « در پاسخ  ضرورت،به  » ال «جواب آن، نادرست است و      وسيلة

   .كنندگان نباش؛ پس از جاهالن و خلط استجايز  »يقبل اهللا منك عملك؟
 جايز اسـت مجـرور خوانـده    به حكم عقل» أعلم غيب «در عبارت قرآني  »غيب« اما

  عنـاي  يـا بـه م     »أعلـم «  و باشـد   مـي  »أعلم« إليه چنين فرضي غيب، مضاف   در  شود؛ زيرا   
ـ فاعل و يا أفعل تفضيل است و دومين احتمال ـ امكـان در صـورت     نيكـوتر بـه نظـر      

  . رسد مي
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  »علَّم آدم« تفريع در نبودپيرامون 
يعني فاء به جاي    [ »فعلّم آدم األسماء  « شدآيد كه اگر گفته مي    در نگاه نخست به نظر مي     

اي در ميان باشد تا آنگاه تعليمي بايست خليفه زيرا اول مي   بود؛تر مي مناسب] آمدواو مي 
  . صورت گيرد

گفتة باال، وقتي درست است كه مراد از خليفه، شخص خاصي باشد، نه نوع آميـزاد                
؛ اما اگر فرد مورد تعليم، آن كسي نباشد كه خداوند بـه حـسب اراده،                الجان بنيدر برابر   

ردي خـاص از ايـن جماعـت باشـد، عبـارت       خليفه قرار داده است، بلكه شـخص و فـ         
 اي تعلـيم بـه گونـه    اگر مـسألة واي ادا شود كه اين منظور را برساند؛ بايست به گونه   مي

 اينكـه  و آن    وجـود دارد،  آيد، وجه ديگري براي ذكرِ واو        كه در مباحث فلسفي مي     باشد
  و تعلـيم   وسـت نهفتـه ا  بر قوا و و استعداد      بنا خليفه، جعل هر چيزي      خود قرار دادن  در  
بـه   »علّم« دليل و به همين     ، از خفاي آن   پس، به معناي ظهور علم       نيست مگر   از آن  پس

  بـا فاصـلة    آفـرينش  از اصـل      پـس   تعليم خيرتأ  آن  وجه اينكههمراه واو آمده است و يا       
  .  هر حال نبايد خلط شودبهزماني بسيار است و اين حرف بدان اشاره دارد؛ 

  

  وجه دوم

  » علَّم« علِپيرامون حذف فا
 به اين احتمال كه آموزش و يادگيري       ، است جا اين  در يكي از وجوه بالغت، حذف فاعل     

 پيـشين    ربوبيـت اسـت و در آيـة         صـفت   با دار آن خداوند   و عهده تدريجي بوده است؛    
  .شد رب و ربوبيت اشاره پيرامونپيش از اين . »ة للمالئكو إذ قال ربك«: فرموده بود
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  وجه سوم

  » عرضهم«  دراستخدام
 ايـن  از   نمونه باشد،  اين آيه از اين      شايديكي از صنايع بديعي، صنعت استخدام است و         

  .  چيزي ديگر اراده شده است»عرضهم« چيزي و از »األسماء«رو از 
بـه   و نادرسـتي آن  اسـتخدام  امكان درستيوجه مناقشه در  تحريرات في األصول   در

در آنجا گفتيم كه استخدام از شواهد ما بر ماهيـت            و   ايم هتوضيح داد را   همراه جواب آن  
قة ربط اعتبـاريِ     وضع و استفاده از عال     گيري علقة  آن، همان بهره   اينكهاستعمال است و    

  .پس غنيمت شمار 1. معاني استحاصل ميان قافلة الفاظ و سلسلة
ـ پيرامون اين آيه از اين جهت مباحثي وجود دارد كه با ديگر مباني اسـت  كه به خو  

  . مناسبت دارد  ـخداوند تعالي در جاي خود خواهد آمد
فقـال  « :سـخن خداونـد   در   »هـؤالء « بـه  »اسماء« ، چگونگي اضافة  از آنچه گفته شد   

 بر تعدد مراد است و گـر  داللت ، ظاهر زيرا بنابر شود؛   روشن مي  »أنبئوني بأسماء هؤالء  
  . آيد الزم ميشنه اضافة شيء به خود

  

  وجه چهارم

  علم بر عبادت برتري
 كـه در اينجـا نـوعي خدعـه و نيرنـگ، صـورت               ان بگذرد ينب كوتاهممكن است به ذهن     

دهنـدة   اند؛ زيرا ظاهر قرآن نشان    گرفته و از همين رهگذر فرشتگان به حاشيه رانده شده         
اين است كه خداوند تعالي به آدم علم آموخت و به فرشتگان نياموخت و پس از آن به                  

انـد و البتـه اگـر امـر، بـر عكـس             داند جاهل  نسبت به آنچه آدم مي     فرشتگان فهماند كه  
 آدم ظاهر آفرينش، باالتر از بنابركه  ـشد و فرشتگان  شد، اين داستان هم برعكس مي مي
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 خالف بالغت است و اين! گرفتندباالتري قرار ميجايگاه در به ضرورت  ـقرار داشتند  
ال كتب آسماني اسـت، عكـس مطلـوب را           تعالي در انز   حق بزرگداشت   پيو آيه كه در   
  ! دهدنتيجه مي
اشاره خواهد   »مباحث عرفاني « و »مباحث فلسفي « ، در ذيل  مطلب حقيقت   :گويم مي

 ـ اصـات خـر مناسبـبا برخي ديگ  ـ   علمدي دربتم موضوع و مبادي فهم بنابرشد؛ اما 
كـه عبـادت از      آن فروختند؛ بـا  بايد بگويم كه فرشتگان به تسبيح و تقديس خود فخر مي          

هيچ چيز نيست    1؛و إن من شيء إلّا يسبح بحمده      «:  اشياء است   براي همة  همگانيصفات  
كه آنان به برخي امور احتمـاالً عـالم بودنـد،          و با آن   ؛».كند  مي را ستايش   با سپاس او   اينكهمگر  

 بوده اسـت؛ لـذا در       پست تمسك   از نوع ولي تمسك آنان به عبادت در جايگاه ترجيح،         
   ايـن نكتـه كـه شـرافت علـم       بـه هـا جا خواسته شده كـه فرشـتگان و ديگـر آفريـده      ناي

اعم از نظـري و      ـ قداست به معرفت و ادراك صحيح واقعي      بدانند   و   آگاهي يابند است  
ـ عملي رو خداوند تعالي، همچنانكه فرشتگان را علم آموخـت، آدم را نيـز   است؛ از اين  

نـسبت بـه ديگـر     ـتعالي   ـآنان همانند تعليم وي  به  ـتعالي   ـعلم آموخت و تعليم او  
حساب و كتاب، باطل و     موجودات جوياي علم و كوشاي در راه آن است و به شكل بي            

ترجيح بالمرجح نيست؛ پس نظر اساسي به آن روشِ مناقشه، فخر فروشي و تكبرورزي              
  . بوده است

  

  وجه پنجم

  »إن كنتم صادقين«دليل ذكر 

ات  از آيـ »إن كنـتم صـادقين  « در اين آيه اين است كه عبـارت       يكي از مناقشات مطرح   
به جز نسبت دادن خونريزي و فساد  ـ بدي از فرشتگان  پيشين بيگانه است؛ زيرا پيشينة

 در به همين دليل نظرات آنها ؛»إن كنتم صادقين«وجود نداشته تا گفته شود  ـ  به خليفه
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 سـخني كـه آنهـا       بهتـرين  ، و سته است  و هر كس را گريزي ج      اين مسأله در تنگنا افتاده    
 »و أعلم ما تبدون و ما كنـتم تكتمـون         «جا، به ذيل آيه، يعني       نظر در اين   اينكهاند،   گفته

 يعنـي بـه ادعـاي       ،دروغ بـود  شود فرشتگان به آنچـه       فهميده مي  كه از آن  است؛  متوجه  
 اسـت و بـه      باور داشتند و نيز معتقد بودند كه اين خليفه جاهل          آگاهتر بودن، و  اعلميت  

، فضايل، غيب و حقـايق ناآگـاه اسـت و بـه سـبب همـين مناسـبت و                    راههاي سالمت 
  .»إن كنتم صادقين«: مالحظه گفته شده

 ايـن اشـكال وجـود دارد كـه         است،خالف ظاهر    اينكه بر   ه افزون يولي در اين توج   
هاي وهمـي، بـه صـدق و كـذب، كـه از              نفساني و انگيزش   خيالهايخطورات ذهني و    

 آنـان  ابهـاي  آنچـه در كت بنابراينشوند؛   كالم و جملة حمليه است، توصيف نمي       اوصاف
  . آمده، خالي از معرفت واقع و به دور از رسيدن به حقيقت است

شوند، وصف اشياء حق اين است كه صدق و كذب، همچنانكه وصف كالم واقع مي  
ر صادق و فجر كاذب     فج: شودگيرند؛ لذا گفته مي   خارجي مانند حق و باطل نيز قرار مي       

در جـاي   . و انسان كـاذب    انسان صادق : شودو به اعتبار صدور صدق و كذب، گفته مي        
  .  خواهد شدبحثخود در اين موضوع 

 رياء، آوازه، بطالن، شيطان و ديگـر چيزهـايي كـه            برابر صدق و كذب، در      اينبنابر  
بـه   ـ ايـن فرشـتگان    اي از واقعيت نسبي دارند، يك واقعيت است و بر اين اساس،بهره
 به خليفه خدا نسبت دادند و به خاطر اينكه آدم را            سخن دروغ كه سوء قول و     دليل  اين  

به طور مطلق ماية فساد و خونريزي پنداشتند؛ بدون اينكه اهم و مهـم و مـصالح عاليـة                   
به حسب اختالف افراد و ازمان و اعـصار از او            فسادهاي احتمالي را كه   اي  جبران كننده 

  .  هستندودروغگ ـكند لحاظ كنند  ميبروز
بـه كـذب    ـ انـشائي   هـر چنـد   ـ كالم  توصيف كه گواه ادعاي ما بر مواردييكي از 

و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم و ما هم              « :شود آية  مي
ما پيروي كنيـد و مـا       راه  : و كافران به مؤمنان گفتند     1؛بحاملين خطاياهم من شيء إنّهم لكاذبون     
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گمـان آنـان     بـي ؛  دارنـد  م ولي آنان هيچ باري از گناهان آنها را بر نمـي           شيدوش ك  بايد گناهان شما را بر    
در جاي خود گفته شد كه صدق و كذب، تنهـا از عـوارض قـضاياي         .  است ».دروغگويند

ـ انشائيةبما هي  ـإخباري است و اتصاف قضاياي انشائي   رجاع به آن معقول نيست و ا  
پس مطالـب را بـا       بحث است؛    لّمح انشائي، خروج از ظاهر كالم و        آنها به لوازم قضية   

  .هم نياميز و غنيمت شمار
  

  وجه ششم

  » كلّها« پيرامون تأكيد با
   از آنچـه  ناآگـاه  است؛  »كلها« جمعِ محلّي به الف و الم، با كلمةمشهور ميان علما، تأكيد

 »كلها« از اين رو  داللت ندارد،   ن جمعي بر استعياب     چنيعلم اصول بيان كرديم     كه ما در    
؛ و نظر باشـد    بر اين مسلك     تواند دليلي   مي  استعياب، ذكر شده است و آيه      رساندنبراي  

و إذ  « اشخاصِ مورد نظر در آية پيشين يعني         همانهمچنانكه مراد از مالئكه در اين آيه        
در آنهـا    زيرا همـه      دو دسته باشند   دارد كه اينها  البته احتمال    . است »ةللمالئكقال ربك   

  .  الزم نيست آيه در اين دويكي بودن آنها اين بنابر اشتراك دارند؛ نقضاين 
بله، در نحو گفته شده كه دو اسمِ مكرّر هر گاه محلّي به الف و الم باشند يك معنـا                    

تأمل  بر صحت اين نظر باشد؛ لذا جاي         دليليشود؛ چه بسا اين آيه،      دو منظور مي   در آن 
  . دارد

  

  وجه هفتم

  تعليق امر بر شرط محال

 وجهي از بالغت و لطفي اسـت كـه بـر آنـان روشـن                »إن كنتم صادقين  « در ذكر جملة  
بـراي  امرِ جدي به محالِ معلوم براي آمر، ناشدني است؛ پس چنـين امـري               زيرا   ،نيست
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در  ـل  بر خالف نظر مشهورِ ميان اهـل فـض   ـ عجز و تعجيز است؛ بدون اينكه  رساندن
  . آن به كار گرفته شده باشد

اي تحقق نايافته باشد، جدي بودن آن نـسبت بـه آمـر،             ولي وقتي امر، معلّق به شيء     
 كه آن امر،    رساند  مي ه حصول معلق بر آن، ممكن نيست و اين را         نكشود؛ جز اي  ثابت مي 

؛  تمـسك جـست    تكليف به محال به آيـه     براي تكليف به محال نيست تا بتوان بر جواز          
برخي مطالـب   ـ تعالي  شاءاهللا إن ـدر مباحث اصولي  . اند كرده به اين آيه تمسك چنانكه

  .پيرامون آن خواهد آمد
  احتمال ديگري كه وجود دارد اين است كه نظر در نسبت دادن صدق بـه فرشـتگان                 

 زيرا ،، دچار تناقض شدندسخنبه اين است كه فرشتگان در  ـه  ـبه شكلِ قضيه شرطي ـ
 سته است از او دربارة جعـل كـسي كـه خـون            يجايگاهي است كه شا    تعالي در    خداوند

نحـن نـسبح    «گوينـد     مـي   آنهـا  اينكـه كند، پرسش شود، با       مي ريزد و در زمين فساد     مي
شـود كـه آنـان در ايـن تحميـد و تقـديس                فهميده مي  و از آن  ؛  »بحمدك و نقدس لك   

  . به آن اشاره كرديم »وجه پنجم«  هستند مانند همان كذبي كه در آية مذكور دردروغگو
  

  وجه هشتم

  توصيف فرشتگان از خداوند
 خود  سخن آنان صدق    نكه فرشتگان به مشام رسيد و براي اي       سخن كه از    پندارينظر به   

 نهايت لطف، نهفته    »سبحانك«را در ادعاي تسبيح و تقديس خود تأكيد نمايند؛ در ذكر            
ر آغاز كار از سوي فرشتگان ديده شد، در         چنين پس از استكبار ورزيدني كه د      هم. است

ه چرا   مورد اينك  نيز در .  نهايت خضوعِ الزم گنجانده شده است      »ال علم لنا  «اظهار كردن   
 در مـسائل عقلـي   شـاءاهللا   إندارد كه    دادند نكاتي وجود  نفرشتگان، به خود نسبت جهل      

  . به آن اشاره خواهد شد
 گويـاي آن اسـت   ـتأكيد شده   »عليم« د ازبع »حكيم«  كه با ذكرـاما بخش أخير آيه  
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ريـز   خون حساب و كتاب است و خداوند تعالي مفسد و           دارايكه افعال خداوند تعالي     
 حق تعـالي    اينكهيا   .مصالح عاليه است  اين كار همراه    ؛ بلكه   دهد  نمي قرار خليفة خود    را

م بر حكـيم تقـديم      در تقديم علي  و   .در ابتدا و به طور قطع آن را خليفه قرار نداده است           
در ميـان بـوده و علـم، مـورد           »علـم «  پيش از اين، ذكرِ    افزون برآن  أسماء است؛    طبيعت

 گويـاي   هـا  اين  آمده است؛ همة   سخني داللت التزامي،    بنابربحث بوده و از حكمت، تنها       
 در اعتـراف فرشـتگان بـه        اينكـه نكتة ديگـر    . استعلم بر حكمت     مناسب بودن تقديم  

 آنان نسبت به اصل بحث و نسبت به تعليمِ آدم و            سوي از   ذرخواهيحق، ع حكيم بودنِ   
  .عرضه كردنِ اسماء بر فرشتگان، گنجانده شده است

   

  وجه نهم

  علم فرشتگان به جهل خود

 تا آخر آن، سـزاوار     »...قالوا سبحانك «ممكن است به ذهن كسي خطور كند كه عبارت          
 آدم نسبت به اسماء هنـوز ثابـت نـشده           آمد؛ زيرا علم   مي )33آيه  (بعدي  از آيه   پس  بود  

آدم يـا  إن كنـتم صـادقين، قـال     ...«گونه باشد كند كه آيات اين   مي حكمبود؛ پس ترتيب    
  . »...قال ألم أقل لكم ...أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك

  ادعـا و بيـان   گونـه اسـت كـه    همانهـر چنـد در نظـر نخـست          : يميگـو در پاسخ مي  
  كـه بـه     اظهـر، خـالف آن اسـت؛ بـه دليـل اينكـه فرشـتگان پـس از آن                    است ولي  دهش
   آنهـا  و نيـز  ـاطالعي خـود از اسـماء و بـه احتجـاج خداونـد بـر خـود پـي بردنـد            بي
   اينكـه اگـر صـبر كننـد     تـرس  از ـدانستند كه خداوند تعالي، حكـيم و علـيم اسـت     مي

  ستي كرده، ابـراز عجـز نمودنـد        ممكن است فرصت عذرخواهي از دستشان برود، پيشد       
و از اينكه قياس بـه نفـس كـرده و آدم را ماننـد خـود جاهـل پنداشـته بودنـد پـوزش                         

   .خواستند
 از ايـن آيـات ناآگـاهي روشـني بـراي           اين نكته نيز نبايد فراموش شود كـه،          ،سپس

شود؛ بلكه ممكن است آنان از اظهـار ايـن اسـماء            فرشتگان نسبت به اسماء فهميده نمي     
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آنان از ابراز آن ناتوان گشتند بـه        كه در مبحث اعجاز گفته شده،       بوده و يا همچنان   اتوان  ن
ال علم لنا إلّا    « :از سوي خداوند تعالي بوده است و اما عبارت         ]در ذهن آنان  [ صرفي كه 
 كلّي است و نبايـد از       كند؛ بلكه اين يك قاعدة    ء نفي نمي  علم آنان را به اسما     »ما علّمتنا 
نـان دارد؛ زيـرا در مقـام        آنـاتواني    اشاره به    »إن كنتم صادقين  «اما عبارت   . ودآن غافل ب  

  .  معمول و مرسوم است»إن كنتم صادقين«  جمالتي مانندبكار بردنتعجيز، 
ويـژه   ـشود  آنچه از كاربرد آن فهميده مي بنابر ـشرطيه   »إنِ« نكتة ديگر اينكه كلمة

  . ي در صدق آنان معنايي ندارده شك خداوند تعالنك آبا؛ است شك موارد
گونـه كـه برخـي از        ادات شرط، همان   آيد اين است كه مفاد    آنچه به نظر نگارنده مي    
جـز  شـود؛   موارد كاربرد آن در جمله، متفـاوت مـي         بنابر اندعلماي ادبيات تصريح كرده   

بـراي   »إذا« و »إذ« ـگونه كه در جاي خـود آمـده    همان ـ امتناع  رساندنبراي  »لو« ،اينكه
 .جهل و شـك   نه  ،   است امكان تحقق رساندن  براي   »إن«  و كلمة  آيندهتحقق در   رساندن  

مـالزم  رو    و از اين    است  امكان و اطالع بر آن وضع شده       رساندن براي   »إن«و گويي كه    
  . نيست  نادانيبا جهل و

  

  وجه دهم

   خداوند تعاليبرايخضوع فرشتگان 
شتگان، نهايت خضوع را نـسبت بـه خداونـد          منه، گوياي اين است كه فر     حذف مستثني 

 بـراي شان اين بود    مراد »ال علم لنا إلّا ما علّمتنا     «: جا كه گفتند   آن واند؛  تعالي به كار برده   
و در چنين حالتي، اضافه      علم وجود ندارد      به عنوان   نه وعلم    به جنس  نه يما هيچ علم  

همـه  ا مقصود، نفي طبيعي، به كردن به چيزي به وسيلة ذكر مفعول آن معنايي ندارد؛ زير       
 نظـر بـه     جـا  است؛ بنابراين آنان در مقام نفي علم به شيء نيستند؛ بلكـه در اين              آنمعناي  
و   ـ  نحويان اسـت سخنآنچنانكه ظاهرِ  ـپس در مفرّغ بودن استثناء    وجود ندارد؛شيء

 و نفي تام و ويدگ  مي»ال إله إلّا اهللا   « ، آنچنانكه سيبويه در   گرفتنرا الي نفي جنس      »ال« يا
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 تـا اشـكال معـروف در حـصول          نداشته باشـد   نياز به خبر محذوف      باشد و سلب كامل   
 در اصـول  باشد كـه   ميتوحيد به اقرار به كلمة اخالص، الزم آيد، دو وجه بلكه دو قول  

 ما پيش از اين در همين كتاب به آن اشاره كرديم و گفتيم كه نفـيِ                 1.فقه ذكر شده است   
مگر  ممتنع است    ثبوتدر مقام    درست نيست و گفتيم كه سلبِ تام         قلبه حكم ع  طبيعي  

منه مـذكور باشـد      اشكالي ندارد كه مستثنا، متصل و مستثني       بنابراين ؛ ادعاء و تخيل   بنابر
ال علم   : يعني داشته باشد؛ ، موصول، اشاره به علم      در اين صورت   مفهومِ علم است و      كه

 »ما« چنين يكي از وجوه بالغت اين آيه است و اگر         هما علماً علّمتنا و حذف عائد،       لنا إلّ 
خللي به مقـصود مـا      هم زياني و    ماي وقتيه و زمانيه باشد، يعني إلّا في وقت علّمتنا باز            

  .درياب و غنيمت شمار .گرددوارد نمي
   

  وجه يازدهم

  جايز بودن اظهار شك نسبت به عقايد
   دادن  توجـه يـات سـه گانـه،       يكي از وجوه لطف و مظـاهرِ حـسن و بالغـت در ايـن آ               

  مردم به اين اصـل اسـت كـه تـصديق، اذعـان، ايمـان و ايقـان، بـدون دليـل و برهـان                         
   بايـست بتوانـد   الوجـودي در هـر جـايي مـي        كـه هـر ممكـن     هيچ معنـايي ندارنـد و اين      

 تـا شـك و      نمايـد اي را كـه در دل دارد اظهـار           هر شك و شبهه    خدشه و مناقشه كند و    
 به دست   مشكلها، رهايي يابد و حلّ همة اين        خيالها و   ها همتورود و از     از ميان ب   ها شبهه

ا بـا   گونه كه مـشكالت مـ      همان خصوصيتي ندارد خداوند تعالي است و حلّ اين مشكل        
ها مواجه شويم تا كارِ ما مستلزم شود؛ بدون اينكه به صورت استقالل با آن  اذن او حل مي   

 كـسي روا   رو بـر  گونه است؛ از ايـن    ز همين حل مشكالت فرشتگان ني   . شودكفر و الحاد    
اي صورت گرفته است؛ زيرا چنين      نيست كه گمان كند ميان آنان و خداوند تعالي مقابله         

  . كفر و زندقه استهمانتوهمي عين تحديد و اشاره و عين خلو و تفريغ و آن، 
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  وجه دوازدهم

  ها دلدرها براي تأثير رعايت تركيب
 واو، ثم و فاء و ترك واو، ثم و فاء يـا ذكـرِ فـاء در برخـي از                     آنچه در اين آيات از ذكرِ     

هـاي دخيـل در كيفيـت اصـوات         جمالت متأخّر صورت گرفته، همگي راجع به تركيب       
ترين مسائل ملحوظ در آيات     منسجم با دل و جانِ مخاطبان است و اين موضوع، از مهم           

سـرِ تـسليم فـرود     برابر آن  غربي دروشرقي و  و به اين عرب خاضع شده        شريفه است 
آمده هـر چنـد خـالي از     ـو از جمله همين تفسير   ـ و آنچه در كتب تفسير   استآورده

  .  استتر و نيكوتر آن لطيفلطف نيست ولي 
  

  وجه سيزدهم

   ضمير يا اسم ظاهرپيرامون آوردن
لـم  اي بـه عنـوان ع     مـورد نـدا در چنـين آيـه         »آدمِ«  كه ثابت كـردن    دانستيپيش از اين    

 طينت  اينكه احتمال دارد كه علم جنس باشد و         و. شخصي، هنوز مبرهن و معلوم نيست     
  شخـصي  به عنوان آدم   كهو سرشت آدم، اين چنين است؛ بنابراين آنچه در تفاسير آمده            

  ـ )ص(غيـر از پيـامبر مـا    ـ و رسـل    ديگر انبيـا مورد ندا قرار گرفته است، زيرا او مانند
  .است، ناتمام است

 است؛ بـا وجـود      »أنبئهم بأسمائهم «در عبارت    »أسماء«  ديگر، تكرار اسم ظاهرِ    نكتة
أنبـئهم  « :شـد اگر با استفاده از ضمير گفته مـي       كه  رسد  كه در نگاه نخست، به نظر مي      اين
نيـز ايـن تكـرار صـورت         »فلما أنبأهم بأسمائهم  «چنين در   بود؛ هم بهتر مي  »بها« يا »بهم

و  »أسـماء « افـزون بـر متمركـز سـاختن مـسأله پيرامـون       ـ اين تكرار  ولي. گرفته است
كه آوردن ضمير مؤنث فقط در اي دارد و آن اين اشاره به نكته   ـ »عالم أسماء « بزرگداشت

 براي ويژگي و خصوصيتي است كه بر بزرگان، پنهـان اسـت   ،آنغيرنه  اين آيات   ابتداي
  . و به خواست خداوند پس از اين، توضيح كامل خواهيم داد
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 با ضمير   »أنبئوني«  مخاطب قرار دادنِ فرشتگان در آية نخست به وسيلة         چنين در هم
 نزاع، طرف آنجادر  »آدم« كهر غايب، لطفي نهفته است و آن اينجا با ضميمتكلم و در اين 

. شودا و شكايت، حل مي    برند دعو ب فرشتگان به جهل و عجز خود پي         و آنگاه كه  نبوده،  
  ضــمير غايــب باشــد؛ زيــرا گفتگــوي آنــان ســه جانبــه بايــست  ســوم مــيامــا در آيــة

 خداوند تعالي بـر آنـان ديـده         گردد و در آن غلبة    ليه فرشتگان مي  شود و آيه دليلي ع    مي
  .  استغالب و چيرههميشه  البته خداوند، ؛شودمي

آيد كه  ندرت پيش مي  ه   امتحان، ب  رد در موا  اينكهوجه ديگري نيز محتمل است و آن        
كـه امتحـان كننـده      وش بتوانند از عهدة همة كار برآينـد بـه ويـژه وقتـي             افراد زيرك باه  

رو چه بسا در امر خداوند به فرشـتگان، بـه ويـژه در اضـافه                 خداوند تعالي باشد؛ از اين    
 ـتعـالي    ـكردن آن امر به ضمير متكلم خداوندي قصد تعجيز آنان بوده، ولي در امر او  

از حضور در محضر كبريائيش و جهـت دادن او          به آدم با ضمير غايب، معاف داشتن او         
رو آدم توانـست اسـماء را    بوده اسـت و از ايـن  آفريده شده ،به حضور در نزد فرشتگانِ  

  .  امور است حال، خداوند است كه عالم به همةبه هر. بگويد
  

  وجه چهاردهم

  پيرامون خبردادن فرشتگان
 ادب اين است كـه اخبـار بـراي          الغت و بدانشمندان  يكي از مسائل مورد اختالف ميان       

 ندارد و وقتي خبر دادني وجود نداشته باشد         وجودشود و گرنه خبر دادن،       مي برپا هفايد
 خـصم اسـت؛ زيـرا    سخن مقابـل و صدق و كذبي در كار نخواهد بود و اين آيه دالّ بر          

  واسـت عـالم   ـتعـالي    ـكه خـود او    آنباكند؛ خداوند، فرشتگان را امر به خبر دادن مي
 ،مـراد از آن    و   ، مجـاز  »أنبئوني«رو  ست؛ از اين  نيمخبرٌله  به   نسبت خبر آنان    اي در  فايده

اي  و مقابلـه، اضـافه     نزاع حضور خداوند در مجلسِ      دليلاست و اين اضافه، به       »أنبئهم«
  . إشراقي است
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  :، ايرادهايي وجود دارداين سخنبر 
 در مـدلول  كـافي اسـت كـه      و   ،دشو نمي ديده در مدلولِ تطابقي،     فايده فقط  :نخست

 كـافي  زمصـورت جـ  جز يـا  آن به  و براي تحققِ خبر، صدور وجود داشته باشد التزامي  
 محتوا و خبر از مفـاد جزم به  ترديد بي مخبِر بر كذبِ خبر     آگاهياست و گرنه در موارد      
  .شود  نميآن از سوي گوينده بيان

كه  ـر چند اين فايده براي آمر  در موضوع مورد بحث ما، فايده در خبر است ه :دوم
 و ايـن نيست؛ زيرا مخبرٌله در حقيقت همـان فرشـتگان هـستند؛     ـخداوند تعالي است  

؛ ولي آنچه راجع به خداوند است داراي فايده است ـو نه خداوند   ـخبر نسبت به آنان  
  . شوداين است كه جهالت فرشتگان نسبت به اسماء، آشكار مي

 اگر فرشتگان به افساد آدم در زمين      اينكه و آن    لي وجود دارد  خدشه و اشكا  جا  در اين 
توانستند مدعي شوند كه او به خداوند دروغ گفته و چيزي از اسـماء              داشتند مي باور مي 

 آنان آمادگي يادگيري اسماء و ياد دادن به آدم را داشـتند، ديگـر آدم بـر                  و اگر داند؛  نمي
د تعالي آدم را تعليم داده و آنان را تعليم نـداده            آنان برتري و تفوقي نداشت؛ زيرا خداون      

؛ زيـرا  مطلب بدتر اسـت دانستند،  و اگر فرشتگان از پيش مي      گردد برميبود پس محذور    
ويش  در خبر دادن خاي هفايد ـافزون بر شناخت خود نسبت به او و برتري خود   ـآنان  
  . جود داردجا مشكل و معضلي سخت و جدي ورو در اينديدند؛ از ايننمي

 فرشتگان به علم و حكمـت خداونـد تعـالي آگـاه بودنـد و نيـز                  :يمگويدر پاسخ مي  
رو وقتي آدم از أسماء دور است؛ از اينه  نواقص باز همة ـجلّ شأنه  ـ دانستند كه او   مي

 بود حـضرت ها بود و اگر خبر او كذب و افترا مي آگاه به آن حق خبر داد بالطبع حضرت   
  . كردكوت نمي هرگز سحق تعالي

تصديقي بر صدقِ خبررساني آدم اسـت و منعـي از            »ألم أقل لكم  «چنين عبارت   هم
  عدم خروج آنان از جهالت با خبر رساني او نيست؛ با وجود ايـن، آنـان متوجـه كمـال                    
  آدم و لياقت و برتري وي بر خودشان شـدند؛ همچنانكـه بـرادران يوسـف بـه برتـري                    

 خداوند، او را بـر آنـان برتـري داده اذعـان و اعتـراف                كهاينوي بر خود پي بردند و به        
  . كردند
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  وجه پانزدهم

  » تكتمون«و  »تبدون« پيرامون
حذف عائد، جايز و چه بسا اين حذف، دالّ بر عموم باشد؛ هـر چنـد بـه نظـر مـا ايـن          

دانـيم؛ زيـرا    سخن، خالي از اشكال نيست؛ بلكه اصـالً چنـين ادعـايي را درسـت نمـي                
 و اطالق، صفتي خارج از لفـظ اسـت و در   ستنارسا عموم لفظي برلت آن دالترديد   بي

أعلم ما تبدونـه    « :فرمود اگر خداوند تعالي مي    و آن نيازي به حذف عائد نيست؛        رساندن
  .پس بينديش. آمد، الزم ميهمه چيزسريان علم او به  »و ما تكتمونه

آوردن  و   »مـا تبـدون   «در   فعل ماضي    نياوردن است   مهما   بالغت در اينج   بنابرآنچه  
اند، تا نوبـت     ال نشده ؤمتوجه س مفسران  گويا بيشتر    است و    »و ما كنتم تكتمون   « در   آن

  .به جواب برسد
چيـز وجـود    جـا دو     در حكايت آدم تا اين     ، است روشن شده  نگارنده   برايچيزي كه   

 مذكور، يعني همان نـسبت دادنِ فـساد و خـونريزي بـه آدم و ديگـر                داستان   يكي: دارد
: اينكهبوده و آن ] فرشتگان[خيالي و خطور ذهنيِ داستان  و داستاني كه ذكر نشده است،   

 چگونه خليفه و جانشين خداوند      كند و آن در علم و عمل پست است پس           مي فساد آدم
  كـرده و آشـكار     شود و اين رازي پنهان اسـت كـه آنـان، آن را كتمـان مـي                قرار داده مي  

رو   از همـين »إن كنتم صادقين«اً به اين امر است و عبـارت   آيه ظاهر كردند و اشارة  نمي
يم كـه معنـاي     ذكر شده است و البته معناي صدق را پيش از اين توضـيح داديـم و گفتـ                 

در آنجا گفتيم كـه     . گويند نيست كه مفسران مي    كه به آن معنايي   درست آن چيست و اين    
درياب و  . توصيف شود  گونه نيست كه مانند كالم، به صدق و كذب        خطورات ذهني اين  

  .غنيمت شمار
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  فقه

  عالم در زميننكردن فساد 
و  كه افساد در زمين خواه كم و خواه زياد مورد نفرت است              ودش   مي مومعلاز اين آيات    

كند و اگر در زمـين فـساد        كه عالم در زمين فساد نمي     از نظر شريعت، ممنوع است و اين      
 بـر   آن، اعم از احكام مختلف مستحبي و غيركند، عالم نيست و احكام عالمِ در شريعت  

 از عـالمي در زمـين سـرزند    ـظاهر  به  ـ اگر چنانچه فسادي  اكنونشود؛ او مترتب نمي
  .  امكان دارد در آن مصلحتي نهفته باشدزيرا تدبر و تأمل كرد؛ بايست مي

 بـر  دادنِ فساد به آدم و حكايت تعليم آدم و مقـدم داشـتن او      نسبت وچه بسا داستان  
فرشتگان در علم، به مالزمت ميان علم و عدم فساد اشاره داشته باشد؛ هر چند فـساد از             

 علم، شـرّ   :ي كه گفته شده   ي تا جا  ودش   مي آشكار نظر شكلي و ظاهري تنها از سوي علما       
   . پس در آن بينديش. فساد است علمو

  
   ممنوع بودن كذب

؛ هر چند داللت آن بـر حرمـت         رسد  مي به مشام  نيز   دروغاز آيات مذكور، ممنوع بودن      
مگر بـا   .  داللت ندارد  بر حرمت دروغ به اطالق    اإلطالق، روشن نيست؛ بلكه      ، علي دروغ

از داللـت   خارج   آنچه گذشت كه صدق، در اين آيه از صفات كالم نيست؛ آيه            توجه به 
  .توجه كن. باشد  ميبر اين مسأله

  

  به همهنسبت  علوم  جواز تعليم همة
 در فـرض اينكـه     ولـي    ؛كه داللتي وجـود نـدارد     ز آدم، شخص خاصي باشد،      اگر مراد ا  

لِ به اين آيات بر جواز تعليم همة علوم          باشد، استدال  مراد بشر،   سرشتطبيعت انسان و    
يا آدم اسكن   « كه عبارت    پندار افراد، از زن و مرد جايز خواهد بود و اين            نسبت به همة  
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 نابجاسـت؛   پنـدار و گمـاني    داللت دارد،    »زن« برابردر   »مرد« بر »ةالجنأنت و زوجك    
 عنوان كلـي    ه كه فرد خاص را ب     اشكالي ندارد زيرا هر فردي از افراد انسان، آدم است و          

يـا إنـسان اسـكن أنـت و      : گفتـه شـود  زيـد  اينكه به انندد؛ ماو عام مورد خطاب قرار د 
، شـخصِ   نور از آ   بعدي معلوم نيست كه منظـ      ، در آية   آدم اينكه افزون بر  .ةالجنزوجك  

  . خاصي از افراد موجود در اين زمين باشد
  و  بـه آن طينـت     نسبت، اين تعليم عام     اين فرض بنابر  : آيد  مي ، به دست  از همه اينها  

خـارج شـده     حرام است با دليلي خاص از اين قاعـده،           در شرع  و آنچه    باشد مي طبيعت
 است و بـا   آفرينشِ تكوينيِ   توان ادعا كرد كه اين آيات، تشريحي از يك          ؛ پس نمي  است

فهميـده   »مـورد مـشكوك   « ، حـالل بـودنِ تعلـيمِ      آنهـا از  بنابراين   ؛ارتباطي ندارد تشريع  
  .ر كنتدب. شود نمي

  

  )بيني و پيشگويي طالع(جيم ننادرستي تپيرامون 

ندارند، برنادرستي و   » ال علم لنا إلّا ما علّمتنا     « : در اين سخن خداوند    يتحقيقبرخي كه   
ايـن  : آمـده اسـت   ) ره(شيخ طوسي  تبيان  در 2.اند استدالل كرده به اين آيه     1نجيمبطالن ت 

دانند  مي اسباب كه ستارگان را     باشداعتقاد بر بطالن، شايد نسبت به كار و اعتقاد كساني           
دانند كـه خداونـد قـرار داده اسـت          ها را دالالت بر احكامي مي     نه دالالت؛ اما آنان كه آن     

شك او سـتارگان را     دانيم و بي  خداوند به ما آموخته نمي    كه  آنچه را   غير  گويند كه ما    مي
  3. براي ما قرار داده است و راهنماييدالالت
ها بسيار در تفاسير تكرار شده است و منصف         امثال اين مباحث و استدالل     :گويم مي

 قـدر  گران به دور از ايـن آيـات شـريفه و از آن آيـه             هايي بحثيابد كه چنين    آگاه در مي  
الت  اين مسائل و اسـتدال     نتيجه كتب تفسيري،    حجم فراوان پيش از اين گفتيم كه      . است
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 علم، در   شود كه فخر رازي به مناسبت كلمة      ي، مشاهده م  جااست؛ به عنوان نمونه در اين     
ـ و ديگـر مـسائل علـم    ـمباحث علم، شرافت، حدود و ماهيـت آن     و 1شـود  وارد مـي  

ي بالغ بر صد مجلد پيرامون شعري از اشـعار جـاهلي   روشن است كه تأليف كتاب بزرگ   
   فخـر در تفـسير كبيـر را در پـيش     چنانچـه شـيوة   ـو غير جاهلي به هر زباني كه باشد  

  در مفـاد ويـل انديـشيدن  أو صاحبان ت مفسران،  وظيفةاينكهبا پذير است؛ امكان ـگيريم  
 و خيـال بـه آيـات     نـه تـصور  ،آيات شريفه و اموري است كه از نظر تصديق و داللـت           

 كه ممكن باشد، الزم است؛ زيرا كالمِ الهي،         چند دقت مرتبط است و در اين مرحله، هر        
شاملِ مسائل پراكنده و رازهاي بسيار در قول و ادبِ ظاهري، باطني، نقلي، عقلي، اصلي               

 وحـي و  انند امور گوناگونِ منسوب به ائمةهم ـ؛ براي اينكه اين آيات  باشدو فرعي مي
  . داراي بطوني بالغ بر هفت يا هفتاد است ـيل تنز

 اسـت و    سـخني  از نجـوم،     به دست آمده   بر احكام    كه نادرستي تكيه  گزيده سخن آن  
ي  ديگـر نيـز مطلـب  ، كند  مي داللت بر مسائل مادي و معنوي    ستارگانواقع  در    آيا اينكه
، ي و امـر   سـخن سـوم   ،  پيـشگويي  نجـوم و     مت و بيگانگي اين آيه از موضوع حر       است
و ديگران   از خداوند است  علم مانند ديگر فيوضات     صورت  كه   است؛ به دليل اين    روشن
  .دارند آن دخالت در مادة
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  اصول و كالم

  مسأله نخست

  داللت جمع محلّي به الف و الم بر استيعاب

دي بـراي كـساني            »األسماء كلّها «تأكيد، خالف اصل است؛ لذا عبارت        دليـل و يـا مؤيـ
كند؛ به نظـر مـا نيـز         جمع محلّي به الف و الم بر استيعاب داللت نمي         است كه معتقدند    

شـود؛ لـذا ايـن موضـوع         حاصل مي  »كلّها« ن است؛ بنابراين، استيعاب از كلمة     حق همي 
  . جاي تدبر دارد

  

  مسأله دوم

  استعمال در بيشتر از يك معنا
ز اسماء، خود عالئـم و      كند؛ بنابراين ا  اين آيه بر جواز استعمالِ واحد در اكثر، داللت مي         

 كه مسميات از ضمير جمع      گمانشود و اين    يك استعمال اراده مي   درنيز ذات مسميات،    
  جز اشـارة   جايگاهي است زيرا ضماير،     پنداري نادرست عقالئيِ راجع به آن، اراده شده       

 مگـر  .ندارند مانند اسماء اشاره     ضماير وضعي جز   تحقيق،   بنابر ندارند و    آنچه گذشته به  
 شده و سپس از ضمير،      بكار برده اينكه گفته شود اسماء نخست در عالئم و مشخصات،          

 حقيقـت اسـتعمال، چيـزي جـز اسـتيفاي           زيرا،   است  شده ارادهاسماء  از  معناي ديگري   
برداري از معاني لغات نيست و اين همانگونه كـه ممكـن اسـت بـه                 معاني الفاظ و بهره   

 طـور مفـصل در   و ما بـه  ـلقاي آن نيز امكان دارد  هنگام القاي كلمه تحقق يابد پس از ا
پـيش   اين استعمال واحد در اكثر بنابر ـايم    كردهبحثپيرامون آن  تحريرات في األصول

رو نبايـد ميـان ايـن دو موضـوع خلـط            ؛ زيرا استعمال غير از القاء است؛ از ايـن         آيد نمي
  1.حاصل شود
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  مسأله سوم

  تكليف ناتوان
  آن را  و قـدرت     ل، در جواز تكليف عـاجز بـر آنچـه كـه تـوان             نظر علماي كالم و اصو    

   است؛ برخـي بـا ايـن آيـه بـر جـواز              مختلف،  )به اصطالح بر تكليف ما اليطاق     (ندارد  
 و  ناتواننـد اند؛ دليل آنان اين است كـه فرشـتگان از خبـر دادن اسـماء                 آن استدالل كرده  

ـ   (خداوند به اين موضوع، آگاه است،        ان را بـر ايـن كـار تكليـف     ولي با وجـود ايـن، آن
  1.)كند مي

  إن كنـتم  « :سـخن خداونـد  بـه گـواه    ـكـه آن را   برخـي ديگـر   نظـر فخـر رازي و   
 نيـست؛  تمـام و درسـت   يد، نظـر ندان و اعتراف به عجز ميسرزنشبراي  ـ  2»صادقين

وجود شك و شبهه است هر  ـ  ذشتـگونه كه گـ همان سخن خداوند تعاليبلكه ظاهر 
  . د جواز تكليف مذكور استچند شاهد و مؤكِّ
 اين است كه، هيأت امر نه براي تكليف، بلكه براي تشويق، برانگيختن تحقيق مطلب

 بـه كـالم     افزوده شـده  ، از امور     آن و تحريك اعتباري، وضع شده است و تكليف و غير         
 ،همچنـين ؛  باشـد   مي دو  آن  از حدود داللت امر و نهي و صيغة        و خارج ود  ش   مي فهميده
شود؛ زيرا امكـان دارد   نمياستفاده فرشتگان جهالت و نادانيم شد كه از اين آيات،       معلو

اند؛ آري داللـت بـر حـال خـود           جواز ابراز علم در اين ميدان، اطالع داشته        نبودآنان بر   
  . ماندباقي مي

شود اي از قرائن، معلوم مي    پاسخ، همان است كه به آن اشاره شد و بدون هيچ شبهه           
  .  تكليف از آن، وضع نشده استةجا براي استفاد اينر دركه ام
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  مسأله چهارم

  پيرامون حروف تامه
ها بـه قـول     و محتاج به خبرند و چند تا از آن         حروف و افعال، همچنانكه ناقصه       اينكهدر  

  : گويدابن مالك كه مي
  1فتي و ليس زال دائماً قفي             و ما سواه ناقص و النقص في      

پديـد  نظـر   اخـتالف  ـبه تبعِ گروهي از نحويان   ـاند، ميان اصوليان  ر نقص دمنحصر
بـه تامـه و ناقـصه تقـسيم          »كان« ها تامه هستند، همچنانكه   آمده است كه آيا برخي از آن      

شـوند و لـذا     شوند و نيز آيا در جنبة سلب، به سلب تام و سلب نـاقص تقـسيم مـي                  مي
 ايـن  اينكـه تواند تام باشد يـا  مي ـنظر نحويان   بر خالف ـ »ليس« و يا »ال« حرفي مانند

  گونه نيست؟ 
بر نفي تمام اسـتدالل كـرد؛ زيـرا          »ال إله إلّا اهللا   « اخالص يعني    چه بسا بتوان با كلمة    

امكان فرضِ خبر محذوف به وجه صحيح وجود ندارد تا از شهادت مذكور، شهادت بر               
تفصيل اين موضـوع در اصـول       . دآيست  بدوحدت ذاتيِ وجوبيِ مانعِ از تعدد و شرك،         

  .  تعالي خواهد آمدشاءاهللا إنآمده و در جاي خود 
  امكان اسـتدالل بـر تمـام، وجـود دارد؛        »ال علم لنا إلّا ما علّمتنا     «چنين با عبارت    هم

   »ال« اي از علـمِ منفـيِ بـه        موصـول اسـت؛ پـس كنايـه        ،»ما« زيرا معروف، اين است كه    
ــري    ــراي آن خب ــابراين ب ــت؛ بن ــه   اس ــست، بلك ــرّغ ني ــتثناء، مف ــدارد و اس ــود ن    وج

  نياز از خبر   تام و بي   »ال« رو كلمة ، طبيعيِ علم است؛ از اين     مذكور است و آن   منه   مستثني
  . است

 كه مراد از تمام و عدم نياز به خبـر،         يمپيش از اين در جاي خود بيان كرد       : گويم  مي
متنع اسـت؛ ولـي اگـر مـراد از آن،           اگر اعم از خبر مصطلح در نحو باشد، ممنوع بلكه م          

 بـه عنـوان مثـال      است؛   درستيمفاد قضاياي سه گانه و جعل تركيبي باشد به جا و عين             
   تام باشـد چـون خبـر محـذوفش موجـود            بودنو منظور از آن،      »كان زيد « :يماگر بگوي 
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 جمالتي مانند كان زيد قائماً و ديگر جمالتي كه جعل تركيبـي بـه آنهـا    برابردر  ـاست  
 »كـان زيـد موجـوداً   «  از آن، عدم احتيـاج بـه  مراد اگردرست است؛ اما  ـگيرد   علق ميت

 »ليس زيد «  محذوف است و در عبارتي مانند      »موجود«ترديد   بيباشد، ممتنع است؛ زيرا     
خـود، در نفـس وجـود دارد؛ پـس چگونـه             »وجود تصوريِ « معقول نيست؛ زيرا زيد با    

اسـت؛ يعنـي لـيس زيـد        مـراد    خـاص    ين، سلب د؟ بنابرا سلب مطلق، معقول خواهد بو    
 اين معنا معقول نيست، ولـي بـا آن معنـا معقـول              به اين نقص    بنابرموجوداً في الخارج؛    

  . است
ايـن   »ال علم لنا إلّـا مـا علمتنـا        «شود كه معناي عبارت      از آنچه گفته شد معلوم مي     

بـه اينكـه   «مـشان   از اين رو محذوف، چيزي است كه بر عل    ؛»ال علم لنا بشيء   « است كه 
  شود پس چنين سلبي اضافي است نه اطالقـي؛ زيـرا آنـان             ؛ منطبق نمي  »دانندچيزي نمي 

است و اين از چيزهايي است كـه         »ال« آري، مستثني همان اسم   . داننددانستند كه نمي  مي
 ر زمرة يابد و مانعي براي قرار دادن چنين چيزي، د        اي به آن راه نمي     و شبهه  بعدي ندارد 

پـس   »ال علم لنا بأن زيداً يفعـل كـذا  «  سلب ناقص وجود ندارد؛ يعني   برابرتام در   سلب  
رود؛ لذا نبايد از اين امر، غافل       اين به حسب اصطالح، در زمرة سلب ناقص به شمار مي          

   . و مطالب را به هم آميختبود
  

   پنجمهمسأل

  رساندجمع مضاف، عموم را مي
ممكـن  . كنـد  عمـوم مـي     جمع مضاف، افـادة     اين است كه    مسائل اصولي، يكي   از جمله 

 مذكور قرار را مجوزي براي استدالل بر قاعدة  »قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم    « است كسي 
 بر سـبيل  ـ » اسماءهمة« دهد؛ زيرا مقتضاي آنچه از نخستين آيه معلوم شد اين است كه 

جا نيز ألسماء در اينشود كه اده مي است؛ لذا از آن فهميمرادمقصود و  ـعمومِ استغراقي  
  . عام است
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 رسـاند  ميرا  اشكالي كه بر استدالل فوق وارد است اين است كه جمع مضاف همان      
 آن داللـت ؛ زيرا وجه رساند  از آن را نمي    و بيشتر  رساند ميكه جمع محلّي به الف و الم        

شـود و   و اين تنها با استغراق، حاصـل مـي   رساند را مي تعريف   اين است كه الف و الم،     
 اختـصاص    آن، عمل كرده است؛ ولي اگـر افـادة          مانند رساند  مي را اضافه، تعريف    چون

در اصول، گفته شد كه الف و الم در جمـع           . كند نه تعريف، ربطي به وجه مذكور ندارد       
  عهـد ذكـري، حـضوري يـا ذهنـي باشـد            تعريف را در آنچه   براي تعريف نيست و تنها      

؛ بله، وقتي جمع، بدون الف و الم باشد         دنداللت ندار بر چيزي   اين دو    و گرنه    رساند مي
كنـد و    تكثيـر مـي    به طبع داللت بـر    به خاطر تنويني كه واقعاً يا حكماً بر آن وارد است            

 مانع دخـول تنـوين گـردد؛ در حكـم مهملـه قـرار                و چون الف و الم بر آن داخل شود       
  . قدمات حكمت استمتوقف بر م ـهمانند اين مقام  ـ  آنگيرد كه داللت عقلي مي

  دالّ بر  اينكه عموم از سومين آيه است؛ نه        اي بر ارادة  ع؛ نخستين آيه، قرينه   در مجمو 
  .  عمومي استغراقي وضع شده استاين باشد كه جمع مضاف براي افادة

  

  مسأله ششم

   واضع، خداوند است اينكهداللت آيه بر 
معتقدند كه واضع خداونـد     گروهي  :  واضع كيست اختالف دارند    اينكه در   علماي اصول 

برخي هم معتقدند كه    . تعالي است و گروهي معتقدند كه واضع اشخاص خاصي هستند         
واضعِ الفاظ، نوع بشر است؛ لذا وضع، به حسب نياز و اغراض، به شـكل تـدريجي بـه                   
وجود آمده و پس از پيوستنِ قبايل و طوائف به يكديگر، دايرة لغات گـسترش يافتـه و                  

  . شده استپيدا معناي واحد  رايمختلف بالفاظ 
 ماننـد  ، برخي آيـات بهچه بسا  ـ يعني براي واضع بودن خداوند ـبراي نظر نخست  

شـود كـه خداونـد       دانسته مـي   اين آيه  از   و؛  ودش   مي استدالل »و علّم آدم األسماء كلّها    «
اء را به    و سپس آن اسم    پرداختهتعالي براي معاني و طبايع كلّي، در ابتداء به وضع الفاظ            

معاني را بر فرشتگان عرضـه كـرد و آن    ـجلّ و عال   ـپس وقتي وي  . آدم آموخته است
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  را آنهـا  اسـماء   ـ  )ع(بـر خـالف آدم   ـطبايع و حقايق را براي آنان آشكار كـرد و آنـان    
كه آدم آن الفاظ را فرا گرفت، علم وي به فرزندان و نـسل               از آن  پسسپس  . دانستندنمي

 . مانداين رو وجهي براي ديگر اقوال باقي نميوي منتقل شد؛ از 
   أعـالمِ اشـخاص را   ـيعنـي واضـع بـودن خداونـد       ـمعتقدان به اين نظـر   : گويم مي

  وآنگـاه   هـستند؛    آنهـا ، پـدرانِ    اسـامي فرزنـدان   ضرورت واضـع    به  كنند؛ زيرا   استثنا مي 
  و بـه كتـب   هـا وضـع شـده    الفاظي كـه بـراي آن  به معاني جديد و  ـدر اين اعصار   ـ كه

  .  كـه واضـع آن الفـاظ خداونـد تعـالي اسـت             يـابيم مـي  درها بنگـريم    مؤلفه و اسماء آن   
شود كه حكايت آموزش اسماء به آدم، از قبيل ايـن اسـماء             سان براي ما روشن مي    بدين

  .لفظي نيست
 تعالي است؛ بـراي     توان گفت كه وضع هر انساني، وضع خداوند       به عبارتي ديگر مي   

؛ لـذا مـانعي     آن است  مستند به معلول، به طريق اَولي مستند به علت           هايكاركه همة   اين
الفاظ خداوند تعـالي اسـت زيـرا هـيچ چيـز از دايـرة               واضع  وجود ندارد كه گفته شود      

همچنانكه مانعي ندارد كه بگوييم واضـع       . حكومت و سلطنت و قدرت او بيرون نيست       
  .يت خداوند استواضع  در طول،شخص نه نوع

ي برايش قـرار    ماپيش از اين همن    1؛لم نجعل له من قبل سمياً     « عبارت   اين آيه  از   تر روشن
 پس از اين، توضيح بيشتري پيرامـون مـسأله اسـماء و مـسميات               شاءاهللا  إناست   ».نداديم

  . تواند سودمند واقع شودخواهد آمد كه در اين مرحله از كار مي
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  مباحث عقلي و فلسفي

  مسأله نخست

  ونگي تعليمپيرامون چگ
بـه سـبب    ـ آيـا تعلـيمِ معلمـان     اينكـه  فيلسوفانِ فلسفة اعال و حكمت عامـه، در  يآرا

افاضـة   ـپذيرشي كه در مادة نفسي و هيوالي موجود در طينت و طبيعـت وجـود دارد    
هـا از    كار آنان، به نحوي از بساطت و تركيـب، كنـار زدن حجـاب              اينكهعلم است و يا     

   .باشد  مختلف ميعت است؟صورِ علميِ موجود در طبي
    موضـع خـالف، محـل نقـض و ابـرام و قيـل و قـال و       اينكهافزون بر  ـاين مسأله  

 است؛ زيرا با ياز مشكالت مباحث الهي و از معضالت مسائل طبيع ـهاست   »إن قلت«
ـ                    ه مسائل گوناگون پيوند دارد و حقِ مراد و منظور اصـحاب آن روشـن نـشده اسـت؛ ب

يابيم كه حق و حقيقيـت مـسأله را بيـان           همين خاطر ما در اين آية شريفه، چيزي را مي         
ظاهر در اين است  »و علّم آدم األسماء كلّها   «: فرمايدميكه   خداوند تعالي    چونكند؛  مي
زيـرين و   قابليت بوده است؛ زيرا با حركت طبيعي از مـادة           تنها   آدم،   سرشت و خاك  كه  

  ت بـــه ســـوي طبقـــات ســـماوات و از علقـــه، مـــضغه و  و از ارضِ نخـــسپـــست
   علمـي در خـود،   تهاي صـور حركت ادامه داده تـا بـراي نـزول همـة        حركت كرده و به     

   ي و اسـما   تهاصـور همـه   جا كه فيض عـام، و فاعـل تـام بـوده،             آماده شده است و از آن     
ــت؛   ــده اس ــازل ش ــزد او ن ــم ن ــن معل ــابر اي ــالي  بن ــد تع ــز خداون ــست ج ــن و؛ ني    اي

ها از هيوال و ماده است، از يـك جهـت درسـت             تعليم، برطرف كردن حجاب   سخن كه   
  . نيست
خـارجيِ دارايِ عمـر      كه آدمِ مورد تعلـيم، نـه آدمِ شخـصي            دانستيچنين، وقتي   هم

و  ـ بنـي آدم اسـت    موجود در هر انساني و در وجود همة كلّي آدميِ خاص، بلكه جنبة
ت پنهان در آن نهفته است و اسـماء          و تركيب و به صور     ت آن علوم به شكل بساط     همة

از سوي خداوند صاحب اسماء بر آن افاضه شده است؛ زيـرا آن قابليـت خـاص در آن                   
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 روشـن   ـانـد    وجـوديِ خـود رسـيده   وجود دارد؛ به خالف فرشتگان كه به نهايت حـد  
ه، كند؛ زيرا افاض   فيض مي  زند نه اينكه افاضة   ا را كنار مي   هشود كه معلم، تنها حجاب    مي

آورد دهد؛ بلكه چيزي را به ياد متعلم مـي        معلم صورت را نمي   . حق خداوند تعالي است   
، پنهان بـوده اسـت؛      زمانهاي دور كه پيش از آن در معراج آدم رخ داده بوده و نزد او از               

  آنچـه كند، از جهتي عاطل و باطل اسـت و نظـر بـه            پس، اين سخن كه معلم، افاضه مي      
. حق اسـت  نظر، هر دوسازيم و برتو خوانديم    به ذهن نزديك     كرديم آن را   بيان و تالش  

نبـاش، و سـپاس و   و از جـاهالن     براي تو گشوده شـد، گـوش فراگيـر           آنچه را كه     پس
   .ستايش را پروردگار جهانيان است

  

  مسأله دوم

  پيرامون تجرّد نفس
ت كه براي شود، اين اساز اين آيه استنتاج مي ـ موازين عقلي  بنابر ـاز مسائلي كه  يكي 

اي است كه وي با آن، جامع اسماء الهي و صفات كلّي و سـعة               آدم در قوس صعود، قوه    
فكان قـاب قوسـين     « :گرددگردد به وجهي كه قوس مذكور با آن، كامل مي         وجودي مي 

پذيراي يادگيري اسـت كـه بـا          اين ماده  و ».اندازه پهناي دو كمان يا نزديكتر شد      تا   1؛أو أدني 
ضعف بـه قـوه، از نقـص بـه كمـال و از        از  اتيِ طبيعيِ عشقيِ سجلي     حركت جوهريِ ذ  

خارج از قـوانين علـت و   او را  تعليم خداوند تعالي، و آيد  مي درهيوال به صورت مطلق  
مانند تعلـيم وي بـه    ـتعالي   ـمعلول و مسائل الهي و طبيعي عالَم نيست، بلكه تعليم او  

به سبب اختالف قابليـت كـه    ـكه گفته شد  گونه مانه ـمن و ديگران است و فقط مواد  
  . شودهاي موجود است، با يكديگر، متفاوت ميمربوط به علل سابق و زمينه

 اسـت و اخـتالف آن در         و شـريك   سرشت كلّي آدمي، در آن قابليت عامـه، سـهيم         
   است و ايـن     مادرانو  پدران  و  ها   و در زمينه  بعدي، از جانب علل و اسباب        هاي حجاب
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پس وقتي قابليـت  . كند افراد و اشخاص تفاوت ميبنا به ـشود  نكه مشاهده ميهمچنا ـ
 براي اسماء الهي و صفات كلّي، به شكل عموم و استغراق، در وجود              و استعداد عمومي  

شـود و ايـن      وجود، قوس صعود كامل مـي      دهنده و گيرنده   باشد، با وصول او به       انسان
كـرده و بـه آن حـدود        گذر   ماده    كه از حد   ودش   مي حاصلامر، تنها براي آن مجرد كلّي       

 او بـراي     و اسـتعداد    قابليـت  دومتجـرد آدم و     نخـست    و با آن     ،كلّي سعي رسيده باشد   
  راز در آن   شـود و نيـز چـه بـسا           اسـماء در آن اسـت ثابـت مـي          تجرد تـامي كـه همـة      

اسـم  [ه   كـه خداونـد تعـالي آن را بـراي خـود برگزيـد              ي و اسم خاص   ]سرّالمسرّ [پنهان
در مباحث عرفاني و آن نيز بنابر آيه شريفه عام است چنانكه  باشد، وجود داشته] ستأثرم
  . به اين موضوع اشاره خواهيم كرد ـشاءاهللا تعالي  إن ـ

 اخـتالف  مورد، مقتضاي اين آيه، لزوم تجرد براي نفس است كه   كهخالصه سخن آن  
و اسـت؛   آن را دارا     در غايت و نهايت       تجرّدي با اينكه او  ميان فالسفه و متكلمان است؛      

 اينكهبه ماديت نفس و به  ـغافل از اين آيه   ـ از متكلم متشرع است كه چگونه  شگفت
  !شودروح، شيءاي لطيف و جسمي ظريف و مانند باد است، راضي مي

  

  مسأله سوم

  پيرامون حدوث نفس
ي و بقـاي آن      آن جـسمان   حـدوث   اسـت يـا    بقاء روحـاني  در حدوث و    در اينكه نفس،    

همچنانكه در مـسأله     ـ ]حكما [هر چند ارباب عقل    1؛اند كرده اختالف   باشد،  مي روحاني
  .  آن اتفاق نظر دارندبر بقاي روحاني ـدوم گفتيم 

ان و مـشائيان، مـشهور اسـت؛ جـز           در ميان اشراقي   حدوث و بقاي روحاني   اعتقاد به   
 بـه مجـرد   نفـس : وينـد گ  مـي  مشائيان و2كه اشراقيان به قديم بودن نفس اعتقاد دارند       اين
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   معلـم حكمـت متعاليـه و        1.آيـد  جـود مـي   بو بـه آن      روح تعلـق حدوث بدنِ قابل براي     
معتقـد   جسماني و بقـاي روحـاني نفـس          راههاي جديد در حكمت، به حدوث     مؤسس  

  2.است
شـود كـه در     فهميده   پيشين چنين     آن به آية   افزودن شريفه با    در اينجا چه بسا از آية     

، و خداونـد تعـالي بـا       عرضـه شـد    بر فرشتگان و  زول، اسماء به آدم آموخته شد       قوسِ ن 
 در آدم بود و سپس اعـالم آنچـه كـه از    آشكار كردن آنچه از فسادها و حجاببرداشتن  

 بر اين اسـاس نفـس آدمـي         با فرشتگان بحث و گفتگو كرد؛      ...علم األسماء در او بود و     
وان خليفه در زمين قرار گيرد، مورد تعليم الهي و كه به بدن تعلق گيرد و به عنپيش از آن  
 بـا آن نظـر     اسـت و     پس حدوث آن روحاني    سماوي قرار گرفته است؛      ي اسما فرودگاه

   .ودش  ميفالسفة پيشين و مشهور ميان انديشمندان و متفكران اشراقي و مشّائي، تأييد
كل رمـز بـوده     مقام بـه شـ     بحث و گفتگو، ميان فرشتگان و پروردگار عالي        :گويم مي
 آنچه از نسل نسناس و شيطان و يا از ديگر امور            به دليل از سوي ديگر، فرشتگان     . است
 تخيـل   بنـابر كردنـد    تناسب زمين و مادة مركب با خونريزي و فساد مـشاهده مـي             مانند

الزم او   آدم بـر بـدن       روحجا تقدم خلقت    ؛ بنابراين تا اين   شدندخويش، متوجه فساد آدم     
گـذرد تـا مـادة بـدني در خـور نـزولِ             از آن، مدت زماني دراز مـي      پس   آيد؛ سپس نمي

صورت آدمي و انساني و حركت آن به سوي كمال اليقِ خود و فراگيري اسماء الهـي و                  
گردد و با اين حالت جديد سازگار شود و    فراهم   اختصاص يافتن آن به صفات رحماني     

 اسماء بـر    هنگام عرضة در   ـ التشان فرشتگان و متوجه كردنِ آنان به جه       بااحتجاج  زمان  
 اكثريـت قريـب بـه      فات و كماالتي دست يافت كه شايستة      به ص  ـ فرا رسد، و آدم    آنان،

 فرشتگان  كه امكان مشاهدة  اتفاق آنان نبود و اين حصول، در قوس صعود به دست آمد             
ان، ؛ همچنانكه بسياري از صـديق     بود فراهم گرديد  روح متعلق به بدن     براي بشر كه    خدا  

بـه آن    از قـرآن،     ارديدر مـو  . كردند صحبت مي  فرشتگانانبياء و اولياء چنين بودند و با        
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  إن الـذين قـالوا ربنـا اهللا ثـم اسـتقاموا        « :فرمايـد   مي خداوند تعالي  است؛   تصريح شده 
همانا آنان كه گفتند پروردگـار مـا خداسـت و سـپس پايـداري ورزيدنـد                  1؛ةالمالئكتتنزل عليهم   

تا پايان اين رونـد تكـاملي اسـت    و از آياتي كه گواه بر آغاز    ».ايشان فرود آينـد    فرشتگان بر 
همانا شـما را آفريـديم؛       2؛ اسجدوا آلدم  ة للمالئك و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا      «: آية

 آدم كلّيِ سعي و     و ؛».سپس صورتگريتان كرديم و سپس به فرشتگان گفتيم كه براي آدم سجده كنيد            
همچنـان آفـرينش،    . به دستان پروردگار جليل، مورد امر به سجده است         ـ مرهطينت مخ 

  و اسـت؛  حدوث جـسماني پردازي و إكمال، با وحدت خطاب، گواه بـر   پيش از صورت  
شما را  : كند كه گونه خطاب مي  خداوند او را اين   و   انسان و انسان بالقوه است؛       نطفه، قوة 

 صـور عـالم    همةاينكهو با را به تصوير كشيد؛ آفريد و سپس با دميدن روح در او، شما   
مقـام   بزرگداشـت جايگـاه و     وليبا دميدن روح از سوي خداوند تبارك و تعالي است؛           

  و آيـات   ـ، پـس داللـت ايـن آيـة شـريفه       را دارداختصاص مـذكور  انسان اقتضاي اين 
 چنانكـه عقـال و حكمـا آن را منـع     نفس، محل منع اسـت؛  حدوث روحانيبر  ـپيشين  

  .كنند مي
  

  مسأله چهارم

  پيرامون مسأله تشكيك در وجود
پس از به فرجام رساندن مبحث اصالت وجود و اشتراك معنـوي، مبحـث تـشكيك در                 

چنين، يكي از قواعدي كه به ما       هم. حث واال در حكمت متعاليه است     وجود، يكي از مبا   
در حكمت متعاليـه  و در قواعد خود  »أسفار أربعه« و آن را در حواشي خود بر ـرسيده  

 »كل شيء في كل شـيء     « قاعدة ـ ايم  تحرير درآورده  به رشتة  ةالحكميالقواعد   موسوم به 
هـا از آن    در برخي از كتاب   . هاي گوناگوني به ما رسيده است     است؛ اين قاعده با عبارت    

ابـن   شـرح مفتـاح الغيـبِ      و در تعبير دومي، آنچنانكـه در       »الكل في الكل  « به نام قاعدة  
                                                 

 . 30/ فصلت . 1
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كـل  « و در تعبير سومي به نـام قاعـدة   »كل شيء في كل شيء   « ي آمده، به نام قاعده    فنّار
 است و بر اهل تفصيل اين مسأله در جاي خود .ياد شده است »شيء فيه معني كل شيء  
  1.آن روشن و معلوم است

 دارد؛  هقاعـد ايـن    اشاره به    »و علّم آدم األسماء كلّها    « :آيه شريفه  اينكه فشرده بحث 
 ـهمچنانكه پيش از اين معلوم شـد    ـجود اسماء و علوم در نزد آدم و انسان  چون كه و

ــالقوه وجــود دارد و چيــزي نيــست كــه آدم ، آن را نداشــته باشــد؛ بنــابراين، او و )ع(ب
اند و تنهـا    ها در اتحاد مذكور در جامعيت بر يك راه و روش          ها و زمين  پروردگار آسمان 

 و ذاتي اسـت؛ ولـي       ه اصالت بنزد خداوند تعالي    دو اين است كه اين وجود،        تفاوت آن 
  .و مجازي استه افاضات بنزد آدم 
 پس از خروج آن اسـماء   به مرحلة  »ةالمالئكثم عرضهم علي    « :سخن حق تعالي  اما  

 و ضمير جمع عاقل در  »كلّها«از قوه به فعل، اشاره دارد و در ذكر ضمير مفرد مؤنث در       
زيـرا   دقيق رحماني اسـت؛      ها همين نكتة  ن يكي از آ   ته است كه   اسراري نهف  »ثم عرضهم «

اسـت   قوه و انـدماج  آنگاه كه در مرحلة ـاز آن مستثنا نيست   )ع(كه آدم ـكماالت  اين 
از صـاحبان    برسـد    معـي  كماالت فعلي و كثـرت ج      مفرد مؤنث است و چون به مرحلة      

  . گردد ميآن ارجاع ضمير جمع به شود و شايستة  ميعقل
  

  مسأله پنجم

  بت افعال به خداوند تعالينس
مفسران واقـع شـود، مـسأله نـسبت افعـال و            توجه  بايست مورد   يكي از مسائلي كه مي    

هـا،  دقـت در ضـماير و نـسبت       . حـق تعـالي اسـت     اعمال به خداوند تعالي و بـه غيـر          
  . دهد به ما ميرا بسياري هاي حكمت و ها شناخت

                                                 
  .  پيرامون علم باري تعالي، فصل دوممصنف كتاباز » ليةتعا الملحكمةاتعليقات علي  «:رجوع كنيد به. 1
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اوند تعالي نسبت داده شـده اسـت و         به عنوان مثال، در اين آيات، تعليمِ علم، به خد         
را ) ع(و آدم  دار اين كار شـده     مستقيم عهده  د، اين است كه خداوند تعالي خو      ظهور آن، 

اي كه نه هرگـز ممكـن از مـرز           پرورش داده است؛ البته به گونه      واسطه بيدر اين مجال    
طور كه  همانو آيد   ميپيش  و نه نزولِ واجب از مرز وجوبيِ خود       ودش   مي خارجامكان،  

لي به وجود آمده     ايجاد خداوند تعا   هاي موجود، به وسيلة    كه واسطه  گذشت به اين دليل   
   بـه او     احقيـت   و رو اشـياء متـأخر نيـز بـه نحـو اولويـت             اويند؛ از اين   و مستند به ارادة   

 مجـراي هـا   سـت و واسـطه    او ي حقيقـ  هفيض دهند شوند؛ زيرا   نسبت داده مي   ـ تعالي ـ
 ـ مـوازين عقلـي    بنابر ـاي به خداوند تعالي   نسبت دادن افعالِ واسطهاند؛ بنابراينفيض
شود و حمل كردن نسبت بـر        مي  وجود نسبت فهميده   چگونگي و از اين آيات،      ستروا

نسبت عرض و ديگر چيزهايي كـه در ايـن           و همچنين  ؛، خالف اصول اوليه است    مجاز
ظر بـه ظـواهر ايـن آيـات، ايـن        ن همچنانكه با  ؛گونه است شود، همين  مي سه آيه مشاهده  

مـستقيم   اين افعال را ـچنانكه از گروهي از قشريان نقل شده   ـگمان كه خداوند تعالي  
  . دهد، به نزد عاقالن و خردمندان و رهيافتگان، گماني عاطل و باطل استانجام مي

  

  مسأله ششم

   اشياءپيشينوجود 

اي عقلي يعنـي بـه      به مسأله  »ضإنّي أعلم غيب السموات و األر     « :سخن خداوند تعالي  
دت، اشـاره دارد    ، هر چند به شكل كثرت در وح       آسمانها و زمينها   سابق براي همة     بودن

 ايـن جملـه بـا آيـات     پـس از مقايـسة   ـجا معلومِ خداوند تعالي است  و غيبي كه در اين
ـ نـپيشي به دار كثرت وجـود  آنها پس از نزول اشياء  در همان باطن و اسراري است كه  
 غيبي وجود دارد و آن غيب همـان سـرّ آن اسـم معلـوم اسـت و                   چيزيبراي هر   . دارد
شك در فيض اقدس و در مقام تقـدير ذاتـي،            اشياء است و او بي    همان  از جملة    )ع(آدم
يد ، پس با   است بعديها در مراحل     پراكنده مع همة اسماء و شامل و دربرگيرندة همة       جا

   . شوده و مالحظبه جد توجه
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  ن و ايقانعرفا

  مبحث نخست

  تعليم اسماء
 مؤنث با مرجـع اسـماء و نيـز ضـميرِ      و شريفه به خاطر در برداشتن ضميرِ مفرد      اين آية 

مي عرفاني اشاره دارد كه بـه       اي آسماني و كال   جمع مذكر عاقل با همان مرجع، به مائده       
ي يزهـا  اصحاب تفسير و قشريان، در چيوشود؛ آيه، حل مي ] ظاهري[، مشكل   آن وسيلة

 كـه آنچـه در      خواهد آمد به زودي   . به آن را ندارند    رودشايستگي و كه  اند    اختالف كرده 
را تأكيـد   و راه رفيع     آمده نيز اين روش شريف     )ع(برخي از اخبار منسوب به ائمه هدي      

  . كندمي
رسد،  فعليت مي تا حدگاهي خود كه سرشت درونيِ روشن شد كه آدم، بر وجه قوة    

 كماالت امكاني است و نيز روشن شد كه آن  همةاست كه در بردارنده    ينمونه موجودات 
سرشت خدايي،   1؛فطرت اهللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا         «فطرت الهي يعني    

 افـراد ايـن نـوع        در همـة   ». در آفرينش خداوند دگرگوني نيـست      ،كه خداوند، مردم را بر آن آفريد      
و «: ، واصـل  ي از آنهـا    برخي از آنان در حجابند و انـدك        كه اين مگرآفرينش، وجود دارد؛    

 از   به سوي آنچه كه در خود      و ».اندكي از بندگان من سپاسگزارند     2؛قليل من عبادي الشكور   
 حمـد  ر سورةكه چگونگي تقسيم آن به صورت اجمالي د ـكماالت الهي و اسماء كلي  

ء، تنها خداوند تعالي است جا كه مسماي به آن اسماو از آندر حركت هستند،  ـگذشت  
و حقيقت خداوند تعالي سزاوار است با اسمي، نامگذاري شـود كـه بيـانگر و مظهـر او                   

اين اسم اگر بر ديگري غير از او اطالق شود به معناي ثانوي، عرضـي و مجـازي                  . باشد
 و بـه لحـاظ      به تعدد  خداوند تعالي و در نظرش       برابرشود؛ از اين رو اسماء در       ميگفته  

                                                 
  . 30  /روم. 1
  . 13  /سبأ. 2
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 خداوند تعالي، عين عقل، عاقل و معقـول و عـين علـم،          زيرااند؛  ثرت غير ذات العقول   ك
 بنابر اين صحيح نيست مگر از آنها به غير ذات العقول تعبير شـود،             عالم و معلوم است؛     

  در در بـين موجـودات       و آن اسماء، همـان خطـوط، روابـط و صـراط خـاص موجـود               
   و  »إنّ ربـي علـي صـراط مـستقيم        « كثرت با آن وجود محـض بـسيط اسـت و             جهان

   ايـن اسـماء     و ؛»اهدنا الصراط المـستقيم   «دهد كه   هر انساني در هر روزي بارها ندا مي       
هـا در  ، هيئـت  شـيميايي، آثـار، بناهـا، مـواد     ةاند و از خواص اشياء، ادوي      از الفاظ، بيگانه  

ي و حكمـاي  كه در كلمات علماي قشري اسـالم  ـو امور آسماني   ]ي هفتگانه[ها زمين
به دورند؛ بلكه در ذات احديت، واحدند و در واحـديت جمعيـه    ـشود  قاصر يافت مي

و خالئـق را بـه       كه از مناكحات كلي و جزئي به وجود آمده و ال متناهي را حاصل شده              
عـين عقـل و      »، آنهـا  هم« ،»عرضهم« :شودكشاند، كثيرند و وقتي گفته مي     سوي خود مي  

چيـزي جـذب آنـان       ان عين وجود جامعِ ميان غيب و شـهودند و         ؛ زيرا آن  هستندمعقول  
دارند؛ آن  را در آنها     ظهور   يندارند و بيشتر  با آنها   را   ارتباط   ين بيشتر كهمگر آن شود  مين

كلّـي سـعي و بـر       موهبتي كه موهبت شيطاني كليِ وهمي از آن است كه آن نيز بـر آدمِ                
داراي  جا كه فرشتگان، محدودنـد و     ز آن لّيِ طبيعي، عرضه شده است و ا       افراد آدم ك   همة

 تكويني كه قرآن بـه      بنابر آن اسماء به طور مطلق نيستند،        سويبه  قوة عاليه و باال رونده      
 گفتگـويي لفظـي،     اينكـه آن اشاره دارد حيران، سرگردان، ناتوان از جواب ماندند؛ بدون           

ر اينجـا از آن     اي كـه د   »عرضـه « اي ذهني و يا خطوري ذهني در كار باشد؛ پـس           مباحثه
شود به شكل عرضه كردن موضوع از سوي معلم، نزد متعلم نيست؛ هـر چنـد                 بحث مي 

 در عـالم  چـون تر از عرضه كردنِ مطلب از سوي معلـم اسـت،             نهايت قوي  بي اي عرضه
كـساني كـه بـر    وجود نـدارد   حق معنا را ادا كند     كه بتواند الفاظ و خلقت صوتي، لفظي      

انـد بـه تعـابير    وارد نـشده  ــ  )ص(و توحيد ائمـه  )ع( توحيديعني بر ائمه ـآبشخور آن  
  .است كه موجب انحطاط زنند  ميچنگقاصري 

 بيانگر اشيائي هـستند و ايـن        اينكههايي هستند؛ براي     اين الفاظ، اسم   :خالصه سخن 
هايي هستند؛ زيرا بيانگر و نشان دهندة مسير هستند و آن مسير، اسـم اسـت؛                اشياء، اسم 
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هت سير به سوي خداوند تعالي است و آن جهت، اسم است؛ بـه خـاطر                زيرا كاشف ج  
 در مبدأ اعالست و آن، اسم است؛ زيرا نوري كاشف           سيري بيان كنندة وجود مبدأ      اينكه

شود و اين، يكـي     از بسيط اطالقي است و آن كثرت اسمائي، به وحدت ذاتي منتهي مي            
 هاي پنجگانه  زبان با   گويند  مي  است كه  از معاني اسماء خمسة الهيِ رايج بر زبانِ عارفان        

  . يا حضرات خمسه، حمد خداوند تبارك و تعالي را بر زبان دارند
و . آموخت اسماء روشنگر و توضيح دهنده است       )ع(بنابراين آنچه را خداوند به آدم     

اما آنچه معروض است همان مسمياتي است كه عين اسماء هستند، پس مرجع براي هر               
 و غير ذات العقول در قياس با خداوند         است،اعتبار متفاوت   به   يكي و    تبه ذا دو ضمير   

  .  در قياس با خودشان و با فرشتگان استو همه عقولتعالي 
 آنچـه بـر آنـان عرضـه شـد           لي است كه خود فرشتگان از آن اسماء هستند و         روشن

بازگشت گشت و آنان به آن و به        جهات اسمائي در ذات الهي بود كه به خود آنان برمي          
به وجهي كـه مـستلزم صـدور كثيـر از            ـ آن به سوي خويش و يا صدور آن از خويش         

  . ناآگاه بودند ـواحد بسيط نباشد 
  

  مبحث دوم

   موجودات شعور براي همةثبوت
از مسائل مبرهن و مدلّل نزد اصحاب كـشف و يقـين و مـشاهده و نـزد صـاحبان ذوق                    

 همـة   اينكـه به معناي علم به علم است و         موجودات   ، شعور همة  استوار و ايمان    مستقيم
  ها داراي حيات مشكّك هستند؛ زيرا وجـود، عـين حيـات و علـم اسـت؛ نـه نـاقص                     آن

شود و نه در مدارج و مراتب توهمي و نـه در كثـرت تخيلـي كـه                  شود و نه تمام مي    مي
همانگونه كه بارها در ايـن مجـال از آن صـحبت شـد چيـزي از آن                   عين واقعيت است  

و علّـم آدم األسـماء كلّهـا ثـم          « :سـخن خداونـد    معناي   اينكه پس از    وشود؛  سلب مي 
  انـد  شود كه همة اسماء، كه عين تكـوين        فهميده شد، روشن مي    »ةالمالئكعرضهم علي   
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عين عقول، شعور، حيـات و   ـاند  و نسبت به خداوند تعالي الفاظ و نسبت به ما اعيان ـ
شرح اين موضـوع بـه      . ها درست نيست  لعقول به آن  ؛ لذا رجوع غير ذوي ا     اندعلمِ به علم  

، نمـاز و سـتايش خـويش را         آنهاهر يك از     ١؛كلّ قد علم صالته و تسبيحه     « هنگام تفسير آية  

  ولـي شـما سـتايش آنـان را در           ٢؛و لكـن ال تفقهـون تـسبيحهم       « و عبـارت قرآنـي       ».داند مي
ـ   . خواهد آمد  ».يابيـد  نمي   جـا كـه   ره دارد، آنان بـه همـين موضـوع اشـا    شـاعر فارسـي زب
  : گويدمي

 3هست محسوس حواس اهل دل       نطق آب و نطق خاك و نطق گل       
بـه   سـت اوكه يكـي از معجـزات       ) ص(پيغمبر اكرم تسبيح گفتن سنگريزه در دستان      

گـوش  هـا از      حجـاب   بـه جـز برداشـتن       آن زيرا اعجاز  آسماني اشاره دارد؛     همين مائدة 
  . شكار استو خداوند، حق آ حاضران نيست

و چـه   .  در اين بحث از نارسايي درك اصحاب تفهيم است         4بيلبنابراين سخن از تغ   
 ، عليـه الـسالم  ،م صادقمااز ادر اين خصوص آيد ـ   ـ چنانكه مينيكو در تفسير عياشي  

هـا،  علـمِ زمـين  : ال شد، فرمـود ؤسامام  داده شده به آدم از ياد موارد ةدربار« :آمده است 
سپس به فرشي كه زير پايش بود نگاه ) ع(ها را به او آموخت؛ وي و وادي ها،ها، دره كوه

 جـان مـن و جـان        5.»اين نيز از جمله چيزهايي بـود كـه بـه او آموخـت             : كرد و فرمود  
 از حقيقتي نقـاب  هپرسش كنندبنگر چگونه به مقدار فهم ! جهانيان فداي خاك پايش باد   

  .  استماندهن كشد كه بر مدعيان فهم قرآن كريم پنهابر مي
 با اهل بيت وحـي و   خدالعنت كن آناني را كه ميان امت اسالمي و بندگان      ! خداوندا

  . جدايي افكندند )ع(تنزيل و ائمه معصومين
  . اخبار خاص پيرامون اين سه آيه در مبحث تفسير و تأويل خواهد آمد

                                                 
   .41  /نور. 1
   .44 /إسراء  .2
  . 3279مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت . 3
العقول است، در آيه به جهـت تغليـب، يعنـي            كه براي ذوي  » هم«كه ضمير اند    اشاره است به آنچه مفسران گفته     . 4

 .غلبه اين دسته موجودات آمده است
  .32 ، ص1تفسيرالعياشي، ج : رجوع كنيد به. 5
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  مبحث سوم

  حقيقت تعليم از جانب پروردگار عليم
ر خود را از زمان و مكان رها كنيم و دريابيم كه آفريده و آفريننـده  انداز، اگ در اين چشم  

 دقيـق عرفـاني فلـسفي    ة به دور از اين دو قيدند، به يك مـسأل   ،جمع ةآن و لحظ  در اين   
دادن خداوند تعالي، عين ايجـاد بـر صـفت فطـرت در             ياد   كه   يابيم  مي ، و در  بريم مي پي

يب و شهود بوده و سـپس بعـد از حركـت         قوس نزول است و اين در مراحلِ فارغِ از غ         
كه برخي چيزهاي ناشايست به ذاتشان خطـور   ـدر قوس صعود براي فرشتگان   )ع(آدم

سـمائي، كـه در حركـت    معلوم شد كه آدم، مستجمع أسماء الهي و كماالت ا ـكرده بود  
رو، عرضه داشـتن    رسد، بوده است؛ از اين     وجوب و وجود مطلق مي     صعودي به مرحلة  

، عرضه داشتني تفصيلي در قوس صعود بـوده و آن تعلـيم، تعليمـي اجمـالي در                  مذكور
 اصواتي با زبان ذات بـوده اسـت؛ لـذا از آن فهميـده               ،قوس نزول و آن گفتگوها همگي     

شود كه انسان و نفس، مجرد است تا قوس دوم تمام شود و به مجرد مطلق و كامـلِ                    مي
در برخي  ـ و اين يكي از وجوهي است كه  آيد  ميالزمعلي اإلطالق برسد و گرنه خأل 

ـ كتب عقلي، نظر به لزوم تطبيق و تكميلِ دو قـوس  بـراي تجـرّد نفـس بـشري بـه آن        
  . شوداستدالل مي

، »سان ديـدن  «  دعوا و دادخواهي ميان خداوند تعالي و فرشتگان و اين           اين اقامة  پس
 و  گروههـاي نخـستين    هاي مدرن نظامي و غير نظامي و ايـن         سان ديدن  مشتمل بر همة  

 از زمان و مكان و ديگر ابعادي كـه  همه آنها ها پس از تجّرد    اين اسپهبد الهيِ آدمي، همة   
 داخـل در    ه آنهـا   غيبي و شهودي هستند؛ زيـرا همـ        جهانتوان تصور كرد در اين دو       مي

  .  تنها خداوند، داناستو . كون جامع هستنددروناسماء تعليمي و وارد در 
در  اشاره به همين مائده آسـماني        1»تعودون كما بدأكم « :كالم خداوند  چه بسا كه     و

  . داشته باشدآيه شريفه 

                                                 
   .29 /اعراف . 1



  تفسير سوره بقره 308

 

  مبحث چهارم

  »انباء«پيرامون تعبير 
اي از عرفان الهي و حكمت رباني وجود دارد و آن همان راز پنهان،              در اين مبحث، نكته   

 »أنبـئهم « بـه جـاي       كه خداوند تعـالي    چرا است؛   »أنبئهم بأسمائهم « :در سخن خداوند  
 واقعـي خـود      پـست  مرتبـة  فرشتگان متوجه جهالت ذاتي و       كهنياورد تا    »علّمهم« كلمه

پس چرا با فرشتگان .  آدم، معلم آنان و خداوند تعالي معلم آدم بود   اينكهشوند؛ با وجود    
 نِ آدم از خودشـان بودنـد، بـه وسـيلة واژة    تر بود كه در چنين شكلِ از كار، متوجه كامل       

خبـر  «  ميـان  تـوان   مـي  جـا، شود؟ و آيا در اين    دادن، صحبت مي  ء و خبردادن و نه ياد       إنبا
را  خبر دادن و گوش دادن و اطالع، علم آنـان            اينكه يا   تفكيك كرد؟  »ياد دادن « و »دادن

  ؟به دنبال دارد
 كثرت، به ماهيات مختلفي كه به آن نيـاز دارنـد            لهي در مرحلة   فيض ا  اينكهتوضيح،  

 و نيـز    تـر  قواهر پايين كه   اعال، عقول عرضي     قواهر برخي از اين ماهيات،      گيرد؛تعلق مي 
ها صـرف امكـان ذاتـي،       آنو براي نزول فيض بر       براي به وجود آمدن   . مثل نوري هستند  

در حقيقت آنهـا حالـت    پيشرفتي دارند و نه     رشد و   اين دسته از ماهيات، نه      . كافي است 
 زيـرا آنهـا   انـد؛   نسبت به مادون خود جاهل    ا  آنه متصور است و نه       كامل شدن  ،استكمال

انـد؛ دسـته دوم از ماهيـات، موجـودات و ماهيـات         الهي هاي مجراي فيض خود، علل يا    
 تقديرات كمي، أبعاد خاص و كيفيات مخصوص از سوي علـل             و نيازمند به امكان ذاتي   

] ر به فرد است   يعني هرنوع منحص  [انواع هستند و افراد ندارند      نيز  ها   اين وخود هستند؛   
يعني داراي استعداد و قـوه نيـستند كـه كامـل             [.متصور نيست آنها   حقّحالت انتظار در    

   .]شوند و به سوي كمال پيش بروند
اما آنچه كه از نياز به ماده، بدون لواحق آن، در ميان حكماي پيـشين شـهرت يافتـه،          

القواعـد   چنانكه در كتـاب    شناسم؛  نمي  است و پايه و اساسي براي آن       تنها خيال و پندار   
چـه  آسـماني و  چـه   وجود دارد، پايين آنچه در عالم پس همة ـايم  خود نوشته الحكمية

زميني، براي رسيدن به سر منزل خود، نيازمند به ماده، زمان، هيوال، امكـان اسـتعدادي و      
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ده  تقسيم ما  پيرامون آنچه   و.  تا بتواند به سر منزل مقصود برسد       حركت و انواع آن است    
  . ها عنصري هستندو اصلي ندارد و همة آنريشه به اثيري و عنصري، شهرت يافته، هيچ 

كه از جانب علـت      »مقداري« و »ذاتي«  بر امكان  افزون سوم ماهياتي هستند كه      دستة
آن برايش اختصاص يافته و يا پس از حركت آن به سوي غايتش برايش حاصـل شـده،           

ه و زمان هم نياز داردبه ماد .  
 دوم مخترعات و دسته سـوم كائنـات       زبانِ اصطالح، دستة نخست مبدعات، دستة      هب

 به همـين مقـدار بـسنده    ـ نظر به قصور لفظ و خوف اطاله  ـشوند و در اينجا  ناميده مي
  . كنيممي

در آدم، حالـت  . شوداز اين آيات استنباط مي ـهمچنانكه اشاره شد   ـمسائل مذكور  
وجود دارد پـس او     به سويِ وجوب اطالقي و وجود حقيقي        انتظار، امكان حركت ذاتي     

رو فـيض اقـدس اسـت؛ از ايـن        واسـطه    به   نهاده شده  امكان استعدادي و قابليت      داراي
دانست به او ياد داد؛ بر خالف دسته دوم كه در همان     خداوند تعالي آنچه را كه وي نمي      

نـزّه بودنـد و بـه همـين         تر از خودشان م   آغاز آفرينش، كامل و از حركت به سوي كامل        
چنين بـه آدم، دسـتور       هم . داد برخخاطر اسماء را به آنان تعليم نداد، بلكه آن را به آنان             

  .  را نداشتنديادگيريتعليم فرشتگان داده نشد؛ زيرا آنان شرط 
گانِ زمينـي و از قـواي احاطـه         آيات اين است كه اين فرشتگان، از فرشـت         »ظاهر« اما

كـه  هـستند    بـراي جـدال و درگيـري         آمادةاند و   گويِ رامِ غيب  يح تسب كنندة درك كنندة  
 طبع خـويش، مـستعد      بنابر و نيز    استكاري بر خالف ادب و نوعي فساد از سوي آنان           
 اس آنـان در زمـرة دسـتة       ؛ بر اين اس   يندبراي عرضه كردن و خبر دادن و بحث و گفتگو         

هـا چيـزي شـبيه      رضه داشـتن   و شنود و ع    گو و گفت  اند؛ ولي به هر تقدير اين گفت      ومس
 تلويزيون است؛ به همين خـاطر الزم نيـست فرشـتگان جاهـلِ بـه             ة سينما و صفحة   پرد

كـه در   ـمصالح و جاهل به اسماء، به آن اسماء، كماالت، صـفات و وجـودات خـاص     
  . متعين شوند و تخصيص يابند ـگردند قوس، به وجوب وجود علي اإلطالق بر مي

هـا،  م نيست ذات اين دسته، به صرف ديدن آن آثـار، غيـب            ، الز اينكهخالصه سخن   
 سرشـت و  بنابر؛ زيرا   ندكمال ياب  »تلويزيون« خواص، اسماء و اصول بسيط آن از صفحة       
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تـر  هايي، كامل آفرينش، نيازي به چنين چيزهايي ندارند و ذاتشان با چنين عرضه داشتن           
  . گرددشود و متعين به كماالت واقعي اسمائي نمينمي

  

  مبحث پنجم

 پيرامون غيب اشياء

آيد كه براي هر چيزي      به دست مي   »غيب السموات و األرض   « :سخن خداوند تعالي  از  
 مگـر وجود ندارد   آسمان و زمين     درغيبي است؛ زيرا عموم، استغراقي است؛ لذا چيزي         

 بر اين ظاهر، غيب و باطني دارد و پـشت ايـن ظـاهر بـرايش سـرّ و رازي                     افزون اينكه
 »غيب«  غيب، واحدي شخصي است؛ زيرا كلمة      آيد كه اين امرِ   همچنين به نظر مي   . است

واحد شخصي است و اين واحد شخصي، تنها با اضافه شدن بـه آنچـه كـه در زمـين و                 
جا اضافه شده اسـت؛ بـر ايـن اسـاس،           كند، همچنانكه در اين   ثر پيدا مي  هاست تك آسمان
يكـي اسـت و ايـن كثـرت      ـ اسـت   و آن همان صـادر  ـحقيقت موجود است  به آنچه 

شود همين سرّ و     آن، شيء مي   اليِ وهمي است و آنچه شيء به وسيلة       ظاهري، كثرتي خي  
                     نهفته در زير حجاب اين عنـوان اسـت و آن عنـاوين متكثـره، در كثـرت غيب و شيء

  : اضافي است
  1لظالأو عكوس في المرايا أو                كلّ ما في الكون وهم أو خيال      

ألم تر إلي ربك كيف مد الظلّ و لو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنـا الـشمس عليـه                    «
خواسـت آن را سـاكن       اي كه پروردگارت چگونه سايه را گسترانده اسـت و اگـر مـي             آيا نديده  2؛دليالً
   .»گرداند؛ سپس خورشيد را بر آن راهنما گردانيديم مي

بـه   ظاهر، جهانكه معلوم خداوند تعالي در   جا به دست آمد     ، تا اين  كهگزيده سخن آن  

                                                 
نقد النصوص، جامي، . »هايي بيش نيستهايي در آيينه و يا سايه    است وهمي يا خيالي يا عكس      آنچه در هستي  «. 1

   .ضبط شده است» في مرايا«، در آنجا 181ص
   .45  /فرقان. 2
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 همـان وجـود گـسترده بـر سـر        و آن  كه همان علمِ فعلي اوست؛       ذات يكي بيش نيست   
همچنـين،  . شودها و زمين از آن تشكيل مي       كه آسمان   است ماهيات امكاني و اعيان ثابته    

ي، غيبـ  ـ ظـاهر در قـشر و صـورت     وهمـي و خيـالي   تباينِ پيروبه  ـبراي هيچ چيزي  
خـاطر قـشري بودنـشان       متفاوت از غيبِ ديگر وجود ندارد و اين قشريان هستند كه به           

 تباين و جدايي  چون به مغز حقيقت، مخِ وجود و لب واقعيت نرسيدند، كثرتي واقعي و              
 فعلي و صفتي و در نهايت به كثرت در          كنند؛ كثرتي كه به كثرت ارادة      مي اصيل را گمان  
و خداونـد   .  و دوري از خداست    تاريكي و اين، كفر، الحاد،      يردپذ  مي پايانذات احديت   

  .از وراي آنها احاطه دارد و سپاس و ستايش شايسته اوست
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  پند و اندرز اخالقي
 مـن نـاتوان،      دوست و اي عزيزِ دين و دنياي من بدان كـه خامـة              و اي  خدايياي برادرِ   

ام نـاچيز اسـت   توانائي اندك و مآگاهي، ساده فهمم ، افتاده پاپيشام  انديشهقلمم سست،  
ام از   به صـفات بـد، دوري      اتصافام به بالياي فراوان،      اندوه است گرفتاري   و آنچه ماية  

 ؛است انساني   شرايطام نسبت به    وظايف ديانت، گناهم نسبت به مسائل الهي و سركشي        
ان و  هر حال سپاسگزارم و بر اين خصال شكرگزار و از شفاعت شـافع             خدا را بر  ] ولي[

كمك اهل يقين و ياري متقيان و همراهي مؤمنان، نوميد نيستم و ايـن خـود از بهتـرين                   
تـا    را روزي كنـاد   و تو  هاي الهي و از واالترين هداياي رحماني است؛ خداوند ما          نعمت

در ظاهر كوچـك و     در   و به آنچه در اين موجود        م مورد انتظار در آدم برسي     به آن درجة  
  ! مداني است، دست يابيدر ابتدا و آغاز  عالي و  و هدفدر غايتباطن بزرگ و 

در جايگاه و منزلت خويش نيك بيانديش و در اين ميدان گـسترده و              ! پس اي برادر  
 انسان كبير و    بسنده نكن و در راه رسيدن به درجة       در اين راه باز، قانع نباش و به اندك          

 و سـوي آن اسـت از بـذل و    كونِ جامع كه سرنوشت همه به ياري ملك قدير به سمت 
كوشش، دريغ نورز و از زواياي موجود در وجود خود و از خأل نهفته در راز خويش و                  

 خداوند فيـاض، بخـشنده،      كه همانا داري غافل مباش؛    در اختيار    كه   استعداد و تواني  از  
كـشانَد؛ بـا حركـت ذاتـي         ممكن به سوي خويش مي     تو را با هر وسيلة    : انا و تواناست  د

ود در وجودت و با امكانات طبيعيِ به وديعت نهاده در نزدت، با نهايت عشق به تو              موج
كه به غير انـسان     ه شيطان در پيش گيرد؛ وامانده آن       كه را  آن كس بدبخت  . ورزدعشق مي 

 كـه تـسليمِ غيـر خداونـد رحمـان           آن كس فروتني كند و محجوب از فطرت مخموره،        
گرفتـه و بـا اراده و       ش راه معانـدان در پـيش        شك چنين كسي با اختيار خـوي      گردد؛ بي 
  ! خويش به راه ملحدانِ كافر گام نهاده استانديشة

ماننـد   ـپس از توجه به كنه و جانِ اين آيات   ـمباد كه  !  تنپارةپس اي برادر و اي 
چه، من فردي هـستم گرفتـار بـه      ! من باشي و سرنوشت، سرنوشت من و راهت راه من         

 فـيض اقـدس و      بـراي  درهـاي خيـر كـه        كـه  ههاي فراگيرنـد  كيباليا، محصور در تاري   



 313  33 ـ 31تفسير آيات 

 

ورزم و آنان   عشق مي نيكان  ، به    اينها لكن با همه  . اند برمن بسته شده   اند؛فيوضات مقدس 
 است كه خداوند به لطف خـويش  دريرا دوست دارم؛ هر چند كه از آنان نيستم و اين        

ه حب او نـزد مـن زيـادتر و          كنم ك بر من گشوده و چيزي از آن به من بخشيده؛ دعا مي           
  .  برسمنيكانتر گردد تا با لطف و توفيقِ او به آن عشق و دوستي او نزد من، پررنگ

 هـيچ  از جانب تو   ، به ما آموختي   ، همه آن را    اسماء را  ي من  و اي موال   ي من اي خدا 
هـاي خـويش مقـدم      ما را بر فرشتگان و بـسياري از آفريـده          ،كوتاهي و قصوري نيست   

 لطـف و بـا   از سر از جانب تو وجود ندارد و با كالمي     خشكيس هيچ بخل و     داشتي؛ پ 
 پـس   ؛»يا آدم أنبئهم بأسـمائهم    «:  و فرمودي  با من سخن گفتي   خطابي سرشار از عزت     

هيچ چيزي جز آنچه خود به ما دادي نداريم و تو جـواد             ! منزهي تو : سزاست كه بگوييم  
هـاي  ترديد آنچه از خـوان    ت؛ بلكه بي  نيس »علم« و كريمي و اين جود و عطا منحصر به        

ولـي بنـده    !  و حصر  حدبيهايت   بخشششود نامحدود است و     وارد مي بر ما   پر نعمتت   
 هـاي پايـان و عطا    مزايـاي بـي    درپس همه ايـن    تواز  ! ات گناهكار  و آفريده  ، سركش ،تو

 .آرزوي آمرزش و غفران داردفراوان، 
بـاال و  كه برترين چيز در عوالم  ـ تعليم  چگونه فضل تو را از بابت! معبودا و سرورا

، در حالي كه برمن روا باشد و مخالفت با تو گناهفراموش كنم؟ و چگونه  ـ است  پايين
 كـه بـا آن  فرشتگانِ مفضول، از تو شرم داشتند و تو را تقديس كردند و تسبيح تو گفتند؛                

يرادي نبود؛ ولي با ايـن      كردند، عيب و ا   تو را عصيان مي   ،   فكر و آغاز نظر    ابتدايدر  اگر  
 تر شرم كس را كم هيچاي خداي من ي من وپس اي موال! همه، عكس آن را عمل كردند

) ع( آنـان امامـان مـا      كه! جز گروهي بسيار اندك از آنان     ! از آدم و فرزندانش سراغ ندارم     
 در وجـود    كـسي كـنم   گمـان نمـي   ! پايان خداوند بر آنان باد    سالم و صلوات بي   . هستند
  عـصيان  تو را شب و روزو زميني او را فرا گرفته، ولي  الطاف آسماني    باشد، من   دهمانن

پس دريغا بـر مـن و   ! ريا، تو را نخواند  از   و نه  از روي خلوص     نه آشكار   وكند و پنهان    
  ! امثال من

و هنـوز   شـوي  ستايش است ستايش مـي  تنها با توفيقت كه مقتضي    ! معبودا و سرورا  
اي خـداي   ! شـوي  كه سزاوار ستايش ديگر مـي      نشده  آورده شكر و سپاس كوچكتر بجا    
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كه آنبا  ! شود؟هايت جبران مي  احسانچه زمان   آيد و   هايت به شمار در مي     نعمت كيمن  
 پناهگـاه   تبخشش و   تو به عفو  ! هاي توست حمد حامدان و شكر شاكران از نعمت      خود  

ها، چگونـه چنـين      و سختي ها   تنگي گناهكاراني و پوشانندة عيوب خطاكاران و بردارندة      
  .نباشد، تويي كه مرا صاحب احوال گوناگون آفريدي

از اين سطورِ تاريـك چـشم بپـوش و دل را بـا              !  گرامي پس اي برادر و اي خوانندة     
 معـاش خـويش قـرار       راه و از كـساني نبـاش كـه علـم را             ،معاني نوراني روشن گردان   

فريـب  ! اي بـرادر  . خوردد نان مي  دهند؛ زيرا بدترين مردم، كسي است كه با علم خو          مي
شيطان، بسيار فريبكار   .  او باطل است   وجهچه، هر چيزي جز     ! اين مفاهيم باطل را نخور    

گـويِ مفـضول    است و چون تو را بفريبد از تو بيزاري جويد؛ بدتر از فرشـتگانِ تـسبيح               
  ! كردارِ انس و جن باشي بدتر از شياطينِ زشتچه برسد كهنباش؛ 

) ص( محمد مـصطفي   راهگير و از ميان پيامبران به       راه هدايت در پيش   ! پس اي عزيز  
پايبند باش و بر خالف دستورات او عمل نكن و از حد و مرز او پا فراتـر نگـذار و در                      

بـاز نكـن و در      راهي  ، خيال و ذوقِ خويش      فكر و انديشه  آنچه از او به تو رسيده براي        
دلي، بينا و بهوش بـاش و راه راسـت           قلبِ خود از شهرت طلبي، ريا، شك و دو           دوري

كنيد و خود را از وارد شدنِ شيطان، محافظت كن؛ زيرا خداوند تعالي آنچه را آشكار مي      
در شـريعت سـيد رسـل گـام         ) ع(داند؛ پس با پيروي از ائمه هدي      داريد مي يا پنهان مي  

 برادرت در ديـن و      بردار و در موارد تقيه از اين قانون، راز بدار و در رازداريِ نسبت به              
دانـي  الهي مرا در نزد مردم به سبب آنچه كه از اسرار من مي            !  باش  الهي دنيا الگو و مثال   

 بر من    روح و زبان    و در بدن و مرا در انجام اداي آنچه       ! العالمينآمين رب ! رسوا مگردان 
  !اي پروردگار جهانيان! اي موفق بدارواجب گردانيده
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  تفسير و تأويل

  ها و مسالك بمشربر بنا
   مسلك اخباريان

، علـي،  )ص( يعني خداوند اسـماء پيـامبران و اسـماء محمـد    »و علّم آدم األسماء كلّها «
ترينِ دشمنانِ آنان    آنان، بهترين شيعيان آنان و سرسخت      پاكفاطمه، حسن، حسين، ذرية     

 را كـه    سپس اشباحِ محمد، علي و امامـان      » ة المالئك ثم عرضهم علي  «را به آدم ياد داد      
فقال أنبئوني بأسماء هـؤالء     «بودند بر فرشتگان عرضه داشت       ]اظلّه[ها  انواري در سايه  

ـ    گوييد و تقديس مي    شما تسبيح مي   دون شك همة   ب »إن كنتم صادقين   شـك   يكنيـد و ب
؛ ريديبر كسي كه پس از شما است عيب بگ از اين است كه  نيكوتركردنتان در اينجا    ترك

 ايـن  سـزاوار  را كه در ميانتان بـود ندانـستيد،   ]يعني شيطان[سي يعني همچنانكه غيبِ ك  
  گونـه كـه اسـماء اشخاصـي را كـه           است كه غيبي را كه تا كنـون نبـوده ندانيـد؛ همـان             

 »قالوا سبحانك ال علم لنا إلّا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم           « !شناسيدبينيد نمي مي
 تو به هر چيز دانا و شك بياي نداريم و موختهما علمي جز آنچه به ما آ    : فرشتگان گفتند 

  .به درستي رويدر هر كار، 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب               «

اسماء : خداوند به آدم فرمود    »السموات و األرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون          
 خبر ده و چون آنان را به اسماءشان خبـر داد و آنـان آن                را به فرشتگان  ) ع(انبياء و ائمه  

 عهـد و پيمـان      هااسماء را دانستند، از آنان براي ايمان آوردن به آنان و بر برتري دادنِ آن              
هـا و زمـين را       آسـمان  نهـان آيا به شما نگفتم كه      : گرفت؛ خداوند در چنين وقتي فرمود     

بـه   ـ ابلـيس   و آنچـه  كرديـد   مـي  پنهـان  راسازيد و آنچهدانم و نيز آنچه را ظاهر ميمي
اعتبـار و   تـا آخـرِ روايـت كـه     ... و1دانم، مياعتقاد داشت ـ به اطاعت آدم  فرمانهنگام 

                                                 
  .217، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: رجوع كنيد به. 1
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  .نشده استدرستي آن براي ما ثابت 
هاي خود را بـه     خداوند تبارك و تعالي تمامي اسماء حجت      : نزديك به همين تفسير   

رواح بودند بر فرشتگان عرضه داشت و به آنان         ها را كه در قالب ا     آدم آموخت، سپس آن   
گوييد كه به خاطر تسبيح و تقديستان، شايـستگي بيـشتري از آدم             اگر راست مي  : فرمود

! منزهي تـو  : آنان گفتند ! نسبت به خالفت روي زمين داريد اسماء اينان را به من بگوييد           
!  دانـاي حكيمـي  هيچ علمي به جز آنچه به ما آموختي براي ما نيست و بدون شـك تـو         

هـا خبـر ده و      فرشتگان را به اسماء ايـن حجـت       ! اي آدم : خداوند تبارك و تعالي فرمود    
هـا  چون آدم، فرشتگان را به اسماء آنان خبر داد فرشتگان بر عظمت منزلـت آن حجـت                

ها شايستگيِ بيشتري دارند كـه جانـشينان        نزد خداوند پي بردند و دانستند كه آن حجت        
ها را از چشمان فرشتگان     سپس آن حجت  . در ميان مخلوقاتش گردند   خداوند عز و جل     

: ها فرا خواند و به آنان فرمود      پنهان كرد و آنان را به طاعت، دوستي و محبت آن حجت           
كنيد و  دانم و نيز آنچه را كه آشكار مي       ها و زمين را مي     آسمان نهانآيا به شما نگفتم كه      

  1.دانمداشتيد ميپنهان مي
  از حضرتش پرسـيدم كـه  »و علّم آدم األسماء كلّها« پيرامون« :ي آمده است  در روايت 

و سـپس بـه     ! هـا هـا و وادي   هـا، دره  ها، كوه زمين] اسماء: [چه چيز به او ياد داد، فرمود      
از جمله چيزهايي كه بـه او آموخـت اسـم           : فرشي كه زير پايش بود نظر افكند و فرمود        

 دربـارة  )ع(از ابي عبـداهللا   : گويدضل بن عباس مي    و ف  2.اين فرش را نيز به وي آموخت      
اسـماء  :  پرسيدم كـه منظـور چيـست؟ فرمـود         »و علّم آدم األسماء كلها    « :كالم خداوند 

  3.»هاي زمينداروها، گياهان، درختان و كوه
بـودم كـه دسـتور داد سـفره          )ع(نـزد ابـي عبـداهللا     « :گويدداود بن سرحان عطّار مي    

 اينكـه فـدايت شـوم     :  آوردنـد؛ عـرض كـردم       و لگـن  آفتابه ؛ وقتي غذا خورديم   بياورند

                                                 
  . 14 ـ 13 ، ص1، ج الدين كمال. 1
  .32 ، ص1تفسيرالعياشي، ج . 2
  .33همان، ص . 3
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شـود؟  لگن را نيـز شـامل مـي   و  ه آيا آفتاب»و علّم آدم األسماء كلّها«: فرمايدخداوند مي 
   2.»چون اين و چون آن: و با دستش اشاره كرد ...ها دره و 1ها هاي بين كوه راه: فرمود

هنگامي : كند كه فرمود نقل مي،لسالم عليه ا،امام صادق از  راويان از يكي از     ،و حريز 
بـا  كه خداوند آدم را آفريد به فرشتگان دستور داد كه براي او سـجده كننـد؛ فرشـتگان                   

تـر   از مـا گرامـي     اي بيافريند كـه نـزدش     كرديم خداوند آفريده  ما گمان نمي  : گفتند خود
الم اقـل   «: فرمودخداوند  ! ترينِ آفريده به او هستيم    چه، ما همسايگان او و نزديك     ! باشد

كنيـد و  جنيان ظاهر مـي    كارآنچه را از     من» تبدون و ما كنتم تكتمون     اعلم ما  لكم اني 
 از اين رو فرشتگان كه چيزهايي گفته بودند ،دانمكرديد مي آنچه را از كار خود پنهان مي      

  3.به عرش پناه بردند
ميـان مـسلمانان    ترين تفاسـير موجـود      كه از كهن   ـ روايات مذكور از تفسير عياشي    

.  متن اين روايات بـراي صـحت سـند آن كـافي اسـت               و قوت  نقل شده؛ متانت   ـ است
  . بسيار قوي است  برخي از اين روايات، سند، بر اينافزون

خداونـد  : نقـل شـده    )ع(به صورت مـسند از امـام صـادق         »إكمال الدين « در روايت 
كـه بـه    ـت، سپس آنـان را   هاي خود را به آدم آموخ حجتةتبارك و تعالي، اسماء هم

گوييد كه اگر راست مي: بر فرشتگان عرضه داشت و به آنان فرمود ـشكل ارواح بودند  
، اسماء اينان را بـه  سزاوارتريد آدم، به خالفت روي زمين      از تسبيح و تقديستان،     دليلبه  

وجـود  اي نزد مـا     هيچ علمي به جز آنچه تو به ما آموخته        ! منزهي تو : گفتند! من بگوييد 
اسـماء آن   ! آدم اي: خداونـد تبـارك و تعـالي فرمـود         !شك تو داناي حكيمي    ندارد و بي  

و چـون آدم، فرشـتگان را بـه آن اسـماء خبـر داد بـه       ! ها را به فرشتگان خبـر ده     حجت
هـا  ها نزد خداوند تعالي پـي بردنـد و دانـستند كـه آن حجـت     عظمت منزلت آن حجت 

ـ هـاي او بـر      در زمينِ او شـوند و حجـت        كه جانشينان خداوند     سزاوارترند  دگانشآفري
                                                 

دوم بـه   ، و    آمده است، اولي به معناي راه گشاد بين دو كوه          جها عجا  در تفسير عياشي، فجاج و در برخي نسخه       . 1
 .معناي گرد و غبار است

  .33، ص 1تفسيرالعياشي، ج . 2
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ها را از ديد آنان پنهان كرد و فرشتگان را به اطاعت، دوسـتي و               گردند؛ سپس آن حجت   
   1.»محبت آنان دعوت كرد

خداونـد،  « :آمده كه ) ص(از پيامبر ) ع(صادق نيز با استناد به امام       بصائر الدرجات در  
 نان را به مـن آموخـت؛ همچنانكـه همـة     اسماء آ  به من نشان داد و       2طينامت من را در     

  3.»اسماء را به آدم آموخت
) ص(كند كـه پيـامبر    نقل مي ) ع(محمد بن مسلم نيز در حديثي به نقل از امام صادق          

فرمود كه جبرئيل به من خبر داد كه خداوند، همچنانكه همة اسماء را به آدم               ) ع(به علي 
  4.»آموخت اسم هر چيزي را نيز به تو آموخت

  
  مسلك اصحاب حديث

 هـاي  نـام منظـور،   : گويد مي »و علّم آدم األسماء كلّها    « آيهدر   »اسماء« ابن عباس دربارة  
اين االغ است، اين شـتر اسـت و         :  حيوانات است؛ لذا گفته شد     هاي منافرزندانش و نيز    
  5.اين اسب است

: دم اسـت  أسماء، همان أسماء متعارف ميان مـر      : كند كه ضحاك از ابن عباس نقل مي     
  .امتهاها از ديگر انسان، چهارپا، آسمان، زمين، دشت، دريا و چيزهايي شبيه به اين

نـام بـشقاب و ديـگ را بـه او           : كنـد كـه گفـت     سعيد بن معبد از ابن عباس نقل مي       
 كـه از معـده      ديبـا ] و بـي ارزش ماننـد     چيزهاي پوچ   [افزايد حتي نام    آموخت؛ وي مي  

  . را هم به او آموختخارج شود 
 . نام هر خزنده، پرنده و نام هر چيزي را به او آموخت: گويدمجاهد مي

نـام هـر چيـزي بـه او آموختـه شـد و در               : ابن جبير و قتاده نقل شده كه      مانند  از  و  
                                                 

ر در متن عربي تكرار شده اين روايت در صفحه پيشين آمده و در اينجا بار ديگ «14 ـ  13، ص1الدين، ج  كمال. 1
  ».است

 )135 ، ص1، برقي، ج نمحاس( . استباح از طين، در مرحله عالم اظلّه و اشدمرا. 2
  .103 ، صبصائرالدرجات. 3
   .186 ، ص40بحاراالنوار، ج: رجوع كنيد به. 4
  . 126 ، ص1، ج تفسير ابن كثير: رجوع كنيد بهپيرامون همة اين اقوال، . 5
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 سـپس، چنانكـه از قتـاده نقـل شـده،      1؛يـاد داد ، را بـه او  اسماء فرشـتگان  ،روايت ربيع 
   2.ضه داشترا بر فرشتگان عر] سميات[ اسماء صاحبان

أنبئـوني  «:  را عرضـه كـرد و فرمـود        مخلوقـات سپس  : گويندگروهي از محدثان مي   
به آدم يـاد    كه   اينها ء اسما بهيعني مرا   : گويد مجاهد مي  »بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين    

  دانـستيد كـه چـه كـسي در زمـين بـه             اگـر مـي   : گويـد  و ابن عباس مي    ؛دادم خبر دهيد  
إن «نقـل شـده كـه     ) ص( و از گروهي از اصحاب پيامبر      3.ستعنوان خليفه تعيين شده ا    

كننـد و خـون     گوييد كه بني آدم در زمين فـساد مـي          يعني اگر راست مي    »كنتم صادقين 
  ! ريزندمي

 عباس را از اين عبارت       ضحاك، تفسير ابن   »قالوا سبحانك ال علم لنا إلّا ما علّمتنا       «
 كه منزه است خداونـد كـه كـسي جـز او             فرشتگان گفتند : كند كه گونه نقل مي  قرآني اين 

مـا  : غيب بداند و اظهار توبه كردند و به خاطر تبرئه خود از دانستن علـم غيـب، گفتنـد     
  !  دادييادبه ما  ـ به آدم ادنتد يادهمانند  ـهيچ علمي نداريم جز آنچه كه تو 

 كـه در علمـش      اسـت  علـيم كـسي      :ويدگ   مي ابن عباس  ؛»إنّك أنت العليم الحكيم   «
   . است كه در حكمتش كاملاستمل است و حكيم كسي كا

ا أنبـأهم بأسـمائهم           «را در    »أنبئهم« ابن عباس  را  »قال يا آدم أنبئهم بأسـمائهم فلمـ
  .»باسمائهم؛ آنها را به اسماي ايشان خبر دهأخبرهم  «:ويدگ  ميچنين
ـ         ؛»قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السموات و األرض         « ن  ابن وهب بـه نقـل از اب

همچنانكـه ايـن    : خداوند به فرشتگان فرمود   : گويدمي »فرشتگان و آدم  « زيد در حكايت  
 آنان را در زمين قرار دهم تـا        خواهم  مي اسماء را ندانستيد، علمي به چيزي نداريد و من        

  چنـين ايـن موضـوع را از     است كه آن را به او آموختم و هم       در آن فساد كنند؛ اين آنچه     
   افـرادي كننـد و   مـي نافرمـاني دهم كه مرا  را قرار ميافرادي آنجار شما پنهان كردم كه د  

                                                 
  . 216، ص 1تفسيرالطبري، ج : رجوع كنيد به. 1
  . 128،ص 1، ج تفسير ابن كثير: رجوع كنيد به. 2
  .  رجوع كنيد و صفحات بعد218 ، ص1 تفسيرالطبري، ج :بهپيرامون اين اقوال . 3
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 ألمألنّ جهنّم مـن   « :فرموده بود  حقپيش از اين نيز     : گويدوي مي . برندكه مرا فرمان مي   
وي  ». شـك دوزخ را از همـه پريـان و آدميـان پـر خـواهم كـرد                  بـي  1؛ و النـاس أجمعـين     ةالجن
و چون علمي را كه خداوند بـه      ،نفهميدند آن را  و ندو فرشتگان اين را ندانست    : افزايد مي

: گويـد  زيد بن اسلم مي    2.آدم داده بود مشاهده كردند، به فضل و برتري آدم اقرار كردند           
 همـة   اينكهتا   ؛...و! تو اسرافيل هستي  ! تو ميكائيل هستي  ! تو جبرئيل هستي  : گفت] آدم[

  3.اسماء را برشمرد و به كالغ رسيد
كنيـد  آنچه را اظهار مـي    : گويد ابن عباس مي   »ون و ما كنتم تكتمون    و أعلم ما تبد   «
دانم و نيز كبـر و غـروري را كـه           دانم، پنهان را نيز مي    دانم و همچنانكه آشكار را مي      مي

  4.دانمابليس در درون خود پنهان كرده است مي
آيـا  « : قول فرشتگان كـه گفتنـد      :نقل شده است   )ص(گروهي از اصحاب پيامبر   و از   

 و  كردنـد  چيزي بود كه آشكار      آن »كند؟دهي كه در آن فساد مي     كسي را در آن قرار مي     
كـرده  تكبري بود كه شيطان در درون خود پنهـان           »داشتيدآنچه را كه پنهان مي    « : از دمرا
  .  سعيد بن جبير نيز چنين روايت كرده است5.بود

يزي بود كه فرشتگان بـين  كردند، چ  ميمراد از آنچه پنهان است كه  شدهاز قتاده نقل 
او هرگز  ! خواهد بيافريند بيافريند  خداوند هر چه را مي    : فتندگ   مي كردند و   مي خود پنهان 

  6.تر از آنچه ما نزدش هستيم نخواهد آفريد تر و گرامياي را بلند مرتبهيدهآفر
   

  مسلك مفسران
  مـستحكمِ دربردارنـدة     و او را علـمِ     اي فراوان از علم بـه آدم داد       خداوند بهره : »معلّ و«

                                                 
   .119 /هود . 1
  . 129 ، ص1 ، ج و تفسير ابن كثير222 ، ص1 تفسيرالطبري، ج: رجوع كنيد به. 2
  . 129 ، ص1 ، جابن كثيرتفسير : رجوع كنيد به. 3
  . 222 ، ص1 تفسيرالطبري، ج. 4
  .همان. 5
  . 223 ص، همان. 6
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همـان آدم كـه مخلـوق و        » آدم«پـرورش داد؛     تعلـيم با   او را    ياچيزهاي زياد بخشيد و     
در زمين، مورد سؤالِ فرشتگان، منسوبِ بـه فـساد و خـونريزي و     ـتعالي   ـمنصوب او  

خداوند با چنـين    : »سماء كلّها األ«  بني آدم و پدرِ نخست است؛       تاريخ، مبدأ سلسلة   بنابر
   را كه اسمي داشـت بـه او آموخـت          كدام اسماء را به او آموخت؛ يعني هر         اي همة هشيو
 آموزشـي ، اين است كه بـا  مراد و يا ـ تعليمي نسبت به او نبود  و آنچه اسمي نداشت، ـ

 كثير است؛ از ايـن رو عـام،         به او آموخت؛ پس واحد، دربرگيرندة      اسماء را    همهواحد،  
  ايـن تعلـيم  بنـابر .  نظـر دوم، مجمـوعي اسـت      بربنالي و    نظر اول، استغراقي و اصو     بربنا
 وحـدت   توانـد بـه صـورت       مي  وصف كثرت باشد؛ همانگونه كه     تواند به صورت و    مي

  .  باشدجمعي
و فراگرفتن آن معلومات و براي      سپس بعد از گذشت زماني دراز از تعليم آدم          : »مث«

هترين شكلي در نزد فرشتگان از       او گردد تا بتواند به ب      آنكه چنين معلوماتي ملكة راسخة    
 عرضـه بوده است؛ زيرا  تأخيري حكمي  چنين تأخيري،اينكهو يا  ـ امتحان برآيد  ةعهد

ذكـر  .  را بر فرشتگان عرضـه كـرد        اسماء »عرضهم« ـ پس از تعليم است   به حسب نوع،    
اي از آن    دسـته   اسماء است، يا به اعتبـار اضـافة         كه مرجع آن   »عرضهم«در   »هم« ضمير

رو ارجـاع   ها كسب تعقل كرده است و از ايـن ه ذوي العقول است كه اسماء از آنسماء ب ا
 از فرشتگان، بني آدم و ديگر يكها جايز شده است؛ يعني آدم، اسم هر نضميرِ عاقل به آ

 مـسميات اسـت؛ پـس       ةاسماء اشياء را بر فرشتگان عرضه كـرد و يـا بـه اعتبـار عرضـ                
و بر اشرفيت ذوات العقـول      هستند  غير ذوات العقول،    مسميات، ذوات العقول هستند و      

 عرضـه داشـتن،     توانـد   مـي  چنـين  هم شـود؛ همين بس كه ضمير به آنها ارجاع داده مـي         
 بـه اين جهـت و     به  مختصِ ذوي العقول باشد؛ يعني ذوي العقول را عرضه داشت؛ پس            

عـم از صـغير و      ا: تعليم، عـام  ند  اتو  مي چنيننيست؛ هم  اشياء، مورد تعليم     ةآن قرينه هم  
 دو ضـمير    دليـل بـين   كبير و عاقل و غيرعاقل و عرضه داشتن، خاص باشد و به همـين               

   .شته استافرق گذ
فرشتگاني كه اسماء بر آنان عرضه شد يا عموم فرشتگان هـستند و             : »علي المالئكة «
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 ،جـدال  سـتيز و   كننـد، و     بحث و گفتگـو   است با خداوند تعالي     روا  اند كه   يا فرشتگاني 
  ! از آنان سر زند ـشود ظاهر ميابتدا در و ديگر چيزهايي كه  ـا، كذب افتر

 لـشگريان  ديگـر  به واسـطة خداوند با الهام يا با وحي   :»هوالء سماءأئوني ب بفقال ان «
به من خبر دهيـد و ايـن خبـرِ          :  را مخاطب قرار داده فرمود     آنانالهي و فرشتگانِ وحي،     

بدين سان خداوند تعالي آنان را تشويق كرد كه هـر           ؛   و آشكار سازيد    را بيان كنيد   بزرگ
 ايـن موجـودات عـام يـا خـاص           ي آنان، با كمك همديگر، اسـما      همهكدام از آنان و يا      

عرضه شده بر آنان را، بنابر وصف كثرت اندماجي يا تفصيلي، بيان كنند و بـه اعتبـاري                  
ها وضع شده و يا پس از       آن الفاظي كه براي     چه آنانكه  ـ  اينان را  ةها و مزاياي هم   ويژگي

  . بر زبان آوردند ـآن در دنيا وضع خواهد شد 
 كرده و يـا در آنچـه در         ذهنتان گذر اگر در آنچه نسبت به او به        : »إن كنتم صادقين  «

يا در تسبيح و تقـديس كـه در   آية پيشين از شما صادر شد و آن را به او نسبت داديد و               
  . ...د شريفه ادعا كرديد راستگو هستيآن آية

 قـواي قابـل     ةكه سرشت و آفـرينش آدم، دربرگيرنـد       پس از آن   :نزديك به تفسير باال   
اسماء را در او ظـاهر سـاخت؛ پـس           وي كمال گرديد، خداوند علم به همة      حركت به س  

 آنچه كه محقّقان اصـولي بـه آن بـاور    دليل يا بهاز زمان است  خاليهاي آيه،  فعلهمة

 از زمـان اسـت و       برترل، مستند به خداوند تعالي است كه         فع اينكه و يا به خاطر      1دارند
شود؛ بنابراين آدم، در اين آيـات، شـخص خاصـي           با ماضي، حال و مستقبل، قياس نمي      

  .آن وجود دارد ظهور فيض بر استعداد خاصي است كه سرشتنبوده بلكه 
 عرضه كردن اسماء بر فرشتگان بايد گفـت كـه ايـن عرضـه همـان خـروج                   پيرامون

جي از نقص به كمال است؛ كمـالي كـه فرشـتگانِ زمـين و آسـمان آن را مـشاهده                  تدري
  . كنندها نيز با مشاهدة خويش، آن را مشاهده ميكنند؛ همچنين ديگر آفريده مي

 راهبـر    شده   به پا پس از وصول آدم به كمال و پس از عبور او از پل قوا و فرشتگانِ                 

                                                 
  ، 1 ، ج األصـول   تحريـرات فـي    :بـه   رجـوع كنيـد    پيرامون اين مسأله و اقوالي كه پيرامون آن گفته شـده اسـت،            . 1

  . 363 ص
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مـرا بـه    :  مقصود، خداوند به فرشـتگان فرمـود        به منتهاي  رسيدن او در     كنندة پشتيبانيو  
  جاسـت  ماننـد و در اين     فرشـتگان، عـاجز مـي      آندر ايـن هنگـام      ! اسماء اينان خبر دهيد   

 درست و مناسب است؛ زيرا چنين عبارتي در موارد تعجيز          »إن كنتم صادقين  « ةجملكه  
  .  مرسوم است ـ بدون در نظر گرفتن صدق يا كذب قولـ

 زمـان و حركـت،      در پنـاه   خود و    دامنو در     خداوند به تدريج   :ديگرنزديك  تفسير  
 داد، نه به آدمِ شخصيِ معين و نه به هر فردي از افراد ياد ،»طبيعت آدم«  اسماء را به  همة

 از  يـك چنـين هـر      فساد به آدمِ اول درست نيست؛ هم        خونريزي و  نسبتبني آدم؛ زيرا    
ركت به مرحلة فعل و كمال مطلق باشد        تواند مظهر جميع اسماء قابل ح     بني آدم نيز نمي   

  . و اسماء مورد تعليم، اعم از الفاظ، اصوات، مسائل، افعال و ديگر چيزهاست
 در  اشمتحـرك در آن بـه سـوي كمـالِ شايـسته           كـه   ي  يها از طول زمان   پسسپس،  
ترديد، آن كماالت، عينِ عقـل       ، آن اسماء را بر فرشتگان عرضه كرد؛ پس بي         حركت بود 

 ذات هر چند هر چيزي نسبت به خداوند تعـالي و در قيـاس بـا                 بود؛فرشتگان  ر  برابدر  
 فرشتگان و در گفتگوي بـا       برابردر  دليل  ربوبي، معدوم و از ميان رونده است؛ به همين          

  . آنان، ضمير جمع عاقل آورده است
ك «خداوند، يا رب مطلق و يا، به دليل واژة           مقيـد، بـه فرشـتگان فرمـود         »ربـ رب  :

  بنـابر اختـصاص اينـان بـه ذوي العقـول و نظـر بـه         ـء اينان را كه معلومات آدم و  اسما
  كـه  انـد، بـه مـن خبـر دهيـد؛ بـدون اين      لمعقوالت متحد با عقـ  ـاتحاد عاقل و معقول  

امـر بـراي تكليـف    رو، ايـن  خداوند، خود به چنين خبر دادن نياز داشـته باشـد؛ از ايـن     
 آنان در اين مـسأله، مـورد نظـر          انديشه نادرست   تعجيز فرشتگان و   حقيقي نيست؛ بلكه  

  . بوده است
 شما فرشتگان در وجود، صادق و در خاطر و ذهـن، عـين صـدق باشـيد؛                  اگر ،البته
 فجـر صـادق و فجـر      ماننـد شـود؛    مي وصفنيز به صدق و كذب،       »وجود بسيط « چون

) ص(يـامبر طور كـه از پ همان ـ عين صدق و حق نيست  آنها كاذب، و از آنجا كه وجود
  : ترين شعر عرب شعر لبيد استاست كه راستنقل 
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  1 زائلمحالةو كلّ نعيم ال        اَال كلّ شيء ما خال اهللا باطل       
  .باشد عين حقيقت گذشته آنچه به ذهن آنان بايستنبنابراين پس 

  
  مسلك حكيم

عـداتي  م و    فيض مجرايهاي موجود در قوس صعود كه        واسطه خداوند تعالي به وسيلة   
بيش نيستند و صورتگر، همان خداوند تبارك و تعالي است به آدم يعني              ]آماده سازاني [

هاسـت و    كه اين، خاصيت هر آدمـي اسـت و او پـدر آدم             ـ همان مبدأ إعدادي بني آدم    
 و خاك مبدأ ايجاد و آب و غذا فرزندانش فرزندان آدم و همه آفريده شده از گل هستند        

گانة كماالت يعني كماالت اعتقـادي،      اسماء و تمامي اقسامِ سه    مه  ـ ه  آنهاست... و لباس 
  ياد داد؛ زيرا علم در اين جهان بنابر همه ديدگاهها به تدريج حاصل     را 2اخالقي و عملي  

ود و جايي براي گمان ابداع نيست، بله تدريج گاهي تنـد و گـاهي كنـد اسـت، و                    ش  مي
   .ندك  ميهم و گمان ابداع را ايجادتوتدريج تند 

 حركت ذاتيِ طبيعيِ خـارجيِ     تدريجي است به تدريجِ   بنابر آنچه گفته شد نزول علم       
  .انسانواقع در عين و جوهر 

 ةالزم بـه ذكـر اسـت كـه عرضـه كـردن، دامنـ           » ةالمالئكثم عرضهم علي    « پيرامون
 امكانـات اسـتعدادي و قـوايي كـه مـادة     از آغاز آن در حركت تا آنجا كـه       : وسيعي دارد 

 تعينِ به آن    اي گونه ، عرضه بر آنان در عرض حركت      بنابراين. كندن را حمل مي   همراه، آ 
   »ثـم «  از تماميت حركت بـوده، اسـتعمال       پس ولي چون تماميت عرض      باشد؛  مي اسماء

درسـت و بجاسـت، اعتبـار ديگـري نيـز            ـ كه براي تراخي و تفضيل به انفصال است        ـ
 نيز بـه لحـاظ تفـاوت فرشـتگانِ         اعتبار دوم   اين به آن اشاره شد؛      كه پيش از   وجود دارد 
 فرشتگانِ مجاور و قواي محرّك، اينكهو سومين اعتبار، است،  آن حركت     كنندة پشتيباني

                                                 
آگاه باش كه هر چيزي جز « :يعني. 248 ، ص2، ج و مسند أحمد237 ، ص10 ، جالكبري السنن: رجوع كنيد به . 1

  » .نابود شدني استخداوند، باطل است و هر نعمتي ناگزير، 
  مؤلف. »ئمة قاسنة و لة عادضةي و فرمحكمة يةآ: ثةالعلم ثال «: آمده است24 ، ص1 ، جدر الكافي. 2
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شوند تا طبيعت انساني در آن حركـت بـه مقـصود و هـدف نهـايي خـود       طبعاً نابود مي  
جـودات،  اي از مو پس، مرگ دسـته .مرگ و زندگي را آفريد    اوست خداوندي كه    . برسد

 نـسبت بـه   پـس  و مؤثر اسـت؛  دخالت دارد اي ديگر،   قوا و موجودات، در زندگي دسته     
شوند، عرضه كردني وجود ندارد، بلكه حقيقت عرضه كردن پس          فرشتگاني كه نابود مي   

شـدن  كامـل    و   كمالپس از شدت    است؛ هر چند     )ع(از استقرار علوم و كامل شدن آدم      
ماده باشد، كمالش با كمال حركت و مـاده همـراه            هر كس مالزم حركت و       زيرا اوست؛

  . يابداست و كمالش در حركتش شدت مي
 در اين دستور، استكمالي است براي فرشتگان تا آنچه          »فقال أنبئوني بأسماء هؤالء   «

 ـ  استظاهر و باطن م كه او لدر عوامانند ظهور خداوند  ـ  بر آنان ظاهر سازندرا دارند 
ويـژه   آنان، فرشتگانِ  يا استكمال حقيقي نيست، زيراحي نيست؛، استكمالِ اصطال  مرادو  

رو خداونـد تعـالي از       نيا هـستند، از ايـن     د جهان براي حل مشاكل در      به كار گرفته شده   
 ـانتقـال   شنيدن اصـوات  براي سماع اسماء با شهود و نه با  ـروي لطف به آنان، آنان را  

رسيدن به جايگـاهي اسـت كـه آدم در آن قـرار              آنان از    ناتوانيدر اين كار،    . كندامر مي 
يـا در   » صادق هستيد «در امكان رسيدن به آن مرحله       » و اگر شما  « ]:فرمايدميكه  [ ؛دارد

بـه برخـي   شاعر فارسـي زبـان   . وجود شما قوه و امكان استعدادي مانند آدم وجود دارد  
  : كندبيت اشاره مياين چيزهايي كه گفتيم در 

  صد مرتبه بيشتر بدانَد    اي رسانَد  پشّهگر وحي به          
به ذهن فرشتگان خطـور كـرد و آن         كه  چيزي است     همين اينكه   آگاه نيست شاعر  

 داد، مباهات، جلسة امتحـان و مـشاجرة         آموزش را )ع(كه خداوند، آدم   از اين  پس: اينكه
: فـت تـوان گ  و مـي  ! او همچنين از جواب خداوند نيز غافل است       ! صحيح، معنايي ندارد  

كرد به امداد فرشتگان بوده است و اين، همان چيزي اسـت            آنچه به ذهن وي خطور مي     
 تعلـيم و تربيـت او شـدند چنـان           دار عهـده كـه    )ع(كه در آيه است؛ پس فرشـتگانِ آدم       

  . غنيمت شمار!گفتندچيزهايي را مي
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  مشرب اهل ذوق و عرفان
و هنگـامي   « :ودشـ    مي چنين معنا    حاليه است؛  »و علّم آدم األسماء كلّها    «واو در عبارت    

خـواهم در زمـين جانـشيني قـرار دهـم، آنـان       كه پروردگارِ تو به فرشتگان گفت كه مي       
 آنكه ما با! دهي كه در آن فساد جويد و خون ريزد؟آيا در زمين، كسي را قرار مي: گفتند

 »دانيدنميدانم كه شما    من چيزي را مي   : كنيم؛ فرمود يم و تقديس مي   گويتو را تسبيح مي   
 به آدم آموخته بود؛ پس آدم، ظهور        وهمي اعتباريِ   گذشته اسماء را در     در حالي كه همة   

را بر سر او  وجوبيِ ظلّي است و در حقيقت، سايةاولِ مستجمعِ جميع كماالت وجوديِ     
ثـم  « :سـخن خداونـد   ،  دليـل  موجودات و اعيان ثابته، گسترانده است و بـه همـين             همة

نـد؛  ر در ظهـور دا تـأخير زيـادي   فرشتگان، زيرانيكو و بجاست؛  » ة المالئك عرضهم علي 
ـ             آنان كهبراي آن   .دورنـد ه  به جهت نگاشته شدن همه ظهورات تا قيامت از ظهـور تـام ب

از  پنجمين حـضرت  است و او كون جامع و آدم اولها، در حقيقت، ظهور بلكه ظهور آن  
ن ظهور اول در قـوس نـزول   جا كه آن حقيقت و آاسمائيه است و از آن   حضرات خمسة 

دو در وهم، عين حقيقت آدمي در صعود در توهم است، هر دو قوس، خيـالي اسـت و                   
 در دنياست؛ همـان كـسي كـه         حسب صورت، همين أخير است كه خليفة       به   طرف آن، 
 به همين    و است...   و  دنيا از كوچك و بزرگ     ي اشيا  از آن خليفه منبسط بر همة      مجملي

 نيكو و بجاست و آيـاتي كـه پـس از آن             » أنبئوني بأسماء هؤالء   فقال« :دليل سخن حق  
فرشـتگان چـون    . زنـد آيد پيرامون اين مرحله از تشريعِ تكويني و ابداع الهي دور مي           مي

كنـد و   تجلّي مـي  به اعيان آنها    ها  بينند و آدم نيز در درون آن      ميناتوان  خود را پس از آن      
 در مورد همـة    »إن كنتم صادقين  « :سخن خداوند  يابند كه امر، فراتر از اين است،      در مي 

  . آيدآنچه نزد شما از خطورات، كماالت و وجودات است، درست در مي
 مقتضيات اسـماء و همـة شـوؤن آن را در علـم              خداوند، همة  :نزديك به تفسير باال   
 رحلة از لوازم و آثار در م       با اين تعليم همه آن را      عين ثابت آدمي   ربوبي به آدم ياد داد و     

كه  ذاتي با مراجعه عين ثابت آدمي        بنابر زبان ثبوت و نشئه تعيين ذاتي فرا گرفت و اين،          
 در كثرت   بود كه در اعتبار، متأخّر است و از آن، ظهور          »اسم مريد « است به جامع اعيان   
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 ارجاع  قديراست، آن را به      »اسم قدير « يروپ »اسم مريد « جا كه را درخواست كرد و از آن     
ود ش   مي  آشكار  فيض اقدس  ة خداوند، كه  در درگاه و مملكت اولي    اسم قدير    داد و چون  

 بـر   راعتبـا در   علم كه    جهانارجاع داد تا در      اسم عليم است، آن را به      »اسم عليم « ،پيرو
است آن   »حكيم«  مقتضاي پيرو »عليم« ا كه مقتضاي  جآن مقدم است آشكار گردد و از آن       

از  ـ جلب مباديِ الزم در تحقـق آن   براي ـعين ثابت  رو،  ارجاع داد؛ از اينحكيمرا به 
ها و شوؤن پرداخت؛ در نتيجه، دسـتور ازلـي   غرفهآن  آمد و شد در اببه حكيم  » متكلّم«

  . ها را فرا گرفت حاصل آمد اسماء الهي، كه آدم، آنها و آثار و فروع و حدود آنبنابر
 ذاتـي و تكلـم   زبـان گان بـا  كـه فرشـت  براي اين ـخداوند پس از تعليم اسماء به آدم  

اسماء را بر آنـان   ـ لوازم اسماء الهي را در حضرت واحديت، اظهار كنند  تماموجودي، 
ص، عـين    صادق و به حسبِ وجـود و تـشخّ         به اطالق اگر  : عرضه كرد و به آنان فرمود     

سـان پروردگـار و تربيـت         بـدين  !صدق و حقيقت هستيد، مرا به اسماء اينان خبر دهيـد          
 فـتن  را آشكار كرد و فرشتگان را به آشكار كردن و اظهار و سخن گ              م، خود آن   آد كنندة

  . دادفرمان  اسماء و صفات  آثار و اعيانِ الزمةاز
گانه بود؛ اما اينك بحث پيرامون        نخستين آيه از اين آيات سه      پيرامونآنچه گفته شد،    

  :دو آية بعدي
  

   33 و 32 در تفسير آيهنظران مسلك مفسران و صاحب
   كـه از سـوء ادب آنـان در          گمـاني فرشتگان از روي قياس و نظـر بـه           »قالوا سبحانك «

مانند افساد و  ـ  الفـت دادن خـه نسبـر بـا نظـرسد، ي  به مشام ميگفتگويشانو  بحث
نـسبت  ساخت و خليفه خداوند تعالي در زمين، يا نظر به لوازم آن به دست ـخونريزي  

 نظر به توهم علمِ آنان بـه چيـزي افـزون بـر آنچـه                 جهالت و خالف حكمت و يا      مانند
 چنـين كارهـايي     ةهنگامـ  زيـرا در  گفتند  خداوند تعالي به آنان تعليم داده، تسبيح خداي         

كنندة تـو    گو و تقديس   تسبيح سزاوار است و وفاي به آنچه ادعا كرده بودند كه ما تسبيح            
و با نفي طبيعي گفتند؛ پـس هـيچ          و اين را به طور مطلق        »ال علم لنا  «: و افزودند هستيم  
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، رو  نفي، علم به عدم علـم اسـت؛ از ايـن           جمله اين  خبري بعد استثناء وجود ندارد و از      
  و روا  جـايز آنهـا    »ال علم لنا إلّا ما علّمتنا     « سخنمنه درست و    سرايت مستثنا به مستثي   

 لـيم دادي و يـا  بـه مـا تع   »آن چيز را كه  « به ما تعليم دادي، يا     »در وقتي كه  « است؛ يعني 
انّـك   [تو اي خداونـد علـيم و حكيمـي        ترديد   بيبه ما تعليم دادي؛ زيرا       »چيزي را كه  «

انتخاب توصيف خداوند بـه ايـن دو صـفت، همچنانكـه گذشـت              . ]انت العليم الحكيم  
 ذات  زبـان انتخابِ اين تأكيدات لفظي و لغوي و اظهار عجز بـه            همچنين  معلوم است و    
  . هاستو كيفيت وجود و مرتبت آنفرشتگان بيانگر حدود 

 مخلـوقِ شخـصيِ     پـدر بـشر    ،اي آدم :  خداوند فرمود  »قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم    «
بـا خبـر دادنِ خـويش، امـور          ـ در او باشد  ـه پ ـك بدون آدمي پيش از او     ـ ماديِ زميني، 

آنچه كه  در چنين هنگامي آدم با اظهار       ! فراواني را كه بر آنان پنهان است به آنان خبر ده          
دانست، فرمان پروردگار خويش را گردن نهـاد؛ يـا   از اخبار عظيم و معلومات فراوان مي    

آنگـاه  زيرا آنـان  ! شان خبر دهي اشياء، فرشتگان را به اسما، اين است كه از ميان همة مراد
 ندارنـد،  آگـاهي  خـويش،  ود و اسماء، آثار، كماالت و آيندة پي ببرند كه از فوائد وج  كه

شوند؛ بنابراين، تسبيح بـراي  مي ـكه از جنس خودشان نيست   ـ علم آدم  ترةگسمتوجه 
   .ستگي سزاوار استشاي و آدم و سجده براي چنين موجودي از روي استحقاق

 خبر ده، آن اسماء را بـه  شانيكه وقتي به آدم گفته شد كه آنان را به اسما     خالصه، اين 
 را و يا خصوصِ آنچه را كه متعلق         آنان خبر داد و چون مطلق اسماء و خواص و حدود          

شـوند و  كه اگر آدم آنها را به آنان خبر دهـد متوجـه امـور خـود مـي      ـبه امورشان بود  
بـه   ـرود    مـي وند و پس از آن از بـين ش  مي و يا متوجهگرددعلمشان با اين كار زياد مي

 از  ؛»!دانـم؟ ا مـي  ها و زمين ر   آيا به شما نگفتم كه من غيب آسمان       « :آنان خبر داد؛ فرمود   
 وجـود  اينكـه ها و زمين است و  رو، اين مسأله مربوط به مسائل غيب و غيب آسمان          اين

غيب براي هر چيزي و حصول باطن، پشت هر ظاهري، ثابت و انكار ناشـدني اسـت و                  
 شـما پخـش شـده     دانيد و آن مقدارِ اندك هـم، ميـان          شما تنها مقداري اندك از علم مي      

، حد و مرز خـود را بدانـد و از حـدود             تندي است تا خواننده     و تأكيددر خطاب   . است
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  . علم و معرفت خود پا فراتر ننهد
دانيـد مـن    آنچه را شـما نمـي     « : پيشين فرمود   خداوند در آية   :توان گفت چنين مي هم

اسـت و   ها و زمين     مسائل غيب آسمان   دانند همة از چيزهايي كه آنان نمي    ، البته   »دانممي
 همه چيـز در نـزد اوسـت؛ همچنانكـه           هاي و گنجينه داند؛  ها را مي  همة آن خداوند تعالي   

ن پـيش مـا     هـاي آ    هيچ چيز نيست مگـر گنجينـه       1؛خزائنه و إن من شيء إلّا عندنا     «: فرمايدمي
   ».است

داشـتيد  كنيـد و آنچـه را پنهـان مـي         و آنچه را آشكار مـي     « :فرمايدخداوند سپس مي  
داشـتند  چه آشكار كرده بودند و آنچـه را كـه پنهـان مـي              ميان آن  به طور طبيعي   .»دانم مي

از آنها چيزي كه شايسته     در حقيقت، پيش از اين،      ! نوعي يگانگي و سنخيت وجود دارد     
 ناتوانيِ  اينكه سرزده بود و نيز در ذات خود، دشمني و كينه را پنهان كرده بودند؛ يا                 نبود

 را نـسبت بـه آدم پنهـان داشـته           خود را آشكار و قدرداني، فروتني و خضوع ذاتي خود         
 علم آنان از خداست را آشكار كرده، ولي         اينكهو   تعالي    تسبيح خداوند  اينكهبودند و يا    

كـه بـر    ـآنچه را كه از مشكالت سجده براي آدم و امتحان ابليس و ظهور اكمليت آدم  
  . كردند شان خطور كرده بود پنهان ميبه ذهن ـآنان بسيار سخت بود 

  
   33 و 32 در تفسير آيه حكيممسلك 

  منزهـي  : فرشتگان آنچه را در درون داشتند به شكل تجلّي، ابراز و اظهـار داشـته گفتنـد                
وجودي نيست؛  هيچ  و ما را     ـ ما را هيچ علمي نه علم بسيط و نه علم مركب نيست           ! تو

ـ  ـزيرا وجود، عين علم و علم، عين وجود است   ه مگر آنچه را تو در وقت آفرينش ما ب
  حركـت ايـن دسـته از فرشـتگان، تنهـا ظهـور و تجلّـي اسـت كـه در                     ! ما تعلـيم دادي   

   همانـا « :دارنـد آنان همچنين به زبان تجلّي ابـراز مـي        . شودكتاب الهي، تفسير و بيان مي     
؛ هيچ عالمي فوق تو نيست؛ چه، فوق هـر عـالمي عليمـي              »عليم هستي ! تو اي خداوند  

زيرا حكمـت خداونـد ماننـد ديگـر صـفات اوليـه و       براي تأكيد است؛  »حكيم« است و 
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  . عوارض عامه است
آنچه را كه از كماالت بـه آن دسـت          !  خدا اي آدم و اي خليفة    :  به آدم فرمود   خداوند

ـ  ـ  ه وـود يافتـايق را كه به سبب وجودت، وجـاي ابراز كن و آن حقيافته الف ـر خـ ـب
 حركت ذاتيِ طبيعي به تو رسيده، لةبه وسي ـفرشتگان كه به شكل ابداعي متعلم هستند  

آدم چون اسماء، حقايق، مصالح، مفاسد، حدود وجود، تعـين صـراط آنـان و               ! اظهار نما 
اند و هرگز نخواهند داشـت بـه آنـان خبـر داد؛     آنچه را كه بر آن احاطه ندارند و نداشته   

لي و نيز تجلّيِ ا فرشتگانِ واسطه كه نسبت امورشان به خداوند تعاـو ي ـي  ـخداوند تعال
اي فرشتگانِ عرضـيِ  : و فرمودبه فرشتگانِ طرف گفتگ ـخداوند در آن وقت جايز است  

ه وجهي ناظر بـر رخـدادهاي   ـه بـك ـاسب  ـ ميان طوليات و سفليات و عقول متنواسطة
 علـمِ ذاتـيِ     پيـرو اكنون كه امر براي شما آشكار شد كه من بـا علمـي               ـ سفليات هستيد 

هـا، زمـين و هـر چيـزي هـستم         آسـمان  ات ازلي، عالمِ به غيبـب همـة        نفس ذ  متعلق به 
 آنبـه   مضاف و مطلـق را  دانم و نيز مشاهدةغيب مطلق را مي، غيب مضاف به   ترديد بي
 و به طريق اَولي آنچـه  و به ضرورت ـ مقيد را  دانم؛ پس ما غيب مقيد و مشاهدةميدو 

اي بنابر آنچه گفته شـد، هـيچ ذره       . دانيممي ـ كنيدكنيد و آنچه را كتمان مي     را آشكار مي  
  .  غايب و پنهان نيستـسبحانه  ـها و زمين از علم او در آسمان

  
  33 و 32 در آيه مشرب ارباب اُنس و عرفان

ان اعيان ثابته و كه هم ـ مسمائيه در اسماء و صفات و مالزمات آنها  فرشتگان در مرحلة
ي در عـالم مـاهوت و بـه وجهـي ديگـر در عـالم                 دارايِ اعتبار به وجهـ     ماهيات امكانية 

از تمامي نواقص، به هـر  !  تو اي خداوند پروردگار: ذات گفتندزبانبه  ـالهوت هستند  
زيـرا آن، عـين تحديـد و     ! ه اسـت  هم منـزّ  از تنزيه و تقديس     او  هي؛ حتي   شكلِ آن، منزّ  

فسِ علـم و عـين   ما ن  ،علمي براي ما نيست هر چند     : فرشتگان اظهار داشتند  . تقييد است 
در اعيـان مـا     و  مگر آنچه تو به ما ياد دادي         نورانيت، بلكه علمِ خداوند بما سواه هستيم      

زيـرا مقـدس از    ـ  ي مقـدر كـرد  بـراي مـا   ة فيض اقدسبه وسيل ي كردي بنابرآنچهجلّت
 و جود ندارد كـه عـالم  و تو رايو و چيزي و همانا تو عليمي ـفيض، تابع اقدس است  
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   .ود كه به حكمت وصف شبر اي تو نيستحقيقتي جز  باشد و حكيم
 احـديت   زبان ذات، من حيث هي هي، كه حضرت اُولي، يا به            زبانخداوند تعالي با    

يـا  «: فرمايد، مي  است  حقيقت ، ابراز كنندة  سوم زبان واحديت جمعيه و     زباننفسيه يا به    
ـ   وجود و ظهور ثـاني، ظـاهر شـد         »يا آدم « و با همين     »آدم  كـون جـامع و      كـه اين رايب

و به اعتبار ديگر وجود ظاهر شد و ظهور اول بروز كـرد؛             ] پنجم است [حضرت خامس   
 و با إنباء و     »أنبئهم بأسمائهم « خطاب به عين ثابته است و آن، حضرت رابعه است            زيرا

   حــدود ناقــصه ظــاهر شــد و فــيض مقــدس ظهــور اول بــابــا خبــر دادن او، كائنــات 
پس آنگاه كه آنان را به اسماءشان و به راهي . دنبال كرد ـكه همان فيض اقدس است   ـ

همـان راهـي كـه تـا ابـد در آن حركـت        ـكه از ازل براي آنان تعيين شده بود خبر داد  
نهند تا آنگـاه كـه بـه     واحديت بر آن گام مي    هئنشكنند و براي رسيدن به آن اسم، در          مي

: آشكار شد، به آنان فرمودناهي امتناز عظمت  حدود قوسينآنگاه كه  و ـاحديت برسند  
هـا و زمـين را      من غيب آسـمان   ! دانمدانيد مي آيا به شما نگفتم كه من آنچه را شما نمي         

دانم؛ همان غيبي كه وجـود پنهـان شـده بـا آثـار و اسـماء اسـت و نيـز تخـيالت و                      مي
 سازيد و آنچـه را كـه بـه نظـر خـود از ديگـران پنهـان                 را كه آشكار مي   هايي   فريبكاري

  ! دانمهمه و همه را مي ـليس في الدار غيره ديار : اينكهغافل از  ـداشتيد  مي
  
  



 

 

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

   بقرههسور مسي و چهاره آي
  

دوا آلدم فَسجدوا إلّا إبليس أبي ج اسو إذ قُلنا للمالئكةِ

   منَ الكافرين  و كانَو استكبرَ

  

راي آدم سجده كنيد؛    كه به فرشتگان گفتيم ب     آنگاه] ياد كن   [ و   «

و ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيـد          مگر  همگي سجده كردند؛    

  ».از كافران شد



 

 

  



 

 

  

  

  

  فواژگان و صر

  مطلب نخست

  » سجده« پيرامون كلمة
؛ ايـن    و خم شـد    سجد يسجد سجوداً يعني خضوع و تعظيم كرد       «  آمده الموارد  قربدر أ 

آمـده  ] در لغت قبيله طي   [ نيز    بلند شد  برخاست و كلمه همچنين به معناي انتصب يعني       
، نكننـده از ايـستاد     ركـوع : شده است است و در مورد تفاوت ميان سجود و ركوع گفته           

افتد؛ لذا مترادف يكـديگر      و سجودكننده از حالت زانو زدن، به زمين در مي          ودش   مي خم
خـم   (اءچنين آمده است كه اصـل معنـا در ايـن مـاده، انحنـ           در اين كتاب، هم    1.»نيستند
عبـارت  كه  است؛ 3اصل آن تطامن و تذلل: گويد مؤلف مفردات راغب مي2. است )شدن

  4.باشد  مي براي خداوند و عبادت اوفروتنياز 
 كه آن را بـه معنـاي انتـصب، ذكـر كـرده،              الموارد  قربنظر صاحب أ  : نويسنده گويد 
ر وجه مذكور به     باشد و توهمِ فرق ب     صاحب اقرب زيادتي از غير    اين  نابجاست و شايد    

خـرّوا  « و ».افتنـد  در مـي نـان بـر روي    ك سـجده  5؛يخرّون لألذقان سـجداً   «دليل عبارت قرآني    
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، مبنـي بـر      مفردات راغب   است و آنچه در    نادرست ».زمين افتادند  كنندگان بر  سجده 1؛سجداً
اختصاص آن به خداوند تعالي آمده نابجاست و گرنه سجده براي غيـر خداونـد تعـالي                 

  البتـه حقيقـت دوم     ؛، نـه لغـوي     اسـت  رو آن، اختصاص تشريعي    شد؛ از اين  ع نمي ممنو
 در آنچه متعارف حالت خاص در ركوع و سـجود نمـازي اسـت؛ بـه               دور نيست ] ثانيه[

 اقـرب، بـه   بـر وجـه اظهـرِ    ـنه در عـرب    ـاي كه به هنگام اطالق در محيط شرع  گونه
  . دسمت آن حقيقت منصرف شو

مكن است كسي گمان كند كه سجده، مخـصوصِ انـسان بـوده و               م اينكهنكتة ديگر   
 مجاز و توسع است؛     بنابر شعور انساني است و در ديگر كاربردها،         برخاسته از خضوعي  
رساند و التزام بـه مجـاز بـه خـاطر وجـود        ، مطلقِ خضوع را مي     اين است كه   ولي ظاهر 

  .مردود و ممنوع نيست طور كامله بقرينه، 
  

  مطلب دوم

   ابليس كلمةپيرامون
اين .  از رحمت خدا نوميد شد، شكست خورد و اندوهگين شدو ؛خيرش كم شد   :اَبلَس

 و ظاهر لغت، اين است كه ثالثي مجرد از ايـن فعـل   2.فعل، هم الزم و هم متعدي است  
 و  ، ابـالس  نيامده است و اين از موارد شاذ است و در جاهايي، از قرآن كريم، تنها ابلس               

  . ر رفته استمشتقات آن به كا
 ايـن   : و گفتـه شـده       است يس علم جنس براي شيطان     ابل نويسد  مي الموارد  قرب أ در

و گرفتـه شـده اسـت       .) نوميد شد، سرگردان شـد    (كلمه از أبلس به معناي يئس و تحيرَ         
منـع صـرف    به دليـل   اعجمي بودن آنو نظر درست، ؛باشد  مي أبالسة جمع آن أباليس و   

 و شاهد علم    موافقت دارد منسوب است،    »زجاج«  آنچه به  با ردالموا  قرب أ مطلب 3.است
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شود و علم   ، ال بر معرفه داخل نمي     ون الف و الم است؛ چ     بدون آن   بكارگيريبودن آن،   
  . هاست معرفهازهم 

 كلمة ابليس، به علت نهايت پيوستگيِ معنـايش بـا           :آنچه براي من روشن شده است     
فارسي به معناي گلـيم   »پالسِ« هم، اصل اين كلمه از    اي عربي است؛ شايد     ابالس، كلمه 

 بالس تبديل و سپس ديگر مشتقات عربي، از         از كهنه، به عربي منتقل و به كلمة       و زيراند 
كه وجه امتناع  اينمگرآيد؛  آن الزم نميدر اين صورت منع صرف    آن درست شده است؛     

و از ايـن رو علـم شـده     باشدابليس  به ـكه جنس است   ـآن، به خاطر عدول از مبلس  
 ابليس، علـم و شـخص       اينكهو التزام به    كافي است    ابليس   منع صرف است و اين براي     

 و در ايـن صـورت        اسـت  ممكن  اوست نيز   وجود چگونگي و اختالف در     خاص است 
ارتبـاط بـا سـرباز زدن او از سـجده بـدون              دليل و بي   معرب است و امتناع صرف آن بي      

  .دليلي عقلي و عقاليي است
 از اين ريشه باشـد      ، نيز »انگليس «و اصل كلمة  ) پليس( بوليس    شايد هم اصل كلمة   
 معنويِ انگليس بـا     نزديكيبه ويژه،   هم   دو با   لفظي و معنوي آن    زيرا نزديكي و همراهي   

  .بسيار قوي استابليس 
  

  مطلب سوم

  » أبي« پيرامون كلمة
صي در خصوص كلمة نخـست      اند و هيچ اصطالح خا    اباء و استكبار از نظر لغت معلوم      

همـراه بـا   ترك نبـوده، بلكـه منظـور از آن، تـرك       تنهالغت نيز اباء،    بنابر   وجود ندارد و  
 بنـابراين  علت است و اين علت، چيزي جز تكبـر و غـرور نيـست؛                نپذيرفتن با دليل و   

   .باشداستكبار منشأ إباء تواند  مي
اصـطالح قـرآن كـريم بـه        در  ه،  اما در مورد استكبار، چه بسا گمان شود كه اين كلم          

معناي كفر، الحاد و زندقه بوده و در موارد فسقِ ناشي از تـرك واجـب و يـا حـرامِ بـا                       
 بـسياري از    بنـابر چنـين برداشـتي     هـر چنـد     . رود به كار نمي   اعتراف به واجب و حرام،    
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 است ولي ثابت نيست و به نظر ما به حدي نرسـيده كـه لبـاس حقيقـت                   درستآيات،  
  در مـورد   . بيـشتر دارد   تـدبر و تأمـل       نيـاز بـه    اصطالح قطعي را در بر كند و         ايثانويه و   

   بحــث و در خــالل آيـات پيــشين  هيئـت و شــكل كلمــات و صـرف آن  ، ديگـر لغــات 
  . شد

از موارد شاذ صرف است؛ علماي صرف، چنـدين فعـل            »أبي، يأبي « بديهي است كه  
 نظـر . انـد ذكـر كـرده   ـرسـد   ارده ميكه چه بسا شمار آن به چه ـرا بر وزن فعل يفعل  

 1دانـد ، مفتـوح العـين مـي      بـدون اخـتالف   سعدي كه أبي يـأبي را       ] عبدالغفار[ابوالقاسم  
  2.نابجاست؛ زيرا صاحب المحكَم آن را به كسر عين نقل كرده است

 

                                                 
  . 151 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
  . همان. 2



 339  34تفسير آيه 

 

  قرائت
   ولـي   1 اسـت؛  » اسـجدوا  ةِكـ للمالئ «قول مـشهور و نظـر جمهـور بـر كـسر تـاء در               ـ1

  ، ميجـ  حركـت    پيـرو د بن القعقاع و سليمان بن مهـران، ايـن حـرف را بـه                ابوجعفر يزي 
  دانـد؛ ولـي     مـي  »أزد شـنوءه  «ابوجعفر، چنين قرائتـي را گويـشي از         . اند مضموم خوانده 

  كنـد و از فارسـي نقـل شـده كـه ايـن، يـك                زجاج اعتقاد دارد كه ابوجعفر اشـتباه مـي        
ــتباه اســت و  ــس از   اش ــست، پ ــين ني ــب چن ــده مطل ــه ش ــهگفت ــوجعفر خــود  اينك   اب

   مـشهور اسـت كـه قـرآن را از           قاريـان به خـصوصيات و رمـوز قـرآن وارد و يكـي از              
  روايـت شـده كـه زنـي دختـران خـود را بـا مـردي                  بلكـه    . اسـت  ابن عباس فرا گرفته   

ــت ــد و گف ــه : دي ــسوء نتن ــي ال ــا! ؟ أ ف ــي آنب ــه م ــدك ــي : خواســت بگوي ــسوأةأ ف    ال
  2!أنتنه؟

   و تــاريخ ايــن مــسأله و قاريــان و قراءتهــا اخــتالف  كــه حكايــتايــم بارهــا گفتــه
ــافتن آن، گويــاي اغــراض سياســي و اهــداف مــشكوك  رشــد و اســاس پيــدايش و    ب

  است و پشت سر آنان، تنها كساني قـرار دارنـد كـه بـه ظالمـان و غاصـبانِ حـقِ سـيد                        
   هايشان را در شـمار خلفـاي خداونـد در زمـين ثبـت كـرده و                 مرسالن تكيه دارند و نام    

ــشه ــا افكــار و اندي ــنبعينهــاي ت ــه اي ــون ، خرافــات را ب ــاب پيرام    و روشــن ايــن كت
في «خداوند آنان را لعنت كند و .  خود قرار دادند و آن را بازيچة    سرگرم كردند روشنگر  
امامـان معـصوم،    .  و براي آنان عذابي خواركننده است      »مرض فزادهم اهللا مرضاً    قلوبهم

 بـه   نهايت تأسـف   باولي   دشمنان آگاه كردند؛   افكنانه رقه تف هاي انديشهامت را نسبت به     
و گمـراه شـدند و بـه        پاهاي آنان لغزيـد     توجه نكرده و در نتيجه،       )ع( آنان هاي سفارش
  . در هر حال خداوند، نگهدار و يار مؤمنان است. آمدند  مفسدان درآيينكيش و 

                                                 
   . رجوع كنيد153ـ  152 ، ص1 يط، جالبحرالمح بهدربارة شرح بيشتر اين اختالف قراءات، . 1
. متـرجم . نوشته شده است كه بدين وسيله تصحيح شـد        »  اتيته  السوأة أ في  «و» أ في السوء تنتبه    «در اصل كتاب  . 2

  )231، ص 1روح المعاني، ج (
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و بايـد  مكـروه اسـت    »لّاإ« و يا بر   »فسجدوا«وقف بر   : خوانيمگونه مي اين »تبيان« در
گونـه  گيرد و با هر استثنايي بايد همين       نيز قرائت شود و آنگاه وقف صورت         »إلّا ابليس «

  1.برخورد شود

                                                 
  . 148 ، ص1 تفسيرالتبيان، ج. 1
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  نحو و اعراب
آنچنانكه  »إذ«  داديم و اين   شرحام   سي در آية را   »إذ«  حرف عطف است   »و إذ « در   »واو«

حب البحر كه نظر مخالف     ميان مفسران، معروف است، عطف بر آن است؛ بر خالف صا          
همچنـين عامـلِ آن را      . نادرست است  البته   2 برخي معتقد به زايد بودن آن هستند؛       1.دارد

   البحـرالمحيط   مؤلـف  3.داننـد مـي  »أبـي « برخي محـذوف و برخـي فعـل          ،»اذكر« برخي
و قرينـه،   »اسـجدوا  ةللمالئكانقادوا و أطاعوا إذ قلنـا   «عامل آن محذوف، يعني     : گويدمي
 مـشهور، انتخـاب   نادرسـتي سـخن   وي اين برداشت را نظر به 4. است»اسجدوا«ت  عبار

 سـخن از  اينكه است؛ غافل از ]دوم[» إذ« غير از زمانِ ]اول[، »إذ«كرده است؛ زيرا زمانِ  
هـا   است، بلكه به اعتقـاد برخـي اصـولي         پايه افعال خداوند تعالي، سست و بي      زمان در 

اهللا  تآي استاد مادليل شود و به همين ها ملحق مي به آنمان است و زمانافعال، خالي از ز
همـراه   ؛الثالثة ةمنمقترناً بأحد األز  « :گويندداشت كه نحويان مي   اظهار مي ) ره(بروجردي

 افعال در ذات خود از زمان       اين است كه  كاشف از    و اين خود   »گانه زمانهاي سه  يكي از 
  .غنيمت دان. خالي هستند

سازد استئناف و يا عطف بودنِ واو است؛ امـا          مال آن را ممكن مي    چيزي كه آيه، احت   
توان حال بودن آن را توجيه      در جواز حال بودن آن، اشكال است؛ هر چند به نظر ما مي            

گانة پيشين و از آيـة پـيش از خـود             آيات سه  ازپس   اعتبار،   بنابرجا كه آيه    ا از آن  ام. كرد
 متعلق به جعلِ خالفت، مترتب،  از ارادةپس ـ نگاه نخست  در ـ اين آيات  است و همة

آيد و بيان آنچـه تحقـق يافتـه         بر روش تربيت است، تنها استيناف آن درست به نظر مي          
مخاطـب  جا كه   راي تشديد آگاه سازي است و از آن       دوم، ب بار   »إذ«و آوردن واو و     است  

 و »اذكـروا « ،»اعلمـوا « متعلق بـه فعلـي عـام ماننـد         »إذ« قرآن، امت اسالمي است، كلمة    
                                                 

  . 152 ، ص1البحرالمحيط، ج . 1
  . 291 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن:رجوع كنيد به. 2
  . 152 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 3
  . همان. 4
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پس از  « :بكند؛ يعني  »إذاً«  معناي در اينجا افادة   »إذ« است و شايد هم   و مانند آن     »التفتوا«
و  .» به فرشـتگان گفتـيم بـراي او سـجده كنيـد            آنگاهكه تقدم و برتريِ آدم ثابت شد        آن

   .خداوند عالم است
 كه آن بانشده است؛    ذكر   ]آدم[ قرائت كسر و نيز تنوين       » اسجدوا آلدم  ةللمالئكقلنا  «

بـر   ـطـور كـه گفتـيم      همان ـجا واجب بود؛ پس آيه  اگر منصرف بود، اعراب آن در اين
آمـده   »البيـان   مجمع« كه آنچه در  ديگر اين  نكتة. دستورزباني داللت دارد  ادبي و   اي  مسأله

 وصل اين است كه به خاطر التقاء ساكنين مكـسور شـود             ةاصل، در همز  « كهمبني بر اين  
 از  1» از كسره، اين همزه، مضموم آمده است       پس اسجدوا به خاطرِ سنگيني ضمه       ولي در 
 بنـابر  آن   از سجد يسجد اسـت و همـزة        »اسجد«  مورد بحث ما خارج است؛ زيرا      مسألة

  . قواعد صرفي، مضموم است
 جوابي براي امر يا حكايت جواب است؛ جوابي كه     »فسجدوا إلّا إبليس  « :اما عبارت 

كه گذشت  يدليلبه ابليس منصوب است و .  پيشين است ةويني و از قص   حاكي از امر تك   
، ابليس  تر اين است كه    نظر قوي  استثناء است و     پيرامون بحث   و. ودش   مي خواندهمفتوح  

كـه  هـستند    استثناي متصل است؛ پيش از اين گفتيم كـه فرشـتگان، اعـمِ از فرشـتگاني               
  المالئكة جاعل«تا و چهارتا و از      وتا، سه هاي د  بال دارندگانكنند و از     خدا نمي  نافرماني
 خاصـي  ة و اگر اين آيه، نظر به دسـت .باشد مي ».فرشتگان را فرستادگان قرار داده است     2؛رسالً
. هـستند  همه حتي ابليس به معناي اعم رسالت، رسـوالنِ خداونـد تعـالي                باشد، تهنداش

  .  خواهيم كردبحثبيشتر  پيرامون آن
و حتي فقهاي عظام كه استثناي منقطـع را         رگان و دانشمندان    بز از   گروهيبر خالف   

 اين آيه بر وجود استثناي منقطع در        ةاي به وسيل  دانند، عده خالف بالغت و فصاحت مي    
اند و برخي از آنان براي حل موارد بسياري از اسـتثناي منقطـع   قرآن كريم استدالل كرده   

إلّـا قـيالً سـالماً      ،   فيها لغواً و ال تأثيمـا      ال يسمعون «به اين آيه و ديگر آيات مانند آية         
                                                 

  . 81 ، ص1 البيان، ج مجمع. 1
  . 35 /فاطر . 2
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 تمـسك   »دشـنوند، مگـر گفتـه درود و درو          نمـي  آلـودي  سخن يـاوه و گنـاه     ) بهشت(در آن    1؛سالما
  .اند جسته
 بلكـه در بـسياري از مواضـع، از اسـرار بالغـت و بـدايع                 تحقيق، جـواز آن اسـت      

  .خواهم  ميپوزش بحث اعراب خروج ازبراي . فصاحت است
در محـل نـصب      »أبي و استكبر و كان من الكـافرين       « خن ضعيف است كه   اين س 

يعني سرباز زننـده     ، بنابر صفت بودن براي ابليس و چه بنابر حال بودن براي آن            است يا 
   اشكالي ندارد كه آن را خبرِ بعـد از خبـر بـراي مبتـداي محـذوف و يـا                     و !و مستكبرانه 

   شـيطان سـجده نكـرد، جـايز         اينكـه   از پـس الي مقـدر بگيـريم؛ زيـرا        ؤپاسخي براي س  
. أبـي و اسـتكبر    : شـود است كه پرسيده شود پس چه كار كرد؟ و در جـواب گفتـه مـي               

، آن را در محـل تعليـل        گفتـار او  از  وي   ايرادي هم ندارد كه به خاطر معلوم بودن حال        
  . بگيريم

  ادب  قواعـد ابتـدائي   بنـابر  كه پاسخ گفـتن بـه آن   اين از جاهايي استبه هر تقدير،    
، لـزوم رابـط ميـان    ادبمشكل است؛ زيرا مقتـضاي قواعـد    ـو نه قواعد تحقيقي آن   ـ

ابليس الذي أبي   « :است؛ يعني  »الذي«  به چيزي مانند   »ابليس« با   »أبي و استكبر  «عبارت  
سكوت كسي مانند ابوحيان در اين جايگاه گواه بر اين است كه اين مـشكل                .»و استكبر 

  . شود حل نمي نحوبا قواعد ـ، حل شدني است ادبي هر چند با قواعد عال ـ
  
   دنباله

مـستثني، محكـوم بـه نقـيض        : گويـد شود؛ وي مـي   از اين آيه، بر قول فرّاء استدالل مي       
 نظر كسائي كه معتقد است اين استثناء، استثناي از اسم است، درسـت  2.منه است مستثني

   نفـسِ اسـتثناء، كـافي       اينكـه نيـست، بـراي      »أبي و اسـتكبر   «است و گرنه وجهي براي      
  جا، استثناي از اسم است نه فعل، تا نقـيض آن           شود كه استثناء در اين     معلوم مي  بود؛ پس 

                                                 
  . 26ـ  25 /واقعه . 1
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 :ويـد گ  مـي  نظر صاحبِ البحـر اسـت كـه   شگفت، 1.ثابت شود ـكه عدم سجده است   ـ
  عـذر ايـن    2.»منه اسم است  منه فعل و اگر اسم بود مستثني      استثناء اگر فعل بود، مستثني    «

 بـراي  اسـتثنا    كلمـه اند؛ زيرا   اند ولي اصول را نفهميده    گروه اين است كه نحو را فهميده      
بـه   ، اسـت  نـسوب  و آنچه به آن م     آن حكم   از جهت منه   بيرون آوردنِ مستثني از مستثني    

اي بـر عـدم     ، قرينـه   جد بنابر و حقيقت؛ اما      استعمال است نه جد    بنابررود و اين    كار مي 
استجد .  

 داللـت بـر قـول كـسائي        »اسـتكبر « و »أبـي « جملـه آيه به خاطر ذكر دو       ،همچنين 
   .كند نمي

  

                                                 
  . همان. 1
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  انسجام آيات
كـه  وجـود دارد؛ زيـرا پـس از آن        و پيوستگي   ميان اين آيه با آيات پيشين نهايت انسجام         

ن، به عنـوان خليفـه در زمـي    )ع(كه به خاطر نصب وي ـبراي فرشتگان   )ع( آدمجايگاه
دانـستند  كـه آنـان مـي   آشكار و روشن شد و با وجـود اين  ـشمشير از نيام كشيده بودند  

صـادر  به خالفت برگزيده شده ولي با وجود اين، نسبت  ـسبحانه   ـاز طرف او  )ع(وي
 )ع( را در نظر نگرفتند و تنها خود صادر و جانشين را در نظر گرفتند و در حق او                  كننده

 و  روشن شد و جايگاه آنان     )ع(جايگاه او  كه بردند و پس از آن     ا كه گذشت گمان   آنچه ر 
زمـان   »سبحانك ال علم لنـا إلّـا مـا علمتنـا           ... « اعتراف كردند كه   به زبان كه  پس از آن  
 اينكـه و  ـو وقت اعتراف عملي به مصنوع خداوند تعـالي    )ع( و سجده براي اوافتادگي
  سـجده  وند تعالي به فرشتگان فرمـان  جا خدارسد و در اينفرا مي ـاست  ساخته بهترين 

.  و فرشـتگان چنـين كردنـد       دهد  مي رابه آدم   ـ   است  و كرنش  فروتنيكه براي نهايت     ـ
  .براي خداست  شكرستايش و سپاس و

  

  وجه دوم

  » قلنا« پيرامون تعبير به
فعـل   داراي آيات پيشين،    چه، همة  ؛ افزون بر التفات از غايب به متكلم       ـ »قلنا« در كلمة 

فرمـان   امر است؛ زيرا     رساندناي براي بيان بهترين روش در       مقدمه ـ اضي غايب است  م
بزرگ فرمانـدهي   جايگاه  داراي  كه  صادر شود    حضرت ربوبي    سوي از   بايست  مي بعدي

 لذا به اين دليل و بـه ديگـر   .ورش الزم و ضروري است ستاست كه پيروي از فرمان و د      
البتـه ايـن   .  فرمان خويش را بيان فرمود» اسجدواةللمالئكقلنا  «داليل، خداوند به شكل     
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و قلنا يـا آدم     «نوع فرمان در قرآن چه به شكل امر و چه نهي، فراوان آمده است؛ مانند                
و قلنـا   « و   ».اي آتش سرد و سالمت بـاش      : گفتيم ٢؛قلنا يا نار كوني برداً و سالماً      « ١،»اسكن

  ».ز نكنيدتجاو] در روز شنبه[ گفتيم ابه آنه 3؛لهم التعدوا
اسـتناد امـر    اعتبـار   اما در مورد ضمير، كه آيا در اينجا براي شأن و مقام است و يـا بـه                   

 كه در جاي     و استناد دارد، بحث و كالمي است       آن امر به خداوند تكيه    ديگري است كه    
  .آيد  ميخود

  

  وجه سوم

  پيرامون يكي بودن فرشتگان در داستان آدم
شد و از بر آنان عرضه ) ع(فرشتگاني هستند كه آدمشكي نيست كه اين فرشتگان، همان   

 آيات و انـسجام     مفهوم و   بنابر اسلوب  اسماء خبر دهند و نيز       آنان خواسته شد تا دربارة    
ك  «ها، همان گروه نخست مورد اشاره در   آن همچنـين  . هـستند » ةللمالئكـ و إذ قال ربـ

 و هـر    به پي همديگر بيايد،   و اسم،    هر گاه د   زيراكند   را تأييد مي   باالاي ادبي، نظر    قاعده
سـمِ  ند؛ به خـالف دو ا     چيزدو، بيانگر يك     باشند، اظهر اين است كه آن     به الم   دو معرفه   
  اين است كه در عبـارتي مثـل        تر قول قوي ،  منگونه نيستند؛ بنابراين، به نظر      نكره كه اين  

 نخـست   مـرد  از قـرائن، غيـر از        چشم پوشـي   دوم با    مرد »رأيت رجالً و ضربت رجالً    «
  . است

   از ايـن در چنـدين جـا اشـاره كـرديم             يش، پ استعام   »ةئكالمال« اينكهاما در مورد    
  و ايـن امـر در   ،  مقـدمات حكمـت اسـت   ة، تنها به وسـيل    برعموم افرادي  لفظداللت  كه  
   از فرشـتگان، مـورد      اي گروهـي و دسـته    ، جـايز اسـت كـه        بنـابراين جا منتفي است؛    اين
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  ؛ زيـرا عمـوم، تنهـا بـا دليـل ثابـت       باشـند عرضه كردن اسماء كالم، خطاب، اعتراض و     
  . غنيمت شمار.شودمي

، كـافي اسـت؛      حكمـت   موجود، براي ناتمام بودن مقـدمات      بحث و گفتگوي    قرينة
 فـانيِ  هستند كه از هيچ خلق و آفرينشي خبـر ندارنـد و            در ميان فرشتگان، گروهي    زيرا
  نيـز   از خـود   كـه  نـد غرق در ذات خداوند   و مـست  آنان فرشـتگان مهيمـين      اهللا هستند   في

خداوند ايـن   ـاند   تقديس و سجده،اند؛ به صورت دائمي و ازلي و ابدي در تسبيح غافل
 1؛يسبحون الليل و النهـار اليفتـرون      «عبارت قرآني   شايد  و   ـ كار را روزيِ ما نيز بكند     

  . گروه داشته باشداين اشاره به ».ورزند  نميكنند در حالي كه سستي  ميروز ستايش شب و
  

  وجه چهارم

  پيرامون ترتيب ميان تعليم اسماء و سجده فرشتگان
  ، ايــن اســت كــه داســتان ســجده فرشــتگان، همــاهنگي و يكــساني اســلوبمقتــضاي 

ــت      ــي فخــر رازي در جه ــد؛ ول ــه باش ــماء صــورت گرفت ــيم اس ــتان تعل ــس از داس   پ
  ، ق بـشراً مـن طـين      إنّـي خـال   « :سـخن خداونـد   : گويدكند و مي  عكس آن استدالل مي   

من برآنم بشري از گل بيافرينم؛ پـس   2؛فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
 ظـاهر در  ».او از روح خود دميدم براي او به سـجده در افتيـد            به خوبي آراستم و در    را  هنگامي كه او    

  3.اين است كه سجده قبل از تعليم اسماء بوده است
 ـ گذشـت   چنانكـه  ـالي روشن وجود دارد؛ زيرا تعليم اسماء  در اين نظرِ فخر، اشك

 امر مبدعي در نظر گرفته شود، ممكن است منـدمج در دميـدن روح             اينكهچه بسا بدون    
 و هيچ منافاتي ميان اين دو آيه وجود ندارد كـه مـستلزم خـروج قـرآن از بالغـت           باشد
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بـا تغييـر   كـه   ـدر اين آيـه    »ةللمالئكو إذ قلنا «همچنين احتمال دارد كه عبارت . باشد
داللـت  اسـت    ـ »و إذ قال ربك   « :يشترپ و با پيروي آية   گذشته    پيشين در دو آيه    روش

 تقديم و تأخير در نزول، دليل بر تقديم و تأخير در آفرينش نيست و بـدين        اينكهكند بر   
پايـان  وز  هنـ  )ع( داستان آدم  اينكهبا  ،  ودش   مي  روشن براي بار دوم   »إذ« وسيله، دليلِ ذكرِ  

 احتمـال بـه دور از      ولـي ايـن      مقدم باشـد   سجود بر تعليم     آيد كه   مي نيافته است و الزم   
 آنگـاه كـه   فرشتگان، در اين آيات، يك دسته بيشتر نيستند؛ پس           توجه به  ذوق، است؛ با  

؛ پـس  نيـست  و آدم آنهـا  نيازي به گفتگوي ميـان      كرده باشند ديگر  براي مانند او سجده     
، پيش از   سجده كه امر به     وجود دارد  ديگري   نظر. اول است احتمال    همان تر نظر درست 

  . در اين باره، إن شاءاهللا تعالي، سخن خواهيم گفت. بوده است )ع(آدمآفرينش 
  

  وجه پنجم

  پيرامون امر به سجده براي آدم
  كنـد و عقـل، آن را بـه صـورت           يكي از امـوري كـه انـسان مـستقيم آن را حـس نمـي               

  رود و   كتـاب الهـي بـه شـمار مـي          هـاي  شـگفتي  چـه بـسا از       كنـد و  درك نمـي  درست  
  رسـد، داسـتانِ فرمـان سـجده بـه           بليغِ فصيح به نظـر نمـي        اين مجموعة  سزاوار جايگاه 

   ممنـوع اسـت و اسـالم آشـكارا          شـرع و   در آيين عقـل      شرك اينكهآدم است؛ با وجود     
  لي و جـاني    هـاي مـا    از ميان بـردن آن، متحمـل خـسارت         براي آن كوشيد و     نابوديدر  

ــب آ   ــراوان موج ــر، ف ــين ام ــد و هم ــد  زش ــدا گردي ــول خ ــت رس ــالم  و.ار و اذي    اس
   عبـادت غيـر     قطـع كـرد، چـه برسـد بـه دعـوت            شرك در عبادت را      هاي همه ريسمان 

  اس بـا رب  ـدر قيـ  ــ  وعـموضدر اين  ـودات  ـر موجـي و ديگـه، نبـرشتـ بت، ف!داـخ
  گيرنــد و در قيــاس بــا او  از او مــدد مــي و همــهيكــسانند اســباب، ةآفريننــداربــاب و 

ـ جلّ و عال ـ   اي واحـد بـين همـه آنهـا مـشترك       زيرا امكان به گونه هيچ فرقي ندارند  
  هـذا الفقـر    ( . آنهـا در دو جهـان نشـسته اسـت          ةو نداري بـر چهـر      اين ناداري  واست  
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  1).سواد الوجه في الدارين
 خداونـد   د حكايـت كنـد كـه      قرآن مجي شود   انسان چگونه راضي     كهگزيده سخن آن  

  .به همراه دارد  رااين خود تضاد! تعالي به اين كار منكرِ ممنوع فرمان داده باشد
جهـت   اين است كه سجده براي آدم و سجده براي خداوند تعـالي از               تحقيق مطلب 

 عبوديت در برخي جاهـا از عنـاوينِ         اينكه و شكي نيست در      اند؛ يك گونه حسن و قبح    
به عنـوان مثـال، برخاسـتن        ديگري از عناوين انتزاعيِ قهري است؛        قصدي و در جاهاي   

 ].و از عناوين قصدي است    [ است    براي اعتبار عبادت   ، موضوع به عنوان عبوديت  ] قيام[
 كهبر چيزي ديگر، به قصد تكريم و تعظيم؛ يا  )ع( آدمبرابربه خالف سجده بر خاك در  

 زيـرا ند قصد عبادت هـم در كـار نباشـد؛         شود؛ هر چ   قهراً عنوان عبادت انتزاع مي     آناز  
اين  وضع است چيز ديگري نيست؛ به اين معنا كه           ة حالتي كه از مقول    همينعبادت، جز   

حالت، براي انتزاعِ مفهوم عبادت از آن كافي اسـت و هـر عـاقلي ايـن مفهـوم را از آن                      
  . كند  ميبرداشت

 را داشـته و جـامع       بديهي است كه هر چيزي هر گاه شايستگيِ انتزاع حسن و قـبح            
بايست در جهت خاصي كه مغفول واقع شده مورد تدقيق قرار گيرد         شرايط آن باشد، مي   

و آن، نظر كردن به ماهويت آن است بدون اضافه به حيثيت يـا شخـصيتي و در چنـين                    
 .عبوديت به خوديِ خود يا حسن است يا قبيح: يمگويوقتي مي

، هـيچ معنـايي نـدارد و عبـادت بمـا هـي              عبادت انسان براي خودش   :  ديگر بيانبه  
يعنـي   ـاش  عبادت، چيزي جز يك مفهوم نيست؛ اما عبادت غير، بـه معنـاي تـصديقي   

تواند موضوعي براي ادراك حسن و قبح باشـد و  مي ـ انسان، غير خود را بپرستد  اينكه
پـس  تواند جامع هر دو عنوان و نه موضوعي براي حسن باشـد؛             از آنجا كه عبادت نمي    

پذيرد، هر چند آن غير، همـان خداونـد تعـالي    بما هي هي قبيح است و عقل، آن را نمي 
  كـه همـه    آنجـا  از   ، منعي ندارد كه عقل لزوم آن را براي خداونـد درك كنـد             آريباشد؛  

يرِ ناشي  باع ت با اختالف ،  جهت لزوم شكرگزاري  ست و به     برپا كماالت نفسي، به خداوند   

                                                 
  . فقر سياهي رخسار است در دو جهان. 1



  تفسير سوره بقره 350

 

  و تفـاوت سـائلين در روايـات و احاديـث در مراتـب ادراك              و   ،از تفاوت مردم در فهم    
ايم و   اصولي و فقهي خود، مفصل شرح داده       دانشنامه ما اين مطالب را در       .تعقل و تفكر  

، چنانكه مشكل بحث اينجـا نيـز        شود روشن مي  موارد نادرست ديدگاههاي ديگر   از آن،   
   .ودش  ميمعلوم

، نه سجود عبـادي     همگيرا  سجده  راد از   كه م  ـ  آن اقوال  بر اساس آنچه گفتيم، همة    
 فرشـتگان   را قبلـة  ) ع(دانند، يـا آدم   ميمانند سالم     به معناي تحيت و تعظيم     سجدهبلكه  

و خـضوع تكـويني،   فرمانبري و اطاعت جا مطلقِ كنند و يا مراد از آن را در اين        فرض مي 
از درجـه اعتبـار    ـداننـد   نه تشريعي و يا مطلقِ تشريعي اعمِ از معناي اصطالحي آن مي

   .اي در برندارد اند كه فايده ، و بحثي را كش داده و تفصيل دادهساقط است
  تـوان سـجود را در اينجـا بـر عبـادت      تحقيق در مسأله، اين است كه هـر چنـد مـي         

گفتگـوي   ميـان پروردگـار و فرشـتگان و          ي مجـازي  حمل كرد؛ ولي به مناسبت گفتگو     
هاي ديگري كه مخصوص فرشتگان است، مناسبتميان فرشتگان و ديگران و به مجازي 

همانگونـه   ـ نكردن ابليس نيـز   فروتنيطبيعي خواهد بود و فروتني مراد در اينجا همان 
  . طبيعي خواهد بود ـ يابيم  ميدر بر خودمان، در درون خودمان  را اوةكه ما سيطر

  

  وجه ششم

  پيرامون استثناي منقطع در آيه
و اسـتثناي منقطـع اسـت     در تضاد با بالغت استاند  اشتهپند است كه برخي     از مواردي 
  . اين آيه از موارد استثناي منقطع است، بايد پاسخي به آنان داداند  گفتهاي چون عده

 خـالف بالغـت اسـت راه         استثناي منقطـع   آن كس كه پنداشته   انصاف اين است كه     
 مـرام خـويش، بـه        خود و بـراي تثبيـت      سخن براي تأكيد    ، زيرا گوينده  نپيمودهانصاف  

 ي منقطـع  اسـتثنا زند كه چنگ مياي انواعي از تأكيدات لفظي و معنوي و صريح و كنايه         
رسـاند و بيـانگر آن     منه را مي  ست و اين خود، به صراحت، جامعيت مستثني       آنهايكي از   

منه همة مقصود گوينـده اسـت و ترديـدي، در آن راه نـدارد و چيـزي                   است كه مستثني  
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غيـر از جـنس     شـك    بـي  از آن فرض شود      بيرونود ندارد و اگر چيزي       از آن وج   بيرون
. منه خواهد بود و اين، يكي از بهتـرين وجـوه بالغـت، فـصاحت و ادب اسـت                   مستثني

جز مـرگ نخـستين،      1؛ األولي الموتةال يذوقون فيها الموت إلّا      «: فرمايدخداوند تعالي مي  
 در اين آيه بنا نهاديم دقت نظر در آنچه  اگر خواننده، پس از    و ».چـشند   نمي  مرگ را  آنجادر  
، ظريـف هـاي   نفس و   هاي لطيف  روحهاي  هاي قرآنِ عظيم و راه     كه راه  بيند  مي ،ديشدينب

يابـد كـه كتـاب تـدويني، در حقـايق            و نيز در مي    ي نيست يبين آنها جدا  يكي هستند و    
فـصيل در   انـد؛ ت  دو عين عتـرت الهـي      عين كتاب تكويني است و آن      ،...روحي، ذوقي و  

تأكلوا أموالكم بيـنكم بالباطـل      ال  «: فرمايدخداوند تعالي مي  .  ديگري خواهد آمد   يجا
  2.» عن تراض منكمتجارةإلّا أن تكون 

 ـپذير اسـت   هر چند امكان ـ استثناي متصل در اين موارد بديهي است كه التزام به 
كل بـدي    قـرآن، آن هـم بـه شـ         گـويي  گويي بلكه نادرستي و غلـط      درشتولي موجب   

  .درياب.  داردهمخوانين ين كار، با علم نحو در شكل عام آشود؛ هر چند ا مي
اما در مورد اين آيه هيچ داللتي بـر منقطـع بـودن آن وجـود نـدارد و اصـل، همـان                   

  . استثناي متصلتاس
 ا، ابليس را مـستثن گويندهزيرا  ـ بيان مذكور، مناسب با اين آيه نيست  اينكه و گمان 
پس نظـر بـر      »مگر ابليس كه سر باز زد و استكبار ورزيد و از كافران بود            « :كرده و گفته  
 زيـرا  تأكيد، حاصل اسـت؛  اينكهگمان باطلي است؛ براي  ـمنه نبوده است   تأكيد مستثني

تـر و   او شايـسته وكـرد؛   مـي ثناتاسكرد، خداوند او را     اگر در فرشتگان كسي سجده نمي     
و  روشندر مرام و مطلوبِ همين دليل رو كالم به  ز اين شدن بود؛ ااستثنا براي سزاوارتر
ال تـأكلوا  «  و از همين رو جواز تخصيصِ آية .غيرقابل تخصيص و تقييد است    صريح و   

  . دانيم را، صحيح نمي»...أموالكم بينكم بالباطل إلّا
 ديگر آيات مربـوط بـه آفـرينشِ         بررسيآري، آيه هر چند ساكت است، ولي پس از          
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  ؛ امـا پـس از دقـت نظـر در آفـرينشِ فرشـتگان و انـواع                  رسدقطع به نظر مي   شيطان، من 
طـور كـه روشـن       همان ـ  ابليس از آنان بوده و همچنين شياطين نيز        اينكهو اقسام آنها و     

شود و  روشن ميي متصل بودن آن استثنادر نتيجهاند، به اعتباري از فرشتگان بوده ـشد  
به خواسـت    ـ آينده در برخي از مسائلِ كلّي       و؛  كند  مي داللتشايد آيه، بر همين جهت      

  .ودش  ميپيرامون آن بحث ـخداوند تعالي 
  

  وجه هفتم

  »أبي و استكبر«پيرامون 

جنبـة موسـيقي طبيعـي موجـود ميـان           »اسـتكبر « جمله بر   »أبي« جملهدر مقدم داشتن    
؛ بـه   نـشيند  مي گوشحركات، مراعات شده است و اين، اساسِ لطف كتاب است كه بر             

 »اسـتكبر « بـر  »أبـي « دقت شود، تقدم   »إلّا« و »آلدم« ،»مالئكه«  الف در  بهعنوان مثال اگر    
] الـف [دو    الزم ميـان آن    را تنها در اين صورت است كه فاصلة       آيد؛ زي واجب به نظر مي   

وجـود دارد؛ و     »كـافرين « و »كـان « ،»أبـي « هايشود و همين فاصله، ميان الف     ايجاد مي 
ميان آن سـه     »أبي« كند كه با فاصله شدنِ     اقتضا مي  گانهچهارهاي  ع سين  اجتما ،همچنين

 الزم رعايـت شـود؛      فاصـلة  »اسـتكبر « و سـينِ   »إبلـيس « و »فـسجدوا « ،»اسجدوا «:سين
بنابراين در هر تقديم و تأخيري، لطفي خاص وجود دارد كـه بـراي اهلـش قابـل درك                   

  ! است
 كفر، سبب استكبار    اينكهنظر به   : ويدگبكسي  كه   گمان   سستي اين از آنچه گفته شد،     

كان من الكـافرين و     « شدترتيب، اين بود كه گفته مي     در  و استكبار، سبب اباء است حقِ       
برخي از كساني كه چنين نظري را دارنـد بـراي توجيـه             . شود روشن مي  1»استكبر و أبي  

ست؛ لذا آنچه در    اند كه از اهميتي برخوردار ني     اين تقدم و تأخّر، متمسك به داليلي شده       
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اند كـه    توجيهاتي دور از ذهن است، آنان غافل از اين نكته          1 آن آمده  مانند و   تفسيرالمنار
 متـصور   يم تقـد  بـراي آن  بـه طبـع     كند كه    را مي  در لفظ بالغت است كه اقتضاي تقدمِ      

  . نيست
با آوردن فعـل    ـ   »نـو كان من الكافري   «يكي ديگر از لطايف آيه، رمز تقدم كفر در          

ـ يـاضم ، روشـن  است؛ يعني ابليس، پيش از اباء و استكبار از كافران بـود و ايـن امـر،     
 سركشي ونافرمـاني   فعل، عمل و     همراه كفراگر معناي كفر،    ! معلوم و آشكار است، آري    

  . آمدبود، متأخر مي
  

  وجه هشتم

   نقل سجود فرشتگان براي آدمفايدة
 برتـري و  از ـ پيدايش اسالم تا زمان ما  از آغازِ ـ متدينينچون نفوس اسالمي و نفوس 

، خـالف بالغـت،     )ع( سجده فرشتگان براي آدم    فرمان،  پر شده است  رجحانِ فرشتگان،   
  . گردد و تشويش و تقدم مرجوح بر راجح ميآشفتگي سبب

   ، تنهـا گروهـي از فرشـتگان       اينكه يكي   :باال نكاتي مورد نظر است     اشكال   در بررسي 
قاب قوسين « به سوي مقام نيروي حركت در وجود آدم اينكهگر برترند؛ دي ـ  يننميمهـ 

 بعـدي   موجـب رشـد و بالنـدگي      ؛ از اين رو سجده به هنگام امر،         وجود دارد  »أو أدني 
 در آغاز اسالم هـر چنـد مـسلمانان نظـر بـه چيزهـايي كـه از كتـب                   اينكهاوست؛ سوم   
 اسـالمي و    ؛ ولـي پـس از حركـت       همـين اعتقـاد وجـود داشـت       شـنيدند    پيشينيان مـي  

هاي رسول اعظم، متوجه مقام، مرتبت و منزلت آدم شدند و نيز متوجه شدند كه            كوشش
 آيه، بيانگر سـجدة فرشـتگان       اينكهبا  افضليت و برتري فرشتگان بر آدم روشن نيست و          

  .ها سجده كنند و تنديسها  بتبراي كه وندش  مي راضيچگونهبراي آدم است، 
، مدني اسـت و مـسلمانان از رهگـذر توجيـه قـرآن              ، اين سوره  اينكهخالصه سخن   
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اند؛ لذا از شنيدنِ خبر سجده بـراي آدم، نـه تنهـا             عزيز، به برخي از مسائل عالي پي برده       
دادنـد   انجـام مـي    درگذشتهكنند و از آنچه     شوند، بلكه افتخار هم مي     نمي بيزارمنزجر و   

  .شوندپشيمان نيز مي
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  فقه

   سهوذكر سجدة
 اينكـه  جواز عبادت غير خداوند نيـز اسـتفاده شـود و            بنابر ظهور آن،  آيه  از اين   چه بسا   
 متعارف با انتزاع مفهوم عبادت از آن، همراه اسـت؛ خـواه عبـادت كننـده، قـصد          سجدة

زيـرا ايـن    ـرسـاند    اين ضرري به انتزاع مفهـوم عبـادت نمـي   و ـ عبادت بكند يا نكند؛
  . ترام و تكريم استسجده، همچنانكه گفته شد، به عنوان خضوع، اح

بر محمـد و    لوات  صذكر  : ود كه ش   مي  گفته گاهي سهو در نماز،      سجدة در مسأله ذكر  
 : هنگام سجده گفتـه شـود      ، به شكل خطاب، يعني    )ص(پيغمبرآل محمد و ذكر سالم بر       

و مثل چنين چيزهايي، صحيح      »... عليك ةالصال« :يا گفته شود   ،»السالم عليك أيها النبي   «
 مجـاز  ايـن كـار را        آيـه  اينكـه مگـر    اسـت؛    ممنوع و زشت  ستلزم عبادت   نيست؛ زيرا م  

 مفـسران بـه     دليلشود و به همين     ، متفاوت نمي  تغيير مكان و زمان   قبيح نيز با    . مردش  مي
 نفي از ترخيص آن ـهمچنانكه گذشت   ـدانند و  اجماع، سجدة فرشتگان را عبادت نمي

  . تدبر كن.ودش  ميدانسته هاي ديگر، به سبب مصلحتقبح آن،
   امـري تكـويني   نيـز  تكويني و امر ة فرشتگان به آدم، سجدةسجد:  گفته شود  اما اگر  

   فرشـتگان   تكويني است؛ پس همـة    نافرماني و گردنكشي   شيطان و ابليس نيز      نافرمانيو  
 اوينـد و آدم در      فرمان و به    انسان انسان و تسخير     زير سيطرة  ـ جز شمار بسيار اندكي    ـ

نهند و   و آنان فرامين وي را گردن مي       دارد دهد و باز مي    كند و فرمان مي    يمآنان تصرف   
 و عـصيان بـود و بـه         سركشيكنند؛ اما ابليس سرتاسر هويتش       نمي را نافرماني  آدم   هيچ

 اشاره رفته است؛ خداوند، همچنين      »و إذ قلنا  «فرمايد   زيبا در اول آيه كه مي      همين نكتة 
 تا اين معنا را برساند كـه ابلـيس از           دهد  مي پايان »كافرينو كان من ال   «آيه را با عبارت     

كافر بـوده اسـت؛ زيـرا او     ـنه نسبت به خداوند   ـ نسبت به انسان  به طبعهمان آغاز و 
  . نسبت به خداوند تعالي، خاضع، خاشع و عابد بوده است

بـور   و ابليس معـذور و مج       دارند  در اختيار  ظهور كه اباء و استكبار،      كنياگر اشكال   
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  آن، ، همـان عبـادت و     فرمانبريآن است؛ زيرا    زشتي  نبوده و نتيجه، جواز عبادت و نفي        
  . سجده براي آدم بوده استدرهمان امتثالِ امر خداوند تعالي 

الـضمانات  «  همچنانكه در فقه، بـاب     ـ »اختيار« ظهور افعال، در  : يمگوي در پاسخ مي  
كند   محترم مشاهده نمي   ت؛ آيا خوانندة  محل اشكال و منع اس     ـ آمده است  »علي اطالقها 

آنكه مجاز به حساب بي ،...أحرقت النار و أشرقت الشمس و: كه درست است گفته شود  
اي هـيچ اصـل و ريـشه    ـمانند ديگر توهمـاتش    ـ 1آيند؛ پس توهم فخر رازي در اينجا

  . ندارد
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  اصول فقه

  داللت امر بر وجوب
 به  ،هر در وجوب است و يا وجوب و تماميت حجت         يا اطالق ظا   به وضع  امر   اينكهدر  

ما در قواعد اصوليِ . اند كردهقرينه و نيز به مؤكِّد و مؤيدي غير از آن، نياز دارد، اختالف       
  1.ايمخود، آن را شرح و تفصيل داده

 كه هيئت امر، دليل وجوب است؛ زيرا مورد حكايت، تنها           دارد در اين    ظهوراما آيه،   
است و چون فرشتگان به جز ابليس از امـر          ) ع( تعالي براي سجده به آدم     فرمان خداوند 

 با آنكـه در عبـارت،        به شمار رفت؛   سركشانخداوند اطاعت كردند، ابليس از كافران و        
  . وجود ندارد »افعل« چيزي جز صيغة

 استدالل آفرينشاحتجاج ابليس به اصل    به   تأييد اين آيه     برايهمچنين احتمال دارد،    
اج بـه   جـ كـرد، ابلـيس نيازمنـد احت       مـي  امر، تنها بر رجحان و جواز داللـت          اگر كهكرد  

  .آفرينش نبود
إشكال قول مذكور، در بحث فقهي گذشت؛ پس هر گاه پاي احتمال در ميان بيايـد،                

  . شوداستدالل، باطل مي
 فرمان او جز ايـن نيـست   2؛إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون « چنين آية هم

تكويني بـودن امـر و       احتمال   ».درنگ خواهد بود   بي! باش: ويدگ   مي كه چون چيزي را بخواهد بدو     
را بـراي آدم،   ـاعم از جزئـي بـاطني و ظـاهري و كلـي       ـ قواي نازله  مسخّر كردن همة

  . دهدمورد تأييد قرار مي
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  بحث كالمي
 بـي ارتبـاط بـا       برخـي مباحـث    طرح مفسران   ونه كه اشاره كرديم در تفاسير همة      همانگ

 اينان غافلند   ودارد و همين، حجم تفاسير آنان را زياد كرده است؛           وجود  موضوع تفسير   
 انبيـاء و  و آدم   پيرامون برتري فرشـتگان     اينجا   و در . ماس و ورم غير از چاقي است      آكه  

   و مطـالبي    اي در برنـدارد،    كـه نتيجـه    انـد  كـشانده  او بحـث را بـه دراز      و  اند    بحث كرده 
بخشد و به قول معـروف نـه فربـه          اند كه كور را شفا نمي      اند و چيزهايي آورده    دهذكر كر 

  . داردسازد و نه از گرسنگي باز ميمي
  دانـد كـه جبريـون،       محترم مي  است؛ خوانندة استدالل شده   بطالن جبر   بر  به اين آيه    

 و  منكر إسناد أفعال به اشخاص نيستند؛ همچنانكه بزرگـان آنـان حـسن و قـبح عرفـي                 
 نـسبت در  بنـابراين انـد؛  كنند؛ بلكه تنها منكر حـسن و قـبح عقلـي          عقالئي را انكار نمي   

 الفـاظ بـا وضـع عقالئـي و          اينكـه محيط عرف و عقالء حقيقت است نه مجاز؛ به دليل           
نبال همين برداشت نادرسـت از عقيـدة جبريـان و           شوند نه عقلي و به د     عرفي وضع مي  

هـاي باطـل، عليـه بزرگـانِ     رد، شمشيرهاي فراواني از نيام    خو آنان گره مي   آنچه با عقيدة  
تفـسير را    و ايـن راه  گـاهي   ما نيـز    ( .مكتب جبري از ناحيه استدالالت لفظي، آخته شد       

  ).پيماييم مي
 مكاشـفات   بلكـه  حكمت الهي     و  موازين عقليِ صرف و براهين فلسفي      پايهآري، بر   

هـا و   تـرين باطـل   لي تفويض، باطـل   ايماني و مشاهدات عرفاني، جبر از اباطيل است؛ و        
 را مـشرك  ي را كافر و تفويض    جبريترين عقيده است و از همين رو احاديث ما          شيطاني

  1.داندو راه راست حقيقي را امر بين امرين مي
 همـين بـس      براي تو  ،باشد تر مي  تر و انحرافي   تر و پست  بد« تفويض از جبر     بنابراين

 و  كـشاند  از استدالالت جبريان سخن را به درازا مي        به سبب دفاع   فخر رازي همانند  كه  
 و كسي مانند قاضي عبدالجبار همدانيِ معتزلي نيـز          رود در تفسير خود به عقيده جبر مي      
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شدند و از راه درسـت   اينان اگر از راه حقيقيِ حقايق وارد آن مي    1.پيمايد راه ديگر را مي   
دسـت   ـچه در خوشه پروين بـود    اگر ـ، بر علوم  گشتند نميو صراط مستقيم منحرف 

  . يافتندمي
اي كه از همان روز نخست كه دوشنبه بود         دريغ و افسوس از بالء، مصيبت و فاجعه       

دامنگير امت اسالمي گرديد؛ خداوند نابودشان سازد؛ چگونه از حق منحرف شدند و به              
، چه  ان دنيا حاكمناچيز دنيا و از ترس اهل و        كاالي  دروغ به كجا رانده شدند و به طمع         

  ! چيزهايي كه بر زبان نياوردند
تعجيل بفرما، تا حـق را بـراي   ) ع(خداوندا در ظهور ولي خويش، حجت بن الحسن      

  . كساني كه خواهان آنند آشكار سازد
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  بحث عرفاني
 ر سجدة ب  اينكهبا   غيرِ خداوند تعالي قبيح است؛       پرستش كه امر به     اتفاق دارند مسلمانان  

در ايـن   ـ  !شـود ، مستلزم مسجود بودن آدم و نه قبله قرار گـرفتن او مـي   ظاهربنابرآدم، 
شـود و  در اينجا حقيقت امر بـر اهلـش روشـن مـي     ـ شد  بحثخصوص، پيش از اين 

گـردد كـه    واقعيت مسأله الهيه براي ارباب ذوق و اصحاب ايمان و عرفـان آشـكار مـي               
جهـت نقـص    ع آن بـراي     گيـرد؛ زيـرا وقـو     سجده، تنها براي خداوند تعالي صورت مي      

 كـه در اوسـت، و    جهت كمال موجود   در آدم، معقول نيست؛ بلكه اين كار براي          موجود
گيرد، سـجده نيـز بـراي غيـر او          براي پروردگار جهانيان صورت مي     حمد، تنها آنگاه كه   
  . شودواقع نمي

آن با   مذكور و جستجو براي يافتنِ راه حلّي براي          بودنِ سجدة  اما گمان كفر و إلحاد    
 كه الم براي علت و غايت است و يـا  هيتوجبه اين  ـاش  بيرون بردن آيه از ظهور قطعي

اي سجدة   چنين سجده  اينكه سجدة مذكور سجدة گردن نهادن و فروتني بوده و يا            اينكه
ك ألّـا    «. همگي غفلت از اصل مقـصود اسـت   ـتكويني بوده نه تشريعي    و قـضي ربـ

 خداونـد،   حكم و خواسـت   و   ».ارت فرمان داده كه جز او را نپرستيد       وپروردگ 1؛تعبدوا إلّا إياه  
  . گرددشود و نه دگرگون مينه تعطيل مي
  :گويدشاعر مي

  2پرستي است يقين كردي كه حق در بت   اگر مؤمن بدانستي كه بت چيست     
 حدود، عين كفر و إلحاد است و چون عـرف و            هآري مقيد كردن و محدود نمودنِ ب      

 توانند خود را از چنين وضعي بيرون ببرند، خداوند تعـالي مـردم را بـه                 نمي يمردم عاد
 از تصور يك عنـوان نفـساني و      پسكه آن نيز تنها      فرمان داد؛ با آن    خداوند تعالي عبادت  

 و ايـن  شود، پذيرد و بدون آن فرض و درك نمي        مي صورتيك صورت قلبي و علمي،      
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  . ان استنيز از يك نظر كفر و از نظر ديگر، ايم
بنا بر آنچه گفته شد اگر صورت آدم و صورت ذهني از خداوند تعالي، بمـا هوهـو،                  

 و »اسـجد « اي كه در آن نظر شود مورد نظر باشد، عين الحـاد اسـت؛ ولـي اگـر          به گونه 
بر آن باشند، اين همان طريـقِ وصـول بـه خداونـد              »ناظر« ،)سجده و ركوع رو   ( »اركع«

كلّما ميزتموه في أرقّ أوهـامكم مخلـوق لكـم،          « :خوانيمث مي در حدي . تعالي خواهد بود  
يـد، سـاخته    رنداترين و ظريفتـرين پنـدار، بپ       ر دقيق هر چيز كه در وهم و پندار خود د         1؛مردود إليكم 

  .»گردد شماست، و به خود شما برمي
      بايد در مرتبـه و حـد و حـدود آنـان             ها پايين و عبادت    پاييناما اين ادعا كه عبادت 

 يبرسـند، سـخن   تا به پروردگار مطلـق      بپرستند   را »پروردگارِ مقيد « نجام شود و پيوسته   ا
به خاطر غفلـت چنـين ادعـائي از وسـعت وجـود رب               نادرست است و پذيرفته نيست    

وجود اطالقـيِ   پس   هر مقيدي در مطلق است و با هر مقيدي مطلق است             اينكهمطلق و   
بـه شـما    )رگ گـردن ( از ]خداونـد سـبحان   [او  سعيِ ذاتي، به هر كسي نزديك است و         

  . تر استنزديك
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   اخالق و اسرار الهي
فطـرت الهـي، مـسجود       آفرينشِ نخستين و     بنابرتو  ! يا به تعبيري بهتر اي آدم     ! اي آدمي 

، مراحل حقيقتت و منازل  تو مراحل وجودبنابر آنان   پس همة ! همة فرشتگان واقع شدي   
 ساجد و مسخّرند و اين، فرمانِ خداوند بوده است          سير و سفرت، در پيشگاه تو خاضع،      

 پروردگار تو بر تو مهربان، عطوف، رحيم و رحمـان بـود و تـو را بـه                   ،و خداوند تعالي  
 داد و تو را بر فرشتگان عرضـه كـرد تـا            ياددانستي به تو     برگزيد و آنچه را نمي     خالفت

خاضـع  بـه تـو      شتگان نـسبت   فر ها، اين  پي ببرند و پس از همة      جايگاه تو آنان به مقام و     
 فرشتگانِ عالم باال و عالم پـايين فرمـان          ،آنان. سجده كردند  در تكوين     و براي تو   شدند

خداوند تعالي را به صورت دائمي و سرمدي گردن نهادنـد و امـر او را كـه در ذاتـشان                     
 از آن متـصور     در تكـوين و تـشريع برتـر        شده بود از روي اطاعت و تسليمي كـه           ثابت

  . طاعت كردندنيست، ا
  توسـت و آن بارقـة الهـوتي در خميـرة    وقتي چنين حقيقتي در انتظـار ! پس اي آدم 
هـاي   توست، آيا براي پاك كردن خـود از پـستي          كنار كلّيِ جامع در     سفرةتوست و اين    

 و سخنان باطل، كوتاهي كارهاي ناشايستهاي صفاتي و از ذاتي و براي تخليه از پليدي 
ابلـيس  .  اسـت  ميانه روي اين خالف عدالت و ضد انصاف و         !هرگز! و سستي رواست؟  

و استكبار، بر اين فرشـتگان و       سرپيچي  سر باز زد و استكبار پيشه كرد و به سبب همين            
اين بزرگان و اين سابقان، برتري جست و با گمراه كـردن تـو، تـو را بـه سـوي آتـش،                 

  .  كشاند و محجوريتپستي، دوريشيطنت، 
بـه شـياطين     »تـو « آيا درست است كه   !  تن ةل و جان و اي پار     پس اي برادر و اي د     

 همة! ي و فرشتگانِ خدا فرمانبر توتو فرمانبر ابليسان باش! به تو »فرشتگان« سجده كني و
 ، تسليم تو و تو تسليمِ دشمن خودت و دشـمن خـدايت  آفريدگان پاك، پاكيزه و قديس  

  ! جن و شيطان
! تريتر و گمراه  تو از حيوان پست   ! رمي هستي ش حيائي و بي   مظهر بي ! به خدا سوگند  

مبـاد كـه از كـافرانِ       ! پس، از خواب غفلت بيدار شو و بـه منـازل سـالكين نظـر افكـن                
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مباد كـه بـه همـراه شـيطان يـا شـياطين،             ! پس بترس اي دوست   ! خودخواه متكبر باشي  
ند و كـشا چه، فرشتگان تو را به بهشت و ابليس تو را به سمت آتش مـي     ! محشور شوي 

شك بدان كه بي  ! ييكمك كار او  تو با پشت پا زدن به شرع و با پيروي از هوي و نفس،               
بـديها و   امـا   !  پايـان ناپذيرنـد    نتايج گرانقدر  به سمت    اسباب جلو برنده   و   نيككارهاي  
 آيا نشنيدي !پايان پذيرد ـرسد   با كمك تو به مقصود ميتنهاكه  ـ، تنها به ابليس  زشتيها

شيطان مـن بـه مـن        1؛شيطاني آمن بي  « :اند كه فرمود  نقل كرده ) ص(از پيامبر  را كه حديثي  
  ».ايمان آورده است

  2!ماني بگو؟تو به پيغمبر چه مي       شير را بچه همي ماند بدو         
 و  درخـشش ها بـسنده كـرده، از هـر          تو كه به همين سطرها و صفحه       بندة! خداوندا

و نالد و توبه    كند و به درگاه تو مي     ي تو دراز مي   دور است؛ دست كمك به سو     ه  نوري ب 
  .كنندگان  ما را كمك كن اي بهترين كمك!طلبد از تو ميبازگشت
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  تفسير و تأويل

  ها و مسالك مشرببر بنا
  نومسلك اخباري

) ص(وقتي رسول خدا  : گفتشنيدم كه مي  ) ع(از ابا الحسن  « :گويدمي) ع(علي بن جعفر  
روند، تكان خورد و ايـن امـر را بـسيار         ديد كه باالي منبرِ او مي     تيم، عدي و بني اميه را       

 اسجدوا آلدم فـسجدوا إلّـا       ةللمالئكو إذ قلنا    «:  خداوند تعالي آيه   پسسناپسند شمرد؛   
  چنـين   )ص(؛ سـپس بـه او     دلـداري يابـد    آن،   بـه را نازل كرد تا      »إبليس أبي و استكبر   

ـ  كـنم، فرمـان     مـي  من امر ! اي محمد : وحي كرد كه     آنگـاه   پـس تـو هـم       شـوم   نمـي  ردهب
   ايـن حـديث معتبـر       1.»تـابي نكـن     امر كردي و اطاعـت نـشدي، بـي         كه براي جانشينت  

  . نيست
 كفر و شرك پرسيدم كه كـداميك از         دربارة )ع(گويد از اباالحسن  موسي بن بكَير مي   

:  گفـتم از تو پيشينه بحث و گفتگـو بـا مـردم نداشـتم    :  است؟ به من فرمود  پيشتردو   آن
 اسـت و آن  پيشتركفر، : فرمود.  كه آن را از شما بپرسم      هداددستور  هشام بن سالم به من      

بر ورزيـد و    جز ابليس كه سرپيچيد و ك     «: همان انكار است؛ همانگونه كه خداوند فرمود      
  . اين حديث، معتبر نيست 2».از كفار گرديد

كنـد كـه    نقل مي ) ع(امام صادق علي بن ابراهيم از پدر خود از ابن عمير از جميل از             
 آنچه كه خداوند، خلق را به سوي آن فرا خواند پرسيده شـد            پيرامون  وقتي از حضرتش    

 بـراي   هـستند؛ بله و كافران هم داخل آن       : فرمود . بود آيا ضالل و گمراهي هم داخل آن      
 خداوند تبارك و تعالي فرشتگان را به سجده فرمـان داد و فرشـتگان و ابلـيس در                   اينكه
پرسـتيد و   داخل شدند؛ ابليس به همراه فرشـتگان در آسـمان، خداونـد را مـي               او   فرمان

 خداوند  آنگاه كه  از آنان نبود؛     اينكهبا  كردند كه او از خودشان است؛       فرشتگان گمان مي  
                                                 

  .492 ، ص1 ، جاصول كافي. 1
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در آن هنگـام    .  بود بروز داد   دلشفرشتگان را به سجده فرمان داد، آن حسادتي را كه در            
چگونـه  : پرسيده شد )ع(از حضرت. از آنان نبوده است كه وي    بود كه فرشتگان دانستند   

 آدم فرمـان داده     ةرا به سـجد    »فرشتگان« كه خداوند  آن باابليس نيز مأمور به سجده شد،       
 بود و از جنس آنان نبود و داستان         با آنها  )پيمانيهم(ابليس به صورت والء     : بود؟ فرمود 

 آنـان در زمـين      فرمانروايو ابليس،    پيش از آدم آفريد      آفريدگاني كه خداوند،    چنين بود 
 به سركشي، فساد و خونريزي دست زدند خداوند فرشتگان را بـه سـوي               پس آنان  ،بود

آنان گسيل داشت، فرشتگان، آنان را كشتند و ابليس را اسير گرفته بـا خـود بـه آسـمان                    
ان، بـه همـراه فرشـتگ    ـتا زماني كه خداوند تبارك و تعـالي آدم را آفريـد     ـبردند و او  

  .  معتبر استسخت اين حديث 1.كردخداوند را عبادت مي
ابليس : طيار به من گفت   : كند كه گفت   معتبر از جميل نقل مي     سختكليني با سندي    

سـجده  :  ابلـيس گفـت  .مـأمور شـدند   بـراي آدم،  فرشتگان به سجدة   و نبوداز فرشتگان   
جميـل  ! شـد؟ كـار    گنـه  نكـرد  وقتـي سـجده      نبـود  ابليس كه از فرشتگان      چراكنم؛   نمي
رسيديم، به خـدا سـوگند طيـار پرسـش           )ع(وقتي با او به خدمت امام صادق      : افزايد مي

يـا أيهـا    «عبارت  در  فدايت شوم، خداوند    : خود را خوب مطرح كرد، چون عرض كرد       
خوانَد و آيا منافقين را هم در اين خطـاب،          مؤمنين را به چه چيزي فرا مي       »الذين آمنوا 

 گمراهان و نيـز هـر كـسي كـه بـه دعـوت               شامل! آري: ضرت فرمود دارد؟ ح منظور مي 
 كساني است كه بـه دعـوت آشـكار بـا آنـان              ابليس هم از   ود و ش   مي ظاهري اقرار كرده  
  2.اعتراف كرده است

نخـستين جـايي كـه    : فرمـود ) ع(اميرمؤمنـان : گويد ميشاميعياشي به نقل از مردي  

                                                 
  . 36 ـ 35 ، ص1 ، جتفسيرالقمي: رجوع كنيد به. 1
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روشـن اسـت؛    » طيار سؤال را خوب طرح كـرد       «:گويد راوي مي  اينكهمقصود از   : گويدوي مي . از لطف نيست  
ادب را رعايت كرد و سؤال اصلي را كه صـورت اعتـراض بـه خـداي                  ]طيار[ كه رسيدند ) ع(زيرا خدمت امام  

كه سؤال ديگري طرح كرد كه اين صورت را نداشت؛ ولي در ريشه با هم مـشترك                 تعالي داشت طرح نكرد؛ بل    
چـون از راه  ) ع(شـد و امـام  شبهة اصل نيز بر طرف شده و جـواب آن نيـز داده مـي        ) ع(بودند و از جواب امام    

  )مترجم. (اعجاز، منظور اصلي او را متوجه شده بود سؤال اصلي را هم طرح فرمود و به آن جواب داد
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 خداوند تعالي، فرشـتگان را      آنگاه كه  خداوند مورد پرستش قرار گرفت پشت كوفه بود؛       
 اين حـديث، معتبـر      1.براي سجدة به آدم فرمان داد آنان پشت كوفه، او را سجده كردند            

  . در مورد اين مسأله، روايات ديگري نزديك به آنچه گذشت وجود دارد. نيست
  
    محدثانروش

 خداونـد   :تنقـل شـده اسـ      » اسـجدوا آلدم   ةللمالئكـ و إذ قلنـا     « ابن عباس دربـارة    از
كنيم؛ پس خداوند آتشي بـه      نمي: گفتند .»به آدم سجده كنيد   « : آفريد و فرمود   آفريدگاني

مـن  « :ديگـري آفريـد و فرمـود      آفريدگان  سپس  . سوي آنان فرستاد كه آنان را بسوخت      
ولي آنان، سر باز زدنـد؛ پـس خداونـد           »ام؛ براي آدم سجده كنيد    بشري را از گل آفريده    

سـپس اينـان را     : گويـد ابن عباس مـي   .  آنان را بسوخت   ةزل كرد كه هم   آتشي بر آنان نا   
 و ابليس از هماناني بود كـه        فرمان بردند و آنان    »به آدم سجده كنيد   « :خلق كرد و فرمود   

  2. به آدم، سر باز زدندةاز سجد
 پلـك زدنِ چـشمي       ابليس هرگز به اندازة    :آمده است حسن  از   »ا إلّا إبليس  وفسجد«

  3.شتگان نبوده استهم، از جنس فر
شوند، ابليس از ايـن دسـته       اي از فرشتگان، جن ناميده مي     دسته: گويدابن عباس مي  

 خدا را پيش گرفت، خداونـد       نافرماني، چون   كرد  مي بود و ميان آسمان و زمين وسوسه      
 4.او را به شكل شيطاني رجيم مسخ كرد

 5كندتفسير مي »كنندگان بود عصيان   از جملة «  را به  »و كان من الكافرين   «ابي العاليه   
 آدم، اطاعـت    بـراي سـجده   : گويـد  مي » اسجدوا آلدم  ةللمالئكو إذ قلنا    « و قتاده دربارة  

 و همگـي    نندسجده ك فرشتگان او را    گرامي داشت كه    براي خداوند بود؛ خداوند آدم را       
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  ديگـر عزازيـل     ابليس به قولي همان حارث و به قولي        1. كردند سجدهآنان به جز ابليس     
  .  تفاسير مذكور، غير مستند استهمة. است
  

  مشرب اصحاب تفسير 
هـان اي فرشـتگانِ موجـود در       : و به ياد آر اي محمد آن زمان را كه به فرشتگان گفتـيم             

 شناخته شـده  براي آدمِ   !  حتي جبرائيل و ميكائيل    پايين و باال  هاي  تمام نقاط عالم و عالم    
سـجده كنيـد، و فرمـان بريـد و      ـ   سـجده نزد خويش و مذكورِ پيش از اين و مـستحقِ 

 ـ  داشـتيد همچنانكه جايگاه علمي و علـو مقـام و برتـري او را بـر خـود      فروتن باشيد 
فرشتگان همه و همه گردن نهاده سجده كردند، مگر ابليس كه از سجده كردن سـر بـاز                  

 او اينكه زد و از اطاعت فرمانِ خداوند براي سجده كردن بر مثلِ خود استكبار ورزيد؛ با         
مأمور به سـجده بـود بـا تـرك      ـشد  شامل ميرا   فرشتگانكه همة ـهم به امر تشريعي  

  . سجده براي مربوب، از منكران و مخالفانِ امر رب گرديد
 آن، بـا     كه مـا اراده كننـده و فرمـان دهنـدة           هنگامي» قلنا واذ «:نزديك به تفسير باال   

 به فرشتگاني كه مناسب چنين امري       اال و برتر  ب هي از مرتبة  فرمانِ جدي و امر سلطاني ال     
طبع و عقل خـارج  به حكم  بود، كه تر پايين و يا  آنها برترنه فرشتگاني كه شأن ـبودند  

گفتيم كه اي فرشتگاني كـه   ـ  ، يعني نه قديسان و نه غير عارفانِ آنان بودنداز اين فرمان
يد بـراي او سـجده كنيـد؛ پـس           او هست  سطح و زمين  و در    و انسان     آدم ابوالبشر  همتاي

و مانند سجده به سمت قبله و كعبه، به سـمت آدم            و فرمان بردند     همگي اطاعت كردند  
 آدم ايستاده بودند، عبادت خداوند تعالي را بـه          رو به سوي  سجده كردند و در حالي كه       

 او   متعلق بودنِ امر به سجده براي آدم و به عبادت          گمانجاي آوردند؛ بجز ابليس كه به       
 و.  مذكور، سر باز زد و استكبار ورزيدگمانبر  كرد و افزون باء او به خضوع براي خلق    

 آشكار، تنها كفر و انكار او       جار نيز از كافران بود، ولي در اين       او پيش از اين اباء و استكبا      
  . شد
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به ياد آر آن زمان را كه به فرشتگانِ ساكن در آسـمان و زمـين                 :نزديك به تفسير باال   
 كه اين   بگذرددنيا و پذيرندگانِ اين امر گفتيم كه براي آدم سجده كنيد و مبادا به ذهنتان                

 بهتر از ادب است؛ آري گفتيم سجده كنيد و براي چنين فرمانبريكار، جايز نيست؛ زيرا 
 كمال شماست كـه اليـق حالتـان اسـت و نيـز خيـر،                آنمخلوقي فروتني كنيد؛ چه، در      

 كلّـي،   به وصـف  بدون شك سجده و عبوديت،      . آن است  در   منزلت، علو و عظمت شما    
 اشـياء بـه   اي عبد سـالك الـي اهللا و بـراي همـة           ولي بر  است؛ عقلي   داراي قبح و زشتي   

 1»يسبح بحمـده   اال ءو ان من شي   « .گردد دارد، جايز مي   كه در بر   ي كمال و جمال   جهت
لي پانصد سـال بـه      پس چون فرمانِ سجده صادر شد، همه براي مدتي بس دراز و به قو             

 كـه آنـان     داللـت دارد  گويند دو سجده بوده است و وجود فاء،         برخي مي . سجده بودند 
 و آلـوده و چـركين شـد، و          مـسخ گرديـد   تا   ابليسبه جز   امتثالِ امر كرده بودند؛     ي  فور

نافرماني او روشن بود، پس فرمان سجده به دليل امتناع او متوجه او نبـود، و بـه همـين                    
، پس او بيرون از امر و دستور »ابي و استكبر و كان من الكافرين «:  فرمود دليل خداوند 

ن ابود زيرا امتناع و نافرماني و گردنكشي او سابقه داشت زيرا او از گذشته دور از كـافر                 
   .بود

هـاي وحـي و      بـا واسـطه    و مطيع بودند،   نگاه كه فرمانبر   آ آر  و به ياد   :تفسيري ديگر 
 ظاهر مـادي    جهان، به فرشتگانِ سنخيت يافته با مقام آدم در           نه به صورت مستقيم    ،الهام

 مراحل انديشه و ابتكار گفتـيم       دار برتر عهده اي از فرشتگانِ     دسته بدني جِرمي به واسطة   
  باشـيد؛  فـروتن تسليم آدم شـويد و بـراي او         سجده كنيد و    و در خاطرشان انداختيم كه      

شـنود و در ديگـر       بيند و بشنود مي    د مي ينهمانند قواي نفس نسبت به آن، كه بخواهد بب        
   فرشتگان با خشوعِ طبيعي نسبت به او سجده و امر تكـويني را          پس ...كارها و حركتها و   

 برضـد خوبيهـا   كنـد و مـردم را       گردن نهادند؛ مگر ابليس كه بر عكس آنـان عمـل مـي            
ت و  م سرشـ  و بـه حكـ    انگيزانـد؛   كند و آنان را عليه اديان آسـماني بـر مـي           تحريك مي 
اش و گماني كه از برخي امور داشـت          اغواگريِ دروني  به دليل  سجده نكرد و     آفرينشش
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 از آنچه كه در آن، صالح انسان و آدم است؛ زيـرا             ناآگاه پيدا نكرد؛ خضوع نسبت به او     
   بــاال بــه مراحــل پــاييناز رهگــذر تــضاد حركــات و متحركــات اســت كــه حقيقــت  

  شود و ماهيت بشر و خـصائص درونـي         ، روشن مي  ها نيت قوا و    دازةانو  حد  رسد و   مي
  شـود؛ پـس مؤمنـان،      خته نمـي  گردد و گرنه مؤمن از كافر و منافق، باز شنا         او پديدار مي  

  امـا  و  . شـوند و كافران و منافقـان بـا ابلـيس، شـناخته مـي            ) ع( سنجش با علي   به وسيلة 
   شـناخته شـد،   ابليس، پس سرباز زد و گردنفرازي كرد، و كفر او كـه در وجـودش بـود         

  كنـد كـه از آغـاز كـافر           مـي  به آن اشـاره   » وكان من الكافرين  «و شايد خداوند تعالي با      
  .بود

  
  مسلك حكيم 

 ؛اسـت  مقيـد    نيز »و إذ قال ربك   «همانگونه كه در     باشد،  مي »مقيد«؛ گوينده   »قلنا و اذ «
فرشـتگان نيـز    مالئكه يا   اين    و  كه فرشتگان، كمال آدم را مشاهده كردند،        بود پس از آن  
 آنـان            ،  »ةللمالئك «در عبارت ا اين شمول، حسب مراتب وجـوداتعام و شامل است، ام

به حسب مراتب آدم است؛ آري، با توصيفاتي كه گذشت به فرشتگان فرمـوديم كـه بـه                  
تـشريع  در  تكوين نسبت بـه بـسياري از آرزوهـايِ دلخـواهش و             در   آدم سجده كنيد و   

 قـضيه مهملـه و   بـه گونـة   ـ او  اينكههايش خاضع باشيد و نسبت به مقداري از خواسته
 به وسيلة احضار فرشتگان و رام كـردنِ جـن و شـيطان دارا           گيري را  كمكتوان   ـ مبهمه
باشد و بايد آنان براي امر و طلب او، كمربسته، حاضر باشند تا او نيازي به رام كردن                   مي

 اذن خداوند تعالي، رام سليمان شده       آنان نداشته باشد؛ همانگونه كه ملك انس و جن با         
  . بود

   ماننـد آدم،    اي آفريـده  بنابراين، فرشـتگان، خداونـد تعـالي را، بـه خـاطر آفـرينش               
  ســجده كردنــد، و آنــان بــه سرشــت و  آدمبــراي   در طــولاينكــهســجده كردنــد و يــا 

    آدم، علـم اسـماء را داراسـت؛ پـس          شان تاكنون و تا ابد در سجده هستند، زيرا         حقيقت
ــا     ــان در بق ــاز دارد و هــم آن ــان ني ــه آن   در ايــن حركــت صــعوديِ طبيعــي، هــم آدم ب
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  .به او نياز دارند
 كلّيِ اوهـامي در انـسان       ند مگر ابليس و شيطنت وهمي و قوة        همه سجده كرد   آري 
 اسـت  ـ عـالَم    نمونةكه ـمبدأ قواي جزئي در انسان صغير  ، كه مانند خيال منفصلكبير 
 بـراي ؛ ولـي  سـرباز زد  و از خـضوع بـراي او     آفريدهز نشستن نزد اين     اابليس   .باشد مي

خـدمت  تا  شددر تمامي رگ و پوست و خون آدم وارد      د خو خواري و   نسانمصلحت ا 
 و به شكل تـسليم ظـاهري و خـدمت           باشدمانند خود   و بدبختي براي     آدم و زيان     رايب

 در صالح و    خدشه و ايراد  مر و    خداوند در قول و ا     مخالفتزند و با    مستقيم، سر باز مي   
 نيز همانگونـه اسـت و بـر ايـن           اكنون. شود و از كافران مي    كند ميگردنكشي  جواز امر،   

ها خود از كافرانِ مـشرك ملحـد بيـزار           اين ز خواهد ماند؛ هر چند با وجود همة       حال ني 
ز مـن ا   1؛أني بريء مـنكم   « :ويدگ   مي آمده است  از كتاب الهي     جايياست همچنانكه در    

  ».شما بيزارم
  

  مسلك عارف 
 مناكحـات اسـمائي بـه فرشـتگانِ         سـفر  و در    جهان اسـمايي  به ياد آر آن زمان را كه در         

 كـه همـة   ـ بـه آدم   جهـان  گفتيم كه در اين ،اند اسماء قدوسي و همراه كه مالزمياعيان
   و سـرّ مـستتر در آن،         اسـت   اسـم اعظـم    در آن جمـع و    اسماء با آثار و خـواص خـود         

 آنان .سجده كنيد تا خضوع و فروتني از لوازم وجود آنها در جهان اعيان باشد     ـ دباش مي
اهللا در   كـه عنـاوينِ فـانيِ فـي         و به مسجود خود آدم سجده كردند؛ همانگونه        فرمان برده 

كـه فرشـتگان، تنهـا بـراي         آن باهاي مؤمنان و مسلمانان، مسجود آنان است؛         سجده همة
توان گفـت كـه واقـع شـدن ايـن سـجده بـراي                مي بلكه كنند؛خداوند تعالي سجده مي   

اهللا شده بود؛ لذا سجده      آدم، فاني في   اينكههاي ماست؛ براي     سجده تر از  نزديكخداوند  
سجده، تنها براي خداونـد    « :تعبيربيان و ديگر    تر است و به     به سجده نزديك  ) ع(براي او 

   .» و سپاس و ستايش تنها براي اوستپذيردتعالي صورت مي
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 موجـودات    شاملِ همه كل و شـامل همـة        ،آري؛ همه سجده كردند مگر ابليسِ كلّيِ      
كه در معجون هر مركّـبِ اثيـري، عنـصري، خيـالي و مقـداري                آسمان و زمين؛ ابليسي   

  اسـمِ و بنـابر   است خداوند تعاليجالل مظهر زيرا او سرباز زد و گردنفرازي كرد  است؛
   .مخصوص از كافران است



 

 

  
  



 

 

  
  

   سوره بقرهسي و نهمتا سي و پنجم  آيات
  

و قُلنا يا آدم اسكُن أَنت و زوجك الجنّةَ و كُال منها 
رغَداً حيثُ شئتُما و ال تَقرَبا هذه الشَجرةَ فتكونا منَ 

زلَّهما الشيطانُ عنها فأَخرَجهما مما كانا فيه أف، الظالمين
كُم في األرضِ و قُلنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو و ل

فَتَلَقّي آدم من ربه كلمات ، مستقَرّ و متاع إلي حينٍ
قُلنا اهبطوا منها ، فتاب عليه إنَّه هو التواب الرحيم

 فال خَوف دايه ن تَبِعي فَمدنّي هنّكُم ميأتا يجميعاً فإم
نا و الذينَ كَفَروا و كذّبوا بĤيات، عليهم و ال هم يحزَنونَ

اُولئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 



 

 

  
  

تو و همسرت در بهشت جاي گيريـد و از آن،           ! اي آدم : گفتيمو  «

از هر جا خواهيد فراوان بخوريد؛ اما بـه ايـن درخـت نزديـك               

 و  نيـد ادو را از آن لغز     شيطان، آن ،  نشويد كه از ستمگران گرديد    

فـرود آييـد،   : فتـيم  و مـا گ   كـرد بودند بيرون   در آن   از جايي كه    

در زمين تا روزگاري،    براي شما    و   برخي، برخي ديگر را دشمند    

آنگـاه آدم از پروردگـارش كلمـاتي        ،  بود خواهد   بهره و   قرارگاه

از او در گذشــت كــه او بــسيار ] پروردگــار [  و دريافــت كــرد

! فرود آييد ] بهشت  [ همه از آن    : گفتيم،  پذير بخشاينده است   توبه

 من  راهنمايي رسيد، كساني كه از      هدايتي به شما     از من  آنگاه كه 

و ،  گردنـد پيروي كنند نه بيمي خواهند داشت و نه اندوهگين مي         

 همـدم  پنداشـتند هـاي مـا را دروغ       آنان كه كافر شدند و نـشانه      

  ».اند؛ آنان در آن جاودانندآتش



 

 

  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

  مسأله نخست

  » الرغد« پيرامون كلمة
از آن اسـت كـه بـه    شد؛ رغـد و رغَـد و رغيـد       ه  مرفّ و   خوش : يرغَد رغَداً  رغد »الرَغَد«

 اسـترغد العـيش   : آمده اسـت   الموارد  قربدر أ . باشد  مي معناي ناز و نعمت، زندگي مرفّه     
 ند قوم، به مكان پر نعمتي وارد شد       :يافت و أرغد القوم    مرفّه زندگي را    وجده رغداً يعني  

 در يـك    آن مـردم   :أرغد القـوم  :  و در مفردات راغب آمده است      1ندو زندگي مرفّهي يافت   
  2.زندگي راحت و آسوده در آمدند

 از رغد و أرغد آمده بـه معنـاي   الموارد قربزيرا آنچه در أ: قول باال جاي بحث دارد    
هاست و با اين تعريف، معناي      ها و خواسته   به سرزميني است كه سرشار از نعمت       ورود

  . كندت پيدا ميآية شريفه تفاو
  

  مسأله دوم

  » أكل« پيرامون كلمة
 نياز به   احتمالي وجود دارد كه   جا   در اين  اينكهدارد مگر    يروشنمعناي   »أكل« معناي مادة 

                                                 
  . 415 ، ص1 الموارد، ج قربأ. 1
  . 199 القرآن، ص غريبالمفردات في . 2
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  اي كـه ايـن     بررسي دقيق دارد و آن، تغييرِ معناي لغوي به معنـاي اعـم اسـت بـه گونـه                  
ه ـ  تصرف، انتفاع و اسـتفاد معناي  در قرآن عزيز در به دليل فراواني بكارگيري آن ـماده  

ال تـأكلوا أمـوالكم     «در اين آيه      لذا ادعاي اختصاص   .حقيقت شده است  در معناي اعم    
أن تأكلوا من   « و نيز در     ».داراييهاي يكديگر را بين خودتان به نادرست نخوريد        ١؛بينكم بالباطل 

 آيـات، بـدون نيـاز بـه         چنين در بسياري از   هم و   ».هاي خودتان بخوريد   كه از خانه   ٢؛بيوتكم
 و خاص جايز نيست؛ خوردنقرينه و يا ادعاي الغاي خصوصيت، قياس و استحسان، به   

  .  نياز به تأمل و تدبر داردباز هماين مسأله 
  

  مسأله سوم

  » حيثُ« پيرامون كلمة
 اي  أخفش، نخستين نحوي   گويا و   ،آيد نه زمان  مشهور اين است كه حيث براي مكان مي       

 4دانـد  مي »زماني«  كلمة مذكور را   الموارد  قرب أ 3. به زماني بودن آن است     است كه معتقد  
 بـه   و. كندكند و هر چند مكاني بودن آن را نيز رد نمي          و براي آن شاهد شعري ارائه مي      

دو، مشكل    هر دو معناي زماني و مكاني براي اين كلمه، تفكيك ميان آن            جهت نزديكي 
  . رسدبه نظر مي

و نيز شكل ديگر آن يعني حوث        )حيثُ، حيثَ، و حيث   (بودنِ حيث   الثاء  براي مثلث 
  :گويدابن مالك مي. هايي وجود داردگويش] گانه با همين حركات سه[

  5حيثُ و إذ و إن ينون يحتمل       إلي الجمل  إضافةًو ألزموا       

                                                 
   .29 / و نساء 188 /بقره . 1
   .61 /نور . 2
  . 69 ، صبيبلال نيغم. 3
  . 248 ، ص1 الموارد، ج قربأ. 4
و إذ را اگـر تنـوين بدهنـد    انـد   حيث و إذ الزم اإلضافه به جمله   «:يعني. 15 ابن مالك، مبحث اضافه، بيت       الفية. 5

  . »شودحذف مضاف إليه آن جايز مي
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ـ در  ـجا جملـه اسـت     إليه در اين مضافاينكه دليلبه  ـنحويان     ن كـه   آوع اضـافة ن
   و ايـن اشـكال بـر آنـان وارد           انـد  سـخن نگفتـه   لفظي است يا معنوي و يا گونه ديگـر،          

؛ بنـابراين بايـد تأمـل       اندنكردهبررسي و شمارش    ها را   انواع اضافه همه  است؛ زيرا آنان    
  .شود

  

  مسأله چهارم

  » الشجر« پيرامون كلمة
 را گويند؛ اما آنچه را كه سـاقه        دار زمين  هاي ساقه  روييدني ،شَجر: گويد الموارد  قربدر أ 

گويند ] علف سبز[و عشب ] علف خشك[، حشيش  ]ساقه و تنه   يدني بي روي [ندارد نجم 
 اينكـه كـشد اعـم از      گويند كه خود را باال مـي      شجر، آن روييدني را مي    : شودو گفته مي  

را شـجر درختـي     : باريك باشد يا تنومند، زمستان را تاب بياورد يا نه و نيز گفتـه شـده               
مفـردات راغـب نيـز شـجر     در  و 1گويند كه مانند نخل، تنة محكم و سخت داشته باشد      

  2.باشددار ميروييدنيِ ساقه
و أنبتنـا  «فرمايـد  رساند؛ چه، مـي شود خالف مشهور را مي    آنچه از قرآن استفاده مي    

كـه   و معـروف ايـن اسـت       ».كدو رويانيديم ] هگون[ گياهي از    وا و بر  3؛ من يقطين  ةشجرعليه  
 هامـروز . روددار به شمار نمي   هاي ساقه شجرة ممنوعه، گندم بوده و اين بوته از روييدني        

 داراي تنه است ولي آنچه بـراي مـا معيـار            گياهشود  آنچه از اين كلمه متبادر به ذهن مي       
  ، داراي ســاقه اســت؛ از ايــن رو،  نيــز گنــدمواســت همــان قــرآنِ عربــيِ مبــين اســت؛ 

 كاربردهـاي ديگـر بـر خـصوصيت معنـا داللـت          كههمچنانست،   ا نادرستديگر اقوال،   
  . كند نمي
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  مسأله پنجم

  » الزلل« پيرامون كلمة
 مستلزم گناه است براي اين معنا بـه        اينكه دليلبه معناي گناه نيست؛ بلكه تنها به         »زلَل «

و  ؛هـا لغزيـد   گـام  :زلّت االقـدام   :شوداستعاره گرفته شده است؛ به همين خاطر گفته مي        
 لغزيـد؛ پـس ايـن       ثبوت و محكمـي آن    پس از   در آن    گام من    :تزلّ فيه قدمي بعد ثبوتها    

كـه تجـاوز    ـاست و معنايش به ظلم  و خطا و گذشتن كلمه در اصل، به معناي لغزيدن 
تكرار حرف الم در ايـن كلمـه در بعـد    . نزديك است ـاز حد معين در هر چيزي است  
  .معنايي، گوياي لغزيدنِ آرام است

   

  مسأله ششم

  » استقرار« پيرامون كلمة
به معناي طلـب باشـد، ولـي ايـن بـاب از              »استقرار« اقتضاي باب استفعال اين است كه     

آيد ماننـد  قاعدة صرفي خود بيرون رفته است؛ زيرا گاهي به معناي ثالثي مجرد خود مي   
، ؛ كشته شدتلقُ به معناي  كه»استشهد في سبيل اهللا« كلمة مستضعفون و نيز مانند عبارت

 حرف راء به نقـل در       تكرار. برگرداندتوان آن را به معناي اصلي خود،         ولي مي  .باشد مي
  .معنا اشاره و داللت دارد

  

   هفتمهمسأل

  » متاع« پيرامون كلمة
از به هر چيزي مانند طعام، اثاثيه منزل، ابزار و كاال           « :گونه آمده است   اين الموارد  قربدر أ 

در شود و نيز گفته شده كه متـاع،          گفته مي  »متاع«رساند،   انسان سود مي    به نيازمنديها كه 
 اسـت كـه از آن اسـتفاده    ـزر و سـيم   به جـز   ـ زياد  و چه كم، چه دنيا كاالي هر لغت
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 در. گوينـد » عـرض «كننـد   پوشند و يا فرش مـي      هر چه را مردم مي     در عرف  و. ودش  مي
شـود و   اندك از آن برده مياي بهرهت كه   متاع و متعه، چيزي اس    : آمده است كه   »كليات«

اصل متاع، آن چيزي اسـت كـه از زاد و توشـه بـه               . رودناپايدار است و زود از ميان مي      
اسـمي از   » متـاع «و   ،رسد و آن اسمي از متّع در باب تفعيل و جمـع آن أمـاتع              انسان مي 

  1.مصدر تمتيع است
داشت كه   لغت بود، دوست مي     فيروزآبادي به دنبال فهميدن معناي     در ذهنم است كه   

معناي متاع را بشناسد؛ به ناگاه دختركي تكـه چيـزي در مـستراح انـداخت؛ يكـي از او              
پافـشاري  پرسيد چه كار كردي؟ دخترك از پاسخ گفتن شرم كـرد و چـون آن شـخص                  

ي بود؛ فرصت را غنيمت شمرده و شتابان رفتم و ديدم كه چيزي جز              »متاع« : گفت ،كرد
ه است؛ پس گويي معناي حقيقي متاع همان بوده و سپس براي هر چيـز               پنبة حيض نبود  

كـار   خدا كمكتنها ، استعاره گرفته شده است ـمانند دنيا در نظر اهل آخرت   ـارزش   بي
   .است
  

  مسأله هشتم

  » تاب« پيرامون كلمة
 2.كـرد رو  او  بـه    خود   با بخشش  و خداوند    :، تاب اهللا عليه   ، برگشت گناه از   :تاب إلي اهللا  

 الزم دارد تاب إلي اهللا آنچه را كه بازگشت به سوي خـدا            : خوانيمدر مفردات راغب مي   
هـا توبـه بـه معنـاي رجـوع و            گفتة مذكور بدون دليل است؛ با همـه ايـن          3.به ياد آورد  

 اسـت  چيزي »از نزد« خواه ناخواه بود، چيزي »به سوي« بازگشت است؛ پس وقتي توبه  
 بـود الزم  چيـزي  »بـر « صان و گناه است؛ ولي هـر گـاه     و آن همان بازگشت از عيب، نق      

متعدي شده اسـت     »علي«  باشد و به خاطر رساندنِ همين منظور با        چيزي »از« نيست كه 

                                                 
  . 1182 ـ1181، ص 2 الموارد، ج قربأ. 1
   .81، ص 1 الموارد، ج قربأ: رجوع كنيد به. 2
  . 76 القرآن، ص غريبالمفردات في . 3



  تفسير سوره بقره 380

 

   گويش[ و گرنه طبق لغت[          تنهـا از    مقـصود  ديگر، تعديه به يك حرف است و اختالف
نده خوار و ذليل و      ب اينكه، مانند   شودميفهميده   ويژگيهايي كه سخن را دربرگرفته است     

   .پروردگار عزيز است
  

  مسأله نهم

  » هبوط «پيرامون كلمة
 او را   آيـد كـه بـه معنـاي         مـي  متعدي نيز به معناي پايين آمدن است و        الهبوط من الجبل  

    كرد؛ هم الزم و     آنجايعني وارد آن سرزمين شد و كسي را وارد          : پايين آورد و هبط البلد 
 هيئت، گـاه    بنابرگردد و   ه حسب ماده به يك چيز برمي       معاني هبوط ب   1. است هم متعدي 

 اين كلمـه    و.  دو معناي مختلف هستند    در ذات  و اين دو معنا،      آيدالزم و گاه متعدي مي    
   .بكار رفته استدر قرآن، تنها به شكل الزم 

  

  مسأله دهم

  » حين« پيرامون كلمة
 » روزگار ؛دهر«  به معناي  هو گفته شد  گويند؛   را مي   چه كوتاه و چه بلند     وقت مبهم  ،حين
 و حان السنبل،    ؛وقتش سر رسيد  : حانَ حينه : است آمده   الموارد  قربچنين در أ  مه. است

خوشه خشك شد و هنگامِ درويدنِ آن فرا رسيد و أحين الرجل بالمكان، آن مـرد در آن           
  2.مكان مدتي ماند

 براي وقـت    ،حين :رسدچيزي كه از مجموع موارد كاربردي و اشتقاق آن به نظر مي           
يأتيك الكـالم بعـد     « :نويسداي مي وقت؛ مثالً وقتي نويسنده   عموم  مبهمِ نزديك است نه     

 وشن است و اين معنا با قرآن عزيز مناسبت دارد         به طور كامل ر   بسيار آن     نزديكي »حين
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به هر حال،    ـ براي مدتي، پيش قاري و نازل كننده آن يك است         كه استقرار و تمتع      زيرا
  . وند، داناي به همة امور استتنها خدا

  

  مسأله يازدهم

  » آيات« ةپيرامون كلم
 فَعلَـة ، بـر وزن     ويندگ   مي ، همانگونه كه خليل و سيبويه     »آيه«آيات، جمع آيه است و اما       

كـه از مـوارد نـادر       سالم مانده    بوده و روي عين الفعل اعالل صورت گرفته و الم الفعل          
 نظر كسائي بر و بنابر باشد  مي]اعالل ياء [ق قاعده   مطابيعني   ، عكس آن  اينكهو يا   است؛  
دليـل سـنگيني     بوده و عـين الفعـل بـه           فعلة  عقيدة فرّاء وزن آن    بنابر است و     فاعلة وزن

 و »قيـراط «  از مضاعف بـه الـف تبـديل شـده، همانگونـه كـه در               به وجود آمده  ] تلفظ[
 تـضعيف،   دانـسته و   فعلهوزن آن را    و برخي كوفيان    است   ابدال صورت گرفته     »ديوان«

  .  اختالف شديدي ميان علماي صرف، وجود دارد1 است،دانسته شدهثقيل 
؛ ريشه اي ندارد   و   باشند مشتقات نمي  ازبه نظر نگارنده، حق اين است كه اين كلمه،          

 لـذا  ؛»عالمت«  لفظي است با معناي متعارف خود يعني    ،»آيه« توان گفت كه  بلكه تنها مي  
 اين است كه اين كلمه، مهموز الفـاء و بـر وزن             و قاعده .  ندارد اختالف صرفيان ارزشي  

نيز جمعِ آيه نيست؛ بلكه يا جنسي        »آي« است و  »آي« فَعلَ است و يكي از مشتقات آن،      
شود و يا شبه جمع است و جمع آيه، آيـات            مي گفتهاست كه بر هر دوي واحد و كثير،         

 ريـشه و پايـه    .  اشـتباه اسـت    ختسـ  لغت و صرف آمده      كتابهاياست؛ لذا آنچه كه در      
   .گيري شود پي در علم صرف بايد مربوط به آن بحثهايمسأله و 
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  قرائت
 ولـي از ابـراهيم نخعـي و         1؛اند  كرده قرائتالفعل    بر فتح عين   را »رغداً«بيشتر قاريان   ـ  1

كه هر اسم ثالثيِ    :  از برخي نيز نقل شده      و  نقل شده است   قرائت سكون يحيي بن وثّاب    
 مانند بحر و نَحر، جايز اسـت  الفعل آن صحيح باشد الفعل آن از حروف حلقي و الم   عين
در اين سخن اشـكال فراوانـي وارد        . هم متحرك و هم ساكن خوانده شود      الفعل   عينكه  
 .اند، مانند كلمه سحر كرده

 خوانند؛ ولي حمزه و حسن و أبي رجاء، آن را با ألف يعني             مي »فأزلّهما«جمهور   ـ2
 .  كافي است»فأخرجهما« قرائت آنان، عبارت برنادرستي ؛اند خوانده »لهمافأزا«

برخـي از   : گويـد  است؛ ولي هـارون أعـور مـي        فَعلَة، بنابر مشهور، بر وزن      شجرة ـ3
.  شده اسـت خوانده ـبه كسر شين و فتح ياء   ـ شيرة و نيز اند  خواندهشجر، آن را قاريان

داند؛ در رد نظر  مكّه مييها نيسودا و قرائت بربرها و ناخوشايندابوعمرو اين قرائت را     
 اسـت و ايـن      عربـي  آن نيست؛ زيرا آن، گويشي       ناخوشايندياو گفته شده كه دليلي بر       

نزد مفضّل بـوديم    : گويدرياشي به نقل از ابو زيد مي      .  رفته است  چنين بكار كلمه در آن    
: گويند؛ اعراب گفتند   مي شجرة، شيرة ي  آنان به جا  : گفتم. و أعرابي چند نيز نزد او بودند      

 . ييرَةشُ: آنان گفتند. گفتم از آنان بخواه تا آن را مصغر كنند. چنين است

يعني با ضـم     »اهبطوا«  آن را  ابوحياةاند؛ ولي    با كسر باء خوانده    »اهبِطوا«جمهور،  ـ  4
خوانده است و اين قرائت، جايز است؛ زيرا هط بآمده استط يهب. 

 را مرفوع »كلمات« را منصوب و »آدم« ـهمچنانكه از ابن كثير نقل شده   ـخي  بر ـ5
 .اندخوانده

 . نقل شده است »أزالهما« از حمزه و ابوعبيده، امالةـ 6

قرائـت كـرده     »فوسوس لهما الـشيطان عنهـا     « را عبداهللا  »فأزلّهما الشيطان عنها  « ـ ٧
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 ـكه همه بـر آن اجمـاع دارنـد      ـاين قرائت، مخالف مصحف  « :گويدابوحيان مي. است
قرائت : گويديكي از علماي ما مي    . است و بيشتر قراءات عبداهللا، منسوب به شيعه است        

 .»به تـواتر نـزد مـا صـحيح اسـت      ـبه شرط عدم مخالفت با قرائت تودة مردم   ـعبداهللا  
با ؛  كندجا به قرائت مذكور اشاره مي     ودن سخن وي همين بس كه وي در اين        براي باطل ب  

همـين بـراي بيـان     كند؛ توجيه مي   شجرة  را به جاي   ةشير كمي پيش از اين، قرائت       اينكه
 .  به باطل، كافي استيفاصله گرفتنِ وي از حق و نزديك

 معتقـد بـه مرفـوع بـودن و تنـوين      عموم قاريـان،  »فال خوف عليهم«در عبارت   ـ 8
 تمـام قـرآن معتقـد بـه         هستند؛ ولي عيسي ثقفي، زهـري و يعقـوب در          »خوف« داشتنِ

 .كندمنصوب بودن آن هستند و ابن محيصن آن را مرفوع، ولي بدون تنوين قرائت مي
به سكون ياء نقل شده؛ چنين قرائتي حمـل بـر            »فمن تبع هداي  « از اعرج قرائت   ـ9

 . شودوقف مي

اينـان  اند؛ دليل   با تشديد ياء قرائت كرده     »علي« و »لدي«  را برخي مانند   »هداي«ـ  10
انـد؛ ايـن    اين است كه الف به ياء مكسوره، ابدال و سپس هر دو ياء در هم ادغام شـده                 

منسوب به عاصم جحدري، عبداهللا بن أبي اسـحاق و   ـ است  يلكه گويش هذ ـقرائت  
 . عيسي بن أبي عمرو است

هـذي  « را» هـذه الـشجرة   « را با كـسر تـاء و ابـن محيـصن             »رباقْالت«حجازيان   ـ11
  . انديعني با ياء قرائت كرده »ةالشجر
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  نحو و اعراب
 است مقول قول    زيرااست  ر محل نصب    د» ةالجناسكن أنت و زوجك     « :عبارت قرآني 

؛ حق اين است كه اين جمله، محلّي از اعراب نـدارد؛ شـرح              ودش   مي شمرده به  مفعولٌ و
  . نحو استعلم  در مطلب

كنـد تـا      مـي  آن تكيه   بر هگويند واست  ] گاه تكيه[اما ضمير فصل، همان ضمير عماد       
و ايـن ضـمير   باشد  و پسنديده زيبا ـو نه بر فعليه   ـ اسميه   جملة اسميه بر جملةعطف

جـا  در اين چه بـسا ضـمير      . رود بعدي به شمار مي     عنوان ضميرِ زمينه ساز براي جملة      به
ـ آنجـا  است و شريكي در    ]آدم و حوا  [شما دو تا     گوياي اين باشد كه بهشت براي      راي  ب

و گـاهي   . ا، مفعولٌ به نبوده بلكه ظـرف مكـان اسـت          در اينج  »ةجن« .دو وجود ندارد   آن
شـك   اند، بـي   گفته» دخلت الدار «در  به است، چنانكه برخي      مفعولٌ» جنت«پنداشته شده   
  .  بر كسي پنهان بمانددرست نيست و سزاوار نيستچنين نظري، 

دو نفر، يكـسان اسـت؛ پـس حـال           مصدري است كه نسبت به يك نفر و يا           »رغَداً«
و در آن گـشايش و گـسترش         .»أكال واسعاً « يا »ةالجنكُال منها واسعين في     « :است؛ يعني 

باشد؛ زيرا معناي رغَد همـان      » ةالجناسكن أنت و زوجك     « حال از    تواند باشد و مي   مي
 .رجـاي گيـ   در سرزمينِ مرفه و پرنعمـت، از بهـشت          : رفاه و فراوانيِ نعمت است؛ يعني     

  .گذشتمعنا و بحث آن 
  محـذوف كـه جملـة    ةجملـ بـراي    جـزا تفريع مانند احتمال     احتمال   »فتكونا«اما در   

؛ فتكونا من الظالمين  الشجرة  إن تقربا هذه    « :يعني داللت دارد، وجود دارد،   مذكور، بر آن    
اما ايـن احتمـال كـه فـاء،         . ».باشيد اگر به اين درخت نزديك شويد پس از ستمگران مي         

 ادبيات عـرب به دورِ از » .؛ نزديك نشويد و نباشيد   ال تقربا فال تكونا   « :ه باشد، يعني  عاطف
  .  استروان و سالم ياست و صرف امكان توجيه، غير از درست
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  پوشيده پيرامون جواز عطف بر ضمير : مسأله
نظـر   ن نحويان اخـتالف ميا »قم و زيد« اي مانند در جواز عطف بر ضمير مستتر در جمله       

داننـد؛ نظـر معـروف همـان نظـر          مـي ن آن را جايز و بصريان آن را جـايز           كوفيان: است
 مقصود نحويان از استدالل به وقوعِ چنين امري در عباراتشان اين اسـت              1.نخست است 

 »قم و زيد  « كه جملة مورد استدالل، به قرينة جملة مذكور حذف شده است؛ لذا عبارت            
   . ... و »سكن زوجكاسكن و لت« و »قم و ليقم زيد« :يعني

شود، همين آيه است؛ زيرا     درستي عطف، استدالل مي   نايكي از شواهدي كه با آن بر        
جواز عطف بر ضمير مستتر اسـت و ممكـن اسـت    نبود آوردن ضمير فصل، شاهدي بر      

 و معتقد به حذف جمله باشـد        نيست عطف جايز    فصل نيز نم با وجود ضمير     گفته شود؛ 
  . زوجك] لتسكن[اسكن أنت و : يعني

 ايـن   دوم؛.  عبارات نحويان، شاهد بـر جـواز آن اسـت          صريحانصاف، اين است كه     
نياز به نـص نـدارد و تأويـل آن     ـ با آن  انسبعد از علم به درستيِ استعمال و  ـمسايل  

براي فعل دوم، دوركردن ذهن از معناي مقصود است و گرنه ادعاي مفعولٌ معـه بـودنِ                 
منـصوب خوانـده     »زوجـك «  لـذا  ؛»اسكن أنت مـع زوجـك     « : است؛ يعني  نزديكترآن،  
در  »سـكونت همـراه بـا هـم       «  است؛ زيرا نظـر بـه      نزديكشود و اين به حسب معنا        مي

  .  وجود دارداي ارتباط گونهدو  بهشت است؛ پس ميان آن
 و جـزاء وجـود دارد؛ امـا         عطـف  احتمالِ تفريـع، زينـت،       »فأزلّهما«در مورد فاء در     

 تنهـا  معنا متفرع بر معناي سـابق اسـت و   زيرارسد؛ تر به نظر مي  احتمال نخست مناسب  
  .  جزاء بودنِ آن، كافي نيستدرستيامكان تشكيلِ قضيه شرطيه براي 

 باشـد؛   محـذوف  جايز است كه بيان      »اهبطوا بعضكم لبعض عدو   « :سخن حق تعالي  
ته ايـن فـرض،     ؛ الب باشددر محل نصب    ،   و جايز است كه بنابر حال      .اهبطوا جميعاً : يعني

 توانـد  و مـي   حاليه نوعاً نيازمند به واو حاليه هـستند؛          هاي جملهخالف اصل است؛ زيرا     
  .  باشددر محل رفع  وصفت براي ضمير
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 »كـل « و »بعـض « اينكه كلمة  شود مي ديدهجا  در كالم ابوحيان اين     كه شگفتاي  نكته
 كلمـه  اينكـه ؛ به ويژه شوندكه اين دو كلمه، مضاف واقع مي   آن با 1؛استدر حكم معرفه    
دو چيز عجيبي است؛ البته در   در نكره است؛ بله، دخول الف و الم بر آن2بعض، متوغل

دو با الـف و الم وجـود نـدارد؛           قرآن كريم و در شعر جاهلي، نشاني از معرفه بودن آن          
اليـه، الـف و الم بـه صـورت           ولي متأسفانه در آثار نويسندگان معاصر، به عوضِ مضاف        

شود و اين نشانگر يك حركت ادبي در كاربردهاي قوم          ه بر اين دو كلمه وارد مي      گسترد
  .و درست استجايز   به ضرورتيافتگسترش  چيزي اگررو عرب است؛ از اين

    جـايز اسـت؛ زيـرا       و مـستقر    هـر دو ظـرف لَغـو       »و لكـم فـي األرض     «در عبارت   
  احتمـاالت سـابق،     .»األرضاهبطوا لكم في    « :؛ يعني باشداستيناف و عطف    تواند    مي واو

بـه   ـاحتمـال   ايـن  نيز هست؛ حاليه چنين احتمال واو هم. آيد  ميبر عطف در اين جمله
  . آيدبهتر به نظر مي ـ از دشمني است دوري دعوت آنان براي در آن اينكهخاطر 
كلمـات از جانـب     گرفتن  [باشد؛ زيرا اين تلقّي      »متاع« تفريع بر    تواند مي »فتلقي«اما  
چنين احتمـال عطـف     هم.  تمتع بود  اي گونهبراي آدم پس از آفريده شدنش،        ،]دگارپرور

اذ أزلّهما الشيطان فأخرجهما، فـإذا أخرجهمـا        « :نيز وجود دارد؛ يعني    »فأخرجهما«آن بر   
نظر به پيشي گرفتن دو فاء و پيوستن فاء ديگر و در نتيجه              .»فتلقي، فإذا تلّقي فتاب عليه    

نه، احتمال استيناف آيه با فاء نيز در ميان اسـت و ممكـن اسـت                اجتماع فاءهاي چهارگا  
بـه هـر حـال چيـزي را كـه ذوق سـليم روا       . گانه در آيه بعدي باشد نظر، به فاءهاي سه   

ابـن  .  انـدك اسـت    ن نزول معاني با ترتيب و با فاصـلة        دارد اين است كه فاء براي بيا       مي
  : گويدمالك مي

  3للترتيبِ بانفصالِ »ثم« و    لِ الفاء للترتيب باتصا            
»دباش براي ترتيب با فاصله و جدا مي فاء براي ترتيب پيوسته است و ثم.«  

                                                 
  . 159 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
توغّل به معناي فرو رفتن و عميق شدن در چيزي است و مراد اين است كه كلمه بعض در نكـره بـودن عمـق                         . 2

 .پيدا كرده و گويا ويژه نكره است
  .1مبحث عطف نسق، بيت : الفية ابن مالك. 3



 387  39 ـ 35تفسير آيات 

 

 فـرد  يـك بازگشت ضمير به آدم، كـه   »قلنا اهبطوا منها جميعا  « :در سخن حق تعالي   
 اسـت مورد اختالف نحويان     آنكه اين آيه بر جواز      گاهي به  و   شودميساز   است، مشكل 

؛ چه، جمهور به عدم جواز در ضمير غايب و جـواز در ضـمير مـتكلم                 ودش   مي استدالل
اعتقاد دارند و اكثر معتقد به منع در خطاب هستند و اگر در موردي هـم وارد شـده، آن                    

  . داننداي ميرا به خاطر نكته
قفـا نبـك    « :درجا كه امرؤالقيس    آندر   »شرح العقده «  و زوزني در   1تفتازاني در مطول  

برخي شارحان الـف را     . پردازند مي اين مسأله    به آورد  مي تثنيه »ي حبيب و منزل   من ذكر 
همچنـين   و   2انـد عوض نون مخفّفه از مثقلّه براي تأكيد، تأويل كـرده          يا به الف الحاق و    

  . تواند مجوزي براي جواز آن در نثر باشدضرورت شعري نمي
  از صـراحت كلمـة     پـس مؤيد جواز اسـت؛ زيـرا        3»رب ارجعونِ « سخن حق تعالي  

»در خطاب به مفرد، جمله صريح در مقصود است »رب.  
همچنانكه در مسائل  ـه نفر است  ـا سـ خطاب به دو ياينكه اما اختالف مفسران در 

 از ظـاهر آيـات      بيـرون و   »إعراب آيات « ري و خارج از دايرة    بحثي تفسي  ـ آيدبعدي مي 
  . ، متمركز با آدم استگفتگواست؛ زيرا 

براي نخستين بار مطـرح     گذشت گوياي آنچه ما       كه ي اين آيه و برخي مطالب     ساچه ب 
وضع نشده، بلكه علم جنسي اسـت كـه          »فرد شخصي « براي »آدم«  باشد كه كلمة   كرديم

 و فرشتگان وضع شده است و آنچه، از كمـاالت  ]جنيان[بني الجان بر بني آدم در مقابلِ     
آدم، در اين آيات آمده، همگي مربوط به همه         و مسائل طبيعي راجع به آفرينشِ سرشت        

در ميان تمامي پيامبران پيامبر زني دليل به همين  و ـ نه زنان است  ، مردانويژهآدميان يا 
شـود  را شامل مي  ) ع(هايي كه نسل آدم    و لغزش  ها نقصو از سوي ديگر      ـ وجود ندارد 

از آغـاز    ـ  آدم ستاندا. بر وصف اهمال و اجمال است و اختصاص به فرد خاصي ندارد           
يات  از راز و رمزهاي مسائل ربوبي و از قضاياي لطيف الهي و حكاشك بي ـرجام  ـتا ف

                                                 
  .133 ، صالمطول. 1
 .38 ، ص1 ، جالعرب  لسان:رجوع كنيد به. 2
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 جميعاً بـه شـكل جمـع        آسماني و زميني است و از اينجاست كه خطاب، مؤكد به كلمة           
  .خواهد آمد در آيندهبه خواست خداوند تعالي شرح آن . آيدمي

 برگشت ضمير جمعِ اسـتغراقي، بـه موصـول          چه بسا  »فال خوف عليهم  «در عبارت   
 شرحرسد؛ جا مشكل به نظر ميدر اين ـبنابر بدليت، صادق باشد   فرديكه بر هر  ـمفرد  

غيـر المغـضوب    «اين مشكل، كه بر ارباب فضل نيز دشوار است و نيز حل آن در ذيـلِ                 
  .باشد الف و الم در المغضوب موصول اينكه بنابرگذشت؛  »عليهم

ا «در تركيـب     ؛»فإما يـأتينّكم  « :ليسخن حق تعا   ي زائـده بـراي   » مـا « و »نْإ«  از »امـ
  . تأكيد، اتفاق نظر است

ساكنين، حركت دادنِ بـا       معروف در موارد التقاء    چون اشكال وارد است؛     اين نظر  بر
شرطيه است و هـيچ دليلـي بـراي          »إنِ« عالمت جزم ور  كسي م رو يا كسره است؛ از اين   

 و آيـة   1»أحداً فأما ترينّ من البشر   « نونِ مثقّله وجود ندارد مانند آية     وجوب فتحِ ما قبل     
   2.»و ال تقولَنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً«

ا «براي تفـصيل باشـد و       در اينجا    »إما«  جايز است كه   اينبنابر   دليـل  ي دوم بـه     » إمـ
إما أن  « : گفته شود  اينكه مانند   كند نياز نباشد؛    مي نياز بي  كه از آن   ]اي قرينه[ چيزيوجود  

ا يـأتينّكم    «: همينگونه اسـت؛ يعنـي    نيز  جا   در اين  مطلب ؛»تتكلّم بخير و إلّا فاسكت     فأمـ
  . ». ...يكون الذين كفروا و كذّبوا« و إما ال يأتينّكم و »منّي هدي

 اينكـه  است؛ به دليـل      نادرست ،ه است هدايت آمد  »الذين كفروا « كه براي    اين پندار 
همچنانكـه   ـ مردم را هدايت نكند، در واقع  اگرموصله است و هدايت هدايت خداوند، 

  . هدايتي براي آنان نيامده است ـروشن است 
گونه كه  اين حرف، همان  جا جايز نيست؛ زيرا     شرطيه در اين   »إن« ، فرض اين افزون بر 

تصريح كرده، حرف شك و ترديد است و چنين به آن  گفته شد و باقلّاني هم در بالغت        

                                                 
   .26 /مريم . 1
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و بـدون هـيچ شـكي    به طـور قطـع    با خداوند تعالي مناسبت ندارد؛ پس هدايت        چيزي
  . پيش از اين در مباحث صرف و لغت گذشت »إما« معناي. آيدبراي آنان مي

حـرف  از دو  وهـستند  مركّب  حروف برخي نظر كهعقيده و ، اين   اينكه سخن ديگر 
و هـيچ    اسـت    سخن نادرستي  ـ طور كه بارها در اين كتاب گفتيم      همان ـ ندا ساخته شده 

  .كند حلّ نمي مشكلي را ومسأله 
گونـه كـه در   همان ـشـرطيه بـر خـالف اصـل اسـت و        »نِإ«  حذف حرفهمچنين

در جواز حذف كردن يا حذف نكردن آن، اخـتالف اسـت؛ مگـر     ـ آمده  كتابهاي مفصل
 عمـل بـاز   از ـهماننـد مـوارد مـشابه      ـجازمه را   »إن« ي زائده،»ما«  گفته شود كهاينكه
  دارد و به خاطر همين، آيه به فـتحِ يـاء مـذكور قرائـت شـده اسـت؛ هـر چنـد كـه                          مي

  جازمه، حـذف يـاء و كـسر تـاء اسـت و صـرف اعتقـاد برخـي نحويـان            »إن« مقتضاي
 ـ   به دليل مخالف بودن با قواعدـ 1 ياء محذوفه به هنگام اتصال به نون تأكيدبرگشت به

  . ناكافي است
 نظر جمهور، منون خوانده شود     بربنااگر   »فال خوف عليهم  « عبارت   در »خوف« كلمة

و يا اگر به حسب آنچه در كتب نحو آمده با ضم خوانده شود، اسم الي شبيه بـه لـيس                     
  : گويدابن مالك مي. است »إنّ«  خوانده شود مانند اسمنصباست؛ اما چنانچه بر 

  2 مكرّرةك أو جاءتمفردة    النكرة عمل إنّ اجعل لال في       
  نچـه كـه از معـاني       آانصاف اين است كه مورد أخير، به قواعد زبان و مورد اول، به              

  شـاءاهللا تعـالي خواهـد       إنتوضيح ايـن موضـوع      . تر است آية شريفه ظاهر است، نزديك    
  . آمد

  

                                                 
  . 167 ، ص1البحرالمحيط، ج . 1
و   اسـمش نكـره  اينكـه رط بـه شـ  ـ عمل الي نفي جـنس   : يعني. 1الفية ابن مالك، مبحث الي نفي جنس، بيت. 2

 و» ال رجلَ قائم «:يك بار بيايد و خواه مكرّر شود؛ مانند» ال «همان عمل إنّ است؛ خواه اينـ متصل به آن باشد 
  . » في الدار امرأةَال رجلَ و ال«
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  » ليس«پيرامون نحوي  ادبي و اي مسأله
نظر متـضاد وجـود دارد؛ نظـر        متوغل در نقص است يا نه، دو        » ليس « آيا كلمه  اينكهدر  

  : گويدابن مالك مي. معروف، همان توغل است
  1دائماً قفي» زال «،»ليس «و» فتي «        و النقص في]و ما سواه ناقص[     

 ، ليس است و جمله با ذكر      »جاء القوم ال غير    « كه محذوف در   اند  گفتهبرخي نحويان   
سـيوطي، تـصريح    » شرح الفيـة   «د بر  است؛ اين را ابوطالب در حواشي خو       نادرست» ال«

 بلكه گروهي  و   ،تام باشد؛ همچنانكه فالسفه   » ليس«بنابراين الزم است كلمة     كرده است؛   
از نظر امكان و در     ـ    از بحث پيرامون تام و ناقص      اي  پاره. از علماي اصول بر اين نظرند     

  .گذشتپيش از اين ـ مرحلة ثبوت 
 مـراد ، نفي، خوف مقيد اسـت و        باشده خوف   متعلق ب » عليهم «به طور كلي، آنجا كه    
چون بدون اينكه نياز به خبري داشته باشد مبتدا را نفي           » ليس «همان خوف آنان است و    

تر است،  با مبحث بالغت آيه، مناسباينكهالبته اين بحث به خاطر ـ ه است  ـرده، تامـك
 ابطه با نظر برخي كـه     و در ر  ـ   إن شاءاهللا تعالي، در آنجا مورد بحث قرار خواهد گرفت         

فـال خـوف     «دانند كه در حكم خبر است و آن را        فعل محذوفي مي   را متعلق به  » عليهم«
چنانكه روشن است :  بايد گفت كنندتوجيه مي  أي مستقراً و ثابتاً عليهم    » يكون هو عليهم  

   .باشد اين حذف ناپسندي مي
 اهد بر اين اسـت كـه      معرفه است، ش  » جمله «چون »و ال هم يحزنون   «اما در عبارت    

نيـست و در  »  إلّـا بـاهللا  قـوة و ال حـول و ال     «در اينجا مشبهه به ليس است و ماننـد        » ال«
 موصول باشد، آن از شرطيات مركّب است؛ پـس          ،»من«اينكه  اصطالحِ اهل قياس، بنا بر      

 نيست دور »و الذين كفروا و كذّبوا    «اين شرطيه، جواب شرط است؛ ولي به دليل قرينة          
 جزاء، امـري    اينكهمحض باشد؛ بنابراين، فاء براي تفريع است؛ براي         ة  ، موصول »من« كه

إن  «:شود براي شرط است؛ همچنانكه گفته مي      )ايجعاله(غير اختياري نيست؛ بلكه مزد      

                                                 
» .شـود  نقص در فتي، ليس، زال هميشه پيگيـري مـي     «:  يعني 9الفية ابن مالك، مبحث كان و أخوتها، بيت         : ك.ر. 1

  .شود آيند و تام بكار برده نمي اين افعال هميشه ناقصه مي
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در اينجـا   : گويـد كسائي مي . به خالف آنچه كه مورد بحث ماست      » ...جاءك زيد فأكرمه  
آن، اين است كه فاء براي عطف است و لذا از شـرطيات              و ظاهرِ    1دو شرط وجود دارد   

 فـال   الهدايـة إن أتاهم الهدي و إن اتّبعـوا         «:شود كه مركب نيست و تحريرش اينگونه مي     
  . »خوف عليهم

 در حكم طـرف ـ  يـا را دانستـم همانگونه كه نظر ـ »...و الذين كفروا و كذبوا    «اما  
در محـل إعـراب     . اسـت  »اولئـك « از   ي تفصيليه اسـت و شـاهد آن، حـذف فـاء           » إما«
،  خبـرش  اصحابو  مبتدا  اولئك   اينكه مانند 2 مختلفي وجود دارد؛   ديدگاههاي »اولئك«

است و ديگـر اينكـه بـدل، عطـف           »الذين كفروا «خبر براي   » اولئك اصحاب «و جملة   
  :گويدابن مالك مي. بيان و خبرِ بعد از خبر است

  3عرا شُراةس» هم «من واحد ك  ا و أخبروا باثنين أو بأكثر           
  

                                                 
  . 169 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
  . 170 ، ص1 البحرالمحيط، ج: رجوع كنيد به. 2
شعراء و  ةسراهم  «:؛ ماننداند آوردهبيشتر   يك مبتدا، دو خبر يااز «:يعني.  ابن مالك، مبحث مبتدا، بيت آخر  هالفي. 3

  . »]لم كاتبيا زيد شاعر عا[
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

   يك صفتپيرامون تكرار لفظي
  هـاي مكـرّر بـر      آيـد كـه تكـرار يـك صـفت بـا الفـاظ و جملـه                اينگونه بـه ذهـن مـي      

هـاي بقـره،    ر سـوره  د» و إذ قلنـا للمالئكـة     «خالف بالغت و اعجاز است؛ مثالً عبارت        
ــراف ــراء 1،اع ــف 2،إس ــه3كه ــ4 و ط ــت «ارت  و عب ــكن أن ــا آدم اس ــورة  ٥»...ي   در س

  بعــضكم « جملــهدر چنــد جــاي ســورة بقــره و  »...اهبطــوا« جملــه و 6بقــره و أعــراف
 و همچنـين    تكـرار شـده اسـت؛        9و اعـراف   8بقـره  7،هـاي طـه   در سوره  »...لبعض عدو  

 شايـسته، ايـن بـود كـه         ديگر قـرآن؛ و   هاي   بسياري از داستان   ها در   تكرار الفاظ و جمله   
تكـرار ايـن    نيـاز بـه     آمـد تـا     تان همانند داستان يوسف، يكبار از آغاز تا فرجام مـي          داس

   .ها نباشد جمله
در بحث وجوه اعجاز قرآن بحث شد كه تكرار يك داستان بـا تركيبهـاي گونـاگون                 

 اهل زبان و بالغت به حدود ناتواني خويش از آوردن داستاني ماننـد              براي اين است كه   
داسـتان موسـي،    طور كه در بـسياري از مـوارد، تكـرار             همانببرند  هاي قرآن پي    داستان

  .  استچنينابراهيم و ديگر پيامبران، 

                                                 
  . 11 /أعراف . 1
  . 61 /إسراء . 2
  . 50 /كهف . 3
  . 116  /طه. 4
  .35 /بقره . 5
  . 19 /أعراف . 6
  . 123 /طه . 7
  . 36 / بقره. 8
  . 24  /أعراف. 9
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در ي  يهـا چنـين تركيـب   ماننـد    قرآن از آوردن     عجز  گمانِ سببجملة  يك  اما تكرار   
هاي الـرحمن،   تكرارهايي كه در سوره    مورد بحث با     البته.  است شده بالغت و فصاحت  

تثبيت معناي مقـصود    يكسان نيست زيرا در آنجا تكيه بر        شود   مي قيامت و فتح مشاهده   
  . از غفلت و فراموشي استدوري حقيقتي روحي براي استوار كردنو 

هـا بـه     انحصار برخي الفاظ به فصاحت خاص و نيز انحصار برخي تركيب           :گويم  مي
  بـه عجـز      غرض قـرآن   آنگاه كه منكر شد؛ بنابراين،    توان    نميعالي را   مطلوب و   بالغت ،

يـك   منحصر بـه تكـرار داسـتان         كارواداشتنِ مردم با عجزي بليغ و آشكار است و اين           
 از آن   هـايي   جملههاي مختلف و الفاظ متفاوت، به همراه تكرار         پيامبري در قالب تركيب   

، براي نـشان دادن  باشد ـ ميتر از آن  تر و بليغ فصيحهايي جمله نبود دليلبه ـ ها  داستان
 و گر نه نخستين پرسـشي كـه         استفاده كند از شيوة تكرار،    بايد  وردنِ مانند آن،    عجز از آ  

شود اين است كه به چه دليل خداوند، پيامبراني را فرستاد كـه داسـتان               متوجه اسالم مي  
ه است و   نكردذكر  را حتي يكبار     و داستان برخي ديگر      كردتكرار   را بارها    برخي از آنان  

كه مدعيِ فصاحت و بالغت متوجه بشود كه چقدر از آوردنِ            است    دليل به اين تنها  اين  
هـاي  و بـا بيـان    [ را بارهـا     يـك قـصه   كتابي مانند قرآن، عاجز است و بداند كـه قـرآن،            

بار هـم ماننـد آن را       توانند حتي يك   همة فصيحان و بليغان نمي     وليآورد؛  مي] گوناگون
   .نيكو غنيمت شمار. بياورند
  

  وجه دوم

  » إذ «دن كلمةپيرامون نياور
 بنـابر احتمـال    ،نيـاورده اسـت   » إذ «آيـات، كلمـة   ] تاييپنج[ اين مجموعة    آغازقرآن در   

 گوياي سنخيت معنويِ بسيار قوي ميان اين آيات با آية پيش از اين مجموعه است كه با           
شناسـند بـا     ترنم خاص موسيقي كه اهلش آن را مي        افزون بر آن  شروع شده است؛    » إذ«

  . در اينجا مناسبتي نداردذكر اين كلمه
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  وجه سوم

  » قلنا «درجمع پيرامون آوردن ضمير 

 بـه  »و قلنا« آن را با شخصي بود، يك فرماناين  امرِ به آدم، اراده شد و   »اسكن«وقتي با   
 كه ميـان  دريابندنظر فكر و  تا اهل ـ رساندكه بيانگر شأن و منزلت است  ـ صيغة جمع  

الوجـود هـيچ سـنخيتي وجـود نـدارد و            رورش يافتة ممكن  الوجود با پ   پروردگارِ واجب 
هـستند   ها  ديگر واسطه  جبرئيل و    و مراتب مياني مانند    همان شؤون    ]قول[دستور  حامل  

گونـه كـه    كند؛ همان  دريافت مي  درخت اين قول را به واسطة ديوار و         ، يعني انسان  و او 
  .دريافت داشت) ع(موسي

   

  وجه چهارم

  مسر آدمچگونگي القاي كالم به ه
  كـه بيـانگر اسـتقالل او در    ـ در چگونگي القاي كالم بـه همـسر آدم بـا حـرف عطـف       

  اي از بزرگداشــت و تجليــل در ديــد    گونــهادراك، بــه ماننــد آدم و نيــز گويــاي    
  نهايت بالغت  ـ   اشاره دارد  تأخر واقعي و طبيعي او از آدم         به و نيز    باشد  ميبراي او    اول

   زنـدگي    مربـوط بـه     خطـاب  ايـن در  دو، پـس از      ند كـه آن   و لطف، نهفته است؛ هر چ     
بـراي   ي ديگـر ي بـه دليـل   نيازواند؛  و تحريمي، مشترك  وجوبي تكليف   دراجتماعي و   

 آنچنانكه در اصول و فقـه بـر         نيستاستفاده مشاركت زنان با مردان در تكاليف        اثبات و   
 كـه خـروج از      دو در پيامـدهاي خطـاب،       آن و همچنين  .خالف تحقيق گفته شده است    

هاسـت، نيـز بـا هـم         است كه باطن آن، جهنم و دركات برزخ        تاريكيحدود و ورود در     
  . اندمشترك
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  وجه پنجم

   جنتبه »منها رغداً« ضمير در برگشتپيرامون 

ـ هـيچ   بهشت، خوردني نيست  اينكهبا علم به ـ  تالجن به »منها رغداً«ارجاع ضمير در 
 بـا تأكيـد بـه     رساند؛ به ويـژه      گسترة أكل را مي    رشك و اختالفي نيست و از جهت ديگ       

 توسـعة مكـاني،      بـه  »حيث شئتما « به خصوص پس از تصريح آيه با       و   سويياز   »رغداً«
  .اباحي نيست پس از اطالق امرنيازي به اين تذكرات 

بـه   1؛ال تقربوا مال اليتيم   «:  است؛ مانند  رايجنهيِ از نزديك شدن، در قرآن عظيم،         اما

 و در اين نهـي نيـز تأكيـد          ».و به زنا نزديك نشويد     2؛التقربوا الزنا « و   ».م نزديك نشويد  مال يتي 
در اينجا جايز است كه امر را حمل بر تعبـد و وجـوب كـرد؛ زيـرا                  .  نهفته است  رسايي

الزمة اين سخن تعدد گناه و نافرماني       شود و    مي نافرماني بنده  سبب، گاهي   نزديك شدن 
در مسائل شبيه بـه ايـن، نيـز همينگونـه           و  . نزديك شود و بخورد   است، اگر به مال يتيم      

  . است
 كه نهي از نزديك شدن، كنايه از تفكر پيرامون چگونگي ورود بـه              تواند  ميهمچنين  

 به آن و نيز يك نوع نهي كنـائي  رسيدن در ديگرانمخالفت و چگونگي كمك گرفتن از    
 اجتماعي و كمـك      و چه  نديشة فردي، اشود چه از      كه سبب نافرماني مي    ياز انواع امورِ  
به بالغت و به وجـوه  ـ به نظر نگارنده  ـ  و اين  باشدچه ابزار و چه افراد : گرفتن از غير

  .كار است خداوند كمك. تر است، نزديكستمگراندو از  معانيِ بازدارندة آن
  

  وجه ششم

  مترتب بودن ظلم بر عصيان

 مترتـب بـر   ـ بي اختيار  ـ اي اين است كه ظلم   از نهيِ الزامي، گويپس »فتكونا«ذكر فاء
                                                 

  . 152  /انعام. 1
  .32/ إسراء . 2
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؛ بلكه سرشت   را در پي دارد   هاي الهي مفاسد اخالقي     نهي] مخالفت با [ اينكهآن است و    
 بـوده محجـوب و مـستور        ١»فطرت اهللا التـي فطـر النـاس عليهـا          « از اينكه  پسانسان  

غـت اسـت؛     در نهايـت فـصاحت و بال       »فتكونا من الظالمين  « عبارت   بنابراينگردد؛   مي
 باشد  قطعي مي  ي و ، جبر ستمگراندو به جرگه     چون گوياي اين است كه وارد شدن آن       

 اشـاره بـه   ـهمانگونه كه در اصول آمده است  ـ فاعلِ متحد با ذات  اسم  صيغة آوردنو 
 ،»من الظالمين «و» تكونا «و» فاء «رو ميان همان چيزي است كه خاطرنشان كرديم؛ از اين     

 امور، به سبب سوء اختيار، خـارج از اختيـار           اينرتباط وجود دارد و     نهايت سنخيت و ا   
  . است و آن، نزديك شدن به آن درخت ملعونِ ممنوع بوده است

  

  وجه هفتم

  پيرامون ارتباط آيات
آيـاتي  : در نهايت ارتباط با آيات پيشين است) آية سي و پنجم سورة بقره  (صدر اين آيه    

 او بـه    اينكـه  و   را در بردارد  گراميداشت انسان و جمال     كه بزرگداشت آدم و كمال او و        
 و  جـا داد   بهـشت    خداونـد او را در     علم، مسجود فرشتگان قرار گرفـت و         دليل شرافت 

تا با او انس گيرد و در كنـار او          براي آرامش قلب وي همسري از جنس خودش آفريده          
ز انـواع چيزهـا و   اـ به وصف عموم و اطالق مكـاني و زمـاني    ـ  آرام گيرد و آن دو را

  .مند گردانيد بهرهها ميوه
ـ  كه با آيات پيش از خود از اين جهـت دارد   پيوستگيافزون بر نهايت ـ آية مذكور  

 فرمـان  او از    سـرپيچي  دارد و آن سقوط آدم و        پيوستگيبا آية بعدي نيز از جهت ديگر        
 گـوش   دراو   توسط شيطان و ارتباطش با       گمراه كردنش خداوند و هبوط او از بهشت و        

 دليل سـتمگر   از قانون خداوند و خروج از آن بهشت به           سرپيچي او براي    سخندادن به   
از جهـت صـدر و       است؛ پس، اين يك آيـه        درخت ممنوع ملعون   نزديكي به    باشدنش  

                                                 
  . 30 /روم . 1
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 و اين در اوج استحـسان و بالغـت و در            را در بردارد   دو جهت مخالف دور از هم        ذيل
  .باشد ميان همزة وصلي ميانِ آيات پيشين و پسين رو بسنهايت لطف است؛ از اين

  

  وجه هشتم

  پيرامون مقصود از پيروي آدم از ابليس
دوتـا   اعتبـار،  بـه كه ابليس و شيطان؛ كه هر دو يكـي بـوده و   بگذرد ـ   ذهن ازچه بسا 

در او   شـيطنت و وسوسـه       است كه  ي؛ يعني ابليس اسم ذات و شيطان، اسمِ ذات        شوند  مي
به خاطر موافق نبودن با سجده بر آدم، ابليس همانگونه كه گفته شد ـ ت  اسده ـاعتبار ش

 در اينجا منقطع است  او ممكن نبود و استثنانسبت به از اين كار سر باز زد؛ چه، اين امر          
 گريـزان   فرمانبرداريهـايي دهد كه سرشت او از امثال چنـين          منقطع گواهي مي   و اسثناي 

 :گويد   مي جست و ، بيزاري مي  نافرمانانداشت و از    است؛ هر چند وي به خداوند ايمان        
مرا بر شما هـيچ چيرگـي        ١ ؛...ما كان لي عليكم من سلطان إلّا أن دعوتكم فاستجبتم لي          «

بر اين اساس چگونه در بهـشت بـه سـر           بنا؛  ».نبود جز اينكه شما را فرا خواندم و شما پذيرفتيد         
ه حرف او گوش فرا دهد و به آن عمل           اهللا ب  خليفة كه   پذيرفتتوان  برد و چگونه مي   مي

ا كانـا فيـه         « را در آية     آنقرآن  كه  كند؟   تـصريح   »فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممـ 
 اسـت؛ زيـرا ميـان       داسـتان  و نقلِ حكايت و      سخنو اين، بر خالف بالغت در       ! كندمي

لم عـا ) ع(آن هم پس از آنكه وي     ، ناسازگاري است     و گوش دادن به ابليس     خالفت الهي 
 ظـاهر   بنـابر  با آنكـه     بود،ابليس آگاه   و پس از اينكه به سرپيچي        فرشتگان بود    و اعلم از  

  .در بهشت بودندآن دو آيه 
 بـه اصـل     ي انـدك  گـروه  در فهم اين معاني اختالف كرده و جز          اهل تفسير : گويم  مي

  علم به اسماء، با عمل و پيروي از علم و ملكه شـدن و رسـوخ                زيرااند؛  مقصود نرسيده 
         شخص، تفاوت دارد و افراد در اين مرحله داراي نهايت اختالف و        انسانآن در وجود ،
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اوج تفاوت هستند؛ پس چه بسا علم و عرفان در قلب آدمي كه طينت وي از رحمت و                  
شيطانيت متشكل از قوة نامتناهي و استعدادي فراوان است و در علم به آخـرين درجـة                 

ابليس هم اگر هـيچ     ! سان ابليس از امر و نهي بگريزد       به  است تمركز نيابد و    خود رسيده 
 و بـه خـداي عزيـز ايمـان          شـد   آفريـده نمـي   اي از مراحل خير و رحمت نداشـت         بهره
 بيـزاري جويـد؛ پـس او نيـز          فريـب داده   نص قرآن كريم از كساني كه        بنابرآورد تا    نمي

ان و وسوسـة او و       اهللا چيـزي از شـيط      خليفـة اي از بهشت است و اگر در        سزاوار مرتبه 
اي از ابليس و قوة او نبود، خداوند تعالي او را از نزديك شدن به شـجرة ممنوعـه                   مرتبه

آدم، همـة   . اي از فساد در درون او وجود دارد       دانست كه مايه  كرد و خداوند مي   منع نمي 
در او وجـود داشـت؛ از   سركـشي   شـدن و  نيـروي فريفتـه  اسماء را فرا گرفته بود؛ ولي  

 چون در او نيروي گول خـوردن و         . خداوند تعالي او را از آن درخت نهي كرد         رو همين
 بر اختصاص بهشت به آدم و حـوا وجـود نـدارد؛             قرآن دليلي  در آيات    .سرپيچي را ديد  

بلكه بهشت داراي پهنايي گسترده در زمين است و ابليس هـم هماننـد آدم در آن بـود؛                   
 علـم آدم بـه      تنهـا  و ابليس وجـود دارد و        زيرا در وجود آدم نيز چيزي از جنس شيطان        

اسماء كافي نيست؛ بلكه بايد بـا عمـل از آن علـم پيـروي كـرد؛ در ايـن زمينـه عـارف           
  : سرايدشيرازي چه خوش مي

  )آدم(ز من مرنج اي شيخ ) علي عليه السالم( پير مغانم يدمر
  1.چرا كه وعده تو كردي و او به جا آورد        

وعـده نـداد بـاز هـم او     اگر گندم نخورد چيزي را ) ع( به علي خداوند اينكه با   چون
  !عكس اين را عمل كرد) ع(گندم نخورد ولي آدم

  كه ) ص( در وجود هر انساني شيطاني است، حديثي است از پيامبر اعظم           اينكهشاهد
 بـدين معنـا كـه شـيطانِ     ؛».شيطان مـن بـه مـن ايمـان آورده اسـت      2؛شيطاني آمن بي   «:فرمود
 به نيرنگ و اغواگري بپردازد؛ زيرا علم بـه همـراه      اوتواند در وجود    ر نمي ديگ) ص(وي
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  . رسوخ كرده و ملكة آن شده است) ص(عمل در وجودش
هـاي مفـسرانِ قـديم و جديـد در ايـن        بـودنِ گفتـه   قاعـده  از آنچه گفته شد، خالف    

گردد كه هيچ اختالف و تضادي ميـان ايـن آيـات            شود و معلوم مي    مي روشنخصوص  
 و حد نهـايي ارشـاد و   پيوستگي بلكه، برعكس، نهايت  !باشد خالف بالغت    بريست تا   ن

خداونـد توفيـق    . ، در ايـن آيـات وجـود دارد        آگاهـان تعليم و تدريس براي اهل معنا و        
  .كار است دهنده و كمك

   خواهـد   آينـده هاي ديگر مسألة فوق، به خواست خداونـد تعـالي، در مباحـث              جنبه
  .آمد

  

  وجه نهم

   و رمزهاي مذكور در آيهراز
 آن، بالغت چگونگي سخن گفتن در شبه جزيرة عـرب،            در در اين آيات رمزي است و     

رو در آيات بينيِ آنان است؛ از اينجهان] محدود[به اندازة توان و حد وجودي و گسترة      
 كه او   فهمند   مي  يعني آدم است؛ پس آنان اينگونه      يك شخص پيشين، سخن و داستان با      

واحد است و آن بحـث و گفتگـو، بحـث و گفتگـويي متعـارف و مرسـوم ميـان               فردي  
 ـ پـس خداوند، فرشتگان و آدم است و مكان اين تحقيق و تعليم و امتحان همان زمـين   

  . است ـ خليفه در آن تعيين از
اي كه داراي سرآغازي معلوم باشد، سخن را دربارة    قرآن كريم سپس بدون ذكر قصه     

شود گيرد كه آن شخص، زوج او خوانده مي       ر كنار آدم پي مي    پيدايش شخص ديگري د   
و در اثناي اين ـ از آن  پس چرخد؛ سپس و از اين لحظه مدار گفتگو پيرامون دو نفر مي

پـس از  :  نيـز در ميـان اسـت   سوميشود كه پاي شخص روشن ميـ  آن  شرحداستان و 
و »  زوجـك الجنـة    اسـكن أنـت و    ... « :گويـد   توضيح قـراردادن خليفـه در زمـين مـي         
  .»فأزلهما الشيطان«: گردداينجاست كه آن شخص ثالث، معرفي مي
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رسد كه آنـان در     انداز و تاريخ، به نظر مي      از صحنة مذكور و در اثناي اين چشم        پس
و قلنـا اهبطـوا بعـضكم       «؛ زيرا خداونـد عبـارت       گروهي هستند آنجا، يعني در بهشت،     

 درو معلوم است كه آدم      آورد   را با ضمير جمع مي     »لبعض عدو   دشـمن   ذات خـود   حد 
اهبطـوا  «: سـازد قرآن بار ديگر نيز وجود اين جماعت را خاطر نشان مـي           . شيطان نيست 

فرمايد كه آنان جماعت بـسياري   و در واقع بيان مي»منها جميعاً فإما يأتينّكم مني هدي    
 شـيطان باشـد؛ از       خطـاب بـه    »فإما يأتينّكم مني هدي   «هستند و معنا ندارد كه عبارت       

شود كه اين گفتگو و خطاب بـا آنكـه داراي راز و رمزهـاي فـراوان و             رو روشن مي   اين
مباحث الهي و مسائل مرتبط با فنون عقلي و معارف رباني اسـت در نهايـت                دربردارنده  

، ساده بيـان شـده اسـت و         مردم عادي  سطحي تا سطح فهم      درك و ادراك  عرفي و   فهم  
 بتواند در آن    چه پايين و چه باال    تاب خداوند تعالي است تا هر كسي         ك ويژگيهاياين از   

بـه عبـارتي ديگـر،      . بهره ببـرد  نظر كند و هر فهيمي در حد فهم و ادراك خويش از آن              
شك  ـ چنانكه بيفرض كرد  » آدم «اي است كه هر گاه كسي خود رااسلوبِ بيان به گونه

بيان چگونگيِ زندگيِ فردي و اجتماعيِ اين آيات را حكايت حال خود و  ـ  است» آدم«
جانبـة خـود     دوجانبة زناشويي خويش و سپس، با احتساب شيطان، حكايت زندگي سه          

  . بيابد
 سـاكن شـود،  بيند كه بايد در جايي از زمين كه باغي اسـت          آدم، خود را مأموري مي    

ود را از    خـ  از سـتمگران نگـردد     اينكـه شود و بـراي      مي پيدا در آن    لذتهاجايي كه انواع    
بيند؛ سپس  و پيروي از شيطان و كس و كار او، ممنوع مي           نفرين شده  درخت به   ينزديك

و چون در وي ضعف، سستي و       بگيرد   در كنارش بياسايد و آرامش       گزينش همسري كه  
پـر  ـ كند؛ از بهشت   از شيطان پيروي ميهمسرش، به همراه وجود دارد،  محجوبهطينت

 آدميان و نـسلِ فـراوان   آغازشود؛ سر بيرون رانده مييد ـ  آ كه بحث آن مي يراز و رمز
،  طبـع و عـادت      بنـابر  و به خاطر پيروي از شيطان     به صورت طبيعي و مسلّم      گردد و   مي

گردند؛ حضرت باري تعالي، پياپي پيامبران، كتب و هدايت        برخي دشمنِ برخي ديگر مي    
ا يـأتينّكم منـي هـدي       «: فرسـتد مي تـا همـة     آورده شـده  ه  نكـر » هـدي  « و كلمـه   »فإمـ 
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، خطيبــان، واعظــانهــاي هــاي عقلــي، نقلــي، نبــوي، رســالي و ديگــر هــدايت هــدايت
  .گيرد در بر مي و اوليا را كنندگان ارشاد
رسد مسأله   اجتماعي مي  زندگاني شخصيِ فردي به بيان      آنگاه كه اين آيات از مسأله      

 زندگي آن، سرآغاز اين     را به شكلي لطيف براي نشان دادنِ چگونگي آن بهشت و اينكه           
هاي گونـاگوني از پيـروي حـق و كفـر           و آن كثرت و تناسل است و اينكه آنان بر شيوه          

فمن تبع هداي فال خوف علـيهم و ال هـم         ... «: فرمايدكند و مي  هستند، بيان و شرح مي    
از  1؛» و الذين كفروا و كذّبوا بĤياتنا اولئك اصحاب النار هم فيهـا خالـدون              ،يحزنون

 اين امـرِ    آغازيابد كه   شود كه هر كسي چون به حال خود بنگرد در مي          رو روشن مي   اين
و خداوند توفيق دهنده و هـدايت       .  است داستانتاريخيِ تدريجي و موضوع اين قصه و        

  .كننده به راه رشد است
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  فقه

  مبحث نخست

  پيرامون حرام بودن دشمني

 و دشمنيِ بدون دليـل،      ستيزد كه   آي بر مي  »بعضكم لبعض عدو  « :سخن خداوند تعالي  از  
 از آن نهي شده و سخت مـورد خـشم حـق           و  باشد     مي  ممنوع در شرع و در قانون الهي     

 گفته شود كه آية شريفه، حكايت از عداوتي خارجي دارد كه بـا عـين                اينكه مگر   ؛است
بنـابر فطـرت،    چنـين عـداوتي     اين وجود يافته است؛ يعني      »بعضكم لبعض عدو  «عبارت  

مصالح مختلفي  دليل   وجود نداشته و بعدها به        خداوند انسانها را بر آن آفريده      فطرتي كه 
ناخوشايندي ستيز  كه بر خردمندان پنهان نيست شكل گرفته است؛ لذا آيه از اين نظر بر               

 عـداوت و    دعاي امكان جمع ميان مراد تكـويني بـودن        ، ا آري. كند داللت نمي  و دشمني 
داستان جبر و چگونگي جمع ميان ارادة تكـويني        .  است ممكنممنوع بودن تشريعي آن،     

 در ايـن سـفر      مـن . كنـيم  مي واگذار و اهل آن     به جاي خود  و ارادة تشريعيِ مخالف را،      
و براي شرح و بيان مبادي آن،        ام  كردهاز آن بسنده    اي    گوشهبه بيان   نوشته كوتاه   صغير و   

 عقلـي و مـسائل فلـسفي بـه          كه در مباحث   الحكميةقواعد   خوانندة را به ديگر اثر خود     
  .دهيم  ميرشتة تحرير در آمده است، ارجاع

  

  مبحث دوم

   كلّيمكاناباحه 

اباحـة  تـوان     مـي  ١»و لكم في األرض مستقرّ و متاع إلي حين        « :از سخن خداوند تعالي   
 تـوان ادعـا كـرد كـه          مـي  از سوي ديگر،  . برداري را استفاده كرد     بهره و اباحة     كلي مكان
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رسـاند؛ زيـرا چنـين      اي را مـي    ممنوعيت چنـين اباحـه     »مستقرّ و متاع  « تنوينِ داخل در  
  .  كه در حكم جزئيه استرساند مي مهمله را قضيهتنويني 
اختصاص اباحه خاص به آدم و همسرش و شيطان روشن و ظاهر نيـست،              ادعاي   و

و الـذين   «ية   و آ  »...اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينّكم منّي هدي      « :براي اينكه فهميدي آيه   
  زيـرا ايـن    بـر مخاطـب عـام، نـه گـروه خـاص داللـت دارد                » ...كفروا و كذّبوا بĤياتنا   

  . اندبه يكديگر مرتبطـ هاي پيشين معلوم گشت همچنانكه در بحثـ آيات 
آية نخست از اين مجموعـه      به   از مفسران براي اباحه كلّي       گروهي استدالل   همچنين

ي بر الغـا  بنـا  1 چـه در خـوردن،      مكـان و    از آنچـه در    هگانـه و اسـتفاده توسـع       آيات پنج 
قياس ] مقام[تمام نيست زيرا شبيه قياس است و چيزهاي ديگر را به ماندن        ،خصوصيت
  .كرده است

  

  مبحث سوم

  حرمت اسباب و عوامل ستم
] ميان مفـسران [آيد،  مذكور در آيه، همچنانكه در ذيل مباحث بعدي مي درختدر مورد   
 اين است كه هر درختـي       شود   مي يزي كه بر متدبر و متفكر، آشكار      چ. نظر است  اختالف

  عـرف و شـرع و      در   ممنـوع و     در حكم عقـل   كه  ـ    شود ستم به آن موجب     نزديكيكه  
نهي شده   درخت و شجرة     از آن ـ   وم است ـار و معل  ـ و عقول فطري، آشك     عقال پيشدر  

  .است
درختي خاص آمده و يا آنچـه        مطالبي كه در برخي تفاسير در مورد تعيين          اين،بنابر  

؛ چـون   درست نيـست  و  نيكو   2در تفسير فخر رازي در مورد عدم نياز به تعيين آن آمده           
درختي  اينكهكند؛ به دليل     آن شجرة خبيثه را مشخص مي      »فتكونا من الظالمين  «عبارت  
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كه ظلم را به دنبال داشـته       چيزي  هر  شود؛ بلكه    موجب ظلم نمي   كه در شرع مباح است    
عنوانِ  « مبغوض باشد و خواه از نظر      ،»ماده و ذات   «و آن خواه از نظر     ممنوع است    باشد

 نهـي شـده   رو به دليل عموم تعليل، از درخت غـصبي،            از اين  ؛»ذاتي يا عرضي و ثانوي    
شـود كـه ظلـم در نـزد خداونـد            معلوم مي  »فتكونا من الظالمين  «است؛ زيرا از عبارت     

كند كه اين ظلم، مانند غـصب       ت و تفاوتي نمي    صحت عقوبت اس   سببتعالي ممنوع و    
 ناحق باشد و يا تعدي به حقوق مـردم و حكومـت اسـالمي و                كشتن و زخمي كردن   و  

همچنانكه در تحريرات ـ شود و اين  ديگر چيزهايي كه به حكم عقل، ظلم محسوب مي
سي بـه  بدين معنا نيست كه ظلم با عنوان ذاتيش حرام باشد تا كـ ـ ايم  اصوليِ خود گفته

 آن، حكم كند؛ بلكه اين به استفاده از جواز عقوبت چيزي كه عقل، ظلم بـودنِ آن        امتناع
 آنواند شاهد و گواهي بر ت  ميتعليل، نه ظهور فاء در تفريع،. گرددكند، برميرا درك مي 

معقول نيست كه عنوان علت، حرام شود؛ پس : ايمباشد؛ هر چند ما در موارد تعليل گفته
 اينكـه شود بر   اين تعليل، دليلي مي   » شراب ننوش زيرا مسكر است     «:شودته مي وقتي گف 
گردد كه عنـوان مـسكر،      حرام است؛ چون مسكر است و به اين برنمي        مانند او   فقّاع نيز   

   . غنيمت شمار.حرام است
 درخـت  روشن شـد كـه نهـي، اختـصاص بـه             گزيده بحث چنين است كه در شرع      

گردد؛ بلكه نهـي،     نيز بر نمي   درختبه اصل   نهي  ف كنند و    خاصي ندارد تا در آن، اختال     
 پـذيرد بلكـه     ستم و تجاوز پايـان مـي       ظلم و همة اموري است كه به         شامل همه اسباب  

 ظلـم يكـي از      كـه دهـد     كار زشت را نتيجه مي     كه   گيرد  را در بر مي    چيزهايي   همهنهي،  
 زشـتي يقـت، همـان    است و تعليل در حق و زشتممنوع است؛ زيرا قبيحآن آنهاست و   
  .  كردانديشه بايد خوب بنابراينظلم است؛ 

 از تـوان  بيـرون شـود  شود از آنچـه نمـي   ميستم تشخيص آنچه موجب  :بگويياگر  
بـه  » هـذه الـشجرة   «خاصـي اسـت و عبـارت        درخت  ممنوع،  درخت  انسان است، پس    

 بـه  قرآن،   هاينكنظر مفسران بجاست و       اختالف برآن داللت دارد، بنابراين   صورت اشاره،   
 را داشـته  هـا  كـاري  ريـزه ، براي اين است كه الزم نيست داستان، همة نپرداختهتعيين آن  
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  . ندارنددخالتيباشد، به ويژه چيزهايي كه در روح داستان و بنيان آن، 
آنان در اينكه نهي حرام شرعي يا ارشاد عقلـي اسـت اخـتالف               :يميگو در پاسخ مي  

نزديك شدن بـه درخـت نيـست بلكـه          دارند كه مورد نهي     اتفاق   اينكهپس از   اند،    كرده
 و يـا كنايـه از       خوردن است  كنايه از     آمده است  1)ع( روايتي از امام باقر    طور كه در    همان

  .خوردن چون اثر روشن آن است در روايت ذكر شده استمطلقِ نفع بردن است و 
ـ  اين است كه نهي، تحريم الهـي و تـشريعي نيـست؛ زيـرا                مطلبظاهرِ   بـا  ت آن   علّ

إنّ هذا عدو لك و لزوجك فال يخرجنّكمـا         « از اين آيه و با آية        »فتكونا من الظالمين  «
  .  استآمده از سورة طه 2»من الجنّة فتشقي

 اختالف آنان در خصوص آن شجره، يك چيز و مستفاد از آية شريفه، يك               :گويم  مي
ناي آيه در درخت خـاص      معچيز ديگر است؛ بنابراين اگر منظور از اين اختالف، حصرِ           

اي خـارجي تـاريخي      است و چنانچه منظور از آن، فهـم مـسأله          باشد، اشتباه و نادرست   
 ظلم، نـاتوان اسـت و از        اسباب از فهم همة     شك ادراك انسان    بيباشد، اشكالي ندارد و     

ـ  اسـت   هشدار دهنـده و بـشارت  و رسول ) ص(كه پيامبرـ رو بشر به عقل يازدهم   اين
:  از مسائل، مورد ادراك تعقلِ فطري است؛ تا جايي كه گفته شـده             اي  پارهلي  نياز دارد؛ و  

  3.واجبات شرعي، الطافي در واجبات عقلي است
بـراي اثبـات   نهـي،  ادعا كـرد كـه   توان  بر اساس آنچه گفته شد روشن گرديد كه مي        

؛ زيرا گفتـه شـد كـه        رساند  را مي  است و تعليل، عمومِ تحريم       حرمت خصوص درخت  
و . كند و آن، ظلم و قبـيح اسـت     به جاي ديگر تجاوز نمي     از محدوده و جاي خود     نهي،
 نبـود،   صـريح و روشـن     گواه بر ارشاد نيست؛ همچنانكـه اگـر روايـت            يك از اينها    هيچ
بـه  تواند حركت      درخت مي  بودنِ ال تقربا از أكل، قابل رد بود؛ زيرا نزديك شدن به            كنايه

 و همچنـين، نزديـك شـدن        شـود تحريم نفسي مـي   قابل  باشد پس   مبغوضِ ذاتي   سوي  
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  .قت و مالحظه كند. نيستمطلوب آن  كه باشد استفاده از سايه آن تواند براي مي
  
  حرمت نفسي يا تبعي پيرامون :تنبيه

   كه مبغوض و نامطلوب براي موالي عزيـز كـريم،           رسد چه بسا به نظر      »فأزلّهما«از فاء 
انداختنِ آدم است؛   لغزانيدن و به ورطة خطادليل نيست؛ بلكه به به خودي خود آنظلم 

 .انـد   نه عطف كه برخي گمان كرده      ،نيز ظهور در تفريع و تعليل دارد       براي اينكه اين فاء   
كـه همـة    . شوداستفاده مي ) منظور، سعادت است  ( »فأخرجهما مما كانا فيه   «بلكه از فاء    

عادت كه محبوب ذاتي و واجب      اند؛ زيرا همة آنها به حفظ س      اين امور بالعرَض مبغوض   
ال تقربا هـذه    «كند؛ پس اگر ظلم در مرحلة نخست، يعني در          فقهي است اخالل وارد مي    

 اينكهبه ازالل و لغزاندن آدم پايان يابد باز هم اين خود، ظلم به نفس است؛ با                 » الشجرة
و دسـت  دهـد  اين كار اجازة ورود شيطان را به كارهاي خليفة خداوند و برگزيدة او مي    

كنـد و ايـن ازالل، بـه        گذارد و او را بر چيزي كه شايسته نيست مسلط مـي           او را باز مي   
شود و اين خود، ظلـم ديگـري اسـت كـه بـا آزاد گذاشـتن                 خروج از سعادت منجر مي    

امـا همـة ايـن      . شيطان كه دشمن خداوند و دشمن جانشين خداوند است همراه اسـت           
  همگي موجب اخالل نسبت بـه مطلـوب اصـلي      موارد مورد خشم خداوند هستند؛ زيرا       

  . اند شدهـ كه همانا سعادت خليفة خداوند است ـ 
 شرعيِ اين امور از آيه، مشكل اسـت و آيـه            حرمتبر اساس آنچه گفته شد استفاده       

سـازد تـا مبـادا      تنها به لزوم اتصاف به سعادت منتهي به بهشت و دوام آن، رهنمون مـي              
ـ ـ ي  ـ نهـ مخالفـت  از برخاسته از ظلمِبرخاسته  شي كهلغز و گمراهيكسي به خاطر  ا ـب

بهشت بيرون  ـ به وجود آمده از        و بهره بردن از شجرة خبيثة ممنوعه       خوردنارتكاب به   
  . رانده شود
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  مبحث چهارم

  داللت نكردن آيه بر سكناي مصطلح و مانند آن
  انـد؛  شـده نـد آن    و مان  4 عمـري  3، رقبـي  2،هاي سكني  و برخي ديگر، وارد بحث     1قرطبي

در آيـه، مـدت      غافل از اينكه آية شريفه به دور از سكناي مصطلح در فقه اسـت؛ زيـرا               
اسكان، مشخص نشده است؛ به عـالوه، مالكيـت خداونـد تعـالي بـه صـورت ملكيـت                

 زيـرا ملكيـت تكـوينيِ       5؛اعتباري، افزون بر ملكيت حقيقي تكويني، محل خالف اسـت         
 اعتبـار توان بـراي او     اري است؛ پس چگونه اين ملكيت را مي       دائم، مقدم بر ملكيت اعتب    

  تواند به خـاطر ملكيـت حاكمـة حقيقـي، مالكيـت أخيـر را سـلب                 كرد؛ هر چند او مي    
  . كند

  

  مبحث پنجم

  پيرامون كافي بودن پشيماني در توبه
اي نيست؛ بلكه شبهه در اين است كه آيا ايـن وجـوب تنهـا               در وجوب توبه، هيچ شبهه    

                                                 
  . 229 ، ص1 ، جالجامع ألحكام القرآن: رجوع كنيد به. 1
ي، بـه ديگـري واگـذار       مند شدن از مـسكن    سكني، عقد است و از اقسام عطّيه به شمار آمده و در آن، حقِ بهره              . 2

اي را بـه ديگـري عطـا كنـد، كـه خـود و               شود، و آن را حق سكني گويند، مثالً كسي حق سكونت در خانه             مي
به عبارت ديگـر    . اش حق داشته باشند در آن سكونت كنند، و اشخاص ديگر حق استفاده نداشته باشند              خانواده

شود، و اين حق، ممكن     كني يا حق سكني ناميده مي     اگر حق انتفاع غير، عبارت از سكونت در مسكني باشد، س          
است به طريق عمري يا رقبي برقرار شود، بدين معني كه اگر سكني، موقّت شود به مدت معلومي، رقبي ناميده                    

  . شودعمري ناميده مي) سكني دهنده و سكني پذيرنده (شود و اگر موقت و مقيد شود به عمر يكي از آن دومي
  .  آن از رقبي و عمري، تسليط مجاني بر منفعت است با بقاء عين به ملكيت مالكدر سكني و توابع

  و در صورت اطـالق، اگـر يكـي         . عمري و رقبي عقد الزم هستند و سكني كه مقيد و موقت نشده، جايز است              
  رضـا فـيض، تحـت واژة       از علي » مبـادي فقـه و اصـول       « از كتـاب   نقـل . شـود از آن دو بميرد، عقـد باطـل مـي         

  ) مترجم. (يسكن
 .همان. 3
 .همان. 4
  . براي توضيح بيشتر به كتب فقهي مراجعه شود. 5
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 و چـون  1.اين بحث در جاي خود آمـده اسـت    است؟  شرعي هم   واجب   ست، يا عقلي ا 
  . شويماين آيه به دور از اين موضوع است وارد آن نمي
بنـابر آنچـه در     ـ   ة واجب ـا توب ـ آي اينكهدر اينجا اختالف ديگري مطرح است و آن         

مـان نفـس    هـ    دارد رـالم در آن نظ   ـ متكلم و يا علم ك     غيراز آنچه  فقهي آمده    هاي كتاب
ندامت و پشيماني است، به خالف استغفاري كه در مـوارد بـسياري در بـاب كفـارات،                  

  و يـا  و بـه زبـان بيايـد     بايـد ابـراز شـود      كهواجب و داراي صيغه و الفاظ خاص است         
آشـكار   آن را    يـا كنـد    با الفاظي اسـت كـه بـر آن داللـت مـي             همراه ، ندامت توبهاينكه  
  نمايد؟ مي

بر اين باورند كه ندامت و پشيمانيِ دروني براي توبه كافي اسـت؛              ما   اصحاببيشترِ  
فهميـده   اينگونـه    »فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليـه       « :و چه بسا از سخن خداوند     

 كه الفاظي وجود داشته و آدم آنها را از پروردگار خويش دريافـت كـرده و سـپس                   شود
آنهـا  بـه   ها بوده است و چـون       ن اظهار آ  به خاطر ابراز و   تنها  آنها را فراگرفته است و اين       

 ابـراز   پشيماني قلبي وجوب  اين در كنار    بنابراش پذيرفته شد؛    توبه،   توبه كرد  چنگ زد و  
  .شود تا توبه پذيرفته شود نيز دانسته ميو انشا 

 بـراي  احتمـال دارد به نظر نگارنده، تلقي و دريافت كلمات از خداوند از سوي آدم،           
   فتاب عليـه  «؛ زيرا معناي    باشدي توبه   براآدم  حصول قابليت«         ايـن اسـت كـه خداونـد 

توبة او را پذيرفت؛ پس كلماتي كه به آدم داده شد و او آنهـا را                 به او روي كرد و       تعالي
 فيض الهي از سـوي  زيرا است؛ دخالت داشتهخداوند بر او توبة   در امكان دريافت كرد،   

پس از احتجاب    آدم    مادة ن در اينجا  مشروط به قابليت محل است و محل آ       ،  جواد مطلق 
ب تلفظ بـه الفـاظ خـاص در         وبر وج داللت  وجه    شجرة ملعونه است؛ آيه به هيچ      به آن 

  .نداردتوبة واجب 
خـارج از  ـ همانگونـه كـه روشـن اسـت      ـ اما اينكه الفاظ، چه بوده است، آن نيز  و 

  . موضوع مورد بحث ماست
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ـ        ابهايپس آنچه در كت    ه وسـيلة آن كلمـات، از خداونـد در           تفسيري آمـده كـه آدم ب
 از آن، توبة او را پذيرفت، نادرست است؛ بلكه ظـاهر            پسخواست توبه كرد و خداوند      

ـ به خاطر شكل جمله كه در حكم شرطي است و نيز به خاطر جايگاه فـاء   ـ داللت آيه  
 و  يااي اسـتغفاري و يـا ابـراز كلمـه         اي خاص و با جملـه     كه ابراز با كلمه   است  بر اين   
ست؛ همانگونـه كـه بـسياري از فقهـاي          نياي مشتمل بر توبه، به حمل اولي، الزم          جمله
تصريح به اين مسأله دارند؛ هر چند برخي از آنان خـالف آن را  ـ كثراهللا أمثالهم  ـ عظام  
 افـزوده از باب احتياط، استغفار را بـه توبـه          ) ره(گويند و به همين خاطر علّامه يزدي      مي

   .تأمل و انديشه كرد پس بايد 1.است
فتلقّـي  «شود كه ربطـي ميـان        نظر ابتدائي به آيه، انسان متوجه مي       در: خالصه سخن 

 مقتـضاي فرعيـت و تفريـع و         بـا آنكـه   ، نيـست؛    »فتاب عليـه  « و   »آدم من ربه كلمات   
  . ، وجود ربط خاص ميان قبل و بعد از فاء استجزاءهمچنين مقتضاي 

ذيرفتن ت كلمات خداوند توسط آدم و چگونگي پ       در اينجا در مورد چگونگي درياف     
 ما اگر در اينجا با چـشمِ فقيهـي          اكنون. شودال مطرح مي  توبة آدم از سوي خداوند، سؤ     

بـر  نـه   آيـه    كنيم كه كه پيرو ظواهر كالمي است به اين آية شريفه نگاه كنيم مشاهده مي            
» كلمات « موسوم به؛ بلكه وجود چيزيآن داللت دارد  وجوب ابراز و نه بر عدم وجوب        

 در اينجـا    .كند كه اين كلمات، قلبي باشند يا ذهنـي يـا خـارجي             و فرقي نمي   استالزم  
 توضيح ـ در آينده تعالي  شاءاهللا ـ إنهاي ديگري خارج از دايرة فقه وجود دارد كه  بحث

  . خواهيم داد
  

                                                 
  . ، در أحكام أموات263 ، ص1 ، جالوثقي، السيد اليزدية العرو:رجوع كنيد به. 1
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  رسم الخط
چگـونگي  باشـد و     وجود لفظـي     پيروبايست   مي نگارشاز آنچه گذشت، معلوم شد كه       

اي بـا    ، مراعات گردد؛ پس معنا نـدارد كـه كلمـه          چگونگي نگارش  بايد در    تلفظ كلمات 
الف، خوانده ولي بـا يـاء نوشـته شـود؛ زيـرا ايـن كـار، مـستلزم سـردرگمي و اشـتباه                        

  . گرددخوانندگان مي
  دراينكهدهند؛ مانند  مي قرار مورد توجه كلمه را نگارش ريشه نويسندگان، در    گاهي
اين نويسند؛ هر چند تفاوت     را براي فعل مي   » عال «را براي حرف و   » علي «كلمة،  نوشتن

  .  استشناساييقابل را در برگرفته دو   آنهايي كه جمله به وسيله دو
» مالئكة «شود كه در خصوصِ موضوعِ مورد بحث، در آيات پيشين، فراوان ديده مي          

البتـه، چـه بـسا گذشـتگان، غلـط          . سـت  ا قاعـده نويسند و ايـن، خـالف       مي» ملئكة «را
كه در  » صلوة «اند؛ مانند كلمة   آن خط را تغيير داده و تصحيح كرده        پيشينيان و   ندنوشت مي

، آن را بـدون رعايـت       )كه نگارنده چهل و شش سال دارد      . ق.  ه 1396سال  (اين روزها   
ــشه آن ــه شــكلري ــدون واو مــي» صــالة «، ب ــسند؛ يعنــي ب ــانوي ــه » صــلوة «، آنكــهب   ب

   خـود  ريـشه شـود و جمـع و تـصغير، كلمـات را بـه      جمـع بـسته مـي    » صلوات «شكل
  .گرداندبر مي

                        تبه طـور كلـي، در كلمـات كتـاب عزيـز و قـرآن مبـين، الزم اسـت نهايـت شـد  
  عمــل در حفــظ آنچــه از گذشــتگان بــه مــا رســيده، مراعــات شــود تــا مبــادا كــه ايــن 

 پـس   .ين امـر، امـر آسـاني نيـست        كتابِ مقدس از جهات ديگر دچار تحريف گردد و ا         
  .انديشه كن
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  كالم

  مبحث نخست

  تكليف در بهشت

ـ بر خالف نظر مشهورِ بر ممنوعيـت و         » اسكن أنت و زوجك الجنة    «برخي به عبارت    
كننـد؛ همچنـان،   ـ بـر جـواز آن در آنجـا اسـتدالل مـي      تـمعنا بودن تكليف در بهش   بي

و » اهبطوا بعـضكم لـبعض عـدو      «،  »ها رغدا كال من «،  »و التقربا هذه الشجرة   «عبارتهاي  
  كنند؛ آنـان همچنـين از دو عبـارت اخيـر         ن ذكر مي  آرا براي اثبات    » اهبطوا منها جميعاً  «

  .كنند از آن نيز استدالل ميـ بر خالف نظرِ به جاودانگي بهشت ـ بر جواز خروج
 گمراهـي   ست شيطان وارد آن شود يا امكـان لغزانـدن و بـه            روا كه   بهشتي :گويم  مي

 در آن پـا  دشـمني  و بهشتي كـه  ، در آن جايز است همه اينها كشاندن در آن وجود دارد،      
  .  آمادگي داردهمه اينهابگيرد و توبه در آن پذيرفته شود، براي 

اي بگمـارد و آن خليفـه    حق اين است كه خداوند تعالي اراده كرد تا در زمين خليفه           
  پـس   كـرد؛    سركـشي و نافرمـاني    لـي ابلـيس     را در آنجا مسجود فرشتگان قرار دهـد، و        

چنانكـه   وعده داده اسـت      تقواپيشگان، غير از بهشتي است كه خداوند، به         چنين بهشتي 
 وجـود   ادعـا و در همين آيات شواهدي آشكار بر اين         . اجماع و سنت بر آن داللت دارد      

  . دارد
؛ بلكـه    براي سراي سالم و جاودانگي وضع نشده است         مطلق، به شكل » تجنّ «كلمة

كـافي   در اينجـا     همين نكـات و قـراين     شود؛   ذهن متوجه آن مي    ،به هنگام وجود قرائن   
در  اين بهشت كجـا قـرار دارد،         اينكهاما  نباشد؛  جاودان  است كه اين بهشت، آن بهشت       

  . مورد بررسي قرار خواهد گرفتمباحث آينده 
 از  پـس  »قرو لكم في األرض مـست     «و از   » هبوط « از كلمة   نخست بله، ممكن است  

 جايي غير از زمين است و در         آنجا، ال به ذهن بيايد كه گويا     سؤآن اوامر و آن نهي، اين       
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نتيجه، ميان آنچه كه خداوند تعالي نخست اراده كرده بـا فرمـاني كـه پـس از آن بـراي                     
  !ورود به بهشتي كه غير از زمين است صادر كرده، شبه تناقض وجود دارد

اعـم از هبـوط از آسـمان        » هبوط «كه كلمة ين است   ا ضعف و اشكال اين سخن در     
و قلنا يـا آدم اسـكن       « عبارت   همچنين» .در شهري فرود آييد    1؛اهبطوا مصراً «است؛ مانند   

ظاهر، در اين است كه ـ  بعد از تعيين آدم به عنوان خليفة خداوند در زمين  ـ» ...أنت و
ايسته بـود كـه بـا عبـارتي         سبز است و گرنه ش    سر  هاي   جايي بلند و از بلندي     بهشتآن  
 بـر   »ارض«شد و بعد از وجود قرائن مذكور، اطـالق          به او خطاب مي   » ارتفع أنت  «مانند
همچنانكـه تحقيـق آن   ـ ، جايز است؛ با آنكه جنت برزخ  زمين موضعِ خاصي از يماورا

ها نزد اهل تحقيق و فلـسفه و حكمـت و    مادي نيست و اين بحثـ بهشتيخواهد آمد  
  .  محافل و شهود و ايمان و عرفان هيچ جايي نداردنزد اصحاب

هبـوط و هبـوط اول و       پيرامون   ها اختالف قشري  پايگي  بي و   نادرستي مذكور،   بياناز  
  . شودآشكار ميـ كه در تفاسيرِ آنان ذكر شده است ـ دوم 

ــن،  ــيش از اي ــين، پ ــارههمچن    از بحــث، پيرامــون شــيطان، وسوســه و ابلــيس  اي پ
از ـ مانند وجود اوصاف كلي و شياطين جـن و انـس    ـ ود عناويني   و اينكه وجگذشت

شواهد اين قضيه است؛ همچنانكه ظواهر اين آيات بر وجود ابلـيس در بهـشت داللـت              
  . كندمي

 روشـن  است   آمده كه بسيار در تفاسير      ي اختالف ديگر  نادرستي آنچه گفتيم،     پايه بر
 و بايد بـه     را ندارند  آن   شايستگيت كه    در مسائلي اس   دليل ورود ها به   همة اين . شود مي
  .و خداوند هادي و راهنماست] نه از ديوار[ وارد شوند درِ آن جايي ازهر 
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  مبحث دوم

  پيرامون عصمت پيامبران
را به طور مطلق، معـصوم      ) ع(گروهي، آنان : نظر است   عصمت پيامبران، اختالف   پيرامون

 كـساني ديگـر   1. بيـت ـ چنـين اسـت    و ظاهر كالم گروهي از ما ـ شيعه اهـل  دانند؛ مي
 و دسـتة سـومي      2دانندشرط مي   از رسيدن به مقام نبوت و رسالت،       پسعصمت را تنها    

و گـاهي    3.دانندعصمت را معصوم بودنِ آنان از خطا و لغزش در تبليغ و در رسالت مي              
بـه  كند؛ بلكه خداوند پيـامبر خـود را    داللت نمي  از آنها  عقل، بر هيچ يك      :شود ميگفته  
 ديگـر بـر     نظر. كندشوند، انتخاب مي   كمتر از ديگران دچار خطا و لغزش مي        اينكه دليل

  پـس تنهـا    زنـد،    نمـي   عصمت ضرري  نبود بيايد،   پشيماني آنآن است كه هر گاه از پي        
 اقـوال   4. و ناآگاهي  رساند نه سهوي و نه خطاي از روي غفلت        زيان مي » خطاي عمدي «

  .اردوجود دديگري نيز لهاي و احتما
 مـورد  در آيـات  و همچنـين    5از داستان آدم، به ويژه در برخي آيات سورة طه         گاهي  

  .ودش  ميشرط عصمت در پيامبران استداللنبود بر  در اينجا، بحث
 عصيان آدم، گمراهي او و نيز لغزيدنش توسط شيطان، مربوط به            :اندبرخي نيز گفته   

   6.پيش از پيامبري بوده است
 باشـد براي عصمت آنان همين بس كه در معرض توبة مقبول           : گويد ديگر مي  نظري

  . و آدم هم از جملة آنان بوده است
 راد كه مـ   رساند   مي اين را ،  به ويژه  تحقيق در مسأله، اين است كه دقت در اين آيات         

گزيـده و  بر،  اسـت و انـسان   انساناينجادر ـ همچنانكه پيش از اين معلوم شد  ـ از آدم  
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نيز بـا    همچنانكه ابليس و شيطان      آن يك شخص خاص نيست    و  منتخب خداوند است    
إنّ مثل عيسي عنداهللا كمثل آدم      «: فرمايدكلّيِ سعي است؛ خداوند مي    ويژگي و صفت    

 بـا آنكـه     ».مثال عيسي نزد خداونـد هماننـد آدم اسـت كـه او را از خـاك آفريـد                  ؛  خلقه من تراب  
ز تولـد، مراحـل كـودكي تـا     مراحل كمال جنيني و پـس ا   ) س(در شكم مريم  ) ع(عيسي

؛ پس آدم نيز چنين است و هر آدمي، مانند اوست؛ پيش از ايـن نيـز                 پيمودبزرگسالي را   
 از اين آيات برداشـت  پس شد؛ بحث لغت و وضع، به آدم مربوط بود،        بنابردربارة آنچه   

 در سجود و عـصيانِ ابلـيس بـوده           معين شود كه آدم، پيامبري از پيامبران و شخص       نمي
بر واحد شخصي به عنوان اينكـه انـساني از          آدم   كه گاهي    اختالف از اينجاست  و  است  
سـت و آن    واسرشت ديگـري كـه همـراه         طينت و    برابرها يا طينت و سرشتي در       انسان

رو اعتقـاد شـيعه بـه عـصمت          از ايـن   .رود   بكـار مـي    طينت، شيطنت و ابليسيت اسـت؛     
ارد و اعتقاد معتزله به عصمت پس از        ندمنافات  ا اين آيات در خصوص آدم       ب،  جانبه  همه

بلوغ، ناسنجيده و گزاف است؛ براي اينكه معصوم شدن و متصف شدن به عدالت كلي،               
ها، مبادي عـصيان در وجـود او بـوده           پس از اينكه مدت    ـ1به مجرد رسيدن به سن بلوغ     

  . معناستحرفي بيـ است 
 بـا وجـود اينكـه      2؛ست از مرحلة بعثت ا    پس عصمت،   بهجالب اينكه اشعري معتقد     

به خداونـد  و جزاف  كار لغو  چنين سخني، نسبت منكر اختيار و اراده است و الزمة      وي
پس اگر معتقد باشيم كه نبوت و رسالت از جانب خداوند است و نياز به استعداد          . است

ـ با توجه به اينكـه تبليـغ احكـام، الزم اسـت      ـ يم  يخاصي ندارد بايد به حكم عقل بگو
دچـار سـهو و خطـا و نـسيان           كمتر   بيش از آنكه جماعت پيامبران از ديگر مردم       چيزي  

  . شوند معتبر نيست
اما پس از آنكه لزوم شرط قابليت محل و امكان استعدادي براي نبوت، معلوم شـد،                

 مگـر اينكـه    نشود   فراهمپيوند با غيب به ديدن فرشتگان و فرشتة اعظم          تواند     مي باز هم 
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 معصوم بوده باشد و     هاي بلند مرتبه و     پشت و   هاي پاكيزه   رحمري در   شخصِ نامزد پيامب  
عهـد مـن بـه     1؛ال ينال عهدي الظالمين«: فرمايـد  غافل بود؛ خداوند ميشرطنبايد از اين   
اي يـا شـهر و        دورهآيه، اين اسـت كـه اگـر وي در           اطالق   و مقتضاي    ».رسد  ستمگران نمي 
 مرتكب شده باشد، از تحمل عهد       ستمياي،  ه گذشته، حال و آينده يا در لحظ       دياري، در 

  !شودنبوت، خالفت و رسالت خارج مي
 كه داستان آدم، داستان يك شخـصيت        مانظر ابتكاريِ   بر  اين آيات، شواهدي هستند     

  .پس خوب بايد بررسي و دقت شودو يا داستان يك پيامبر و يا رسول مرسل نيست؛ 
سورة بقره اسـت و چـه       آيات   مربوط به    آورديمبديهي است آنچه را كه ما در اينجا         

 برخي آيات با    ها و يا با پيوست      ه از آيات وارده در ديگر سور      يبسا استفادة معناي ديگر   
توانيم بكنيم اين اسـت كـه خواننـدگانِ         رو ما تنها كاري كه مي      از اين  بشود،برخي ديگر   

كالمي، حكمي،  و چه فقهي، چه مقتضاي آن بحث، بنابرمحترم را به دقت در هر بحث،   
 ما در همـة مـسائل از پيـروان اهـل بيـت هـستيم و                 وفلسفي و يا عرفاني دعوت كنيم؛       

  .اند اهل خانه به آنچه در خانه است از ديگران بيشتر آگاهطور طبيعي به
تـا   كه همة مباحث مفسران در اين مورد، نابجاسـت؛           از مطالب گذشته معلوم گرديد    

  .زمان بحث آن منتظر باش
  

  سوممبحث 

  زشتيپيرامون جواز امر به 
  :نظر است  و يا عدم جواز آن، اختالفزشت امر خداوند تعالي به كار جواز و درستيدر 

 زشت، ساده و ابتدايي فهم بنابرهر چند ـ امر، گواه بر آن است كه  : گويند برخي مي
  . نيست]قبيح[زشت از نظر واقع، ـ به نظر آيد 

 او  چيزي براي كار و هر    لك هر چيزي است؛ پس هر       او ما : گويند و برخي ديگر مي   
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  .سخن حق، امتناع كار زشت و فرمان قبيح از خداوند استاوست، و در اختيار 
 بر جواز امر به قبـيح       »قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو    « :و گاهي به سخن حق تعالي     

، هبوط مقيد   ؛ زيرا ظاهر آيه اين است كه الزمة اين فرمان و امر خداوند            شود   مي استدالل
به دشمنيِ برخي از آنان با برخي ديگر است و گرنـه، آدم نـه نـسبت بـه همـسر خـود                       

دو بود  و تنها شيطان، دشمن آن! نسبت به شيطانـ  اين آيات  ـ بنابردشمني داشت و نه  
  1!و يا بدون داشتن نظر بدي، به اين دشمني معتقد بود

 نه تشريعي تا از تحريمي و يا        باشديني  امر تكو  در آيه، امر به هبوط    احتمال دارد كه    
هاي مفسران در ايـن مـورد، سـاقط و          رو همة بحث   از اين ! ارشادي بودن آن بحث شود    

 نظر به مصالح كلي نوعي، شروعي بـراي ايـن   »بعضكم لبعض عدو«نابجاست و عبارت  
  برخي از  »بعضكم لبعض عدو  «رو إخبار نيست؛ بلكه با عين عبارت        جهت است؛ از اين   

آنان دشمن برخي ديگر شدند؛ پس اوامر خداوند تعالي در اين مـسائل بـه انـدازة يـك                   
  .  استبلكه كمترپلك زدن 

 اسـت  از خداوند تعالي معقول نيست؛ زيرا اين كار، ظلم           زشتيصدور  : گزيده سخن 
ممتنـع اسـت و امـا احتمـالِ     حـق تعـالي    ظلـم بـر   جاي خود بيان شده آنچه در   بنابر و

 آدم، ظاهراً در اين مقام، حق است؛ پـس مـانعي از خطـابِ جمـع                 ييعمخاطب بودن طب  
و از   تعليل اسـت؛     در جايگاه بيان   قيد نبوده، بلكه     »بعضكم لبعض « جملةوجود ندارد و    

  . شودهاي قشريون، ساقط مي بسياري از بحثاينجا
» ذر« موجـود در عـالم     آينـده و     هاي از آن، نسل آدم در زمان      مرادكه  احتمال  اين  اما  
  .  بر خالف ظاهر آيات استولي سخت ،رسد هر چند ممكن به نظر ميباشد،
  

                                                 
  . 17 ، ص3التفسيرالكبير، ج  :اه كنيد بهنگ. 1



 417  39 ـ 35تفسير آيات 

 

  مبحث چهارم

  داللت آيات بر اختيار
 منكر داللت اين آيات پنجگانه بر وجود اختيار، اراده و قدرت گردد كسي نيست   سزاوار

 شـرط بـودن چيـزي     و يا منكر دخالت برخي اشياء در پيدايش برخي ديگر و نيز منكـر               
ال، سـؤ  ديگر شود؛ زيرا مجموع اين آيات، تصريح دارد بر اينكه امر، نهـي،               چيزيراي  ب

 هـدايت و كفـر از انـسان و آدم، بـا             اينكه و ثواب و عقاب، درست است و         بازخواست
  مختـارِ شـيطان    سوياراده، اختيار، تفكر و تدبر است و اينكه لغزاندن و گمراه كردن از              

ـ اين آيات  ـ بنابر رو بهشت است؛ از اين، وجه و سببي براي خروج ازنام  قانون حاكم،  
 بـر فـساد   افزوناي كه به آن اباطيل معتقدند،  اشاعرهبنابراينقانون علت و معلول است؛  

و .  خالف ظاهرِ اين آيات اسـت     به جد  نيز   سخنشانشان و حجت فاسدشان،     دليل عقلي 
 اسـت؛   نادرسـت دهد،  د نسبت مي   كسي كه كفر و ايمان را بدون واسطه به خداون          عقيدة

  اين دو موضوع را به»فمن تبع هداي« و »و الذين كفروا و كذّبوا«زيرا قرآن در عبارت     
ا يـأتينّكم منّـي      «از  راد  مـ :  گفته شـود   چنين مگر   .دهدنسبت مي » منانؤكافران و م  « فإمـ

از اتّبـاع،   همان كفـر و مـراد       » من ال يأتيه هدي    «ايمان قلبي و در مقابلِ آن يعني       »هدي
 از آن نور در اعمال و افعال است و به همين خاطر مانعي ندارد كـه گفتـه                   پيرويهمان  
  . كفر و ايمان را خداوند آفريده است: شود

 »و الذين كفروا و كـذّبوا     « اين است كه عبارت      چنين بيان و سخني از آيه     اشكال  و  
  شـك    وشـني و بـي    و بـه ر   شـود    است كه موجب تكذيب مي     چيزي كه كفر،    ظهور دارد 

  اي نيست؛ پـس ايـن آيـه قرينـه          او برايهدايت  نيامدن   اهتداء و    همان نبود  خودش   كفر
 خـارجي  قلبـي، قـالبي، ذهنـي و         شامل پيروي  »فمن تبع هداي  «بر اين است كه عبارت      

  . باشد مي
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  فلسفه و مباحث عقلي

  مبحث نخست

   در داستان آدم»جنت«مقصود از 
 در اينكه از ـ پسمسجود له  ـ  اين است كه آدمِ   مشهور ومعروفسخن و نظر مقتضاي 

  رفته است؛ زيرا همة داليلـي كـه آن   اهل تقوازمين بود، به آسمان و يا به بهشت موعود 
 براي قياس ميان بهشت پاداش    ي مغشوش و كوشش   1داندبهشت را غير از اين بهشت مي      

 احكام كساني كـه     و بنابر يكي،  دو در خارج      آنكه آن  بارسد؛  و بهشت اسكان به نظر مي     
  . شوند متفاوتنددر آن وارد مي

، جواز رجوع   ]يعني رفتن آدم به آسمان    [خالصه سخن اينكه نتيجه و الزمه اين نظر         
اسـت و الزم    » خـرق و التئـام     «هاسـت و ايـن مـستلزم      جسم مادي با ماديتش به آسمان     

و  ـ  مـ و در عرض اين عالدي برزخ و قيامت، نيز ماوآيد كه آن بهشت، مادي باشد؛  مي
 عقليِ قطعي است كهو داليل  آنكه اين بر خالف موازين باگيرند؛ قرار  ـ  نه در طول آن

دو قوسِ صعود و نزول در طول اين عالم و قيامت نيـز در طـول آن                 در  برزخ  : گويد  مي
بهـشت  ، مادي نيست و      الهي قرار دارد و هيچ بازگشتي به عالم ماده وجود ندارد و عالم           

دو   و جـايي كـه خـالي از احكـام آن           ]زمان[ مده   نيز جايي است خالي از احكام ماده و       
هـا  شرح اين برهان  .  نيست جزافضرورت از آن نيز خالي است؛ زيرا بيهوده و          به  باشد  

  . را بايد در جايي ديگر پي گرفت
نـوعي  بايست ميان آن با ماديـات،       ضرورت بهشت اگر مادي بود، مي     به   اينكهديگر  

 بـا ؛  گيردقرارـ دور يا نزديك  ـ  و در جايي از اين عالم  داشته باشدنسبت مقولي وجود 
نادرست است؛ همچنين ممكن است برخي آيات، اين مسلك      شك    بيآنكه چنين چيزي    

نظر بـه كمـيِ بـضاعت       ـ   محققان از مفسران  .  كند اي را برساند و تأييد      بين عده معروف  
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از غـور در امثـال ايـن مباحـث ربـاني الهـي،       ـ عـيِ خـود    علمي، قصور بال و كم اطال
  . تر است بهتر و پسنديدهآنهااند؛ اين كار خودداري كرده

 كـه آدمِ    پيرامـون آدم پيمـوديم    اي است كـه      شاهد و مؤيد نظريه    ها همة اين  :گويم  مي
و در وجهي آدم كلّي سعي و در        است  م جنس   و برگزيدة خداوند، علَ   فرشتگان  مسجود  

وجه ديگر، نفسِ طينت آدم است و پيش از اين معلوم گشت كـه خداونـد تعـالي اراده                   
در همة اين امور،    . كرد در زمين خليفه قرار دهد از آب و خاك آنجا، گلِ آدم را ساخت              

  قـرار   پـس از     و نـه  شـده بـود؛     آفريـده    در آغاز در عوالم غيبـي         نه ؛ پس آدم،  زمين بود 
 ايـن آدم،    بلكـه  شـد    رانـده و فرسـتاده    مين، به آن عوالم      شدنش براي خالفت در ز     داده

 ابعاد گوناگونِ روحانيِ صرف و وهمـيِ شـيطانيِ محـض            سرشتي در بردارندة  جاندار و   
  . است

 تعـالي بعـداً بـه آن    شـاءاهللا  إنكـه  ـ در اين آيات و آيات سورة طه و سورة اعـراف   
ان وجود نـدارد تـا آنچـه الزم    كدام، چيزي دالّ بر عروج آدم به آسمدر هيچ ـ  رسيم مي

 پيـشينيان اسـت؛     بحثهـاي نادرسـت   نيز از   » خرق و التئام  «هر چند سخن     ،آمده الزم آيد  
امـر  » زمينبهشت سكونت در  « از آفرينش به پسبلكه آيات، ظاهر در اين است كه آدم         

و لكـم فـي     « بـه الفـاظ هبـوط و عبـارت           چنگ انداختن و  ،  نه در آسمان و غير آن      شد
همچنانكـه بارهـا    ـ   ها  ه و همچنين تمسك به برخي الفاظ در ديگر سور         »ستقرّاألرض م 
   گرفتـه اطالقـات عرفـي،   از  حقايقِ علمـي حكمـي   اينكهنابجاست؛ به دليل  ـ  گفته شد

 ايـن جنـت   اينكـه هاي زمين است؛ جـز  رو آن جنت از جنات و بهشت شود؛ از اين  نمي
سجود فرشـتگانِ   م كه   مرتبه و جايگاهي  به   رسيده از همة شهوات و      دورمانند آدمِ   براي  

 و گرمـازده    برهنـه كه كسي در آن گرسنه، تـشنه،        است  آسمان قرار گرفته است، بهشتي      
 بهشتي نيز   بهشتهاي وهمي و نفساني تمايل پيدا كرد آن          به جنبه  آنگاه كه شود؛ اما   نمي

 دليـل همين  براي او نيست و به      چنين بهشتي   شود؛ ولي   محكوم به خالف آن احكام مي     
ا كانـا فيـه           «فرمايد كه خداي تعالي مي    ميبين  مي فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهمـا ممـ« 

 خداونـد در سـورة      دليل بيرون كرد و به همين       آن مقام و جايگاه ويژه    دو را از     يعني آن 
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فأكال منها فبدت لهما سـوآتهما و طفقـا يخـصفان عليهمـا مـن ورق                «: فرمايدطه مي 
هاشان بر آنان نمايان شد و آغاز كردند به نهـادن بـرگ               از آن خوردند و شرمگاه    ] هر دو [آنگاه   1الجنة؛

معلـوم  » من ورق الجنـة   « و عبارت    »فاء« بنابراين از موقعيت     ».بهشت بر خودشان  ] درختان[
، در آن نافرماني شدن و گمراه است كه آدم، پيش از  بهشتي همان   بهشتشود كه اين    مي

فلما ذاقا  « :آيه نبوده است و همچنين است       ي مكان بهشت خروج  دو از  بوده و خروج آن   
آنـان نمـودار     هايـشان بـر     و چون از آن درخـت چـشيدند شـرمگاه          2؛الشجرة بدت لهما سوآتهما   

 مانند خورشيد روزِ روشن، آشكار      موضوع با اين توضيحات، بحمداهللا،      بنابراين »...گشت
 يـاري يكـديگر  بـه  ـ  يكـي بودنـد    ورتهر دو به ضربعد از آنكه ـ شد و عقل و كتاب  

  . برخاستند
  

  مبحث دوم

  پيرامون داللت آيات بر گزاف و بيهوده
روا كـاري، نـزد محققـان و اصـحاب فلـسفة عليـا              گويي و بيهوده  اي گزافه هيچ شبهه  بي

 و اين آيات كه داستان      ست به دست خدا   همه كارها  ؛معتقدندگويند و     ميبرخي  . نيست
كم به رمـز نظـر       و يا دست   باشد اشاره به همين تصور آنان       تواند   مي دكنآدم را بازگو مي   

و آدم و   زمينـي اسـت      بهـشت    ايـن  معلـوم شـد      زيرا پس از اينكـه    به عقيدة آنان دارد؛     
ماننـد ايـن     ، درخـت  خـوردن چيزهـايي از غيـر آن       بايست  همسرش در زمين بودند مي    

 در  كهدو  يا كشف عورت آنودرخت باشد در ايجاد ظلم ـ كه در اين آيه آمده است ـ 
به طـور اطـالق      خوردن پيامدهاي مذكور را       است، بنابراين  ها از آن ياد شده    ديگر سوره 

دارد و با اين حال، اگر خداوند اراده كند كه آن پيامدها را تنها براي فردي خاص             در پي   
في كند  منتـ بدون هر گونه ترجيحيها  و نه همة افراد و همة زمانـ و در زماني خاص  
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  .  استنشده عبث و بيهوده انجام كاري
 آدم و كينونـت و وجـود   سرشـت يم كه آدم در اين آيـات همـان         ي اگر بگو  :گويم مي

و همـسر، مرتبـة   ـ انـد   كينونت و وجودي كه همة اشياء، در آن مـشترك ـ سابق اوست  
و، مراتب ديگـر و اوصـاف كلـيِ    د  با ازدواج آنكهاست و سرشت  از آن طينت   يديگر
؛ زيرا اين درخت همان شجرة شود هيچ اشكالي ندارد، حاصل ميحيواني غضبيِ   ،وهمي
 از 1.ريشه آن در جهنم و شـكوفه آن همـان سرشـيطان اسـت            در قرآن است كه      ملعونه،

بـراي شـجرة مـذكور اسـت و         اصطالحي  در كتاب الهي هنگام اطالق،      » الشجرة «رو اين
ن و نزديكي و خوردن فراوان همه اينها        و چيد خوردن، چشيدن، نزديك شدن و خوردنِ       

ــاره   ــد اشـ ــدون قيـ ــالق و بـ ــه اطـ ــاالت  بـ ــاني و كمـ ــاني ايمـ ــسائلي عرفـ ــر مـ   بـ
 اين استعارات و مجازات شـده اسـت و شـايد           سببعقلي ايماني دارند و تنگناي لغت،       

همان متشابهات قرآني اسـت و در جـايي   ـ شاءاهللا تعالي خواهد آمد   همچنانكه إنـ اين 
كتاب گفتيم كه متشابهات، اصطالحي براي تشبيه امور عقلي به حـسي اسـت؛              از همين   

  . در كار نيستبنابراين هيچ گزاف و بيهودگي 
همان نخستين فرد موجـود در زمـين اسـت    » آدم « مراد از:توانيم بگوئيم همچنين مي 

ـ     روزگـار ؛ همچنانكـه در ايـن       باشدهاي ديگر آمده     از آسمان  تواند   مي كه ه ، رفـتنِ آدم ب
 مـراد، مطلـقِ افـراد انـسان اسـت؛ ولـي آن              اينكـه شود و يا    هاي باال مشاهده مي   آسمان

رو از درختـان     ؛ از ايـن   پايـان پـذيرد   و كشف عـورت     ستم  درخت، درختي است كه به      
 ظلم و   سبب طبيعي كه    ويژگيمتعارف نيست؛ بلكه، درختي است داراي       شناخته شده و    

كـه در همـين آيـات مـشاهده          را در بـردارد      نتـايجي  بـه آن     يشود و نزديكـ    مي  آن غير
  . گردد مي

هاي گـواراي بهـشتي، گياهـان و         كه خوردني  پنداربنابر آنچه گفته شد، اين گمان و        
 مادي  درخت گندم بوده و يا      مانندهاي ديگري است و آن شجره، شجرة گندم و يا           ميوه
 سـبب  نـاآرامي  اين   شده و خود   مي ناآرامي مستي و    سبب بوده كه    دوران در آن    اي ويژه
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ـ  حاصـل از وسوسـة شـيطان     گمراهـي افـزون بـر   ـ  كلّـي   گمراهـي  و لغزشخروج و 
  .  استپايهبي پنداري شده، گمان و  مي

 يا  اي افسانه داستان آدم، داستاني     شود،  آشكار مي در مجموع، آنچه براي حكيم الهي،       
و  ها  فرينش او در جهان   داستان آ ، داستان آفرينش آدم،     تر  نظر قوي  نيست؛ بلكه به     گزاف

آيد، چيـزي   مراحل معنوي است و اين شيطان، همچنانكه از كتاب خداوند به دست مي            
آيـات نيـز    ايـن    در   مطالـب موجـود   جز نفس آدم و وسوسه و وهـم او نيـست؛ ديگـر              

  پايـاني   كثـرت   ـ و همـان طينـت  ـ همينگونه است؛ زيرا همة آنها بـه وحـدتي آغـازين     
يـا آدم اسـكن أنـت و        «:  خداوند فرمود  دليلره دارند و به همين      اشاـ    يعني افراد آن   ـ

ا يـأتينّكم منّـي هـدي      «: و سپس در خود همـان داسـتان فرمـود         » زوجك الجنة  ؛»فإمـ 
ـ تعالي  ـ  خداوند اگر در كار بنابراين نيز چنين است؛ ها ههمچنانكه در آيات ديگر سور

 را از خداونـد فـرا گيـرد تـا آنگـاه             ، كلمات نخست كه آدم    نبودمرجحي نياز نبود، الزم     
  !خداوند توبة او را بپذيرد

فـوكزه  «: فرمايـد كنيم كه خداوند تعالي در قرآن مي      مشاهده مي ! اما در مورد شيطان   
] موسـي [پس موسي مشتي بر او زد و او مرد           1؛موسي فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان       

ل، عمل موسي بود؛ زيرا او بود كه بـه آن   هر چند كه آن عم     ؛». از كار شيطان است    ناي: گفت
  شياطين اإلنـس و    « :فرمايدمشت كوبيد و او را از پاي درآورد؛ همچنين مي         ] قبطي[مرد
إنّ الذين ارتدوا علي أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدي الـشيطان             « و نيز آية     2»الجنّ

ـ      گمان، كساني كه پس از آن كه هدايت براي آنهـا           بي 3؛سول لهم  ت كردنـد، شـيطان     ش روشـن شـد پ
پس بر افراد انسان و جـن، بـه خـاطر           . ها و آياتي مانند اين    ».برايشان آراست ] اعمال آنها را  [

   .شود  شيطان گفته ميشيطنت و وسوسة دروني آنها
شـود،  اما زوج يا جفت مذكور در قرآن كه نيز موجب زوج بـودن آدم بـراي او مـي                  
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 و نيـز    آيـد   بدسـت مـي   دو، ديگر ملكـات،      ازدواج آن همان قرين و شريكي است كه با        
وسوسـه،  ـ دو بر خـالف مـوازين باشـد       آننزديكيآنگاه كه ـ دو   عكس با نكاح آنرب

 و نـه بـه      آنگـذارد نـه آدم در       در آدم تأثير مـي    » زوج«بدين شكل كه    : گرددحاصل مي 
تـأثير  يعنـي حـوا     » نفـس  «يعنـي آدم در   » عقـل  «پـس اگـر   ! صورت دو طرفه و مساوي    

گذاشـتند، بـار و ثمـري نيكـو نتيجـه           گذاشت و اگر هر دو طرف روي هم تأثير مـي           مي
گذارد، معنايش غلبـة وهـم و شـيطان         داد؛ اما وقتي حواء به طور كامل بر آدم اثر مي           مي

  . است
 آدم از غيرِ آدمِ ديگر صورت گرفته باشد؛         آفرينشبراي حكيم الهي معلوم نيست كه       

 جايي  ان معتقدند كه اربابِ انواع، متكفّل افراد ماديِ نازلِ در ماده و در            به اين دليل كه آن    
 از دندة چـپ آدم      در ابتدا نيست كه حوا    روشن  همچنين براي آنان    .  اين جهان هستند   از

، يا مانند آن آفريده شده باشد و چنانچه مواد، اين قابليت را داشته باشد كـه آدم از گـل                   
گـويي،    است و ادعـاي خـالف آن، گزافـه      باقيچنين قابليتي،   ،  به وجود آيد   طفه، ن بدون

 محدودكردنِ قدرت خداوند تعالي      صورتها  از اين  يك در هيچ  وسرسختي و عناد است؛     
 ديگري كه در چيزهاي. باشد ـ ميجل و عال  ـ  حكمت او  گسترششود؛ بلكه  نميديده

 و  سرشـت يـا كلّـي و      » آدم «روشود نيز ايـن چنـين اسـت؛ از ايـن          داستان آدم ديده مي   
ي است و يا هر فردي از افـراد انـسان بـا همـسرش را                يامتزاجي روحي و تزويجي ادعا    

اي خطـاب بـه هـر كـسي همـراه بـا              در هر لحظـه    »يا آدم «شود؛ پس خطابِ    شامل مي 
بـه  [! اي آدم : فرمايـد مـي خداونـد   بيند كه   همسرش است و هر كس قرآن را بخواند مي        

 پسر روح اهللا پسر مصطفيِ پـسر احمـد هنـدي خمينـي قمـي                اي مصطفيِ ] عنوان مثال 
و بـه  ـ هاي آن اسـت   و آن، زمين و باغـ  گير بهشت جاي به همراه همسرت در ! نجفي

 نزديـك نـشويد و از هـر         ، عالَمي گسترده وهمِ    و اين شجرة ملعونه، وهم و شيطان كلي      
افكن نزديـك نـشويد      تفرقه درختجايِ آن بهشت كه خواستيد گوارا بخوريد و به اين           

ولـي طـولي    [! در آييـد  ستمگران  و در زمرة    كه شما را از راه بيرون ببرد و پراكنده سازد           
و انـدازة    خود و از حـد       پوشش و زي  دو از    را لغزاند؛ لذا آن   آن دو    كه شيطان،    ]نكشيد

  انساني بيرون رفتند و زمينه براي اهباط از آن مقام، فراهم آمـد و ايـن          سرشت و جايگاه  
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 و ايـن    بـه وجـود آمـد     شكني از سوي آدم، به قدرت خداوند تعالي          از قانون پس  اهباط  
پس همگي از اينجا فـرود آييـد، و اگـر     گفتيم و نيست؛ آنچه اتفاق افتاد  چيزي جز بيان    

اگر آدِم مذكور، پيامبر خدا بود، اين امور در حـق           ... هدايتي از سوي من براي شما آمد        
 بود باز هم مناسبت، موافقت و انسجامي        يك شخص اگر هم   و شأن او مناسب نيست و       
  .ميان آيات، وجود نداشت

   

  يك توهم و پاسخ آن
 غير مادي و غير جسماني      چيزممكن است اشكال شود كه اگر به فرض، مراد از زوجه،            

دو   آن سـبب گمراهـي    شيطاني كـه     با اينكه ! باشد پس بدون شك، آن همان نفس است       
و  جهـت عقالنـي       در اينجـا   بايـست پـس مـي    بـود؛    از آن نفس   چيزي غير    شك  بيشد  

  ! نفساني وجود داشته باشد وشيطاني
در فرمان او بود وي بـر او     اي از وجود آدم است؛ اگر آن نفس،          نفس مرتبه  :گويم  مي

، شـيطنت   نمـود  و وسوسه    سركشي كرد ، زوج و جفت و همسر اوست و اگر          چيره بود 
 همسر انسان گـاهي در مـصالح همـراه اوسـت و             :نيك   مشاهده مي  دليلاست؛ به همين    

كنـد؛ لـذا نفـس، حـالتي دو         گاهي ديگر شيطان اوست و انسان از او به شيطان تعبير مي           
  .دارد] سركشي، نافرماني [و طغياني] تسليم، فرمانبردار[تسخيري : گانه

  بـه آن موجـب  نزديكـي  است كه   اي درخت ويژه  مثال شيطان و يا      در آيه  »ةشجر«و  
ـ عارف رومي. گرددهاي دروني ميها و زشتيهنگي و آشكار شدن بديبر چه ـ  موالنا   

  :گفته استخوب 
  1از غم بي آلتي افسرده است         نفس اژدرهاست او كي مرده است       

  .خداوند توفيق دهنده و كمك دهنده است
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  مبحث سوم

   براي انسان پيشين موجوديت وآيات 
شـود  مجموع اين آيات پنجگانه و از آن پنج آيه طيبه فهميده مـي            چيزي كه از زير و بم       

فرزنـدان  دارنـد، همـة     ] پدري[اين است كه اشياء سابقِ زماني كه نشان و عالمت ابوت            
هاي بعد منتقـل     در پشت پدران، به زمان     فرزندان،گيرند؛ لذا اين     را در بر مي    بعدي خود 

نــان را در ميــان آبينــد، ده مــيود را در ســجخــشــوند و شــخص، همانگونــه كــه مــي
سـابقِ  ] موجوديـت [ كينونـت    اينكهكند و اين دليلي است بر       كنندگان مشاهده مي   سجده

 بر كينونت كلِي سعي و زائد بر كينونت سـابق اسـمائي اسـت؛ از عبـارت                  افزونزماني،  
 است بـر     اين دليلي  وشود؛   نيز وجود عقالني آنان استنباط مي      »فإما يأتينّكم منّي هدي   «

 و  .حدوث جسماني ندارنـد    و ضرورت وجداني،     1 نفوس، بر خالف براهين عقلي     اينكه
نيز معلوم شد هبوط به معناي هبوط اسمائي يا روحانيِ الهي نيست؛ بلكه در قرآن كريم                

و إنّ منهـا لمـا يهـبط مـن     «:  جا به جاييِ مكاني، به كار رفته اسـت   فراوان در اين لفظ   
 ٣؛قيل يا نـوح اهـبط بـسالم منّـا    « و ».ريزد ز آنها از بيم خداوند فرو مي      و برخي ا   ٢خشية اهللا؛ 

بـه شـهر فـرود     ٤اهبطوا مـصرا؛ «  و».ي از سوي ما فـرود آي تبه سالم] از كشتي! [اي نوح : گفته شد 

ا  « عبـارت    ، و اين آيات، ناظر بـر اشـخاص معينـي اسـت           گفته نشود اينكه   تا   ».آييد فإمـ
 اينكـه از خطاب خاص به عام است و آن نيز جـايز اسـت؛ از            التفات   اي گونه ،»يأتينّكم

   جهاندر  » الذين كفروا  « گوياي اين است كه    »و الذين كفروا و كذّبوا    «بگذريم، عبارت 
  . ؛ لذا جاي تدبر داردهستندديگري 
اي زمـين، در آغـاز   هيچ شبههبيـ همانگونه كه پيش از اين هم گفته شد  ـ  :گويم مي

 آفرينش اشياء و قـرار      داستاني بوده و سپس مسكوني شده است و         آفرينش غير مسكون  
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 و كتـاب  .اسـت ـ فـردي و نـوعي    فراوانـي ـ    بـه  كـم دادنِ آنها در زمين، تدريجي و از 
آسماني، كتاب هدايت و ارشاد است؛ بنـابراين هـيچ اشـكالي نـدارد كـه ايـن خطـاب،                    

ه    آينـدگان  باشـد تـا      تعداد اندك خطاب به آن     پيامـدهاي   ريـشة يع و    تـشر  پايـه ، متوجـ
ن نيـاز   و منظور كلّيِ ذهني و خطاب، خاص عيني است؛ بد         بنابراين،؛  آن بشوند  مجازات

مـستقبلِ متحقـق   [باشد و فعل آينده قطعي  خطابِ به آن ذرات      ، نخست  خطاب اينكهبه  
 هر  ؛ اشاره داشته باشد   در عالم ذر  آنها   به منزلة ماضي باشد يا به اجتماع آگاهانة          ]الوقوعِ

انـد  ، زندهءهمة اشيا: آيد اين است كهمي» مباحث عرفاني«اي از     پارهآنچه در   نتيجة  ند  چ
حـدوث  آيـد كـه نفـوس،       چنين فرضي، الزم نمـي    در   وجود ندارد و     اي  مردهو جامد و    

؛ زيرا آن اشياء و جاندارانِ زندة ذري در حركتند تا آن زمان كه به               جسماني نداشته باشد  
  .ن نفس انساني و عقل كلّي است تبديل شوندتر كه هماتجرّدي قوي
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  هاي ذوقي عرفان و بحث

  اشاره به ازدواج اسماء
 مبدأ عالم، از جميع جهات، واحدي بسيط و قديم است و فـيض، دائمـي و متـصل و                 :بدان

حادث ذاتي و غير ذاتي است؛ سپس، در عالم، دو حركت ـ واقعي يا توهمي و يا متوهمي ـ 
 كـه نمونـه   از باال به پايين و از كلّي سعي بـه سـمت فـرد ـ    ] كت نخستحر: [وجود دارد

گيرد؛ پس بر اين اساس، نخستين تعـين در عـالمي    صورت ميـ هاي پيشين است   برنامه
و وجـود بـه وسـيلة آن تعـين، نـازل            ] عالم الوهيت [ از خداوند تعالي قرار دارد       غيركه  
تخيـل كلّـي، نفـس      :  و سپس به ترتيب    شود، عقل كلي است و پس از آن، وهم كلّي          مي

  . گيرند قرار مي... كلي، جسم كلي، طبيعت كلي و
 از هـايي  آميختـه هـا و افـراد در عـالم مـاده، مركبـات و        چون همة نمونه   ،نكتة ديگر 

 بعـدي، انـد و همـة ايـن امـورِ            فعـل و انفعـاالت     نتيجـه ها،   اند و مزاج   هاي پراكنده  آميزه
بـه   هـستند،    ستوده افعال  در وجود ذاتيِ قديمِ      تمي و قطعي  حهاي مزايا و قضاياي      سايه

هايي وجود دارد؛ جز اينكه ازدواج هر زوجي در هـر             و ازدواج  ها  طور طبيعي آنجا نكاح   
رو عـالم، زوج و       اقتضاي همان مرتبه و مرحله و آن شـأن اسـت؛ از ايـن              بنابراي   مرحله

 از اشياء بلكـه همـة       ، نه يكي  حقيقي و بسيط    ،تركيبي از عقل، وهم، خيال و جسم است       
و وصلت ميان عقل كلي، وهم، خيال، نفس كلّـي و جـسم، از   ازدواج آنهاست؛ پس اين  

 ذاتـي  پيوسـتگي و انـسجام   آن   پيـرو  و نظامي،    و پيوستگي   است لوازم نكاحِ اسماء الهي   
  . رداد

 اي سعي از عقـل، شـيطانِ      وصلت نخستينِ ذاتيِ اصلي، وصلتي سايه     آن   از   آنجا پس 
آيـد و پـس از ايـن وصـلت و انـسجام،             وهم، تخيل و حواي نفسِ كلّي به وجـود مـي          

بـه  ـ  و اسفل سافلين به عالي  پايينيعني در حركت از ـ حركاتي فردي در حركت دوم  
  هر فردي از افراد، به وجه نعـت و اهمـال،           اينكهجز  : گيردخاطر مادة اخير، صورت مي    

  . جامعِ اين احوال است
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دم و حوا شايد به همين معاني لطيف علمي اشاره دارد و از آنجا كه در اين                 داستان آ 
شيطان و شجره، مراتبِ كلّي مجـرد در قـوس          ،  آدم، حوا : داستان، چهار چيز وجود دارد    

 بـه   عـامي  اگر فـردي     اكنونعقلِ سعيِ كلّي، وهم، خيال و نفس؛        : نزولي نيز چهارتاست  
ايتي از يـك امـر خـارجيِ فـردي ماننـد ديگـر              اين آيات بنگرد داستاني جزئـي و حكـ        

 بنـابر كـه هـر چـه را در متـأخر اسـت،             ــ    يابد و اگر فرد عارف    هاي عالَم را مي    داستان
يابـد كـه ايـن      به اين داستان نظر كند درمي     ـ   بيندحقيقت، در ارتباط با متقدمِ بالذات مي      

 داسـتاني از آن و       گرفتـه و ايـن داسـتان،       سرچشمهوصلت و نكاح از آن نكاحِ أسمائي        
است؛ هر چند حوا با مناكحة انسان با نفـس خـودش و يـا ماننـد                  از آن    حكايتي رمزي 

حالـت  :  بـوده اسـت  چيـز  در نخـستين آدم، دو  اينكـه پيدايش آدم، پيدا شده بـود و يـا         
 و  چيـره گرديـده   حالـت بـر آن      ايـن    بشريِ او و حالتي شهواني كه        آفرينشوجودي و   

امكان وجود دارد كه شخـصي       ن او حاصل شده است؛ زيرا اين      مبادي وجود حوا در بط    
 در يك زمان، مرد و در زمان ديگر زن شود؛ همچنانكه اين قضيه در روزگـار مـا اتفـاق                  

كنند؛ چنين شخصي، هم پـشت پـدري و هـم    و از آن به تغيير جنسيت تعبير مي       افتد    مي
 شـده و    چيره حالت اول،    رحمِ مادري دارد؛ بدين ترتيب آبي جهنده از محل شهوت بر          

  .و خداوند همه چيز را از آب آفريدشود؛  جديد خلق ميآفريدة
 بنـابر  وجود طبيعيِ خـويش ايـن چنـين بـود؛ ولـي              بنابر هر چند حوا     :گزيده سخن 

 مقام كلي، همان نفس كلي مزدوج بـا عقـل كلـي             بنابر مانند آدم است و      ،فرديآفرينش  
 اندازةاند و از آنجا كه شجره،   وهمِ كلي يعني شيطنت   با  ] همنشين[است كه هر دو قرينِ      
و نزديك به جسم كلّي است شـجره مـذكور، شـجرة            داراي مقدار   طبيعي دارد و خيال،     

شود؛ زيرا نزديك شدن به ايـن درخـت و خيـال و تمـايالت، موجـب ايـن                   ممنوعه مي 
 و  هـا   ي انـدازه  سو از تجرّد، به     گروه گذركنندگان شود كه فرد در جرگه ظالمان و در          مي

  .كار است و خداوند كمك. ماديت و جسميت در آيد
 و در آنچـه     بينديـشد  آنچه گفته شد هر كسي در آيات مربـوط بـه داسـتان آدم                بنابر
 كه قرآن داراي بطن بلكـه هفـت بطـن و يـا              شود  براي او آشكار مي    نمايد   درنگگفتيم  

  . هفتاد بطن است
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  ازدواج اسماء و صفات: يادآوري
فـيض أقـدس،    : أقـدس و مقـدس    : داننـد ء، خداوند تعالي را صاحب دو فيض مـي        عرفا
 است و فيض مقدس قضاي خداوند تعالي است كه          استعدادها و   تقديرات عالم   دار  عهده

 آيد؛ با امكان فرار از فيض مقدس به فيض اقدس و قَـدرِ اول داسـتان             قدر مي اين  از پي   
 مرحله داشته باشـد؛ زيـرا در مقـام واحـديت،            ، ممكن است اشاره به اين     ازدواج اسماء 

قرار دارند و اين    ديگر  زير سيطرة برخي    از آنها   برخي  و   ،شوندصفات و اسماء جمع مي    
 اينكـه  آسـماني اسـت؛ بـراي    هـاي   و ازدواج سيطرة كلّي و جزئي همان حقيقت وصلت      

  است ار  را خواست  ميان آن اسماء و صفات، تسخير، سلطه و حكومت الهي            ويژهسنخيت
 تقـدير هاست و فـيض اقـدسِ   و آن صفات به منزلة زوج و آن اسماء به منزلة آدم و آدم        

 جاري در عالَم است و فـيض مقـدس همـان صـورت              استعدادها همان   يافته براي قابل  
 چيز وجود دارد كه ازدواج ساري و جـاري          در آنجا دو  جاري بر آن است؛ پس در واقع        

  . دو وجود داشته و دارد ميان آناز قديمِ زماني تا ابد فاني 
آينـد  و از آنجا كه از آن عروسي و آن ازدواج، هم فرزندان پاك و هم پليد به دنيا مي 

 بر عقلِ كلي نهي كرد تـا        درخت سركشي  به   نزديكي كلي را از     تهايخداوند تعالي صور  
 همچنـين از پيامـدهاي آن صـورت بنـابر         ه  ـكـ    به دست غضب و حيوانيت     فرمانروايي

فروتنـي  سر باز زننـده از سـجده و از          ـ   نيفتد؛ ولي شيطانِ سركشِ   ـ   استفيض اقدس   
  . خواست بكند كرد آنچه را ميخويشتن ـ عقل و ظالمِ بر براي

 نظـام شخـصي و كلـي و         واجباتهاي الهي و عنايات رباني و        حكمت اينهادر همة   
اف بلكه در غيـب مطلـق،       طبيعي براي رسيدنِ افراد مادي به آنچه كه در غيب مض          لوازم  

  . كشد وجود داردانتظارشان را مي
  

  پرتوي پيرامون ازدواج شاهد و غايب
 چه بسا داستان    ظهور كند و آشكار شود،     ديگري   اعتبار سالك إلي اهللا     برايممكن است   

 ظـاهرِ  زيـر پوشـش    باطن و بطن و تماميِ غيب عالَم،         اينكه و آن    پايان پذيرد، آدم به آن    
 از  دور  و بـه   ذاتي الهي    در آنجا، وجوب   شهود مطلق قرار دارد؛ بنابراين        و مشاهده شده 
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و مـضاف و  است  غيب مطلق .وجود داردـ  غيب و شهود  ـ يعني جهان ،غيب و شهود
همان ـ  شاهد  كهباشد اعتبار اين چه بسا اين ازدواج، به و و مضاف؛ است شهود مطلق 

 »الرجال قوامون علي النـساء    «؛ زيرا   اردچيرگي د بر غائب، باطن و بطنِ مادر       ـ   صورت
همچنانكه در جاي خود گفته شد و والد محقّقِ عارف، حفظه اهللا تعـالي، در               ـ   و هر دو  

ـ در خـارج داراي وحـدت و در اعتبـار    يكي از رسائل خود به آن اشـاره كـرده اسـت     
  .مختلف هستند

 اسـت و    علمـي  حنكـا  ناشـي از آن      ازدواج عينـي،   وصـلت و     اين ميان آن دو،   بنابر  
كـلّ   «: اسـت  علـم دل آن، جهـل در    همـه خداوند به بندگان خود بسيار مهربان است و         

  1.»هر كس براي آنچه آفريده شده آماده و مهياست؛ ميسر لما خلق له
  

  نكتة پاياني پيرامون دشمني در اين آيه 
 اينكـه به  عرفي است و نظر هاي  و كلمه تصور، لغاتهمگي بنابراز آنجا كه اين كلمات   

 عادي عامي وجـود     هاي  فهم بشري و    هاي   از افق عقل   برتردر كتاب الهي، اسراري الهي      
 اسـت كـه عـارف و        آشكار و روشن  دارد و نيز از آنجا كه همة آيات رباني، كالمِ عربي            

پايين آورده شده و شـكل گرفتـه        اي   كالمي به گونه   ساختارهايشناسند،  عامي آن را مي   
در  و نيـز     . اسـت برسـد    اش  توانـايي به آنچه مناسبِ وجود و انوار و        كه هر كسي بتواند     

 اضـافة قـول بـه خداونـد تعـالي، آدم، سـكونتش،              :ماننـد همة ايـن كلمـات      چون   آنجا
همسرش، بهشت، خوردن از آنجا، درخت و نزديك شدن به آن، ظلمِ انسان، اغـواگري               

د از معـارف عـادي،      هر كسي به سوي برداشت و فهمي كه خـو           وجود دارد  ...شيطان و 
بـه تفـصيل و     » تفسير و تأويل   «رود، در ذيل مبحث   اجتماعي، فلسفي و عرفاني دارد مي     

  . ذكر خواهيم كردشاءاهللا ـ  ـ إنهاي گوناگون را  جداگانه برداشت
 مـشاهده   ت از آية نخست به آيـه دوم در اينجـا           انتقال و حرك   اي  گونه[به طور كلي،    

ية نخست به ازالل و اغواگري و عداوت در آية دوم؛ انتقـال              انتقال از ظلم در آ     ]شودمي
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از بهشت در آية نخست به زمين در آية دوم؛ انتقال از تزلزل در بهشت در آيـة نخـست               
 بـرداري   بهره در آية نخست و امر به        برداري  بهرهبه استقرار در زمين در آية دوم؛ نهي از          

 در بهـشت    ورود زمين در آية دوم؛      در آية دوم؛ سكون در آية نخست به هبوط به سوي          
هـا سـير ديگـري، از     از همـة ايـن  پس از آن در آية دوم؛ سپس خروجدر آية نخست و    

و دارد؛   زمين به سوي پروردگار، با دريافت و گرفتن كلمات از جانب پروردگار وجـود             
  ...  و توبه آدم چگونه است؟ و؟ آن كلمات چيست:]هايي مانند پرسش[

 شخـصي تكـويني     در آنجا گفتگـوي   ه  ك رواستظر عارف سالك،    به ن : گزيده سخن 
: دو جنبه وجود داشته باشـد     در آنجا   ميان رب مطلق و وجود اطالقي در جريان باشد و           

ش است كه به سـبب      »زوج «موسوم به او،  مراه  و ه كه همان آدم    » الحقييلي «يكي جنبة 
 كه همان زمـين و  ،»خلقييلي ال  « و ديگري جنبة   پيدا كرد وي شأنيت خوردن و حركت،      

 و آدم در واقع از جنبة دوم بـه جنبـة اول تعـدي كـرد؛ بنـابراين                   ،شيطان است آن  باطن  
 كه پلكان و باال برنده است ـ و بنـابر    است؛ با آنكه وي از آن شجرهستمگرو تجاوزگر 

ولـي همچنانكـه    1 نهـي شـده بـود،   ـو آل اوسـت   ) ص(علمِ محمـد ، برخي احاديث ما
 ظلـوم  ؛».پيشه و نادان بـود  گمان او ستم بي 2؛إنّه كان ظلوماً جهوال«: فرمايدالي مي خداوند تع 
آنچه شايسته نبود و جهول به سبب ترك واسطة معين يعني مقام            سوي   به   گذربه سبب   
هاي سـرزمينِ بـدن و      دو از نعمت    پس، اغواگري شيطان با بيرون كردنِ آن       ).ص(پيغمبر

 آدم و همسرش بـود، موجـب        اندازهاي كه خارج از     جرهبه ش كي  دو با نزدي    آن سركشي
 و دشمن علي اإلطالق به شمار رونـد؛       تجاوزگر دو در تمامي مراحل و منازل،      شد تا آن  

رو هر دو براي زندگي در زمينِ پايين و بدنِ بال ديده، مناسب شـدند؛ لـذا مـأمور                 از اين 
 آدم ملحق شده و خواهد شـد     شدند تا در زمين مستقر شوند و نيز امر شد كه هر چه به             

، در او نيروي عـروج پـس از فـرود           به همراه او در زمين مستقر شود؛ ولي با وجود اين          
) ص(محمـدي ، به شرط دريافت و پذيرش كلمات روحانيِ تكوينيِ عيسويِ           وجود دارد 
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شوند كه ظلم، خطا، سرپيچي يعني آن كلمات تكويني، موجب حركتي الهي در وجود او مي
برند و همه اينها براي برگشت او به صحو پس از محـو، و              ش و سهوِ او را از ميان مي       و لغز 

هـاي گونـاگون از   معجـون  به فناي اختيـاري اسـت؛ بـدين ترتيـب در انـسان ـ آدمِ اول ـ      
 جاه و مقام، مارِ مكّار و اشتها و         دوستيطاووسِ جمالي شهوي، شيطان وهميِ منتهي به        

  . دأكل بهيمي حيواني وجود دار
بـه   »اهبطوا بعـضكم لـبعض عـدو      « شود؛  گفته مي كه  ست  هاتركيباين  نظر به همة    

 بلكـه بـه     .يا چهـار كمتـر از پـنج        چهار   كمتر از  سه   نه »اهبطوا منها جميعاً  «و  ضرورت  
شـود  شكل وجوب خارجي تكويني ظلّي و با خطاب عام مجموعي، به همه خطاب مي             

بـه   از رفـتن     پسنزول كنند تا معلوم شود كه        و   فرودتا براي مرحلة امتحان و آزمايش،       
ـ           آمدنو  زمين   رو  ايـن هـدايت      ه هدايت از جانب ذات احديِ الهيِ اسمائي، چه كسي ب
ترس  هدايت يافتگان به جايي برسند كه هيچ       اينكه و تا    ،مانداز آن باز      و چه كسي   آورد

 و  ؛امنگيرشان نشود اي از مراتب د   اي از مراحل و در هيچ مرتبه       در هيچ مرحله   و اندوهي 
 چيـره گرديـده    بر آنان    1، كه يكي از امور تشكيل دهندة آدم       فاسقواماندگان   تاهمچنين  

 ند و از فاجرانِ فاسق ظالم متجاوزي به شمار رونـد كـه از حـدود               بمانجاودانه در آتش    
شـان، برايـشان     اسماء آنان و به مقتضاي پـرورش     بنابر كه   يقيوداز   و   خويش گذر كرده  

  . اندبيرون زده، عبور كرده و و تعيين شدهمقرّر 
يم سالك الـي  يبهترين حسنِ ختامِ كالم و نهايت عقل در اين مقام، اين است كه بگو           

إنّا عرضنا األمانة علي السموات و األرض و        « :كالم حق اهللا و عارف رباني از مالحظة       
 و مقايـسة آن بـا ايـن آيـات           ».ها عرضـه كـرديم      ها و زمين و كوه      ما امانت را بر آسمان     2؛الجبال

: ، نهفته اسـت   درختيابد كه دو امر و دو وجه در نهيِ از نزديك شدن به              شريفه، در مي  
يكي، وجه بقاي آدم در خير محض، نور خالص و مظهريت تام احديت ذاتي و ديگري،                

راي وجه مبدئيت او براي كثرت تكويني اسمائي در عالَم رباني و مبدئيت او براي فهم، ب            
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هـاي نيكـو و       و نهفتـه  هـا و اسـرار      ها، بدي شرور، زشتي و  ظهورِ دوم نسبت به خيرات      
 و بـه دنبـالِ      »فتكونا من الظالمين  « به دنبال آية نخست، عبارت       دليل و به همين     زشت؛

   .آمده است »إنّه كان ظلوماً جهوالً« عبارت »...إنّا عرضنا«
  

  برخي توجيهات اخالقي و ارشادات روحي
بـزرگ و سـفر      كـه بـه ايـن كتـاب           من در ايمان   برادرِ ديني و اسالمي و اي دوست      اي  

كنـي در آنهـا      اين آيات ارزشمند و كلمات منسجم الهي را تالوت مي          آنگاه كه  !بلندقدر
 با چشم علم و ادب و نه با نظر فلسفه، كالم، فقه، اصول و علـوم        نه! تفكر و انديشه كن   

 كـه در آن      هستند هايي  ها و پرده    تاريكياند  هاي نوراني ها حجاب  همة اين  زيراامروزي؛  
ـ  مقـصود و هـدف مطلـوب     مـراد و  بـه  رسـيدن  از باز دارنـده  جزئي و كلّي ـشياطين  
  رحمـت رحيميـت    به اين بنگر كـه خداونـد تعـالي چگونـه بـراي او               ؛ بلكه   اند  جاگرفته

  ! ؟ـ اسـت او از خلـق   نيـازي  با توجه به نهايت بـي ـ  نسبت به مرتبه انساني  و رحمانيت
  نيـازيش، آدم را در سـكنا و همـسر دادنـش در بهـشت همراهـي                 و چرا در نهايـت بـي      

   و خالفـت خـود را در        چيـره شـود   كرد و سپس او را توفيق داد تا بـر همـه فرشـتگان               
  بـه او اختـصاص داد و او را   ـ با علم كاملي كه از همان نخـست بـه او داشـت      ـ  زمين

  ر خـود در صـفت مـسجوديت قـرار داد و عوامـل آسـايش و           مسجود فرشتگان و مظهـ    
 رحيميهبا رحمت   نسبتي  همة اينها   ! آرامش را از جوانب مختلف براي وي فراهم آورد؟        

  . دارد
. در سرايِ ماالمال از گُل و ميـوه قـرار داد      را  او  : سپس در پيوند با رحمت رحمانيت     

همان شايـستگيِ مـسجوديت و      و در تو    ! ي»آدم «، همان سرشت فطرت و    بنابرتو،  ! هان
 بـا همـه    آن بهشت ساخته و پرداخته خداوندي        برتري و غلبه قرار داري و براي توست       

 خداوند تعالي مگر آنكه فراهم است؛ براي تو و همه چيز ها و امكانات    آمادگيشرايط و   
، تو را از نزديك شدن به آن         و خلقي  به خاطر سياست معنوي و امتحان جسمي اخالقي       

باشد ، نهي كرد؛ چه بسا كه اين صالح نه در مجعول بلكه در جعل و نفس نهي،                  درخت
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ها با اين نهي، حدود جرأت و جـسارت         ها و رحمت   ميان آن نعمت   سنجشو به هنگام    
دري حرمـت و حـريم او ـ سـبحانه ـ       تو بر خداوند تعالي و اندازة ستم و تجاوزت در پرده

 اگـر   با ايـن همـه    ! گرددمل و كارت آشكار مي    شود و پليدي و زشتي و پستي ع       روشن مي 
د؛ ولي تو را در زمـين       ر بيرون ك  هايت رفتار بديبه خاطر   ،  هاخداوند تو را از اين نعمت     

پيـدا   تا تو توفيق توبه    ساختمند  هاي خويش بهره   از نعمت  پناه داد و مدت زماني    جا و   
ـ شكستن در مؤثر كلمات آموزشبا ـ  و او خود، شرط آن را  كني  و تـاريكي روح ردة  پ

و پـذيرا   د تا توبـة تـو را بپـذيرد          ركبه تو تلقين    ـ   شايستهتبديل فساد اخالق به اخالق      
  . پذير و مهربان است؛ چه، او بسيار توبهگردد

 در قـرآن و     آمـده خـواهي در آن شـجرة ممنوعـة         ، آيا نمـي   اينها پس از همه     اكنون،
 از  دوريا هنـوز زمـان آن نرسـيده كـه بـا             و آيـ  ! روييده در عالمِ صغير و كبير تدبر كني       

 شرعي و با انجام واجبات رباني       ناپسندهاي الهي و    هاي  حرامهاي آن درخت و از      شاخه
است به صـالح خـود و اصـالح مـردم           ذكر شده   و حدود مقدس كه در كتاب و سنت،         

رة  خود نباشي و در زم     همسانان و متجاوزان به حقوق مردم و        ستمگرانتوجه كني تا از     
 بـا   جنـگ و تـا از كـساني نباشـي كـه           ! واماندگانِ از جهاد اصغر و اكبر به حساب نيايي        

 آن شجرة پيرواندشمنِ جزئي باطني و ظاهريِ خداوند و قلع و قمع مشركان، منافقان و  
   كـه   درختـي آيـا همـين     ! ريشه دوانيده در همة عالم صغير و كبيـر را رهـا كـرده باشـي               

   ملعوني نيست كـه در هـر زمـان و مكـان و بـه                درخت در غرب و شرق روييده، همان     
  كـه ظـاهرش بـه صـالح و زيبـا ولـي انـدرونش        ـ هر شكلي از اشكالِ پليد و مهيجِ آن  

و با عناوين مختلف سياسي و غيـر سياسـي كـه دارد، بايـد از آن      ـ  خبيث و پليد است
 و فاسـد،    هاي فاسـق  هاي باطل و تمامي حكومت    پرهيز و دوري كرد؛ زيرا همة گرايش      

  . اندداخل در همين شجره
بـه جـز   ـ زم است آدمِ عالم به احكام عالَم و انسانِ عارف مسجود فرشـتگان   پس ال

پس از هبوط، به دقت به هدايتي كـه از سـوي   ـ از امر خدا   ابليسِ گمراه كنندة سركش
جـه كنـد   اي تورسد و به پيروي از دستورات آن هدايت، به گونه       خداوند تعالي به او مي    

  .  بدو راه نيابدترس و اندوهيكه هيچ 
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  بـر توسـت كـه در چگـونگي طينـت           ! پس اي پارة تن و اي برادرِ خـدايي و دينـي           
  اهللا عجين و با صفات او تركيب شـده و در كيفيـت پاسـداري                پاك خويش كه با اسماء    

دوري از و در چگـونگي   ـ  النـاس عليهـا اسـت    كه فطـر ـ   و فطرت الهيسرشتاز آن 
شود   مي سبب و همين،    .اند  ديگر را پوشانده   برخي از آن برخي      هاي تو در تو كه      تاريكي

و نيز دريابي   !  ظلماني شود، نيك بنگري    حجابهاي روحاني و   مستور به    ،تا چنين فطرتي  
 و در حـضور     هـا   همنـشين شود مگـر بـا تـدبر و تفكـرِ در            كه چنين چيزي حاصل نمي    

! مراه آنان و نيز با تفكر و تأمل در مخالفت بـا نفـس              به ه  بيهودهمجالس باطل و محافل     
در مخالفـت بـا نفـس،    ـ نقل شده است  ) ص(چنانكه از پيامبر اعظمـ زيرا معرفت رب  

  1.نهفته است
  هــر كــس از هــدايت، كرامــت و توجيهــات او !  مــناي دل و جــان و اي دوســت

ترس براي او نيـست      هيچ   شك  بيو ارشادات قرآني و الهاميِ او پيروي كند         ـ   سبحانهـ  
 در ارتبـاط بـا امـور معيـشتي و     و نه به او دست خواهد داد   نه ترسي نسبت به امور دنيا     

 نـسبت بـه     نـه ترسـي    و   راه پيدا خواهد كرد    بر او     اندوهي اشزندگيِ فردي و اجتماعي   
آنگاه كه آيا در درون خود پس تو ! اش دامنگيرش خواهد شدبرزخي و اخروي  زندگاني  

ش خلوت كني و تك و تنها باشي آيـا چنـين آسـودگي و آرامـشي را در                   با خداي خوي  
بيني؟ اگر چنـين هـستي       را مي  ترس و اندوه   در درونت    اينكهيا  ! كني؟خود احساس مي  

و مباد كه خداي ناخواسته در     ! ايشود كه از هدايت خداوند پيروي نكرده      پس معلوم مي  
 در آمـده    »اب النار هم فيهـا خالـدون      الذين كفروا و كذّبوا بĤياتنا اولئك اصح      «زمرة  
رو از خداوند تعالي براي تو و براي نگارندة اين سـطور، عـاقبتي خـوب و            از اين ! باشي

  . خير مسألت داريم
  

                                                 
  .72 ، ص67 بحاراالنوار، ج: رجوع كنيد به. 1
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  تفسير و تأويل 

  ها ها و روش بنابر مسلك
  تفسير قرآن به قرآن

   ابـراهيم و    إنّ اهللا اصـطفي آدم و نوحـاً و آل         « آيـة    بنـابر ه   كـ   بـه آدم   ؛و قلنا يـا آدم    «
در سلـسله   » .را برگزيـد  ...  خانـدان ابـراهيم و خانـدان عمـران         ،خداونـد آدم، نـوح     ١ ؛...آل عمران 
   .انبياست

و لقد خلقنـاكم ثـم   « :و آن امر و فرمان، كلّي سعي يا منطقي است كه     » وقلنا يا آدم  «
 ،كـرديم   نگـاري    هرهو به راستي شما را آفريديم و چ        2؛صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم     
   هـر چنـد آدم، مبـدأ نـوع و كثـرت خطـابي               ».سپس به فرشتگان گفتيم براي آدم سـجده كنيـد         

  .است
  إنّ مثـل عيـسي عنـداهللا كمثـل         « : آية ؛ اي آفريده شده از خاك بنابر      و قلنا يا آدم    «

  داسـتان عيـسي نـزد خداونـد چـون داسـتان آدم اسـت كـه او را از خـاك                       3؛آدم خلقه من تـراب    
   ».فريدآ

تو و همسرت در بهشت ساكن شويد؛ همسر او         » آدم اسكن أنت و زوجك الجنة     «
اوست كـه شـما      4؛هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها          «:از جنس اوست  

كنـد؛   زيرا عموم خطاب، اين را اقتضاء مـي        ».را از يك تن آفريد و همسرش را از آن پديد آورد           
  . پس بايد دقت كرد

و دخل جنته و هـو       «5،»كمثل جنة بربوة أصابها وابل    « :آيات قرآن بر  بنانيز  » جنت «
                                                 

   .33 /آل عمران . 1
  . 11/ اعراف . 2
   .59 /آل عمران . 3
   .189 /اعراف . 4
  )265  /بقره. (» كه باراني تند بدان برسداي بر فراز پشته باغساري همچون«. 5



 437  39 ـ 35تفسير آيات 

 

جعلنـا   «2،»لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتـان عـن يمـين و شـمال               «1،»ظالم لنفسه 
هاي دنيا نيز   شود بر جنت   مي گفتههاي قيامت   بهشتطور كه بر     همان 3،»ألحدهما جنتين 

  .  شده استگفته
فلما ذاقا الشجرة   « آية   بنابر» أكل « مراد از  »ا رغداً حيث شئتما   و كال منه  « :در عبارت 

هـاي   اعم از خوردن با دندان     ».وچون از آن درخت چشيدند براي آن دو آشكار شد          4؛بدت لهما 
  . هاي آسياستجلو و جويدن با دندان

ن  كنايه از خـورد    »و ال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين       « در   »ال تقربا «مراد از   
زيرا اين نوع كنايه در قرآن فراوان        آيد؛  نمي  عصيان به حساب   نزديكي تنها،  ،از آن است  

و ال تقربوا    «6،»و ال تقربوا الفواحش    «5،»ال تقربوا الصلوة و أنتم سكاري     «: ؛ مانند است
و ال تقربوهنّ حتّـي      «9،»تلك حدود اهللا فال تقربوها     «8،»و ال تقربوا الزنا    «7،»مال اليتيم 

ا ذاقـا الـشجرة بـدت لهمـا          « آيـات  و از    11»فال يقربوا المسجدالحرام   «10،»نيطهر فلمـ
   كنايـه   شـك   نزديكـي، بـي   شـود كـه       مشخص مي  »فأكال منها « و از عبارت     12»سوآتهما

   .است
 شـده اسـت و      توصـيف ي  ان اموري غير جـسم    بهدر جاهايي از قرآن كريم،      » ةشجر«

                                                 
  )35 /كهف . (»و به باغستان خود در آمد، در حالي كه با خويش ستمكاره بود«. 1
  )15  /سبأ. (»دو باغ از راست و چپ: وجود داشت] شگرف[اي ايشان نشانههسبا در مسكن] قوم[براي «. 2
  ) 32/ كهف (» . قرار داديمدو دو باغستان براي يكي از آن«. 3
  . 22 /عراف ا. 4
  ) 43/ نساء . (»در مستي به نماز روي نياوريد«. 5
  ) 151/ أنعام . (»و به كارهاي زشت نزديك نشويد«. 6
  ) 152/ أنعام . (»ديك نشويدو به مال يتيم نز«. 7
  ) 32/ إسراء . (»و نزديك زنا نشويد«. 8
  ) 187 /بقره . (» خداوند است؛ به آنها نزديك نشويدمرزهايها اين«. 9

  ) 222 /بقره . (» تا پاك شوندنزديك نشويدو با آنان «. 10
  ) 28/ توبه . (»پس نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند«. 11
  ) 22/ اعراف  (.» آشكار شدي آنهادو از آن درخت چشيدند، شرمگاهشان بر آنپس هنگامي كه «. 12
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بدسـت  هـايي از آن     اخهشـ   دارد و  اي  اي است كه اصل و ريـشه        كلمهشود كه   روشن مي 
فلما  «2،»من شجر من زقّوم    «1،»و النجم و الشجر يسجدان    «: برخي از اين آيات   . آيد  مي

 4،»شـجرة الخلـد   « 3،»و الشجرة الملعونة في القرآن    «،  »ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما    
   6.»شجرة تخرج من أصل الجحيم« و 5»في البقعة المباركة من الشجرة«

   حـدود تـشريعي     از متجـاوز    سـتمگران  يعنـي تـا از       »فتكونا من الظـالمين   «عبارت  
: گفـت  7؛قـال رب نجنـي مـن القـوم الظـالمين          «آيات  . عي باشيد نوتكويني فردي و    يا  

 8،»و حملها اإلنسان إنّه كان ظلومـاً جهـوال      « ،»پروردگارا مرا از گروه ستمكاران رهايي بخـش       
 همين معنا را از ظلم      ».گمان خداوند ستمگر به بندگان نيست       يب 9؛و أنّ اهللا ليس بظلّام للعبيد     «

  . دارند
 »فتكونا من الظالمين، فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه         ... «در عبارت   

نيـز غيـر از عمـل       » ازالل «. اسـت  هاكه بيان كنندة سنخيت و ترتّب ميان آن       آمده  سه فاء،   
فـأن  « و   ».پس مبـادا گـامي بعـد از اسـتواريش بلغـزد            10؛افتزلّ قدم بعد ثبوته   «: خارجي است 

هـا بـه شـما رسـيد لغـزش            پس اگر بعد از آنكـه آن برهـان         11؛زللتم من بعد ما جاءتكم البينات     
   .»يافتيد
  

                                                 
  )55/ الرحمن . (»كنندگياه و درخت سجده مي«. 1
  .52/ واقعه . 2
  .60 /ء إسرا. 3
  .120 /طه . 4
  )30 /قصص . (»در آن پاره زمين خجسته از آن درخت«. 5
  )64 /صافات . (» سر برآردخدرختي كه در اصلِ دوز«. 6
  .21 /قصص . 7
  .72 /حزاب ا. 8
  .182 /آل عمران . 9

   .94 /نحل . 10
   .209/ بقره . 11
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  تفسير آيه با ديگر آيات 

و كـذلك   «: باشـد    مـي  از انواع متعارف شيطانيت   است،   شيطان اعم    .»فأزلّهما الشيطان «
فوكزه موسي فقضي عليـه قـال هـذا     «١،»ي عدواً شياطين اإلنس و الجنّ    جعلنا لكلّ نب  

چگونه قـرآن   ! را مشت كوبيده و كشته    ] قبطي[با آن كه موسي آن       ٢؛»من عمل الشيطان  
إنّ  «٣،»استحوذ عليهم الـشيطان فأنـساهم ذكـر اهللا        «! داند؟اين عمل را عمل شيطان مي     

  ياري آيــات، شــيطان در بــسايــن ســاس بــر ا ٤.»الــشيطان لكــم عــدو فاتّخــذوه عــدواً
شده ـ  باشد ها مي از آنيكيكه آدم ـ  بسياري از مركبات  از موجودات، در آميخته و جزء

  . است
هـاي پنهـانِ    ظاهر، زشـتي بنابر »فأخرجهما مما كانا فيه« در   »مما كانا فيه  «منظور از   

فـأكال منهـا    « و   5»تهمافلما ذاقا الشجرة بدت لهما سـوآ      «: فرمايددو است؛ قرآن مي    آن
   6.»فبدت لهما سوآتهما

  و قلنـا اهبطـوا بعـضكم لـبعض عـدو و لكـم فـي األرض                 «در مورد هبوط در آية      
  : فرمايـد قـرآن مـي   .  بايـد گفـت كـه هبـوط معنـاي اعـم دارد             »مستقرّ و متاع إلي حين    

طـوا  اهب« و 8»قيـل يـا نـوح اهـبط بـسالم منّـا         « 7.»و إنّ منها لما يهبط من خشية اهللا       «
   9.»مصراً

هـا اطـالق    اين كرة پهناور و بـر دامنـة كـوه         زمينهاي   از   اي  دستهنيز بر   » أرض «كلمة
                                                 

  )112/ انعام . (»هاي آدمي و پري قرار داديمو بدين گونه براي هر پيامبري دشمني از شيطان «:يعني. 1
  . 15  /قصص. 2
  )19/ دله مجا. (»شيطان بر آنان چيرگي يافت و يادكرد خدا را از ياد آنان برد«. 3
  )6 /فاطر . (»!به راستي شيطان دشمن شماست پس او را دشمن بداريد«. 4
   .22 /اعراف . 5
  .121/ طه . 6
   .74 /بقره . 7
   .48 /هود . 8
   .61 / بقره. 9
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هـا   و اگر قرآني بود كه كوه 1؛و لو أنّ قرآناً سيرت به الجبال أو قطّعت به األرض  «: شود مي

ـ  «2،»و حملـت األرض و الجبـال  «،  ».شـد   گشت يا زمين به آن پاره پـاره مـي           به آن روان مي    وم ي
إنّـك لـن تخـرق    «، ».روزي كه زمـين و كوههـا بـه لـرزه در آينـد      3؛ترجف األرض و الجبال  

هـا    ي كـوه  ا و نـه بـه دراز      تتواني شكاف   تو هرگز نه زمين را مي      4؛األرض و لن تبلغ الجبال طوالً     

روزي كه كوههـا را بـه جنـبش در         5؛يوم نسير الجبال و تري األرض بارزة       «،».تواني رسيد   مي
  . ديگر آيات و ». ببينيا زمين را آشكارآوريم و
كه بـر بـاالي   ـ  هبوط از جنّت و بهشت دنيا  تواند شود كه مي دانسته ميآيات اين از 
چيزهايي باشد كـه در آن بهـشت و   كه خالي از باشد  ي زمينسويبه ـ ها قرار دارد   كوه
ا كانـا فيـه   « تواند مراد از    مي  است، همچنين  باغ ـ  يـاغي باشـد   »ممـ   هـاي   ر بلنـدي  كـه ب
  آمـده اسـت    در ديگـر تفاسـير      ديگري كه   ها قرار داشته است؛ بنابراين استفادة امور        كوه

  قـال اهبطـوا بعـضكم لـبعض        «: فرمايـد خداوند در سورة اعراف مي    . هيچ وجهي ندارد  
  تنهـا فرقـي كـه ميـان ايـن آيـه بـا               6؛»عدو و لكم في األرض مستقرّ و متاع إلي حين         

  اسـت و در سـورة طـه    » قـال  «و» قلنـا  « بقره وجود دارد در دو كلمةآيه مشابه در سورة 
   شـنوندة  و چـون داسـتان، يـك داسـتان و            7»قـال اهبطـا منهـا جميعـاً       «: فرمايـد نيز مي 

به حسب هـر دو  ـ نيه  ث، هدف اختالف الفاظ داستان در جمع و تيكي استآن حكايت 
پيش از اين به جـواز خطـاب   . استـ  آن  نه واقعـ  در تعبيرِ الفاظ آن  8تنها تفننِـ مورد  

                                                 
   .31 /رعد . 1
  . 14 /حاقه . 2
  . 14 /مزمل . 3
   .37 /إسراء . 4
   .47 /كهف . 5
   .24 / أعراف. 6
   .123 /طه . 7
تفنّن، آوردن يك مطلب با تعابير مختلف، و تغيير از يك حالت در كالم به حالت ديگر مانند تغيير از غايب بـه     . 8

  .باشد مي... حاضر از مفرد به تثنيه و
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   1»رب ارجعــون« و جمــع بــه هنگــام اقتــضاي بالغــت در مثــل اواحــد، در شــكل مثنــ
   كـرديم و گفتـيم كـه نيـاز بـه تأويـل              بحـث  2»قفا نبك من ذكـري حبيـب و منـزل          «و

  . ندارد
ه كلمـات      « :آمده است در اينجا   : » كلمات «و» كلمه «اما در مورد   فتلقّي آدم مـن ربـ 

إنّ اهللا يبـشّرك    «: فرمايـد  قـرآن مـي    ، در آيات ديگر   »فتاب عليه إنّه هو التواب الرحيم     
اي از خويش نويـد       خداوند تو را به كلمه    ] اي مريم [ 3؛بكلمة منه اسمه المسيح عيسي بن مريم      

اي  همين را كلمـه    4؛و جعلها كلمة باقية في عقبه     «،  ».دهد، نام او مسيح، عيسي پسر مريم است        مي

بـه جـز ايـن      5؛إنّما المسيح عيسي بن مريم رسول اهللا و كلمته        « ،».ينده در نسل او قرار داد     پا
محدود به اقـوال    » كلمه«رو   از اين . ».نيست كه مسيح، عيسي پسر مريم رسول خدا و كلمه اوست          

كـالم   و شـايد     باشـد امور تكوينيِ روحـي نيـز       تواند مراد از آن        و مي  شود؛و الفاظ نمي  
 ابراهيم، او   آنگاه كه پروردگار  ] ياد كن [و   6؛ إذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ      و« :خداوند

كنـد   مناسبت اقتضا مي   و از همين موارد باشد؛      ».به پايان رسانيد  و او آنها را      را با كلماتي آزمود   
   آنو  شده توسط آدم، مسائل روحي تكويني بوده نه قولي و لفظـي؛             دريافت  كه كلمات 
  .كنند  معاني خارجي را تفسير و حكايت ميالفاظ آن

ا يـأتينّكم منّـي هـدي فمـن تبـع هـداي                     « :از آيات  قلنا اهبطـوا منهـا جميعـاً فإمـ  
  إنّ أول بيت وضـع للنـاس للّـذي ببكّـة مباركـاً           « .»فال خوف عليهم و ال هم يحزنون      

ــالمين  ــدي للع ــك   « 7»و ه ــن رب ــدس م ــه روح الق ــل نزّل ــشري  ... ق ــدي و ب   و ه
                                                 

  . 99 /مؤمنون . 1
  . »بايستيد تا گريه كنيم از ياد دوستي و منزلي «:يعني. مصراع نخست مطلع معلقة امرؤ القيس است. 2
  . 45  /انآل عمر. 3
   .28 /زخرف . 4
  . 171 /نساء . 5
   .124 /بقره . 6
 همان است كه در مكّه است، خجسته و رهنمـون بـراي    ،بنا نهاده شده   اي كه براي مردم   گمان نخستين خانه  بي«. 7

  )96/ آل عمران . (»جهانيان
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اعم از كتاب، الفاظ و تكـوين اسـت؛ از          » هدي « كه مصاديق  شود  روشن مي  1»نللمسلمي
 وجـود   چـه :  يـا قـرآن    ،)ص( كه مراد از آن، در اينجا خود رسول اعظـم          تواند   مي رواين

 الهـي، مـشاعر، شـعائر،       والنآسماني، رسـ  كتابهاي  ، يا ديگر    نوشتاري آن يا شنيداري آن    
   .».همانا هدايت برعهدة ما است 2؛نا للهديإنّ علي«باشد و ) ع(مؤمنان و اميرشان

 در جاهاي بسياري از قرآن چه بسا افزون  »ال خوف عليهم و ال هم يحزنون      «عبارت  
رسـد كـه در تقـديم خـوف و تـأخير حـزن              ؛ چنين به نظر مـي     آمده است بر دوازده بار    

ه  كـسي كـ    اينكهاي باالتر از وجوه بالغت و محاسن جذب و جلب است؛ به دليل               نكته
 و   باشد؛ پس گويا آثـار خـوف در بـدن          اندوهگين در قلبش    تواند   مي  ندارد، ترسيهيچ  
: فرمايـد خداوند مـي  .  است  و روح   و جان  دلو حزن در    . شود   و آشكار مي   ، ظاهر جسم

آينـد كـه نترسـيد و         آنها فرود مي   فرشتگان بر  3؛تتنزّل عليهم المالئكة ألّا تخافوا و ال تحزنوا       «

زنه في قلبه و بشره في      المؤمن ح  «: آمده است كه   برخي احاديث  و در    ».اندوهناك نباشيد 
ال تخـف و    «: فرمايدو قرآن مي  » .هش در دلش است و شادي او در صورتش        ومن اند ؤم 4؛وجهه

   .».نترس و اندوهگين مباش 5؛ال تحزن
  و الذين كفروا و كـذّبوا بĤياتنـا اولئـك أصـحاب النـار              «در  » آيات «اما منظور از  

 و روحـيِ    آسـماني ،  زمينـي ، عينيِ مادي،    شنيداري آيات كالميِ    شامل »ا خالدون هم فيه 
   6،»ما ننسخ من آية أو ننـسها نـأت بخيـر منهـا            «: فرمايدخداوند تعالي مي  . قلبي است 

  و قــال لهــم نبــيهم إنّ آيــة ملكــه أن يــأتيكم « 7،»لــو ال يكلّمنــا اهللا أو تأتينــا آيــة«
                                                 

اي بـراي مـسلمانان      و مـژده   و تـا رهنمـودي    ... آن را روح القدس از نزد پروردگارت فرو فرستاده اسـت          : بگو«. 1
  )102 /نحل (» .باشد

   .12 / ليل. 2
   .30 /فصلت . 3
  . 179 ، ص2، ج الكافي: رجوع كنيد به. 4
   .33 /عنكبوت  5.
  )106/ بقره . (»آوريم آن را ميهمانند از آن يا بسپاريم بهتر يفراموشبه اي را نسخ كنيم يا آن را ر آيهه«. 6
  )118/ بقره . (»آيد؟اي نميگويد يا براي ما نشانهخن نميچرا خداوند با ما س«. 7
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  إنّي قـد جئـتكم بĤيـة مـن         « 2،»و لنجعلك آية للناس   و انظر إلي حمارك     « 1،»التابوت
 5،»هـذه ناقـة اهللا لكـم آيـة        «و   4»تكون لنا عيداً ألولنا و آخرنا و آية منك        « 3،»ربكم

و كأين من آيـة فـي الـسموات و          « 6،»فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية      «
 براي او آيت    چيزير هر   پس د  8؛»جعلنا الليل و النهار آيتين    «و   7»األرض يمرّون عليها  

، ياران آتش خواهند    دروغ پندارند  كساني كه به آن كفر بورزند و آن را           وو نشاني است    
در قرآن كريم، هشتاد و چهـار بـار وارد          » آيه «كلمة. شد و در آن، جاودانه خواهند ماند      

  . شده است
 و  الحكَميـه  القواعـد  :نگارنده پيرامون خلود در دو تأليف ديگر خـود        . »خالدون«اما  

و « :فرمايـد خداوند تعالي مي. بر موازين خود بحث كرده است     بنا   تحريرات في األصول  
يريـدون أن يخرجـوا مـن    « ،».و آنها از آتش بيرون آمدني نيستند     9؛ما هم بخارجين من النار    

 ،».تندخواهند از آتش بيرون بيايند ولي از آن بيرون آمدني نيـس       مي 10؛النار و ما هم بخارجين منها     
هر بار كه از دلتنگي و اندوه بخواهنـد از   11؛كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها    «

پروردگارا مـا را     12؛ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظالمون      « ،».آن بيرون روند، بازشان گردانند    
  .».گمان ما ستمگريم اگر بازگشتيم، بي بيرون آور،] نار[از 

                                                 
  )248/ بقره . (». آنان خواهد آمدپيشنشانة پادشاهي او اين است كه تابوت : پيامبرشان به آنان گفت«. 1
  )259/ بقره (.».قرار دهيماي براي مردم و براي آن كه تو را نشانه بنگر و به دراز گوشِ خود«. 2
  )49/ آل عمران . (»اماي از پروردگارتان آوردهشما نشانهمن براي «. 3
  )114/ مائده . (»اي از سوي تو باشدتا براي ما، براي آغاز و انجام ما عيدي و نشانه«. 4
  )73/ اعراف . (»اي استاين، شترِ خداوند است كه براي شما نشانه«. 5
  )92 / يونس(» اي باشياي آيندگانت نشانهافكنيم تا بربر ساحل ميت  امروز تو را با كالبدپس«. 6
  )105/ يوسف . (»]و از آن رو گردانند[گذرند كه بر آن مياست ها و زمين اي در آسماننشانهچه بسيار «. 7
  )12/ إسراء . (»و شب و روز را دو نشانه قرار داديم«. 8
  . 167 /بقره . 9

  . 37 /مائده . 10
   .22 /حج . 11
   .107 /مؤمنون . 12
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  ونمسلك اخباري 
و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كُال منها رغداً حيث شئتما و التقربا هذه                «

ا كانـا فيـه و قلنـا              ،الشجرة فتكونا من الظالمين    فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممـ 
خداونـد   :»اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فـي األرض مـستقرّ و متـاع إلـي حـين                 

 دليلر سر باز زدنِ از سجده، لعنت كرد و فرشتگان را به             عزوجل وقتي ابليس را به خاط     
 بـه آدم و     گرامـي داشـت   جـل    و  براي خداوند عز   شان  فرمانبريسجدة آنان براي آدم و      

 و هر چـه خواسـتند و از هـر جـا خواسـتند               ساكن شوند حوا فرمان داد كه در بهشت،       
 درخـت  آن شجره، يعنـي  نزديك: هيچ رنج و تعبي، گوارا بخورند؛ ولي به آنان فرمود          بي

، بـه ويـژه      درخـت كه برگزيدگان خدايند نشوند؛ زيـرا آن        ) ص(محمد آل   وعلم محمد   
بخورنـد و از    جـز آنـان      خداونـد نبايـد از آن        فرمانو آل اوست و به      ) ص(محمدبراي  

از اطعـام بـه يتـيم،       پـس   ) ع(و علي، فاطمه، حسن و حسين     ) ص(همين درخت، محمد  
 درختـي  اسـت؛    ممتاز در ميان درختان بهشت،      درختاين  . دمسكين و اسير تناول كردن    

بـه  ـ  آموزشبدون ـ  علم اولين و آخرين  بخورداست كه هر كس با اذن خداوند از آن 
 كـرده    را  خدا نافرماني اينكه بر   افزونشود و هر كس بدون اذن از آن بخورد          ميالهام  او  

طـولي  . آيـد  در مـي   سـتمگران رسـد و در شـمار       ماند و به مراد خود نمي     است ناكام مي  
دو از    اخراج آن  سبب كرد و    گمراهدو را    نكشيد كه شيطان با فريب و وسوسة خود، آن        

ما نهاكمـا ربكمـا     «:  كه نخست از آدم شروع كرد و به او گفت          گونهبهشت گرديد؛ بدين  
 بدين  پروردگارتان شما را از اين درخت باز نداشت مگر         ١؛عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين      

او  «رسـيد و ، به علـم غيـب مـي     بخوريد و افزود كه اگر از آن        ».رو كه مبادا دو فرشته شويد     
  . ميريد و هرگز نمي»يابيديا زندگي جاودانه ميتكونا من الخالدين؛ 

براي آن دو سوگند ياد كرد كه از خيرخواهـان           2؛قاسمهما إنّي لكما لمن الناصحين    «شيطان  

                                                 
  . 20 /اعراف  .1
   .21 /اعراف . 2
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اين وقت ميان دو ريشِ مار بود و مار او را به ايـن طريـق، وارد                  و ابليس در     ».شما هستم 
 و  گويـد   سـخن مـي   كرد كه ايـن مـار اسـت كـه بـا او              بهشت كرده بود و آدم گمان مي      

دانست كه ابليس در دو ريش او پنهان شده است؛ آدم به مار جـواب داد كـه ايـن،                     نمي
  ! هاي ابليسِ ملعون استفريب

هاي مـار بـود     م نوميد شد، با همان حالتي كه ميان ريش        ابليس چون از پذيرش به آد     
كنـد و   كه گويا اين مار است كه صحبت ميسخن گفتاي  حوا رفت با او به گونه    پيش
بشارت بر تو كه اگر تو پيش از آدم از آن تنـاول كنـي               ! ايآيا اين درخت را ديده    : گفت
كند؛ پس   همين كار را مي    :خ داد حوا پاس ! كنيشوي و به او امر و نهي مي        مي چيرهبر او   

تا آنجـا كـه     ... قصد آن درخت كرد؛ فرشتگان خواستند مانع رسيدن او به درخت شوند           
دانـي   آيا نمـي  ! اي آدم :  و تأييد كرد و به آدم گفت       پذيرفتحوا، سخن مار را     : گويندمي

اه كـه   كه اين درخت ممنوع بر ما اكنون مباح شده است؟ سپس خود از آن خورد تا آنگ                
آدم هم از آن خورد؛ در نتيجه، همان چيزي دامنگير آنـان شـد كـه خداونـد در كتـابش                     

پس خداوند بـه آدم، حـوا، مـار و          ؛  »...فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما   « : است فرموده
آدم، حـوا و    : از اينجا فرود آييد، حال آنكه برخي بر برخي دشمن هـستيد           : ابليس فرمود 
براي : دو، دشمنان بني آدم هستند و فرمود ن مار و ابليس و نسل آن      دو دشم  فرزندانِ آن 

شما در زمين، منزل، قرارگاه، معاش، متاع و منفعتي است تا آن زمان كه مرگ شـما فـرا                   
  1.رسد

  
  يادآوري

   3)ره( صــدوقهــايبا و در كت2»تفــسير القمــي «اي از روايــات موجــود دردر مجموعــه
  نقـل  ) ع(از جملـه سـندهاي عـالي از معـصوم          بـا سـندهاي مختلـف        4)رض(»كافي «و
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   وعـده داده شـده      اهـل تقـوا    آن بهـشتي نيـست كـه بـه           ،)ع( و آدم  شده كه بهشت حوا   
  هـاي همـين دنياسـت كـه خورشـيد و مـاه در آن طلـوع                 است؛ بلكه بهشتي از بهـشت     

  شـد؛ همچنـين در     هاي جاودان بود هرگز آدم از آن خارج نمـي         كنند و اگر از بهشت    مي
   در زمـين قرارگـاه و جايگـاهي         واپـسين  روايات آمده است كه بـراي شـما تـا روز             آن

  از دو جهـت، نقـل عقـل را تأييـد     ـ همانگونـه كـه اشـاره شـد      ـ اينجـا    است؛ پس تـا 
  . كندمي

 كه علي بن ابراهيم از پدرش و او از ابـن ابـي عميـر و او از                   آنجا: اما از جهت سوم   
از پروردگار خويش   ) ع(موسي «:كند كه فرمود  نقل مي ) ع(ابن مسكان و او از ابي عبداهللا      

تا آنجا  ... را براي او فراهم سازد و خداوند اين كار را كرد          ) ع(خواست تا مالقات با آدم    
  1.»كرد) ع( زيارت موسي قصدآدم: فرمود) ع(امام صادق: گويدكه مي

آن عزيـز همـان آدم       آدم در قر   اينكه است بر    داللتيبلكه  ،  ايدر آنچه گفته شد اشاره    
كلي سعيِ موجود در بني آدم است؛ همچنانكه شيطان هم، همان شيطنت معجـون شـده           

ـ اهللا اعلم ـ  .در اوست    اطـالقِ مـشتق بـر مـصاديق ذاتـي در جـاي       درسـتي  همچنـين،   
  خود، ثابت شده است؛ لذا به بياض، ابيض و به وجود، موجود و بـه منـور، نـور گفتـه                      

  . شودمي
در آن، برخــي مراحــل عقلــي و مراتــب علمــي وجــود دارد كــه : رماز جهــت چهــا

نقل شده  عبداهللا بن سنان از به آن رسيده است؛ در كافي       آخر الزمان  محققانِ   هاي  انديشه
خداوند فرمان داد، ولي نخواسـت و        «:فرمودشنيدم كه مي  ) ع(امام صادق گويد از   ميكه  

 به آدم سجده كند و خواست كه سجده         خواست ولي فرمان نداد؛ به ابليس فرمان داد كه        
  نكند و آدم را از خـوردنِ درخـت نهـي كـرد ولـي خواسـت كـه از آن بخـورد و اگـر                          

  2.»خوردخواست نمينمي
قواعد را در   نكته  كند؛ ما اين    علو متنِ حديث براي داللت بر علو سند آن كفايت مي          

 زيرا متعلـقِ هـر دو اراده،         است؛ مطلبي درست ايم و اين    شرح داده مان    اصولي و حكمي  
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  . و نه مجازآورد   پيش ميكاري گزاف و بيهودهمتفاوت است و نه 
خداوند دو اراده و مـشيت       «:نقل كرده كه فرمود   ) ع( از ابي الحسن    همچنان كافي در
دهد خواهد؛ همچنين فرمان مي   كند در حالي كه مي    ارادة حتم و ارادة عزم؛ نهي مي      : دارد

 تحقـق دارد؛  پر واضح است كه متعلقِ هـر كـدام از دو اراده،          1.»خواهددر حالي كه نمي   
 و ارادة دوم بـه      بنده،زيرا ارادة نخست، به فرمان، تعلّق گرفته، نه به فرمانبرداري و فعل             

تحـصيلي  ، تعلق گرفته است و او در حقيقت به نحو سلب            ]خواستن [عدم خود مشيت  
قان در تفسير مشيت و قدرت است؛ بـر خـالف            گفته شد، نظرِ محق    اينكه ؛»خواهدنمي«

مشيت اين است كه اگر بخواهد ان شاء فعل، و ان شاء لم يفعل؛        «:گويندكه مي ناآگاهان  
 است؛ بلكه درست همان     نادرستنظر  اين  . »دهددهد و اگر بخواهد انجام نمي     انجام مي 

] آدم[واسـت،  خ نمـي ] خـدا [ و اگـر  ولم يـشأ لـم يأكـل؛   «: است كه در خبر، آمده است  
تنهـا  ـ چه جوهر و چه صفت  ـ  و از آنجا كه حدوث شيء  2»]غنيمت شمار [خورد نمي

و [ ،يابد و اين، مستلزم جبر نيست نميتحققيابد، ارادة عبد ذليل  او امكان ميسلطنتبا 
اري اسـت   «:]به قول معروف   شـرح ايـن موضـوع در    . »اين نه جبر است، اين همان جبـ

   .باشد  ميجاي خود
بـا   كـافي  در مورد كلماتي كه آدم از پروردگارش براي توبه كردن دريافـت كـرد در              

) ع(دو  از يكي از آن    ]از ابراهيم صاحب شعير از كثير بن كلثمه        [ از ابن أبي عمير    سندش
ال إله الّا أنت سبحانك اللهم و بحمـدك،          «:اين كلمات بوده است   : نقل شده كه فرمود   

 اغفرلي و أنت خير الغافرين؛ ال إله إلّا أنت سـبحانك            عملت سوءاً و ظلمت نفسي و     
فـاغفرلي و ارحمنـي و أنـت خيـر          . اللهم و بحمدك، عملت سـوءاً و ظلمـت نفـسي          

الراحمين، ال إله إلّا أنت سبحانك اللهم و بحمدك، عملـت سـوءاً و ظلمـت نفـسي،                  
يا تـو    معبـودي جـز تـو نيـست، خـدا          3؛فاغفرلي و تب علي إنّك أنت التواب الرحيم       
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منزهي و سپاس تو راست، كار زشت انجام دادم و به خود ستم كردم، مرا بيـامرز و تـو                    
بهترين آمرزندگاني؛ معبودي جز تو نيست، منزهي تو و سپاس تو راسـت، كـار زشـت                 
انجام دادم و به خود ستم كردم، مرا بيامرزو برمن رحم كن، تو بهترين رحم كننـدگاني،                 

 منزهي تو و سپاس تو راست، كار زشتي انجام دادم و بـه              معبودي جز تو نيست، پاك و     
  .»پذير مهرباني خود ستم كردم، مرا بيامرز و بر من رو كن، همانا تو بسيار توبه

او را به حق محمد،      «: فرمود »...فتلقّي آدم «و در روايتي ديگر دربارة      : گويدكليني مي 
ثل همين، از ابن بابويه روايت       م 1»علي، فاطمه، حسن و حسين صلي اهللا عليهم قسم داد         

 و روايتي هم نزديك به روايـت أخيـر          3 عياشي نيز روايتي مانند روايت اول      2.شده است 
  5. و مثل همين از ابن شهر آشوب نقل شده است4آورده است

قلنا اهبطوا منها «از تفسير آية ) ع(از ابي عبداهللا: كند كه گفتعياشي از جابر نقل مي   
 در  »نّكم منّي هدي فمن تبع هداي فال خوف عليهم و ال هـم يحزنـون              جميعاً فإما يأتي  

است و خداوند در مـورد او فرمـوده         ) ع(علي» هدي «تفسير: فرمود. باطن قرآن پرسيدم  
  .7 و تا پايان حديث 6.»...فمن تبع هداي«است 
آمـده اسـت كـه از او دربـاره قـرآن            ) ع(ابن شاذان به نقل از امام صادق      » فضائل «از
و از آن نمونـه كـالم   ] شـگفتيهاي اسـت  [در آن اعاجيـب  :  شد، حضرت فرموند  پرسش

 بـه ايـن     اشـاره  »إنّ علينا للهدي  «شايد عبارت قرآني    و  » ان عليا للهدي  «: خداوند است 
  7.داشته باشدمعنا 
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امر در اول   :  فرمود »قلنا اهبطوا منها جميعاً   «نقل است كه دربارة     ) ع(از امام عسكري  
دو نفر فرود آيند و در دوم، آنان را فرمان داد كه همگي بدون تقدم كسي                اين بود كه آن     

كـه  ـ   بر ديگري فرود آيند و هبوط در واقع هبوط آدم و حوا از بهشت و نيز هبوط مار                 
جا و هبوط ابليس، كـه اجـازة ورود بـه آنجـا را              ـاز آن ـ   ودـا ب ـاز بهترين خزندگان آنج   

  .  آنجا بوداطرافنداشت، از 
بدانيد كه هر گاه هدايت مـن بـه شـما و پـس از شـما بـه           ! ي آدم و اي ابليس    پس ا 

فرزندانتان رسيد، هر كس از هدايت من پيروي كند به هنگـام ترسـيدن مخالفـان، هـيچ                  
شـوند، هـيچ     مـي  انـدوهگين يابد و در زماني كه ديگران غمگـين و          ترسي به او راه نمي    

  . دهد به او دست نمياندوهي
آيـات در    :» و كذّبوا باياتنا اولئك أصحاب النار هم فيها خالـدون          و الذين كفروا  «

قرآن از اخبـار پيـشينيان آورده و     در   آنچه   در) ص( آيات دالّ بر صدق محمد     اينجا يعني 
. ه اسـت و آل طيبـين او بيـان فرمـود     ) ع(در تفضيل علـي   ) ص(همچنين آنچه را كه وي    

اخباري كـه داده رد  در را ) ص(د هستند كه صدق محمكنندگان كساني  كافران و تكذيب  
 يعني علي سرورِ اوصياء و ذرية پـاك         ـ 1را در نصب اوليايش   ) ص(حضرتشو   كنند  مي

  .ندنماي ميتكذيب ـ  اش پاكيزه و پاكسرشت و 
   

  مسلك محدثان و نخستين مفسران 
 از اصـحاب  گروهـي  از ابـن عبـاس، ابـن مـسعود و     »...و قلنـا يـا آدم اسـكن      «دربارة  
 شـدن و اخـراج از بهـشت و          نفرين از   پسنقل شده كه دشمن خدا ابليس،       ) ص(پيامبر

   در حالي كه خداونـد، اسـماء را بـه آدم يـاد داده بـود،                 فرود آيد  به زمين    اينكهپيش از   
   كنـد و فريـب     گمـراه به عزّت خداوند سـوگند خـورد كـه آدم و همـسر و نـسل او را                   

  2.دهد
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 كرد و آدم را     بيرونا از آن محل و جايگاه       همچنين از همة آنان نقل شده كه ابليس ر        
گشت و همسري نداشت تا دلش به او آرام گيرد؛          جا تنها مي   داد؛ آدم، در آن    جادر آنجا،   

زنـي كـه    : يك بار وقتي از خواب بيدار شد، به ناگاه ديـد زنـي كنـارش نشـسته اسـت                  
گفـت بـراي    . مزني هست : تو كيستي؟ گفت  : اش آفريده بود؛ از او پرسيد     خداوند از دنده  

فرشتگان به خاطر امتحان كردنِ     . تا تو در كنار من آرامش يابي      : چه آفريده شدي؟ گفت   
: حـوا فرشـتگان پرسـيدند     : نام او چيست؟ گفت   ! اي آدم : اندازة علم او از وي پرسيدند     

 زنده خلق شـده اسـت؛ در اينجـا بـود كـه             چيززيرا از   : براي چه حوا ناميده شد؟ گفت     
  .»...يا آدم اسكن أنت و« :خداوند فرمود

 شود آفريده شد؛ ايـن      ساكنحوا پيش از آنكه آدم در بهشت،        : گويندبرخي ديگر مي  
  . كندرا ابن اسحاق از اهل تورات و از ديگر اهل علم نقل مي

هاي سمت چـپ او     اي را از دنده   دنده] خداوند: [گويندابن عباس و برخي ديگر مي     
كرد و از آن دنده، زني آفريد و چـون آدم از خـواب              گرفت و جاي آن را از گوشت پر         

گوشتم، خونم و همسرم؛ پس     : سبك خود چشم باز كرد او را در كنار خود ديد و گفت            
در كنارش آرامش يافت و چون خداوند حوا را براي همسري او قرار داد و از خـود او                   

ابـن عبـاس، ابـن      . »...يا آدم اسكن أنت و    «: براي او ماية آرامشي فراهم ساخت، فرمود      
مجاهـد  . يعنـي گـوارا   ،  رغـد : نقل شده اسـت   ) ص(مسعود و گروهي از اصحاب پيامبر     

 و گـشايش  حساب را گوينـد و ابـن عبـاس، آن را گـستردگي               نعمت بي  ،رغد :گويد مي
  . داند معيشت مي
باليي كه بر خلق، مقدر شد بر آدم هـم مقـدر شـد و او ماننـد خلـقِ         : گويدقتاده مي 

او بـود تـا آنگـاه كـه     همـراه   بالء، پيوسته   : گويدتا آنجا كه مي    ... خود مبتال شد  پيش از   
  .  كه از آن نهي شده بودشد چيزي گرفتار

از ابن عبـاس و     . دانندابن عباس، ابي مالك، عطيه و قتاده، شجرة ملعونه را گندم مي           
يـر آن   و درختـي كـه آدم در ز  ]گنـدم [خوشه ابي خلد روايت شده كه درخت ممنوعه،        

  . خورده استاز خوشه توبه كرد درخت زيتون بوده و حوا نيز 
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 داند و از وهب بن منبه يمنـي نيـز         مي» )گندم(برّ   «مجاهد به نقل از ابن عباس آن را       
هـاي   در بهشت ماننـد كليـه      دانهنقل شده است و اين، قول اهل تورات است و آن            » بر«

  . تر استشيرينتر و از عسل، و از كره، نرم] بزرگ[گاو، 
ي بـوده كـه     درختـ آن شـجره،    : گويدحديثي شنيده كه مي   : گويديعقوب بن عتبه مي   

  . ماليدندفرشتگان براي جاودانه شدن، خود را به آن مي
يهود و همچنـين سـدي      . هم نقل شده است   ) درخت مو، انگور  ( ،از ابن عباس، تاك   

ره، انگور، تاك و نيـز خمـر هـم           بن هبي  جعدةدانند؛ از   مي» )گندم(حنطه   «آن درخت را  
داند و محمد بن قيس، عنب؛ ابن جريح        سعيد بن جبير آن را تاك مي      . روايت شده است  

، مـن بـه نظـر     . دانـد آن درخـت را انجيـر مـي       ) ص(به نقـل از برخـي اصـحاب پيـامبر         
 و آن   قـرآن » شـجرة ملعونـه    «توان گفـت همـان    ترين چيزي كه در معناي آن مي       نزديك

  . ستهمان اباطيل ا
؛ آن  أغواهما « به نظر ابن عباس    »فأزلهما الشيطان عنها  « در   »أزلّهما«اما معناي كلمة    

طبري و ديگران   . شودمنتفي مي » فأزاالهما «است كه با اين معنا قرائت     » .دو را فريب داد   
 اينكـه در عبـارت       توجـه بـه     بـي انـد؛    اين قرائت، خود را بسيار به رنـج انداختـه          رددر  

  .  غافل بودآن نبايد از و است؛ ذكر شده فاعل، »الشيطان عنهافأزلّهما «
 ابوصـالح  »فأخرجهما مما كانا فيـه و قلنـا اهبطـوا بعـضكم لـبعض عـدو              «در ذيل   

: گويـد سـدي مـي   . ، ابلـيس و مـار بـود       ، آدم، حـوا   ]طاب در اهبطوا منظور   خ: [گويد مي
ن شكل رها كرد تا بـر شـكم          و پاهاي آن را قطع و آن را به همي          نفرينمار را   ] خداوند[

خاك قرار داد و هر چهار تا را به سوي زمين           از  خود حركت كند و رزق و روزيِ آن را          
  . فرستاد

 را ذكر نكرده است و تنها آن سه تا را نام برده است و ايـن بـه وجهـي                     مجاهد، حوا 
رشـت او  بـا س  آدم است كـه  زميني شيطاني و جنبهكند كه حوا همان      را تأييد مي   مانظر  

  .  شده استآميخته
شـان دشـمن    نسلي هستند كـه برخـي     : گويدمي] دربارة بعضكم لبعض عدو   [مجاهد  
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همـراه و    كه مار و حوا، جنبة دنيـوي         پيش من وجود دارد   ن احتمال   و اي . برخي ديگرند 
  . باشد ]سرشت [ آن طينتهمنشين

دو  هارتا و ابن زيد، آن     را ابليس و آدم، ابن عباس، آن چ        »اهبطوا«ابوالعاليه، مخاطبِ   
  . داننددو مي و ذرية آن

را همـان قـول خداونـد تعـالي          ] در ايـن آيـه     [»و لكم في األرض مستقرّ    «ابوالعاليه  
داند و ايـن، نظـر      مي] از آية بيست و دوم همين سوره       [»الذي جعل لكم األرض فراشا    «

ربيـع آن را اشـاره بـه        . نـد كداند، تأييد مي   مي آسمانو  كوهها   را در برابر     زمينرا كه   ما  
  . داند و اين نيز مانند نظر ابوالعاليه، نظري قوي است مي1»جعل لكم األرض قراراً«

داننـد؛ ابـن زيـد نيـز آن را بـه            سدي و همچنين ابن عباس، منظور از آن را قبور مي          
  . كندماندن آنان در آنجا، تفسير مي

 ابـن   ،» كـامروايي تـا زمـان مـرگ        نوعي «سدي منظور از آن را    : »متاع إلي حين  «اما  
  . كنندتفسير مي» تا مدتي «و گروهي،»  قيامتبرپاييتا  « برخي ديگر،، زندگيعباس

 ابـن زيـد     »فتلقّي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنّه هو التـواب الـرحيم            « پيرامون
و ربنـا ظلمنـا أنفـسنا و إن لـم تغفـر لنـا               «: دو اين آيه را دريافت كردند      آن گويد، مي

 ما به خويش ستم كرديم و اگر ما را نيـامرزي و برمـا               !اپروردگار 2؛ترحمنا لنكوننّ من الخاسرين   
   ».گمان از زيانكاران خواهيم بود نبخشايي بي

آدم خطاب به پروردگار عـرض      : كند را چنين بيان مي    »كلمات«ابن عباس، منظور از     
آيـا  ! پروردگارا: عرض كرد. بلي: دفرمو! آيا مرا با دست خود نيافريدي؟  ! پروردگارا: كرد

آيا مـرا در بهـشت      ! پروردگارا: عرض كرد . بلي: فرمود! از روح خودت در من ندميدي؟     
خـشمت   بـر    وتـ  آيـا رحمـت   ! پروردگارا: عرض كرد  .بلي: فرمود!  ندادي؟ اخويش مأو 

 ام را آيا اگر من توبه كنم و عمل ناشايـسته        : عرض كرد . بلي: فرمود! پيشي نگرفته است؟  
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 اينكـه : افزايـد ابن عباس مـي . بلي: فرمود! گرداني؟جبران كنم آيا تو مرا به بهشت بر مي        
سـعيد بـن جبيـر ماننـد همـين را از         .  است »فتلقّي آدم من ربه كلمات    «گفته شد همان    

  . عباس نقل كرده است ابن
ا اگر من توبه كرده، عمل ناشايست خود ر! پروردگارا: آدم عرض كرد: گويدقتاده مي 
] بـصري [حـسن   . گـردانم در اين صورت، تو را به بهـشت بـر مـي           : فرمود! جبران كنم؟ 

ابوالعاليـه نيـز همـان را    . دو آنچه را كه از ابن زيد نقل شده بر زبان آوردند      آن: گويد مي
فتلقّـي آدم   «سدي در تفـسير عبـارت       . اندكند كه ابن زيد و ابن عباس نقل كرده        نقل مي 

بگويد؛ سدي سپس همـان     » چنين و چنان   «آدم فرا گرفت كه   : يدگو مي »من ربه كلمات  
در تفسير طبري نيز عباراتي نزديك به آنچـه گفتـه   . كندعبارات ديگر مفسران را ذكر مي    

  . شد، آمده است
 ابوالعاليـه   »...فإما يأتينّكم منّـي هـدي فمـن تبـع هـداي           ... «در آية   » هدي «دربارة

  .امبران، رسوالن و بيان استمنظور از اين كلمه، پي: گويد مي
   

   مفسران و انديشمندان] ديگر[مشرب 
 در بهشت جاودان كه براي متقيـان فـراهم          :»و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة        «

اطاعت از اين امر بر آدم واجب بود و بر حوا واجب بود كه به امرِ                . شده سكونت گزين  
 همانگونه كـه  .»و ال تقربا هذه الشجرة«. نبودآدم گوش كند و حوا خود، مورد امر الهي  

نفسي بود، نهي نيز در اينجا، يك نهي نفسي است و لـذا  شرعي  امري  ،»امر «اندكي پيش 
اباحه نيز در اينجا، تنهـا نـسبت بـه خـصوصيت            . برابر يكديگرند امر و نهي در اينجا در       

چنـد امكـان تعيـين     و هـر  و ممنوع بـود مسكن است و آن شجره، از دايرة اباحه بيرون  
كردنِ دقيق آن وجود ندارد، ولي هيچ اختالف نظري در اصل آن نيست و اين به لحـاظ                  

 خبر واحد در امثال چنين مسائلي است و خبـر متـواتري هـم در ايـن مـورد        ياعتبار بي
وجود ندارد؛ پس در نتيجه، اين درخت، درخت ممنوعه و آن امر و نهـي، ماننـد ديگـر                   

 مورد نهي نيست؛    به خودي خود   و قرب،    ،ريعي، تشريعي الهي هستند   اوامر و نواهيِ تش   
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   .بلكه همانگونه كه گذشت كنايه است
يد؛ نباشكننده به آيات و حدود خداوند       تا از ستمگران تجاوز   : »من الظالمين  فتكونا«

دو بـه    شك خداونـد بـه آن      يفتيد؛ پس بي  ناز چشم خدا    تا به سبب نافرماني و سركشي       
  . نگريسته استف و محبت ميچشم رحمت، لط

. »به آدم گفتيم كه به همراه همسرت در بهشت سـكني گـزين             «:نزديك به تفسير باال   
هاي حمل كنندة اوامر الهـي، بـه آدم صـورت           در اينجا نظر به صيغة جمع، امر با واسطه        

نيـست  واسطه  ي  آيد نيز به همينگونه است، پس خطاب ب       نهي كه پس از آن مي     . گيردمي
گيـرد؛    بر امر الهـي، مـورد امـر قـرار مـي            آگاهي امر، الزامي نيست و حوا از باب          اين و

همچنانكه نسبت به آدم نيز اينگونه است و آن بهشت، بهشت اهل دنياست؛ نه آنچنانكه               
 آن اكنون و در حـال     و گروهي از شيعه، بهشت موعود باشد؛ البته اثري بر           برآنند  معتزله  

  . مترتب نيست
  و نهيِ پـس از     پيششاهد است بر اينكه امر      اين امر    » رغداً حيث شئتما   و كال منها  «

سپس . آن، الزامي و نفسي نيستند تا بر اساس آن، عصيانِ ممنوع بر مثل آدم مترتب شود               
و ال تقربـا هـذه      «: فرمايـد خداوند به خاطر كمالِ نفوس و مصالح ابدان آنان به آنان مي           

   .»الشجرة فتكونا من الظالمين
فتكونـا مـن   « و »و ال تقربـا «، »و كال منهـا «، »اسكن أنت «عبـارات   : يري ديگر تفس
 حد و مرز انسان از حيـوان        تا چيزي جز امر امتحاني و نهي آزمايشي نيستند؛          »الظالمين
 گردد و انسان متوجه گـردد كـه تمـامي هويـت و كمـال او در صـبر، پايـداري،                      روشن

به ويـژه   ـ   استليلـ پروردگار جبرابر در رادهاو داراي اداري و اختيار است و  خويشتن
بنابراين، ؛  ـ  هاي فراواني كه او را تا حد مسجوديت فرشتگان پيش بردپس از آن نعمت

 بـه آن؛ همچنـين      ي از شجره و نزديك    خوردنمصلحت، در نفسِ جعل تشريعي است نه        
ن اسـت؛ پـس     حيوامحدوده و جايگاه     داخل شدن در     وظلم، در خروج از حد انسانيت       

هاي خـاص و پرتوهـاي نـورانيِ نـازل بـر او، مـورد        ويژگيدليلاين انسان است كه به  
؛ هر چند اين    آيد  پديد مي ،  نافرماني و سركشي  گيرد، نه حيوان؛ بنابراين،     تكليف قرار مي  



 455  39 ـ 35تفسير آيات 

 

  . امري امتحاني و آزمايشي هستندآشكارا ، نگاه آن بنابردو امر 
بـه همـراه    !  يعنـي اي آدم    »و زوجـك الجنـة    اسـكن أنـت     «: تفسيري نزديك به آن   

لـذا تـو و   ! سـاكن شـويد  در بهـشت   ـ   اسـت زندگاني نياز سكونتي كه  ـ بنابر همسرت
و ايـن،  ـ هاي موجود در عالَم آزاديد و تو حق انتخاب داري  همسرت در جنس بهشت

هشت بخوريد؛ زيرا مالك، به شما اجـازه  ـو از آن ب ـ  ن استـد مسكـ در بعبشرحقوق 
 در ايـن طـور از       باقي مانـدن   و براي    زندگي انسان در    زيراداده و شما اختيار تام داريد؛       

دو از آن درخـت       مبـادا آن   اينكـه خداوند، سپس به خاطر     . ، نياز به خوردن دارد    زندگي
ال تقربا هذه الشجرة فتكونا «دو را از نزديك شدن به آن، نهي كرد و فرمود     بخورند، آن 

نزديك نشويد و از آن نخوريد كه معلوم شـود شـما از متجـاوزاني                يعني   »من الظالمين 
  . كنيدهستيد كه به امر و نهيِ خداوند توجهي نمي

اسكن أنت و زوجك الجنة و ال تقربا فتكونا مـن           «بر اساس   : نزديك به تفسير باال   
 نفقة زوجه، مسكني در بهشت و أكل و اطعام اوست كه بر عهـدة آدم و مـرد                   »الظالمين
 همچنين وفاي به عهد، عمل كردن به عهدي كه با زوجه دارد و ظلم نكردن به او                  است؛

، تأمين و مالحظة زوجه، در جسم، روح، رشد افزون بر آننيز بر عهدة آدم و مرد است؛      
 سـتمگران دادن و تربيت كردنِ او بر عهدة آدم و مـرد اسـت؛ پـس آدم از دو جهـت از                      

اي كه بـر     وظيفه سويش و ديگري تخلّف از       خود سوييكي به خاطر تخلّف از      : است
، ظالم است؛ از اين رو و بـه خـاطر ايـن سـه              سواش است و همسرش هم از يك        عهده

كند تا معلوم شـود كـه وي از سـه جهـت ظـالم                را ذكر مي   »من الظالمين «جنبه، عبارت   
  . البته تنها خداوند، داناي به همة امور است. است

 گـردد و از آنچـه       سركـشي  آدم دچـار غـرور و        توانـد    مي از آنجا كه  : تفسيري ديگر 
چه، در آيات پيشين، دربـارة مقـام   ـ رود پا فراتر نهد  شايسته اوست و از وي انتظار مي

 يعني »اسكن أنت و زوجك الجنة«خداوند به او فرمود ـ ود  ـشامخ وي صحبت شده ب
سـكان همـسرت    ا، اسـت و آن   تو  ضعيف نيز بر عهده    موجود تكليف   و. سكونت گزين 

با او در جنت و بهشتي كه خير فراوان در آن است در عـدن، يـا ميـان فـارس و                       . است
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در هـر مكـاني     كرمان، يا در سرزمين فلسطين يا كومرة شام يا جاي ديگري قرار دارد و               
 بـه  از اين، نيـازي      پس اينكه و با وجود     ساكن شو،  زندگاني را داراست،   شرايط   كه همه 

رحمـت  دليل  ؛ باز هم خداوند به      نبودها و غذاها و مواد زندگي       ز ميوه  استفادة ا  برايامر  
 يعني در حالي كه نعمت فراوان در اختيار داريد گـوارا            »و كُال منها رغداً   «: بر او فرمود  

 در نهايـت آسـايش و رحمـت         شما دو تـا   از آن بخوريد و اين، امري الزم نيست؛ بلكه          
 پـس از ايـن همـه نعمـت و           اينكـه  داري و آن     يك تكليف ! قرار داريد؛ ولي تو اي آدم     

همسرت را نيز تكليف كن كه ـ  بر خودت  ـ افزونراحتيِ فراگير كه از هر جهت داري  
د؛ با وجود اين، خير و صالح شـما در ايـن نهـي، نهفتـه و                 يبه اين درخت نزديك نشو    

ت نزديـك ايـن درخـ     : فرمايـد  مـي  چـون  شده است؛    ديدهتان در آن     همنافع حال و آيند   
شـناخته شـده     و متجاوزانِ مشابه پيـشينيانِ       ستمگران تا از    »فتكونا من الظالمين   «نشويد

دانـد    و آدم مـي   خداوند بدون شك همة اسماء را به آدم آموخته بود؛           .  نگرديد پيش شما 
 در زمين يعني در اين كره، يا در اين دنيا، يا در اين منظومـه، يـا       كه ستمگران در گذشته   

 بـه همـين     »من الظـالمين  « عبارت   و ند بود زمين جايي عالم آن و يا در       در اين اجسام و   
تر اين بـود     و گرنه مناسب    شناخته شده  ظالمانِ كافر متعديِ متجاوز   از  اشاره دارد، يعني    

كرامـات و   همـه آن     و پـس از      همه اينهـا  از  پس   ولي   ؛»فتكونا ظالمين  «:شدكه گفته مي  
ابت شد كه بسيار ضعيف است و هر لحظه          روحي و جسمي، براي وي ث      بخششهاي عام 

پس مغـرور و فريفتـه نـشود كـه ادعـاي            راهه برود؛   كجامكان دارد كه با اندك چيزي به      
  .بريم خدايي و بت بودن كند؛ به خداي عزيز مقتدر پناه مي

و وظيفـة  ! توجه كن كه تـو آدمـي  !  اي آدم»يا آدم «:تفسيرهمين  نزديك به   تفسيري  
كـه  ـ تو صفت آدميت است؛ پس بر توست كه به اوامرِ پروردگارت  انساني داري و در 

به خاطر امثـال    ! وش فرا دهي  ـگـ    داد وـاندازه به ت    ي بي هاتو را خليفه قرار داد و نعمت      
قلنا و  «: توانست بگويد   اينكه مي  با ،شده است اين توجهات و توجيهات، لفظ آدم تكرار        

داشـته  به همان چيزي اشـاره      تواند    است كه مي  اي    اشارهاين تكرار     در  پس ؛»اسكن أنت 
 يعني به همـراه همـسرت       »اسكن أنت و زوجك الجنة    «.  خاطر نشان كرديم   باشد كه ما  
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 انبياء و مؤمنـان اسـت از        ويژهاي را كه    در بهشت سكني گزين و قرار بگير و آن سكينه         
ز هـر جـاي      و از آن فـراوان و گـوارا بخوريـد و ا            »و كال منها رغـدا    « !خود دور مساز  

و سـخن    زنـدگي كنيـد      در آسـايش و گـشايش     بهشت خواستيد بهره و لـذت ببريـد و          
، اعـم از    »أكـل « به همين، اشاره دارد؛ زيرا       1»ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    « :خداوند
اي از زندگيِ مناسبِ مقامتان در بهـشت         لغوي است؛ پس شما دو نفر در گستره        خوردن
  . ساكنيد

ك به اين درخت منافيِ بـا مقـام آدمـي، انـساني و روحـانيِ خـويش             آري، تنها نزدي  
 انتخـابِ   بـه  و   بـد  به سبب انتخـاب      مگر نه از روي اختيار      ،به صورت قهري  نشويد كه   

  بنـابر و  ! آييـد ، در جرگه ظالمان در مـي      پذيرد   پايان مي  به آن كه   ي جهت برگزيدنسبب و   
تواند بـر     و ظالم نمي   »رسدان و ستمكاران نمي   پيمان خداوند به ظالم    2؛الينال عهدي الظالمين  «

  . عهد الهي و عهد باقي و دائمي خداوند بماند
آن درخـت،   ] خـوردن از  [دو را به سبب       يعني شيطان، آن   ،»فأزلّهما الشيطان عنها  «
ا كانـا      «.  كرد؛ زيرا نزديك شدن به آن درخت، ممنوع نبوده است          گمراه فأخرجهمـا ممـ
جايگـاه  دو و از آن      ا از آن مقامِ در نظـر گرفتـه شـده بـراي آن             دو ر  يعني پس آن  ،  »فيه

 بـر آن   »فطرت اهللا التي فطر النـاس عليهـا       «، يعني از آنچه كه به حسب        تعيين شده واال  
  . بودند بيرون كرد

 از بهشت و از آنچه كه در        »اهبطوا«:  مقام مناسب با مقام الهي گفتيم      بنابر يعني   »قلنا«
رب « و ايـن ماننـد       »بعـضكم لـبعض عـدو     «. فرود آييـد  هستيد   بنابر تقدير و فطرت   آن  

و لكم في األرض    « است؛ چون مخاطب در آنجا دو تا و در اينجا يكي است              3»ارجعون
در زمين و در اين  ـ  و نه ابدـ در حالي كه براي شما تا مدتي  : »مستقرّ و متاع إلي حين
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ه كه با ازليت تناسب ندارد با ابديت        است؛ زيرا زمين، همانگون   اي    بهرهكره، قرارگاهي و    
  . نيز تناسب ندارد

 و وهـم جزئـيِ      پيوسـته  يعني شـيطانِ     »فأزلّهما الشيطانُ عنها  «: نزديك به تفسير باال   
فأخرجهما مما كانـا    «دو را به سبب آن درخت و بهشت اغوا كرد             آدم و حوا، آن    همراه
ا از آنچـه در آن بودنـد يعنـي از           دو ر   و با اغواگري، وسوسه و گمـراه نمـودن، آن          »فيه

 لطيف مقدس بيرون كرد؛ بـراي اينكـه         هاي  تپههاي زمين و در     بهشت موجود در بلندي   
دو را در آنجا ببيند و آن درخت، تنها وسيلة ممكن در اختيار او               خواست حضور آن  نمي
مِ از هبـوط    اعـ :  يعني دستورِ هبوط را داديم با تمام معاني اين كلمه          »و قلنا اهبطوا  «بود؛  

 حـذف متعلـقِ هبـوط       بـه دليـل   روحانيِ فطري ايماني و جسمانيِ عرضي دنيوي و اين          
 ويژگـيِ هبـوط مـذكور، بايـد برخـي از شـما       به دليل  يعني   »بعضكم لبعض عدو  «است  

  . دشمن برخي ديگر باشيد
ها  در حالي كه براي شما در دامنه كوه        »و لكم في األرض مستقرّ و متاع إلي حين        «
 از هـاي احتمـالي  فشانلرزد و آتشها و سطح هموار زمين، مكاني است كه نمي  نديو بل 
 در آن نيست و آن نيز رحمت و نعمتي از جانب خداوند تعالي است و همچنـين                  ها  كوه

هاي آن بهشت كه در آن بوديد، براي شما در همين زمين وجود دارد؛              متاعي، مانند متاع  
كوتـاه مـدت   ـ كـه دراز مـدت اسـت     ـ  بهـشت   وري بهره به خالف وري بهرهولي اين 

  . باشد مي
دو، ديگـري را      يعني شيطانِ هر كـدام از آن       »فأزلّهما الشيطانُ عنها  « :تفسيري ديگر 

 »عنهـا «.  به همـين اشـاره دارد      1»شياطين اإلنس و الجنّ   «: سخن حق تعالي   كرد؛   گمراه
 يعنـي  »فأخرجهمـا «. نيعني به سبب آن درخت امتحـاني يـا آن شـجرة ملعونـه در قـرآ           

 و ايـن، معنـاي مقابـل        »مما كانـا فيـه    « را بيرون كرد     ديگريدو   شيطان، هر كدام از آن    
دو به حسب زمانِ سابق يـا        آن. شيطانِ موجود در انسان و در آدم كلّي و شخصي است          

                                                 
  . 112 /انعام . 1
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به حسب مرتبة سابق يا به حسب مقام برتر از مقام شيطنت و بـاالتر از آن، در آن مقـام                     
يعنـي  » اهبطـوا «: هاي مقرر براي گفتگو و خطـاب گفتـيم        يعني با واسطه  » و قلنا  «.بودند

براي مدتي و به صورت محدود، فرود آييد؛ زيرا آدم پس از آنكه با دريافت و پـذيرش                  
بعـضكم  «توبه كرد بـه آن مقـام و مرتبـه برگـشت     » از جانب پروردگار خويش  «كلمات  

 و لكم في   «. رو دشمنِ اوست  مراه كرد؛ از اين   هر كسي از آنان ديگري را گ      » لبعض عدو
يعني براي هر كدام از شـما در زمـين ـ كـه آدم را در     » األرض مستقرّ و متاع إلي حين

قرارگاهي امن و استوار است؛ كسي از » مستقر«آن، خليفه قرار داديم ـ مقامي مناسب و  
تر از زمين نيست   پايينكند تا هبوط و سقوط كند زيرا    نمي گمراهشما دو نفر، ديگري را      

شـك  در آنجا متاعي تا دريافت كلمات و قرب و قبول آن است و بي     » و متاع الي حين   «
  . او بسيار توبه پذيرندة مهربان است

دو را از درختـي كـه    يعني شيطان، آن » فأزلّهما الشيطان عنها  «: نزديك به تفسير باال   
دو را بـه    پس خداوند آن:»فأخرجهما«نهي شده بود لغزاند و آن دو به آن نزديك شدند            

نزديكي به آن درخت ـ و نزديك شـدن هـم، نافرمـاني بـود ـ از       در شان  خاطر نافرماني
                بهشت بيرون كرد؛ چه، شيطان كمتر از آن است كه بتواند كسي را از بهشت دنيا، بهشت

 طور طبيعـي    دو به   آن »مما كانا فيه  «. آخرت و يا بهشت مقام و جايگاه واال، بيرون كند         
 ممنوع، از آنچه در آن بودند خـارج شـدند و دليـل درسـتي                يو قهري پس از آن نزديك     

دو به شيطان، عبارت از اين است كه ازاللي كه مستند به شيطان اسـت                نسبت اخراج آن  
اي سبب اين اخراج شده است و پس از خروج، حكمت الهـي و رحمـت عـام                  به گونه 

 يعنـي   »اهبطـوا «: فرمايدرو مي گيرد؛ از اين  ان تعلّق مي  رحماني بلكه خاص رحيمي به آن     
بعـضكم  «. به سوي زمين فرود آييد و سرگردان، پريشان، آواره، و دسـت خـالي نباشـيد     

 دو از جانب خداوند، نيز از روي جهـت و اسـتحقاق بـود و آن                  اخراج آن  »لبعض عدو
دو نيـز    دو كه خميرة آن    هم عداوت موجود در ميانشان بود و چون شيطانِ همراه با آن           

شـود؛ بـا آنكـه       كند، ضمير تثنيه به جمع، تبديل مـي       دو را رها نمي    با او عجين شده، آن    
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 ضمير به صورت    »يا آدم اسكن أنت   «: آنجا كه خداوند فرمود   ! ضماير در ابتدا مفرد بود    
يه شد   تبديل به تثب   »و كال منها رغداً حيث شئتما و ال تقربا        «واحد بود؛ سپس با عبارت      

دو، ضمير بـه صـورت جمـع بـه كـار رفـت و          و پس از اخراج و پيوستن شيطان به آن        
اهبطـوا  «فرمايـد     تا آنجا كـه مـي      »...اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم     «: خداوند فرمود 

  . ».....منها جميعاً
 يعني براي شـما در زمـينِ پـايين مـسكن و قرارگـاهي               »و لكم في األرض مستقرّ    «
دو را اغـوا كـرد بـه          حوا، به صورت حقيقي و بـراي شـيطان كـه آن            براي آدم و  : است

  .  و شيطان به همين شكل استانسان نيز براي »متاع إلي حين«در  و. صورت تبعي
 يعني شـيطان بـه وسـيلة آن درخـت،           »فأزلّهما الشيطان عنها  «: نزديك به تفسير باال   
دو از آن بـه    خـوردن آن  پـس، »فأكال منها«دو به ارث گذاشت  لغزش و خطا را در آن    

دو حاصـل شـده       رانده شده بـراي آن     ةسبب لغزشي بود كه از جانب شيطان نفرين شد        
شيطان و اغواگريش، آدم و همسرش را از بهـشتي          :  يعني »فأخرجهما مما كانا فيه   «. بود

 جمع به دليـل شـأن و مقـام اسـت، و             »و قلنا «. كه درخت ممنوع در آن بود، بيرون كرد       
از آن  !  آمد يعنـي آدم و حـوا و ابلـيس          »اهبطوا «اب بيش از يكي است؛    چون طرف خط  

  شـود  زيرا بنابر آنچه از آيات پيشين معلوم مـي        . »بعضكم لبعض عدو  «. بهشت فرود آييد  
دو، بـه   دو و آن ـ كه از جمله، اشاره به برتري آدم بر شيطان دارد ـ شـيطان دشـمن آن   

و اين محـل در زمـينِ       . ، دشمن او بودند   سبب گمراه شدن و اخراج شدن توسط شيطان       
منظومة شمسي، يا در بهشتي ديگر در فـضا  ] ديگر جايي از[موجود ما نبوده؛ بلكه يا در     

و لكـم فـي األرض مـستقرّ و         «. هاي نجومي و شمسي بوده است     و يا در ديگر منظومه    
يعنـي آنچـه كـه اكنـون برازنـدة شماسـت قرارگـاهي در زمـين نـه                   . »متاع إلـي حـين    

 براي هر زماني چون چنـين       ،اي موقت است، نه هر متاعي      هاست و متاعي و بهره     سمانآ
هـاي زمينـي بـراي مـدتي از زنـدگي            بهـره شود؛ زيـرا    هايي در غير زمين يافت مي       متاع
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هـا از ميـان   ها و سـيل مقدرتان در زمين است كه به علتي از علل، مانند تصادفات، زلزله           
  . رودمي

، از  ]وراء حجـاب  [آدم، پس از آن از پشت پرده        : يعني» ربه كلمات فتلقّي آدم من    «
پروردگار عامِ خود يعني رب العالمين و يا از پروردگار مقيد خويش يعني اميرالمـؤمنين               
و قائد الغرّ المحجلين، به شكل دريافت خاصي كه درخور خداوند دهنده و آدم گيرنـده       

 ظلماني و يا با القاي معلمان بزرگ از اصـناف           بود، با خطور و ظهور و با رفع حجابهاي        
هايي كه موجبِ از بـين   ، كلماتي را ـ از نوع صداها و يا نورها و روشنايي ...فرشتگان و 

رفتن حالت حاصل از نزديكي به درخت ممنـوع، بلكـه سـببي بـراي ايجـاد قابليـت و                    
و را پذيرفت؛ چه او     سپس آن پروردگار توبه ا    : »فتاب عليه «ـ دريافت كرد؛     دادشـاستع

نظر به روش، خصلت و كمال خـويش، در همـه زمانهـا و بـر عمـوم افـراد و در همـة                
اش و در رحمت خـاص      پذيرياحوال، بسيار توبه پذيرندة مهربان است و در كمال توبه         

هـيچ  و كسي در آن، با او شريك نيـست  هيچ رحيمي كه ويژه حق و منحصر در اوست        
  . قيدي براي او متصور نيست

ه كلمـات      «: تفسيري نزديك به آن    متعـديِ   ،آدمِ گناهكـار  :  يعنـي  »فتلقّي آدم من ربـ 
پيمـان و عهـد خداونـد بـه          ستمگر متجاوزِ از پروردگارش كلمـات را دريافـت كـرد و           

خلقـت تـا محـو زمـين        ابتـداي   گروهي كه همراه با شيطنت، از       آن  رسد،    ستمگران نمي 
هـايي   خـويش، دريافتهـاي مختلـف و آميـزه         هستند، آدم از پروردگـار عـالي و متعـالي         

تـر  گوناگون دريافت كرد و آن كلمات از يك سنخ نبود و گرنه در آن صورت، مناسـب                
مذكور كلماتي نكـره    » كلمات«؛ پس   »فتلقي آدم من ربه كلمة    «: شداين بود كه گفته مي    

 شدت تـأثر    كند؛ از آن،  و غيرمرتبط هستند كه امر قريب و جنس پايين آنها را جمع نمي            
فتاب عليـه   «. شودو اندوهش از سرپيچي و كفرانِ نعمت و سركشي بر مولي روشن مي            

 از او   ،هـا و خطاهـاي او      جبران لغزش  ؛ خداوند سپس با پذيرشِ    »إنّه هو التواب الرحيم   
  . پذير و مهربان استشك او بسيار توبهدرگذشت و بي

رود آييد؛ پس اين هبوط، تنها به يـك         يعني همگي از آن ف    . »قلنا اهبطوا منها جميعاً   «
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نفر از شما اختصاص ندارد؛ ضمناً اين اهبطوا، تكرار گذشته اسـت؛ جـز اينكـه امتثـال،                  
گويا پس از امر دوم يعني پس از همين امر بوده است و مواردي در اين سوره بـا آنچـه               

ن آدم به    تفاوت دارد و در آن اسراري است كه بيانگر متوسل شد           ،در سورة اعراف آمده   
  : توبه و دريافت و پذيرش كلمات خطير براي خسران و لغزش است

 يعنـي   »فإما يأتينّكم منّي هدي فمن تبع هداي فال خوف عليهم و ال هم يحزنـون              «
 ـ عقـل و نقـل بـا تمـام      باطني يا ظاهري ـ  كه هدايت من از كتب، نبوت، رسالتآنگاه 
د و به حسب طبع و فطرت، منتهي بـه          هاي مختلف آن به سوي شما بياي      ها و گونه  شكل

هدايتي حقيقي، كامل و جامع و يا ناقص و قاصر كه در بردارندة موفقيـت               : هدايت شود 
ـ بـا توجـه بـه اضـافه شـدن       اخروي باشد، در آن هنگام، هر كس از هدايت خاص من     

هـاي موجـود در راه ـ    هدايت به ضمير خداوند بريِ از هر لغزش و گمراهي و ضاللت
 نبـود    كه ـ وي روحي، معنوي، عملي، قلبي و جوارحي كند، بنابر قول خداوند تعالي           پير

ـ هيچ   خوف، ثمرة اين هدايت است و يا اينكه ابداعي از جانب خداوند پشت آن است              
  . دهدخوف و اندوهي به آنان دست نمي

آييد؛  يعني گفتيم همگي از آن فرود        »قلنا اهبطوا منها جميعاً   «: نزديك به تفسير فوق   
عاران نباشيد و براي شما مناسبت ندارد كه پس از ايـن امـر، بـار                 كاران و بي  پس، از بي  

گيرد؛ زيرا خداونـد    ها صورت مي  ديگر شما را امر كنم؛ هر چند كه امر از جانب واسطه           
  اش، به حسب مقام مناسـب خـود         آدم، پس از نافرماني اول و سركشي      . »قلنا«: فرمايدمي

  پي عصيان از امر ديگر يعني هبوط بـود؛   ن ـ در ـرّبيـبرار، سيئات المقـ چه، حسنات األ
 تكـرار   »اهبطـوا «؛ لـذا    استولي ظهور فعل امر در فور، به همراه امكان توبه، محلّ منع             

  . شد
:  يعنـي »فإما يأتينّكم منّي هدي فمن تبع هداي فال خوف عليهم و ال هم يحزنـون     «

 شما بيايد ـ يعني شق دومـي بـراي آن نيـست؛ زيـرا      آنگاه كه هدايتي از سوي من براي
دار پرورش جهانيان، بـدون هـيچ شـكي، قطعـي            آمدن هدايت از جانبِ پروردگارِ عهده     

اگر بنابر فطرت مستقيمِ موجود نزد خـويش،  : است ـ ولي انسان بايد در كار خود بنگرد 
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ايت خداوند تعالي است شود كه آن راه، همان هدخود را بر راه مستقيم يافت، معلوم مي
ها و نتايج متعددي در پي دارد؛ ولي اگر خـالف آن را در خـود ديـد، مـشخص                      و ميوه 

 بـه   »والـذين كفـروا و كـذّبوا      «شود كه هدايت خداوند به او نرسيده است؛ عبارت            مي
آيـد؛ پـس امـر در اينجـا         همين، اشاره دارد؛ بنابراين، هدايت، تنها از جانب خداوند مي         

و اختيار است؛ لذا آنان كه كافر شـدند و آيـات مـا را ـ كـه داسـتان آدم و       براي كشف 
 وشـوند و جـز    ـ تكذيب كردند، در آتش محـشور مـي         همسرش هم داخلِ در آن است     

در بهشت دنياي پـست شـيطاني بـسر    ] چند صباحي[رستگاران نخواهند بود و هر چند     
كلمـا ارادو ان يخرجـوا منهـا       «آتشي كـه    : برند، جاودانه در آتش جهنم خواهند بود      مي
خداوند همة مـا    » .شوندهرگاه بخواهند از آن بيرون روند دوباره به آن بازگردانده مي           ؛فيها دواعيا

  . در پناه خود نگه دارد] از عذاب آن آتش[را 
 بنابر آنچه مناسب سخن خداوندگاريِ ماست، آيـه از          »قلنا«: نزديك به تفسير گذشته   

 و تكرار ايـن عبـارت، نـشانگر مـشابه بـودن آيـه         »ا منها جميعاً  اهبطو«. متشابهات است 
آنگاه كه هدايتي از آيات تكويني يـا تـدويني از سـوي              »فإما يأتينّكم منّي هدي   «. است

 اينكـه علـي االطـالق و بـدون اسـتثناء از جانـب خداونـد تعـالي                   ...من براي شما بيايد   
ر كس از هدايت من پيروي عقلي،        ه »فمن تبع هداي  « .از موجبات تشابه است   باشد،    مي

 و جسدي و با همة ابعاد كند و يا يكي از آنها كافي است، پس آيه      يروحي، خيالي، نفس  
 يعني تمام مراحل ترس و اندوه       »فال خوف عليهم و ال هم يحزنون      «. از متشابهات است  

در تمامي منازل رونده در دنيا و آخرت، به سبب آن هدايت و يا به سبب نفـس سـخن                    
فال خـوف   «بندد؛ از اين رو آية       از او رخت برمي    »...فال خوف عليهم و ال هم     «: خداوند
 كه عديلي براي آن ذكـر نـشده نيـز           »إما« آية متشابه است؛ افزون با اين كلمة         »...عليهم

والذين كفـروا و  «. مشتبه و نامعلوم است و از رسم متعارف و عربي مبين به دور اسـت  
لم به اينكه اين آيات، آيات خداوند است، كفـر و تكـذيب، معنـايي                با ع  »كذّبوا بĤياتنا 

دهد و نه به هنگام علم داشتن؛ پس، از         ندارد و كفر و تكذيب، در هنگام شك دست مي         
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 چـه بـسا صـاحب نـار         »اولئك أصحاب النار  «. اين نظر هم اين آيه از متشابهات است       
 »هـم فيهـا خالـدون     «طبيعي  مانند مالك آن باشد؛ پس او صاحب آن نيز هست و بطور             

جاودان هم هستند؛ پس وقتي آيات، مشتبه هستند و شبهات آنها به وسيلة ديگـر آيـات                 
توان ادعا كرد كه تمامي قرآن متشابه است و شبهات آن با عرضه كردن              شود، مي رفع مي 

آيات خداوند دانسته شـود     ] عمق[شود؛ پس بايد سعي شود تا       آن بر اهلش، برداشته مي    
البته خداونـد از    . راي آنان هم جايز نيست كه به آن كفر ورزند و آن را تكذيب كنند              و ب 

  . هر كس داناتر است
  

  مسلك عارف و حكيم الهي 
تا  كه چه بسا جوهر قلم براي نوشتن آن خشك شود در حالي كه               سخني را گفتيم  » قلنا«

آدمِ كلـيِ سـعيِ     اي  : اندماج، خشك نـشود گفتـيم      بنابر   نهايت بساطت وجودي،  قيامت  
!  ابتدائي و بدايات و غايات در دو حركت نزولي و صـعودي            هاي  پراكندگيجامعِ جميعِ   

العللِ غائي اسـت،    علة ،كه همان وجوب ذاتي    عالي و نهايي     هدفهر  پس از رسيدن به     
برد و همان ات به سر ميكه در زير سايهـ رت  ـ رفيع هستي با همسجايگاهتو كه در آن 
ساكن در بهشت دنيوي،    ـ   ايد كه با او بسان هر مركّبي، زوجي تركيبي شده         ماهيتي است 

 كـه در عـين تفـصيل، مجمـل          ـ» و كال منها رغداً   « خداوند، دنياست    چون، غير ! شويد
 بهـشت   اين و به همراه همسرت از       جاي گير يعني به همراه همسرت در بهشت       ـ   است

اي   گـسترده  منـدي   مند شو، اين بهره     بهرهت  موجودا» الخلقيِ يلي «جنبةبه جز الوهيت از     
پس ـ   گيرد  زميني در برمي   و   آسمانيدر منازل مختلف اسمائي،     را  كه همة ماهيات    است  
 .سازد  را پر مي   و پايين  عوالم باال هاي  اي از گوشه  و هر گوشه  كند     را از عدل پر مي     زمين

 برابـرت ة موجـود در     حاطه شد گسترده ا هرگز به اين درخت در آن بهشت        : ]فرمايدمي[
 ستمگران،در سير نزولي و صعودي، نزديك نشو تا مبادا كه به سبب اين كار، در جرگة                 

 كنـار زدنِ پوشـش بـشريت و حجـاب ملَكيـت و              بـا  شـوي كـه      انمتجـاوز و  متعديانِ  
و در  نفـرين شـده     ؛ پـس، آن درخـت، درختـي         اند رفتهجبروتيت، از مقام آدميت بيرون      
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تر از گـسترة ميـان   ماده و هيوال دورتر از هر چيزي و گسترده.  است نهايت دوري و بعد   
خوبيها  همة كه اينكه ماده، مركبِ وصول به سفرِ چهارم است مگرزمين و آسمان است؛ 

 كردن از نهـي الهـي بـا نزديـك           گذر در همين سفر قرار دارند؛ پس،        بهشتها و   و خيرها 
ا اين حركت، زمين و آسمان به وجـود         شدن به آن، عين حركت حقيقيه ذاتيه است كه ب         

 از  تجـاوز  پيـدا شـد؛ پـس نهـي، مقدمـه اسـت و ظلـم و                  تهاآمد و عالمِ مـاده و صـور       
 حتمي الهـي اسـت و انـسان، ظلـوم و            ي و قضا  تقديرات نخستين محدوديت، مقتضايِ   

توانـد بـه نهايـت      جهول است و در او آخرين درجة قوة جهالت اسـت و او بـا آن مـي                 
  .  واسعه الهي برسدقدرت كلية

دو را بـه سـبب آن         شـيطان، آن   :»فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانـا فيـه        «
دو،   كرد و شيطان، همان شيطانِ سعيِ عام و وهم كلّيِ شامل اسـت و آن               گمراهدرخت،  

در عـين كثـرت     باشد كـه      مي زوجة ظلّيِ غير اصيل      همراه با و  » اسم اهللا  «وجود ظاهر به  
 بر اعيان ثابتة مالزم با اسماء الهي است؛ در چنين وضعي، شيطان توانست              تردهگس ،تامه
 از اجمال در عين تفصيل و از اندماج در عين انبساط بيـرون              »مما كانا فيه  «دو را از     آن
   .كند

وحدت ظلّيِ بسيط غيـر منبـسط       ،  دو را از رتبه، شرف      آن :»ما كانا فيه  مفاخرجهما  «
  . رون كردبر رؤوس و اعيان، بي

 با اين دستور، هبوط صورت گرفت؛ همچنانكه اين، از مرتبة آن آدمِ             :»و قلنا اهبطوا  «
   . به كار گرفته شد»و قلنا«اجماليِ اندماجي بود و به همين خاطر عبارت 

ضـرورت برخـي از شـما بـا برخـي           به  پس از امرِ به هبوط،      : »بعضكم لبعض عدو  «
  و خير، دشمن شـرّ و جهـات سـعي، دشـمن            دشمن هستيد؛ زيرا وجود، دشمن ماهيت     

اتفـاق  [گردند     جمع نمي   موسي بر امري كه مقدر شده،      وجهات محدود هستند و خضر      
   ].كنندنظر پيدا نمي

 شما در هيوال و بدن جزئي و كلّي در مـاده            براي» ر و متاع  قولكم في االرض مست   «
عمـومي  حاصـل از حركـات   كه نهايت حركت نزولـيِ  ـ و در مرتبه هفتمِ پايين  زمان و 
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 از مجـذوب حقيقـي يعنـي    اي كااليي و بهـره وديعه و  در زميناست ـ   آسماني هفتگانه
متاع «شما براي  است؛ پس  حقيقي؛ زيرا كه آن عاشق و معشوق وجود دارد ذات جاذبه،   

» التثريـب علـيكم اليـوم     « كه   جايگاهيتا زمان وصول به حد غير محدود و         : »الي حين 
 و اين نيرو، امداد غيبـي و متـاع،          وجود دارد، نيست متاعي    براي شما     آن هيچ مالمتي در  

 است تـا آنكـه موجـودات بـه غايـات و             در دو عالم نزول و صعود     مبدأ آن حركت عام     
نهايات اسمائي ذاتي خويش برسند؛ پس اين امر تنزل، خروج، حركت، صعود، هبوط و              

 متاعي امانتي است كه وقتـي     ستادن،شك استقرار و اي     بيرجوع، دائمي و پيوسته است و       
بـه اتمـام رسـيد بـا مـرگ طبيعـي و       ـ  قضا و قدرِ الهي تعيين شده  باكه ـ سررسيد آن  

  . شوداختياري، پس گرفته مي
   بـراي او بـود    عين ثابت آدم بـا كمـاالت مناسـبي كـه            : »فتلقّي آدم من ربه كلمات    «

و ـ تعين پيـدا كـرد   ات بود  نه آن تعياي كه شرط وصولِ او بمرحلهنزول به  پس از آن ـ
 آدم از جهـت مـشترك   .اتفاق افتـاد  در قوس صعودي دريافت به طور طبيعياين لقاء و  

، قابليـت   فراوان حـق   لطف   دليلگردد كه به    اي بر مي  عامِ طبيعي و ماهيت كلّي به لطيفه      
 و ايمان، مناط     افراد را دارد و نزد ارباب معرفت و ايقان و اصحاب شهود            همهانطباق بر   

 بـه وسـيلة   سركـشي  و نافرمـاني  از زدودنِ اشتباه، بدي،  آدم پس  .و مالك مشترك است   
كه مانند ديگر تجليات خداوند در خلقِ كلّي، مظهر رجـوع خداونـد        ـ   تـو بازگش  توبه

پيش ـ   روردگار مقيدش  از پ  »من ربه «ك را   پاكلماتي خاص و    ـ   ر است ـتعالي در مظاه  
فرا گرفت؛ كلماتي كه آدم به وسيلة آنهـا         ـ   ردـرا از پروردگارِ مطلقش فراگي    از آنكه آنها    

راض بدني، شهوي، غضبي    عهاي روحاني، نفساني و ديگر امراض و ا       خود را از بيماري   
كنـد و بـه وسـيلة آنهـا موانـع را از سـر راه وصـول او بـه هـدف،          و شيطاني درمان مي 

يني و خارجي و عينِ ذهنيت الهي هستند و         دارد؛ پس آن كلمات، كلماتي خاص، ع       برمي
 و  پـاكيزه نيز كلماتي نوراني هستند كه ظلمات اكتسابي و طبيعيِ حاصل از ارحـام غيـر                

زنند و آدم به خاطر همين دريافت و پذيرشِ كلمـات           را به كنار مي     غير شامخ  هاي  پشت
پـذيرد؛ بـراي     مي يابد و خداوند هم توبة او را      بود كه شايستگي و صالحيت توبه را مي       
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 . اي وجود ندارد در آن ناحية مقدسِ الهي هيچ بخل، جهالت، عجز و كار بيهودهاينكه
ـ چه برسد ست؛  فعل او ارادة خداوند تعالي زيرااي تكويني است؛ توبة مذكور، توبه

پس توبة او نيز از لوازم آن اراده است؛ همچنانكـه همـة كمـاالت اوليـه،     به غير اراده ـ  
، و اين رجوع و پذيرش از سوي خداوند         ، عين اراده و فعل اوست     عيني خارجي ه،  ثانوي

 دچـار شـدن   با وجود   ـ   اما آوردن رحمت   .حق است تواب و رحيم بودن     تعالي به دليل    
 غضبش پيشي گرفتـه  برپس از تواب، به خاطر اين است كه رحمت او ـ آدم به غضب  

و هـر چـه از اوسـت خيـر اسـت و             ر است و در آن غضب، رحمتي بوده است؛ از ايـن          
  . شود نميآميختهوجود، خيرِ محض است و هرگز شرّي با آن 

 تـر، تـر، خواركننـده   هبوط، هر اندازه بيشتر و دوري، هر چه سخت        . »و قلنا اهبطوا  «
تر، براي حركت بـه     المواد، براي صعود، شايسته   مادة به   تر تا برسد    غريبتر و   كنندهگمراه

تر و بـراي پايـداري آدمِ عبـور كننـده بـر             تر، بهتر و مستحكم   ديكسوي كمال مطلق، نز   
  ة حركت است  ـ كشيده شده صراطاو نخـست  . تر استمحكمـ از آن ماده كه خود، قو

 ـ فرود آمد ـ كه پس از آن جز عدم صرف نبودبه يك مرحله و سپس به آخرين مرحله  
فروتني و خضوعِ الزم، منيت به او با انانيت و و باال هبوط كرد و    جايگاه بلند   و وقتي از    

، پياپي از جانب خداوند تعالي هاي ويژه كمك، پستي همراه شد آن باشكست و هويتش   
  . آمدبه سراغش 

طولي، عرضي، ازلي و ابـدي، در  : هاي فراگيرة هدايت هم:»فإما يأتينّكم منّي هدي «
ي خداونـد تعـالي چيـزي       ؛ زيرا از سو   همتايي وجود ندارد  ؛ براي اين جمله     يكي شد او  

 رقيقـت و رفـرف  هدايتي كه معراجِ روح و بدن، معجون حقيقت و       : آيدجز هدايت نمي  
وصول به ظروف ملكوتيان، جبروتيان، الهوتيان و هاهوتيان است، البته با كنار گذاشـتنِ              

. گـردد رو به اعتباري از سفر اول و به اعتباري از دوم، مجرد مـي             ظرف ناسوتيان؛ از اين   
آورده  الحكميـة القواعـد    گارنده تفصيل اين موضوع را در يكي ديگر از آثار خود يعني           ن

زير جهنم تا باالي همة ـ كشيده شده از  در سير او بر صراط مستقيمِ  ها آشيانهاين . است
  . وجود داردـ ها آسمان
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  پس هر كس از هدايت واحد ذاتيِ احديِ عنقائيِ عمـائيِ خداونـد             »فمن تبع هداي  «
و اشـخاص پـايين و     ديگـر مـردم      خداوند تعالي غيـر هـدايت         هدايت زيرايروي كند،   پ

در ترين وجه است؛ زيرا ضمير واحد مـتكلم،         هدايت خداوندي، به بسيط     و آن،  باالست
 هـا در آن اسـت و       و بسيط الحقيقه، همة اشياء است؛ پس همة هدايت         معنا و لفظ است   

 از هـدايت الهـي اسـت و در آن           ما و ظـاهري   ن هدايت و    گمان و خيال  ها   هدايت ديگر
نـه از   » ونهم يحزن  ال و«ترسي كه معلول باشد      »ميهفال خوف عل   «توان گفت هنگام مي 

اي اي از مراتب و در هيچ مرحله      علت و نه از غير علت، غمگين نيستند و در هيچ مرتبه           
  . از مراحلِ عشقيِ مجذوبيِ حقيقي، غم و اندوهي بر دل نخواهد داشت

  
  



 

 

  

   چهلم تا چهل و ششماتآي
   بقرههسور

يا بني اسرائيلَ اذكُروا نعمتي الَّتي أنعمت عليكم و أَوفوا 

 و آمنوا بِما أَنزلت ،بِعهدي أُوف بِعهدكُم و إياي فَارهبونِ

مصدقاً لما معكُم و ال تَكونوا أَول كافرٍ به و ال تَشتروا بĤياتي 

 و ال تَلبِسوا الحقَّ بالباطلِ و تَكتموا ، إياي فاتّقونِثَمناً قليالً و

 و أَقيموا الصلوةَ و آتُوا الزَّكوةَ و اركعوا ،الحقَّ و أَنتُم تعلمون

نتُم ا أَتأمرونَ الناس بِالبِرَّ و تَنسونَ أنفُسكم و ،مع الراكعينَ

لوةِ و إنَّها  و استعينوا بِالصبرِ و الصتعقلون،تَتلُونَ الكتاب أفَال 

 الذينَ يظُنُّونَ أَنَّهم مالقوا ربهِم و ،لَكبيرةٌ إلّا علي الخاشعينَ

  أَنَّهم إليه راجعونَ 



 

 

  

  
نعمت مرا كه ارزانيِ شما داشتم به ياد آوريـد          ! اي بني اسرائيل   «

و به پيمان من وفا كنيد تا به پيمان شما وفا كـنم و تنهـا از مـن                   

را راست  ست  شماآنچه با   ام، كه   ه فرو فرستاده   و به آنچ   ،بهراسيد

 آن نباشـيد و  اي بـه    ناگرويـده شمارد، ايمان آوريد و نخستين      مي

 و حـق    ، نفروشيد و تنها از من پروا كنيد       اندكآيات مرا به بهاي     

 و نماز را بـر      ،را با باطل مياميزيد و آگاهانه حق را پنهان مداريد         

 آيا مردم   نندگان ركوع كنيد،  ركوع ك پا داريد و زكات بدهيد و با        

بريد با آن كه كتاب     خوانيد و خود را از ياد مي      را به نيكي فرا مي    

 از شكيبايي و نماز     ،ورزيد؟خوانيد؟ آيا خرَد نمي   را مي ] خداوند[

  ، اسـت  سـنگين گمان اين كار جز بر فروتنان،       ياري بجوييد و بي   

 و  ش هـستند  ديداركننده پروردگار خوي  دانند  همان كساني كه مي   

  ».گردند به سوي او باز مي
  



 

 

  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   سأله نخستم

  » بني «ةپيرامون كلم
گويا ] است» ياء«اصل آن   [: گويدزجاج مي : نظر است  اختالف» بني «در مورد اصل كلمة   

 مشهور،  2.]آورد؛  را شاهد مي  بنوت  داند    مي» واو «آن را اصل   [ و أخفش  1است» بنيت «از
در حالي كـه   ] اند كه فتوت آمده     و در رد قول اخفش گفته     [ند،  دانمي» ابن «اصل آن را از   

اسـت و   » ابـن  « و گفته شده كه كلمة مذكور، جمـع        3؛ واوي نبوده و يايي است     اصل آن 
داننـد و بـه    مـي 4كند، آن را شبيه به جمع مكـسر  چون شكل مفردش در جمع، تغيير مي      
 ،»بنـي «. قالـت بنـو عـامر     : گوينـد و مـي  اند    هافزودهمين خاطر به فعل آن، تاء تأنيث را         

 5.شـود مختص به ذكور است و چون اضافه گـردد در عـرف، إنـاث را نيـز شـامل مـي                    
 بدين خـاطر    6؛حقيقت است ] پشت پدر [ در پسران صلبي     اين كلمه : گويدساليكوتي مي 

 مين بـه  ، فرع پدر و بر او بنا شده است و براي ه           پسرتوان آن را از بناء دانست؛ زيرا        مي
                                                 

  . 48 ، ص10 ، جالعروس  و تاج330 ، ص1 ، جالجامع ألحكام القرآن. 1
  . همان. 2
هايي بود كه با توجه به        در متن عربي، حذف و نارسايي     (. 330 ، ص 1 ، ج الجامع ألحكام القرآن  : رجوع كنيد به  . 3

  .)منابع سخن در ترجمه اصالح گرديد
جمـع   «،آمـده ، نوشته شده، ولي شـكل درسـت آن، آنگونـه كـه در روح المعـاني                  »ةالكثرجمع  «در متن عربي    . 4

   ).مترجم (243 ، ص1، ج  روح المعاني:رجوع كنيد به. است» التكسير
  . 241 ، ص1 ، جالمعاني روح. 5
  . همان. 6
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شود كه ايـن كلمـه، امـري عـام و معنـايي             گويند؛ لذا معلوم مي   مي» بنت الفكر  «قصيده،
  . استعمال و تناسب استفراوانيفراگير است و اختصاص آن به اوالد به خاطر 

 باال گفتة   گذشتههاي   از آيين  برخيبر برخي مخلوقين در     » اَبناء اهللا  « اطالقِ اصطالح 
  ممنـوع  اوسـت  ره كاربرد اصطالح مذكور به خاطر ايهام كفـر كـه د           كند؛ البت را تأييد مي  

  1.باشد مي
بـه پيـروي از     » جـوهري  «در مجموع، كلمة ابن، ناقص اليـاء اسـت؛ شـگفت اينكـه            

  البته ممكن است وي، جمع بستن آن را به صـورت           2داند؛أخفش، آن را ناقص الواو مي     
  3.گرداندصل خود برمي خود بداند؛ زيرا جمع، اشياء را به ادليل» بنون«

جمـع   «اشكالي كه بر استدالل وي وارد است اين است كه اصـل مـذكور، در مـورد                
، بـه    گـاهي   و يا شبه مكسر؛ هر چند كه اين كلمـه          صحيحكاربرد دارد، نه جمع     » مكسر
ـ به كار رفته است؛ همانگونه كه » أ ُبين«جمع بسته شده است، ـ و مصغر آن  » إبنون«شكل 

  :دگويشاعر مي
  تيها األصاغرُ خُلـَّبينو                                   اُ

توانند شاهد مذكور براي شكل مصغر أبنون نيز شاذ است و نه آن و نه جمع آن نمي                
  . ند بر چيزي باششاهدي

  :گويدو ابن مالك مي
 4تبع و تأنيث و امرَئٍ ينِنَاثْو         و في اسمٍ است ابنٍ ابنمٍ سمع         
  ، بـا فـتح همـزه، بـه دليـل مفتـوح بـودن همـزة أب و أخ                  » أَبـن «توانـد مفـرد       و مي 

ه باشـد؛ زيـرا وي               بيشتر احتمال دارد   بنـائي اسـت     )فرزنـد ( كه اين كلمه از بنايه و بنيـ ،  
نيامـده  » بني يبنـو  «با اينكه    اين كلمه يائي است؛      شك  بيكه پدر، آن را بنا گذاشته است؛        

                                                 
  . همان. 1
  . 2286 ، ص4 ، ج و الصحاح241 ، ص1 ، جالمعاني روح. 2
  . 2286 ، ص4 ، جصحاح. 3
 از آن و در اسم و اُست و ابن و ابنم و اثنين و امرء، همزه به صورت وصل شنيده شده است و تأنيت آنها نيـز                      «. 4

  .4 الوصل، بيت ة همزةالفيه، فصل في زياد» ]ةأان، و امرت، اثنبنةيعني ا[كند؛  پيروي مي
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  نيز ممكن است به خـاطر مقايـسة آن         » بنوة « كاربرد . مراجعه كنيد  است به كتابهاي لغت   
  غنيمـت  . باشـد   مـي  امـري ميـان سـماعي و قياسـي        اشاره به اين باشد كه    و يا   » أخوة«با  

  .شمار
؛ از  باشـد كلمة براي اصالب و پشت پدري وضع شـده          اين   اين است كه     تر،  درست

در جهت رفع   ـ   دـ بر تأكي  حمل 1»ن أصالبكم ائكم الذين م  أبن «:قرآنآن در   اين رو تقييد    
] آبـرو [ از بـاب اَعـراض       بوده چـون  مورد اهميت   مسأله  ؛ زيرا   شود  ـ مي  الـابهام و اجم  

  .است
   

  مسأله دوم

  »اسرائيل« ةپيرامون كلم
 ماننـد   2إسرائيل، إسرائل، إسرَأََل، إسرَئل، إسراييل، إسرال با الف اماله شـده، و إسـرائين             

 ه شكلـب ـ  هدـآنچه گفته شـ بنابر هـكلماين  و جبريل و جبرين است؛ سجيل و سجين
  . شودجمع بسته مي» أسارل «و» أساريل«، »أسارلة«

 از  اينكـه باشـد؛ بـدون     شـده   ) ع( علم براي يعقـوب    به غلبه كلمة  اين   نيست كه    دور
و بـه   [عربي  » عبداهللاِ«اي مركب و به جاي      آغاز، براي او علم باشد؛ زيرا اين كلمه، كلمه        

 موجـود در » ئيـلِ  «در اينجـا، هماننـد پـسوند      » ئيـل  « اسـت؛ پـس    ]معناي بندة خداونـد   
 عربي باشـد نـه      ،»إسراء «است و احتمال دارد كه كلمة     » و ميكائيل » عزرائيل«،  »جبرئيل«

موسوم اسـت؛ بنـابراين، كلمـه    ، »بني اسرائيل «به سورة» إسراء « سورة اينكهعبري؛ براي   
  . غنيمت شمار. گرفته شده است»ن الذي أسري بعبدهسبحا«مذكور از 

   

                                                 
  )23/ نساء . (»پسرانتان كه از پشت شمايند«. 1
  . 241، ص 1المعاني، ج   و روح331، ص 1الجامع ألحكام القرآن، ج . 2
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  مسأله سوم

  » اذكروا «پيرامون كلمة
در : آن چيز را در ذهن خود حفظ كرد و ذَكَرَ الـشيء بلـسانه             : ذَكَرَ الشيء ذكراً و تَذكاراً    

 ؛»علـي  «گيرد و گاه بـا    مفعولِ دوم مي  ،  »الم «اين فعل، گاه با   .  صحبت كرد  چيزمورد آن   
 اسـت و  يـادآوري كـر بـه معنـاي     و ذ١ُ»ال تأكلوا مما لـم يـذكر اسـم اهللا عليـه           «مانند  

شـكل مـضموم را، مخـصوص قلـب و     ـ كه از كسائي است  ـ  بنا بر قولي  الموارد قربأ
   2.داند مخصوص زبان مي)ذكر (شكل مكسور را

 ميـان مـصدر و اسـم مـصدر خلـط      اين اشكال وارد است كـه افاضل،  بر بسياري از    
كـه از غيـر ثالثـي    ـ ند؛ زيرا شكل مكسور اين كلمه، مصدر و شـكل مـضموم آن    اكرده

 صرف آمـده، اسـم مـصدر    كتابهاي روش آنان و همچنانكه در ـ بنابرمجرد گرفته شده  
 اسمي از إذكار و تذكير است؛ بخشي        3 آمده الموارد  قرب آنچنانكه در أ   ،»الذكري «است و 

  . گذشتاز بحث پيرامون اين قاعده، پيش از اين 
است؛ از همين روسـت كـه در   ـ با كسر  ـ بر اساس آنچه گفته شد اصل، همان ذكر  

كـر  ذُنبود  قرآن عظيم حتي براي يكبار هم اين كلمه، مضموم نيامده است و شايد همين               
يـا از سـوء ادب    را موجب شـود آن  براي  اصالت  نبود  ، ضعف شكل مضموم و      در قرآن 

بـا آن   عرب  ه ادبيات   ـكـ   مـريـود كه در قرآن ك    بو گرنه مناسب مي   عرب جاهلي است    
  . شدذكر ميـ زنده شد و براي هميشه باقي ماند 

لم يكـن شـيئاً      «و به ويژه در عبارت قرآنيِ     » ذكر«بكارگيري  ، از موارد    افزون بر اين  
آيد كه كلمة مذكور، به معناي حفـظ در          به نظر مي   ».چيزي در خور ياد كردن نبود      4؛مذكورا
يداري و توجه و يا در برابر فراموشي، سهو، غفلت و غير آن نيست، بلكه معنايي                ذهن، ب 

                                                 
 )121 /انعام  (.»آن برده نشده است، نخوريد از آنچه اسم خدا بر«. 1
  . 371ـ  370، ص 1، ج الموارد قربأ. 2
  . 371 ، صهمان. 3
  . 1 /انسان . 4
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ي تام، مشترك است؛ پس     »ليس «فراگيرتر دارد؛ زيرا همة اين معاني در عدمِ وجود و در          
  ي تامـه   »كـان  «ي تامه اسـت؛ البتـه، اصـطالحِ       »كان«جايگاه رساندن معناي    اين كلمه در    

  خـالف  ؛ ولـي ايـن      تامـه دروغـي بـيش نيـست       » كان«ه  و گرن از اصطالحات آنان است     
ه قابل اعتنا و ذكر نبوده و وقتي ـكـ اي از آدم  هـ؛ شايد هم آيه به مرتباستدرك و فهم 

ـ اي نداشته تا پيرامون آن، سخن گفته شود  كه او در آن عهد، زندگي اجتماعيِ متمدنانه
  .؛ پس بايد در آن انديشه كردنظر دارد

   

  ممسأله چهار

  » عهد «پيرامون كلمة
 كلمـة و تحقيـق   شد؛ شـرح  بحث »مت عليهم أنع «به هنگام تفسير  » تنعم «پيرامون كلمة 

آيه  »ا أيها الذين آمنوا أمنوا أوفوا بالعقودي«به هنگام تفسير ـ  تعالي  شاءاهللا ـ إننيز  » وفاء«
  .اول سورة مائده خواهد آمد

بـه معنـاي حفـظ و       اصـل آن     ـ 1ه است  آمد الموارد  قرب آنچنانكه در أ   ـ» عهد «كلمة
و ايـن    2.برگزيـده اسـت   رعايت لحظه به لحظه است؛ راغب اصفهاني نيز همين معنا را            

 وآيـد؛     عهد، گاه به صورت الزم و گاه به صورت متعدي مي           اينكه است؛ براي    نادرست
 ست با ا»؛ سفارشوصيت «، ملتزم بود؛ زيرا عهدي كه به معناي  ريشه براي آن  بايد به دو    

 متعـدي   خود بـه خـود    به معناي وفا و حفظ كه       » عهد «شود؛ به خالف  متعدي مي » إلي«
  . است

ي وضـع شـده باشـد كـه نتيجـة هـر دو              يبـراي معنـا   » عهد «البته، ممكن است واژة   
 ،»وصـيت  «ازو چنانچـه    ناپذير است    و حكمِ محكمِ تخلف   » قرار «معناست، و آن، همان   

 ؛ پـس ايـن اَولـي اسـت    آيد بدست ميده و محافظت نيز     شود از معامله، معاه   حاصل مي 

                                                 
   .842 ، ص2الموارد، ج  قربأ. 1
  . 350القرآن، ص غريبالمفردات في . 2
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ال ينـال   « :؛ چـه ماننـد    آيـد محفوظ در تمام مشتقات خود به حساب مـي        اي    ريشهچون  
إنّ العهد كـان    «و يا از    » .هر بار پيماني بستند    2كلّما عاهدوا؛ « باشد يا از     1»عهدي الظالمين 

عهـد و عقـد دو معنـاي    : گويـد  كه مير نظر مشهو؛ ».همانا از پيمان خواهند پرسيد    3؛مسئوالً
كند؛ با اين تفاوت كه عقد، عهد محكم است؛ شـرح           نزديك و مساوق دارند آن را تأييد مي       

شاءاهللا تعالي ـ  ـ إن» ال ينال عهدي الظالمين«تر به هنگام تفسير مسأله به شكلي گسترده اين
  .آيدمي

   

  مسأله پنجم

  » اول «پيرامون كلمة
بنـاگزاري واژة اول، از همـزه،       «: قولِ خليل را نقل كرده كه گفته اسـت        راغب اصفهاني،   

نيـز نقـل    » دو واو و يك الم     «رو بر وزن فَعل است؛ همچنين از       واو و الم است و از اين      
 وجـود  كميبه جهت  ـ  شده است؛ بر اساس اين نقل، وزن آن أفعل است؛ نظر نخست

بـه نظـر   تر  فصيحنسبت به نظر دوم، ـ كي باشند  ي» ددن «اي كه فاء و عينِ آن مانند كلمه
آيد؛ پس بر اساس نظر نخست، واژة مذكور از آلَ يؤول و اصل آن آولَ بـوده اسـت                   مي

     حرف مد ادغام شده اسـت؛ همچنـين ايـن كلمـه در اصـل،                حروف،كه به علت كثرت 
  4.»صفت بوده است

ر آ «وقتي كه در برابـر    » اول«:  است براي من معلوم شده   آنچه   قـرار گيـرد، اسـم      » خـ  
  قرار گيرد، اسـم تفـضيل اسـت؛ پـس          » أُخري «و» آخَر «فاعل است و وقتي كه در برابر      

ر      «تـوانيم آيـة   بنابر شق نخـست، مـي      ل و اآلخـرو   را مثـال بيـاوريم؛ از ايـن        5»هـو األو  
                                                 

   .124 /بقره . 1
  . 100 /بقره . 2
  . 34 /إسراء . 3
  . 31القرآن، ص  غريبالمفردات في . 4
  . 3 /حديد . 5
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  در ـ پـس از تبـديل بـه واو     ـ بوده اسـت و همـزه    » آوِل «اين كلمه بر وزن فاعل، يعني
ل  « دوم ادغام شده است و بنـا بـر شـق دوم بـر وزنِ               واوِ و  ، آسـان  مطلـب . اسـت » اَفعـ   

  .  استروشن
  

  مسأله ششم

  » اشتراء «پيرامون كلمة
 اصل  اينكهاما در   . مانند شراء به معناي تمليك، تملّك و تبديل و قبول آن است           » اشتراء«

لمة مـذكور بـراي معنـاي     كاينكهدر اين كلمه، مبادله در اموال عرفي اعتباري است و يا         
        نظـر وجـود      ما بيشتر به كـار رفتـه، اخـتالف          در زمان  رايجاعم بوده ولي در بيع و شراء

ندارد؛ مگر اينكه  دارد؛ نظرِ نخست، دور از ذهن نيست؛ پس در اسناد آن، مجازي وجود  
 آن در اخـص، موجـب       بكارگيري اعم بوده، ولي كثرت       هر چند  كلمه،ريشه  : گفته شود 

بـه صـورت     در معنـاي ريـشه        لفظ ايندور گردد و در نتيجه،      » اعمِ اصل «از ريشه   شده  
نـه  زمـان ـ   مسأله در اين :  گفته شوداينكهمجاز به كار رود و نياز به قرينه پيدا كند و يا 

معامالت، غير از محيط استعمال و دايره و گردونة  اينكهاينگونه است؛ يا  ـ   نزولدوران
 گفتـه  بنـابراين، آنچـه  صل و فرع در هر محيطي، محفوظ اسـت؛    كاربرد است و معناي ا    

 نـامعلوم اسـت؛ پـس در ايـن          بـه جـد   شود كه اين كلمه در قرآن كريم، مجاز است          مي
و ال   «صورت تفاوتي ميان اشتراء و شراء نيست؛ البتـه چـه بـسا، آمـدنِ حـرف بـاء در                   

براي  اين كلمه، مجاز بوده و        را به وجود بياورد كه     گمان اين   »تشتروا بĤياتي ثمناً قليالً   
 مجازيت و تاريخِ حركت لفظ از حقيقت به مجاز، باء بر آن داخل شده تا ملّـت       رساندن

  . داند البته تنها خداوند مي. اسالم، متوجه درجة هوشياري كتاب عزيز بشوند
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  مسأله هفتم

  » لبس «پيرامون كلمة
  بـر وزن  ـ ه غيـر آن كـرد و لَـبِس الثـوب      لَبس عليه األمرَ؛ يعني امر را مخلوط و شبيه ب

  ملبه معنـاي پوشـاندن و   ـ با سكونِ باء  ـ بس  ـَلّال و 1يعني خود را با پيراهن پوشاندـ ع
 پوشـاندن  ويـژه آيد؛ ولي لُبس، اينگونه نيـست؛ چـون    مي)آميختن (نيز به معناي التباس   

ذكـر  » پوشيدني «به معناي ـبا فتح الم و سكون باء  ـ است؛ ولي در مفردات راغب لَبس  
 چنين نظري، اشتباه است؛ آري، اصلِ لغت، همان پوشاندن اسـت؛ بـا ايـن                2شده است؛ 

تفاوت كه اين پوشاندن، گاهي به معناي پوشاندنِ بدن از سرما و گرما و گاهي به معناي                 
  . پوشاندنِ حقيقت از بروز و آشكار شدن است

 نيز با معنـاي التبـاس، آشـفتگي و    3»بل هم في لبس من خلق جديد      «: دسخن خداون 
 روشن و اين با اندكي دقت،    و لباس است   پوشاندن   همسازو  همسازي ندارد   سردرگمي  

  . شودمي
  

  مسأله هشتم

  » ظنّ «پيرامون كلمة
 يعني آن چيز را دانـست و بـه   :زيد را متهم كرد و ظنَّ الشيءـ از باب نَصر  ـ ظنَّ زيداً  
  بـه   و   ،آيـد  بـراي داللـت بـر رجحـان و برتـري هـم مـي               ايـن فعـل   .  كرد پيداآن يقين   

بـر مبتـدا و خبـر داخـل     ـ مانند رأي و علم و ديگر افعـال قلـوب    ـ كه  معناست همين 
  4.شود مي

هـر گـاه   : آيدبه دست مي» اينشانه « اسمي است كه از  ظنّ: گويدراغب اصفهاني مي  
                                                 

  . 1125 ، ص2 الموارد، ج قربأ. 1
  . 447 القرآن، ص غريبالمفردات في . 2
  . 15 /ق . 3
  . 733 ، ص2 الموارد، ج قرب أ:رجوع كنيد به. 4
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ار ضعيف شود از توهم تجاوز شود و هر گاه بسياين نشانه، قوت گيرد، منجر به علم مي      
  1.كندنمي

 بـراي مـن روشـن شـده        است؛ ولي چيزي كه      روشنبه طور كلي، معناي اين لغت،       
 اسـت،    پيش دارندگان آن يقينـي    در موارد اعتقادات باطل كه      فراوان  است كه اين لغت،     

 كـه در آن سـستي        وضع شده   چيزي اي كه گويي اين كلمه براي     رود؛ به گونه  به كار مي  
 از جهت بطـالنِ متعلـق     احتمال و شك است و يا      ا آن ب  همراهياست و اين يا به خاطر       

كه اين كلمه در معناي مذكور، حقيقت اسـت هـر چنـد چنـين               گويم    نمي من. آن است 
؛ هـر چنـد   شود اراده مي علمِ مطابق با واقع،   ،»يقين « نيست؛ همچنانكه از   هم دور چيزي  

ايـن   روشن است؛ علم نيز همينگونه است و يـا           چنانكهنيست  در آن    حقيقت   لفظ يقين 
نوري است كه خداوند آن علم ـ به خالف قطع ـ    اَولي است؛ زيرا علمنسبت به مطلب 

  . پس به دقت بنگر2.افكندرا در دل هر كس بخواهد مي
الـذين يظنّـون أنّهـم    «كـه ظـنّ در    خـواهيم داد  ـ شرح تعالي  شاءاهللا ـ إنبه زودي  
  . البته خداوند، داناست.  استكارظاهر، ظنِ خطا به 3»مالقوا ربهم

  

  مسأله نهم

  »مالقات«پيرامون كلمة 
 و منظور از يوم التالقي، روز قيامت است و          ! با او روياروي شد و ديدار كرد       :مالقاةًالقاه  
و انديـشه  جهت عدم اعتبار فكـر   ازـ با اين تفاوت كه تماس  : تماس است» لقاء «اصل

ـ در مس و لقاء، اخص است؛ همچنين گفته شده كه لقاء به معناي رؤيـت  اشد ب مي اعم  
  4.آيدو ديدن نيز مي

                                                 
  . 317ص  القرآن، غريبالمفردات في . 1
  . 224 ، ص1 بحاراالنوار، ج: نگاه كنيد به. 2
  . 46 /بقره . 3
  . 1157 ، ص2الموارد، ج  قرب أ:رجوع كنيد به. 4
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گفته شده كه لقيه يلقاه در ادراك با حس، بـصر و            «:گويدراغب در مفردات خود مي    
  1.»رودبصيرت به كار مي

بنابر آنچه گفته آمد، تماسِ جسمي در مفهوم لقاء، معتبر نيست و به همين جهت در                
 در  مالقـات و ديـدار    رو    از ايـن   2 شـده اسـت؛    بـه روبـرو شـدن تفـسير       ،  المـوارد  أقرب

  . شودروحانيات، حاصل مي

                                                 
  . 435 القرآن، ص غريب المفردات في. 1
  . 1157 ، ص2الموارد، ج  قربأ. 2
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  قرائت 
 1.، با ياء آشكار خوانده است»فارهبوني«را به شكل » فارهبون«ابن أبي اسحاق ـ 1

 2.اندقرائت كرده» اسرايل«را » إسرائيل«حسن و زهري ـ 2

 3. قرائت كرده است»إسرائل«اخفش كلمه مذكور را ـ 3
بـا نـون از قطـرب نقـل شـده           » إسرئين«و  » إسرال«قرائت كلمة مذكور به شكل      ـ  4
 4.است

هـايي كـه در مـورد كلمـة         هـا ميـان گـويش     بدون هيچ شكي، گزارشگر اين قرائـت      
  . وجود دارد با قراءات، خلط كرده است» إسرائيل«

دارد وصـل، آن را ثابـت مـي       در  : استرفته   به تفصيل    »فارهبون« ياء   ابن كثير در  ـ  5
 5.كندولي به هنگام وقف، آن را قرائت نمي

شـود؛ پـس     به خاطر انسجامِ نظم در قرائت، متحرك خوانده مـي          »نعمتي «اما ياء ـ  6
 . نبايد خلط كرد

  قرائـت كـرده    » فّأو « را به صورت مـشدد يعنـي بـه شـكل           »فأو «زهري كلمة ـ  7
 6.است

                                                 
  . 176 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
  . 231 ، ص1 ، ج و الجامع ألحكام القرآن92 ، ص1 ، جالبيان مجمع. 2
  . 92 ، ص1، ج البيان مجمع. 3
  . همان. 4
  .همان. 5
  . 175 ، ص1البحرالمحيط، ج  و 232 ، ص1 ، جألحكام القرآن  الجامع. 6
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  نحو و اعراب
رسـد و آن اينكـه الزم اسـت ضـميرِ           اشـكالي بـه نظـر مـي       » اي فارهبون إي «در عبارت 

محذوف، ضمير مذكور را تأكيد كند؛ ولي چنـين چيـزي متعـارف و مرسـوم نيـست و                   
ضـمير  ايـن   تواند آن را نصب دهد؛ پس ناچار بايد محذوفي در كار باشد تا              مذكور نمي 

و بر  » ارهبوا إياي فارهبون  «ني  آيد يع مذكور بر آن داللت كند؛ پس جملة مكرّر، الزم مي         
 مبتدا باشد، دخول فاء بر خبـر        »إياي«شود و اگر    اين اساس، قرائت فتح نون، متعين مي      

» زيـد فقـائم    « شرط و يا غير واقع در موضع شرط، نيز نادرست است؛ همچنانكـه             بدون
 جايز  در جايي به آن تصريح كرده و آن را        ) ره(شبيه به غلط است؛ هر چند شارح رضيِ       

لـذا  ! تواند مبتدا به شـمار آيـد  نمي واقع مفعول استدر  چيزي كه اينكهدانسته است؛ با    
  . جاي تأمل دارد

 بالغت است و چنين چيزي      پيروانصاف اين است كه تأكيد لفظي، معياري نداشته و          
خواه تأكيد ضمير براي ضمير باشد و خواه جمله براي جملـه؛ امـا              : در اينجا جايز است   

:  به نظر ما، به سبب فعل متأخر است؛ زيرا مانند اين است كه گفتـه شـود                 »إياي« نصب
رو آنچه كه از سجاوندي نقل      زيداً ضربت زيداً؛ از اين    : ضربت زيداً زيداً و يا گفته شود      

  .  نادرست است1شده،
 نيـز   ديگـر بحث جاهـاي  خواهد آمد، »إياي فاتّقون«همچنانكه در ـ از آنچه گفتيم  

  . شودي مروشن
 مشكلِ عدم تطابق خبر و مبتدا در مفرد »و ال تكونوا اول كافر به   «در عبارت قرآنيِ    

  . آيدو جمع به نظر مي
  :كندهمان است كه ابن مالك اشاره مي پاسخ
  2أُلزِم تذكيراً و أن يوحدا    و إن لمنكور يضف أو جرِّدا       

                                                 
  . 175 ، ص1 البحرالمحيط، ج. 1
  . 4الفيه ابن مالك، مبحث أفعل تفضيل، بيت . 2



 483  46 ـ 40تفسير آيات 

 

بدون الـف و الم و اضـافه بيايـد پيوسـته     افعل التفضيل، اگر به نكره اضافه شود، با     «
  ».ماند مذكر و مفرد باقي مي

افعل تفضيل است نه وصـف؛ پـس الزم اسـت           » اول «پيش از اين گفته شد كه كلمة      
  . دقت شود

 مشكل، جمعِ ميان باء داخل بر مـثمن بـا           »و التشتروا بĤياتي ثمناً قليالً    «ت  در عبار 
       بـه   مفعـولٌ » آيـاتي «ه  متعدي است؛ پس چنانچ   ،  خودمفهوم ثمن است؛ با آنكه اشتريت

 نيـز  »ثمنـاً «آيد؛ از سوي ديگر، حـذف حـرف جـاره از           باشد، خروج از قاعده، الزم مي     
 جـايز   ]نياوردن حرف جـرّ    [خالف قاعده است؛ زيرا نصب آن تنها از باب نزع خافض،          

مطـابقِ  است و نزع خافض نيز منحصر به موارد خاصي است و بنا بر نظر صاحب الفيه                 
  . با قاعده نيست

بـه  ـ به خاطر مجاز بـودنِ شـراء    ـ نظر در اين اشتراء  :  بايد گفتاين مشكل حلّ در
 .به، داخل شده اسـت     مجازيت و تبادل، حرف باء بر مفعولٌ       براي رساندن مبادله است و    

جـايز اسـت؛ زيـرا    ـ  متعدي باشد  به خودهر چند فعل، ـ و يا اينكه دخول باء بر كلمه  
كفـي  «: دشود، ماننـ  طور كه اين حرف بر فاعل نيز داخل مي        كند؛ همان  را تأكيد مي   كلمه

   1»باهللا شهيداً
موارد استثناء مذكور، مخصوصِ قرآن كـريم و   : توان گفت  مي »ثمناً«اما دربارة نصب    

همچنانكـه در آيـة     ـ   نادان اين است كه     تر  سخن نزديكتر و قوي    مورد ما از همانهاست،   
خرد و ثمن در آن ثمن را با آيه ميـ  آمده  ».گرفتند] ناچيزي[و با آن بهاي  2؛اًمناشتروا به ث«

  .  و كاال بوده استمتاعروزگاران، 
 دو »و استعينوا بالصبر و الصلوة و إنّهـا لكبيـرة إلّـا علـي الخاشـعين       «ت  در عبـار  

  سـلبي اسـت نـه      هـاي   ويژه جملـه   مستثناي مفرّغ،    اينكه نخست: رسدمشكل به نظر مي   
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  .  است»و إنّها لكبيرة«ر  از ناحية مجهول بودن مرجع ضمير ددوم و ،ايجابي
 نحـوي   هـاي   برخـي نوشـته   در  خاطر دارم   پاسخ مشكل اول، آن چيزي نيست كه به         

إنّهـا مـا    «: باشـد    چنين مـي    آيه مراداند   و گفته  است در حكمِ سلب،     آمده است كه جمله   
 اسـت؛   صـواب  به دور از     سخنيزيرا چنين   »  علي الناس إلّا علي الخاشعين     صغيرةكانت  
سـلبيات  «در مثـل     مفرّغ به سلبيه     اختصاص استثناي : انداست كه گفته  پاسخ چنين   بلكه  
 كه اداتي و يا حرفي بـا خـود ندارنـد؛            »ال إله إلّا اهللا    «است؛ مانند عبارت قرآني   » بسيطه

نانكـه گفتـه    را بـا خـود دارد؛ همچ      » علـي  «به خالف موضوع مورد بحث ما كه حـرف        
  . » إلّا عند الجاهلينالطائفة مكرمةإنّ لهذه  «:شود مي

هـاي ادبـي پيرامـون      ها و مناقشه  به هر حال بر اهلش پنهان نيست كه امثال اين نكته          
قواعـد نحـوي و     [آن قواعـد،    بيـشتر    اينكـه كاربردهاي قرآني، از كميِ تدبر است؛ براي        

اي بر بالغـت  اند؛ لذا چنين ايراداتي، خدشه     از اين كتاب آسماني عظيم گرفته شده       ]ادبي
  .كندقرآن وارد نمي

   
  آگاهي

تكتمـوا  «چنـد احتمـال وجـود دارد و همچنـين در            » أنزلت مـصدقاً  «: وندكالم خدا در  
حال از ضمير محذوف، يا حـال       » مصدقاً«: ؛ مانند اينكه  »و تنسون أنفسكم  «و در   » الحق

آمنوا بما انزلت من حيث كونـه       «:  است؛ يعني  از ضمير متكلم مذكور و يا به حكم تمييز        
مصدقاً لما معكم؛ ايمان آريد به آنچه نازل كردم از اين نظر كـه آنچـه را كـه در دسـت                      

ايـن احتمـال،    . اسـت » مـا «احتمال ديگر، مصدري بودنِ     . »شماست تصديق كننده است   
  . استدورياحتمال 

  .  قبل از حالِ ديگرنه حالِـ  عطف است »و تكتموا« اينكه عبارت و ديگر
 گفتـه   ولي آنچه وجود دارد؛   ] عطف، حال [دو احتمال   » و تنسون أنفسكم  «ة  در جمل 
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نادرسـت   1مقـدر اسـت   » أن « عطف بر ظرفيت و منصوب به      »و تكتموا «ة  شده كه جمل  
  . است  از عربي مبينبه جد بيروناست؛ زيرا 
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  رسم الخط
برخـي از پژوهـشگران    كه آنجا تا   استفراوان شده    همزه اختالف    نگارشدر چگونگي   
اين ولي  اند    نگاشته اين مسأله    جدا و مستقل در   اي  رساله) ره( علّامة قزويني  معاصر مانند 

 به هر حال آنچه از تفـاوت نوشـتاريِ همـزة كلمـة            .  نيست من در دسترس    اكنون رساله
 كلمه دارنـد؛    هايي است كه قرّاء از اين     شود، به خاطر قرائت   در اينجا ديده مي   » اسرائيل«

هاي قرآن در كتابت اين حرف، متفاوتنـد و ايـن، نتيجـة سـوء تـدبير و                  رو نسخه از اين 
هـا ايـن     نيست كه بيشترِ نسخه    دور. برداران از تمامي جهات است    ضعف مراقبت نسخه  

اند دو  هايي اكتفا كرده  كساني كه به چنين نسخه    . نوشته باشند » اسرائيل «كلمه را به شكل   
 همـزة نخـست،   نگـارش در ـ همچنانكـه پيداسـت    ـ اند؛ ولي اين  ياء گذاشته زيرنقطه 

  . خالف اصل است
 اينكـه با واو، هيچ توجيهي ندارد؛ مگر به اعتبـار  » صلوة«نگارش  كه   در پيش دانستي  

گرداند، به اين شكل    است و چون جمع، شيء را به اصل خود بر مي          » صلوات «جمع آن 
 و تفصيل اين ! واو از حروف اصلي آن نيستبا اينكهت؛ نوشته شده اسـ يعني با واو  ـ 

  .نكته، پيش از اين گذشت
نويسند؛  مي» ةزكا«و » ةصال«را به شكل » ةزكو«و » ةصلو« كه در زمان ما مرسوم شده
 دليـل رهيز از اشتباه با كلمه تذكيه و يـا بـه            به خاطر پ  » ةزكا«شايد انتخاب واو در كلمة      
؛ همچنانكه در برخي جاها همينگونـه اسـت و يـا شـايد بـه                جواز قلب ياء به واو باشد     

  . خاطر عدول معنا به معنايِ مصطلح باشد؛ پس بايد اين لفظ، بدينگونه باشد
  

   يادآوري
را است كه بعد از واو جمع در افعال و اسماء، حرف الـف              شده   رسم بر اين     نگارشدر  
 و ايـن، توجيـه و       »و مالقوا ربهم  «و  » و تكتموا «،  »ال تكونوا «،  »آمنوا« مانند   افزايند؛  مي

شوند؛ به ويژه در كلمة اخيـر       ؛ زيرا چنين كلماتي با كلمة ديگري اشتباه نمي        ددليلي ندار 
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هايي  اضافه شده است و شايد دليل افتادنِ اين حرف در برخي از مصحف             »ربهم «كه به 
  . شد كه در نزد نگارنده موجود است همان چيزي باشد كه به آن اشاره

در [ج حتي در ديگر نوشـتارهاي عـادي اسـت؛ شـايد رازِ كـار                اين مطلب كاري راي   
به خاطر پرهيز از به اشتباه افتادن خواننده در خصوص          ] نگارِش الف در آخر فعل جمع     

» ال تـشتر  «واو آخر فعل جمع با واو عطف در مفرد باشد؛ مثالً در مورد نهي مفرد ماننـد  
راي بعد از خود بـه وسـيلة واو، بـا شـكل جمـع آن                عليه واقع شدن ب   در حالت معطوف  

» ال تشترو آياتي فيما بيـنكم      «شود؛ زيرا هر دو، اگر الف نداشته باشند به شكل         اشتباه مي 
 به ما فرمان    »و ال تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق       «ة  قرآن هم با آي   . شوندنوشته مي 

  . درياب و غنيمت دان. نياميزيمرا به هم» باطل «و» حق «دهد كه اشتباه نكنيم ومي
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  بالغت و فصاحت

  وجه نخست

  پيوند ميان آيات
   دعـوت بنـي اسـرائيل اسـت بـا آيـات پيـشين كـه راجـع                   دار  عهـده ميان اين آيات كه     

 پيوســتگي برقــرار اســت؛ روايــيبــه آفــرينش آدم و داســتان اوســت نهايــت و شــدت   
  وا بĤياتنا أولئـك أصـحاب النـار هـم     و الذين كفروا و كذّب «:فرمايدخداوند تعالي مي  

   و آنـان را اينگونـه مـورد         »يـا بنـي اسـرائيل     «: فرمايـد و در پـي آن مـي      » فيها خالدون 
   ؛»و ال تكونوا أول كافر به و ال تـشتروا بĤيـاتي ثمنـاً قلـيالً               ... « :دهدخطاب قرار مي  
كـه  ـ از آن روشِ جـاري و معمـول، يهـود را     پـس  شود كـه خداونـد،   پس مشاهده مي

   خطـاب  ـ ويـژه مـورد  ترين دشمنان اسـالم و مـسلمين هـستند     ترين و لجوجسرسخت
هاي دنيـا را بـه يـاد آنـان          كند؛ نعمت دهد و با زباني نرم به دعوت آنان آغاز مي         قرار مي 

با آنان بـه وفـاي بـه     ـ  جلّت عظمتهخداوند ـ  سازد كه  آورد و به آنان خاطرنشان ميمي
  . كندعهد رفتار مي

 بالغـت و    بيـشترين ابر آنچه گفته شد در اين آيات، نهايت پيوند با آيات پيشين و              بن
  تـوز و آزمنـد     فصاحت، وجود دارد؛ همچنين، قرآن جانبِ اين قومِ بسيار خبيـث، كينـه            

بـه   ودهـد؛  ترجيح مـي  ـ  به خاطر توجه اسالم به حل كردن آنان در جامعة اسالميـ را  
مؤثر واقع شود آنان را بـر  آنها  تا دعوت اسالمي در     گذارد احترام مي  آنان    و جايگاه  شأن

دارد؛ هـر چنـد در مدينـه در دورة وحـي و نـزولِ       مقدم ميمسيحيانها و بر ديگر گروه 
وجود داشتند؛ همچنانكه آنان براي مقاصد خود به آن شهر آمد           از آنها   قرآن عدة زيادي    

ابي، خطاب عـام بـوده و عنـوان         شود چنين خط   كردند و دليلي نيست كه گفته     و شد مي  
همچنين، دليلي وجود ندارد كه     . بني اسرائيل به اين دليل يا آن دليل، انتخاب شده است          

زيرا  ها نيز هستند،    مسيحياين خطاب، خطاب به فرزندان يعقوب باشد كه در ميان آنان            
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  . بسيار اندك استها در فرزندان يعقوب   مسيحيتعداد
  

  وجه دوم

   بني اسرائيلتوجيه خطاب به
كند، يكي اين است كه اين آيه و ديگر آيـات،      از چيزهايي كه گفتة پيشين ما را تأييد مي        

  يـا   « آيه، با  دليل و به همين     جلب كنند  را دارند تا نظر مسلمانان را به آنان          تالشنهايت
طر و يا با خطابي ديگر و اين به خا        » يا بني يعقوب   «شود و نه با    شروع مي  »بني اسرائيل 

 خود و به ويژه بندگي خود را نسبت به خداونـد تعـالي              جايگاهاين بود كه بني اسرائيل      
رفتار  و   »اذكروا «متوجه شوند؛ با آنكه در اصلِ خطابِ خداوند نسبت به آنان، با عبارت            

خـواه  ـ اي كه گويي آنان از كسي جـز او    با آنان از روي وفا و لطف و به گونهخداوند
ترسند، همـه و همـه   ترسند و تنها و تنها از او مينميـ صي و يا دشمن  پيامبر باشد يا و

بـا آنكـه خداونـد      گوياي بزرگداشت شأن آنان و نشانگر توجه خداوند به آنـان اسـت؛              
كنـد و   كند كه كتابي چند حمل مي     به درازگوش تشبيه مي   در سوره جمعه    نان را   تعالي آ 

  و در ذيـل همـان آيـات        »بگـو، اي يهوديهـا     ١؛قل يا أيهـا الـذين هـادوا        «:گويد  چنين مي 
 مورد خطاب قـرار  بدون واسطه ديگري را، و مسلمانان  »يا أيها الذين آمنوا    «:فرمايد  مي
  . دهدمي
  

  وجه سوم

  اضافه نعمت به بني اسرائيل
ه مراد از   ـاه ك ـگـآنـ   انـان و پسيني  ـممكن است گمان شود كه خطابِ عامِ شاملِ پيشيني        
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 نـدارد؛  باقيـه،     و پايـدار   ت چنداني با دورة نبوت حق     ـاسبـمنـ   باشدت  ـنعمت، آن نعم  
، مناسب با بالغت     عمومي و همگاني    رسالت دليل اختصاص اضافه، به آنان، به       همچنين

  ! رسدبه نظر نمي
 زيرا پرهيز از دشمنيِ سرسخت يهود است؛        ها براي دوري و    كه همة اين   روشن است 

 و اعم بودنِ خطابِ نسبت به پيشينيان، پـذيرفتني          .ندپافشاري داشت  دشمني خود    درآنان  
 جهـت دادنِ    بـراي  نيز داخل در اين نعمت هستند و ايـن اضـافه،             ها  بعدينيست؛ بلكه   

 در دعوت به    روش پسنديده  ارشاد امت اسالمي به      براياندرون آنان به سوي حق و نيز        
و بربريـت، همـراه     هاي آنان كـه بـا خـشونت         اسالم است و اينكه در بسياري از دعوت       

  !اي وجود ندارداست، هيچ فايده
، جاويـدان  از نعمـت رسـالت       ، اعـم   اين نعمت  تر اين است كه     آن، درست  بر   افزون

؛ يكي  است داده   پدرانشانهايي است كه خداوند به آنان و        رسالت موسي و ديگر نعمت    
قريظـه و     بني رهتي  دو  بود كه  هاي آن  حضور آنان در مدينه و برخي حومه       ها  نعمتآن  از  
تر   قويكردند؛ هر چنددر آنجاها زندگي ميـ اند  كه به قولي از اوالد يعقوبـ نضير   بني

 نعمـت   دليـل ارزشـمندي   بـه   تر اين است كه مراد، نعمت رسالت پايدار است،            و روشن 
 اضافه شدن آن نعمت به خداوند و نيز به خـاطر اينكـه              دليل و به    ،يادآورينبوت براي   
أوفـوا بعهـدي أوف     « : مناسبت با جملة بعدي    براي خداوند بوده و      كه نزد  نعمتي است 

رو الزم نيست كه براي هر سخني كـه مخـالف باشـد وجهـي از وجـوه                   از اين » بعهدكم
  . بالغت وجود داشته باشد

را كـه پـدر   ) ع( گمان شود و يا گفته شود كه اين آيه، نعمت رسالت موسـي            چه بسا 
  .كند ادآوري مييآنان و از خود آنان بود، 

 ميراث  زنده كردن  اينكه چنين نظري، خالف روشِ دعوت است؛ به دليل          منبه نظر   
البته تنهـا   . ها و مناقب است   علمي و ادبي، مانع اعتراف به حوادث نسخ كنندة آن نعمت          

پس آنچه در برخي از تفاسير بزرگ و كوچـك وجـود دارد، چنـدان               . خداوند، داناست 
  . گوياي معنا نيست
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  ه چهارموج

   از خودبا پيش» و إياي فارهبون«ارتباط 

جاسـت؛   گماني بي  »و إياي فارهبون   «گمان عدم تناسب، ميان اين آيه با دنبالة آن يعني         
  خـود  ) كيـشان هـم (براي اينكه بسياري از يهود، بني اسـرائيل و نيـز ديگـران، از افـراد                 

  س داشـتند و در نتيجـه،       و نيـز در وفـاي بـه عهـد، هـرا           ] به اين دين حـق    [در اعتراف   
   ،ترســيدند و در چنــين وضــعي بــه تنهــايي در جرگــه مــسلمانان درآينــد مــياينكــهاز 

   يعني تنها از من هـراس داشـته باشـيد و            »و إياي فارهبون   «:درست است كه گفته شود    
ان به سوي حق وجود دارد باك و هراسي نداشته          ت  راهاز باطل، وسوسه و شيطنتي كه در        

  .باشيد
   

  جه پنجمو

  ترغيب بني اسرائيل به اسالم
افـزون بـر نـشان دادن لطـف     ـ  آيـه دوم   ابتـداي  و در )40آيه (پيشين تكرارِ امر در آية 

شـان و نيـز     خداوند نسبت به بني اسرائيل، با بزرگداشتنِ امر آنان و توجه به امـر عظـيم               
و پيونـد دادن  گوياي اين است كه اسالم به هضم آنان در جامعة اسـالمي  ـ شان  هدايت

به چيزي است كـه بـر        ايمان   ، به قرآن  ايمان اينكهآنان به اين جامعه، نياز دارد؛ با وجود         
 آنـان از     ويـژه   همچنانكه در نهي   .و غير آن است    توراتخودشان نازل شده و يا آنها از        

 نـسبت بـه آنـان اسـت و اينكـه            پروردگـار  است كه گوياي حب      نهي و بازداشتي   ،كفر
رو بـر آنـان      ندارد كه آنان نخستين كافرانِ نسبت به حق باشـند؛ از ايـن             خداوند دوست 

 روي  دنبالالزم و واجب است كه به اسالم بپيوندند تا كفر ديگران، پيروي از كفر آنان و                 
  . از انتخاب بد آنان نباشد

 نهايـت بالغـت در نـرم كـردن عواطـف و             »مصدقاً لما معكـم   « :كالم حق تعالي  در  
 شـما اين كتاب در تـضاد بـا        : گويدبه كار رفته است و اينكه به آنان مي        احساسات آنان   
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  . كندان متهم نميتو اجداد پدران  و سيرة و رفتارتانه را در سيرشمانيست و 
  

  وجه ششم

   »األول« پيرامون آوردنِ قيد

» كفر ثاني و متـأخر  « بر جوازِ اشاره »أول كافر به   « كه عبارت  بگذرد به ذهن كسي     شايد
ظـاهر اعتـراف بـه اسـالم كننـد تـا اولِ در كفـر        به  كه  گونه  ؛ بدين دارد» نفاق« جواز   و يا 

باشد و  » ثمن كثير  «تواند جواز مبادلة با    مي »ناً قليالً ثم «عبارتو  طور است    نباشند؛ همين 
  .  ضد مراد و مطلوب استشك بي و و پند و اندرزاين، خالف بالغت 

 بـه ويـژه مـورد     » آنـان  «از اين نظر است كه    » أول «تبار پيش از اين معلوم شد كه اع      
، مـورد   جايگـاه  آنان اولين كساني هستند كـه از نظـر شـرافت و              اينكهاند؛ گويي   خطاب

رو ناگزير آنان را از اينكه اولين كافران باشند نهي          از اين . اندتوجه قرآن كريم قرار گرفته    
و ديگـر تفاسـير آمـده        1»المنار « تفسير ، بهتر از پاسخي است كه در      و اين پاسخ  كند؛  مي

  . است
همان تورات است؛ زيـرا ايـن   ـ همچنانكه اشاره خواهيم كرد  ـ اما ثمنِ مورد اشاره  

مانده    باقي توراتو اين   وجود داشت   كتاب، تحريف شده و مقدار اندكي از آن نزد آنان           
  مشهور بنابر؛ چون   دو و اندك ب   كمنيز  خود آنها    پيشنسبت به قرآن، قليل و كم است و         

 لذا الزم است كه به آن كتاب مراجعـه          وجود نداشت،  همة آن كتاب، نزد آنان       و معروف 
 . در هر حال، تنها خداوند داناست. شود

شود كه مراد از ثمن قليل، ناچيز دانستن دنيـا و زخـارف و زر و                 اينكه گفته مي   پس
 و انـدك اسـت، چنـين    كمكور،  با كتاب مذبرابرسيم آن است و نيز اينكه هر چيزي در        

امـري  ـ به حسب نفوس بشري و به ويژه نفوس بنـي اسـرائيل    ـ  بر اينكه  افزونجوابي 
رود، تحريكي است ضد جهـت      ادعايي است و به گمان آنان نوعي سرزنش به شمار مي          
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 و ايمـان    دنيايياي ميان امري     مبادله شك  بيمطلوب كه همان هدايت آنان است؛ با آنكه         
  . ستنبوده ا

كه خداوند تعالي بـا آنـان       دارد   به اين    اشاره نيز   »و إياي فاتقون  «ختم آيه با عبارت     
كنـد كـه    دهد؛ پس به آنان امر مي     كند و به آنان رزق و روزي مي       است؛ آنان را تأييد مي    

همچنين چه بسا آنان، معيشت مسلمانان و . چون اسالم آورند نبايد از اين ناحيه، بترسند   
احتمـال  . ديدند و اين امر، بخصوص، براي آنان مهم بود        مندي آنان را مي   رهچگونگي به 

 كه اگر به مسلمانان بپيوندند، ممكن اسـت يهوديـان،      ديدند   مي  برخي از آنان   اينكهديگر  
 يـادآوري  محروم بماننـد؛ لـذا بـه آنـان           ه شمار آورند و در نتيجه، از ارث       آنان را مرتد ب   

 متعال عزيز رحيم، باك و هراسي داشـته          توانمند خداوندشود كه جايز نيست از غير        مي
  . باشند
  

  وجه هفتم

  تغييرِ تعابير در اين آيات
 معـاني  رسـاندن هاي متعـدد و  يكي از فنون بالغت ارائه تعابير گوناگون و پيمودن جاده        

هايِ گوناگون است تا گمراه، هدايت شود و كسي كه در باطل افتـاده، خـود را                 به روش 
بـه آنچـه     «:فرمايـد حق برساند و از همين روست كه خداوند تعالي، نخست مي          به پرتو   

هـاي  نازل كرديم ايمان آوريد؛ گمراهي و كفر را رها كنيد و ايمان و مظاهر، آثار و نشانه    
 نفروشيد و اين همان حق اسـت و خـالف آن باطـل              ناچيز و بهاي    چند در هم  آن را به    

بـر  ) 42آيـة   (را در اين آيه     » حق «خداوند واژة . »نيداست؛ بنابراين حق را با باطل نپوشا      
» حق «دارد و واژة  را در آية پيشين بر ثمن قليل مقدم مي        » آيات «و همچنين » باطل «واژة

 بـه   پوشـيده كند؛ زيرا اين كلمـه،       اين كار را نمي    ،»باطل «كند؛ ولي در مورد   را تكرار مي  
شود؛ همـة   تكرار نمي ) 42در آيه   (يگر  حق، مكتوم، فاني و عاطل است و لذا براي بار د          

اينها به خاطر اين است كه دل و زبان آنان براي بيان حق و از ميان برداشتن باطل، نـرم                     



  تفسير سوره بقره 494

 

دهد و تـا آنجـا       شروع كرده ادامه مي    »ثمناً قليالً  «جمله، سيرِ طبيعي خود را كه از      . شود
-ور كلّي از آن تغافـل مـي        به ط  ،»و تكتموا الحقّ   «رود كه به هنگام بيان عبارت     جلو مي 
  . جويد

دارد تـا دگربـار      مـشرّف مـي    ،»علم «آنان را با صفت   ) 42آيه  (قرآن در پايانِ اين آيه      
 در نتيجه، آنان به مقصود اصلي كه توجيه و ارشـاد اسـت، اهتمـام                وآنان را بزرگ دارد     

واهد خاند؛ ولي خداوند مي   ورزند و اين در حالي است كه آنان غرق در جهالت خويش           
ـ تـصريح دارد   ) ص(كه به نبوت اوـ شان  آنان را متوجه كند و آنان را به كتاب آسماني

 ركـوع و    نمـاز و زكـات،    با ياد كـردن از      ) 43يعني در آيه    (بازگردانَد؛ قرآن، پس از اين      
خضوعِ براي اسالم به همراه جماعت نمازگزاران و اقرار و اعتراف به كتاب ناسخ و بـه                 

كند و   مي پيوستشود و واقعيت را     ن، مثال حق و حقيقت را متذكر مي       اين نسخة جاودا  
اين خود از وجوه بالغت است كه مفاهيم بديهي عقلي مانند حق و باطل ذكـر شـود و                   
سپس اين مفاهيم بر مصاديق مورد نظر تطبيق داده شوند، مانند تطبيـق مفهـوم حـق بـر                   

هوم باطل بر مـصداقي چـون نـسيانِ         مصاديقي مانند نماز، ركوع و زكات و نيز تطبيق مف         
  !خود در عمل به نيكوكاري، در حالي كه آمر و رهنماي مردم به سوي آن هستند

  

  وجه هشتم

  پيرامون نفع عمومي آيه
اي يكي از بهترين وجوه بالغت، اين است كه كالم و گفتگو با گروه خـاص، بـه گونـه                  

 داراي خطابـه    اينكـه نـدارد مگـر     اي به آن، توجه كند و اين امكـان          باشد كه هر شنونده   
خواه علل، انساني ارتكازي اخالقـي يـا ادراكـي          : ل به عللِ شايع عمومي    ي معلّـَ توجيهات

   .، باشدعقلي فكري
 بـا كفـر، منكـر       همـراه  كه يهود مدينه به نحو ترديـد         بينديشي در اين موضوع     و اگر 

 و بنـي نـضير، خيبـر و         شدند، سپس به ترتيب، يهود بني قريظـه       ] حقانيت پيامبر اعظم  [
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 كه احبار و عالمان     انديشه كني  كردند و چنانچه در اين مسأله        پيرويسائر يهود، از آنان     
توانستند  بودند و مي   آگاهاند؛ زيرا اين دسته،     ، طرف خطاب قرار گرفته    ابتداديني آنان در    

 پيـامبر  دانـستند كـه تـورات در وصـف    حق را با باطل بپوشانند و كتمان كنند و نيز مـي  
كه حق را بر پـاي  ـ خداوند از ميان برادرانشان پيامبري را   «تصريح دارد كه) ص(اسالم
 و در تـورات  »ال تلبـسوا الحـق  « :فرمايد  مي خداوند در قرآن،كندمبعوث ميـ دارد  مي

گـذارم و او بـا      در آنچه گفتند، نيك گفتند؛ كالم خود را در دهان او مـي             «: است فرموده
   و بـه همـين شـكل چنانچـه          1»گويـد كنم بـا آنـان سـخن مـي         وحي مي  واچيزي كه بر    

شود كه چرا خداوند، خطاب به آنان فرمـوده اسـت           خوانندة محترم دقت كند متوجه مي     
 بـه دليـل   ولـي    2؛»أ تأمرون النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلـون الكتـاب            «: كه

شود كه وظيفة هر عاقل و عالمي        مشخص مي  »أفال تعقلون « و   »و أنتم تعلمون  «عبارات  
كند خود نيز عمل كند؛ پس اوامرِ بسيار و نواهي          اين است كه به آنچه ديگران را امر مي        
  . پياپي در اين آيات، معنايي عام دارند

 تشويق و   گردد كه ميان    رد مي گردد  متوجه بالغت كتاب عزيز مي    كه  از اينجا ايرادي    
شـان نيـز او     كه كتاب آسماني  ـ  ) ص(م و پيامبرش  راهنمايي يهود به سمت و سوي اسال      

و إنّها لكبيرة إلّا علي الخاشعين، الـذين يظنّـون أنّهـم    «: عبارتـ با كند  را تصديق مي
رسـد و    بـه نظـر نمـي       مناسـبتي   ديگر آيات پيشين   و »مالقوا ربهم و أنّهم إليه راجعون     

 بر خروج كـالم     ي گواه ،»يا بني اسرائيل  «خطاب پس از اين آيه به صورت        شايد تكرار   
  .  استگذشتهاز 

   اين بيان، اعـم از يهـود و غيـر يهـود اسـت؛               ولي چنين روشي به اين دليل است كه       
  كنـد؛ همچنانكـه ايـن اعـم        رو قرآن در اثناي كالم به اين اعـم بـودن، اشـاره مـي               از اين 

                                                 
شـود؛ باشـد كـه خواننـدة محتـرم،          ر اينجا نوشته مـي    كالم منقول از تورات در اينجا، مبهم است؛ لذا عين آن د           . 1

أحسنوا فيما تكلّموا و أجعل كالمـي فـي فمـه، فـيكلمهم بكـلّ مـا                  «:ترجمة صحيح آن را از جملة عربي بداند       
  )مترجم(» ...أوحيه
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ا چگونگي  كند ت بودن، در جاي ديگر نيز روشن شد؛ بنابراين، قرآن، خطاب را تكرار مي            
  هــا، روشــن ارشــاد گمراهــان و در حــسن خطــاب و انتخــاب بهتــرين شــيوه كــار در 

  . گردد
  

  وجه نهم

  »تنسون أنفسكم«قرآني لطف در عبارت 

جهـت   « از اينكـه اسـت و آن     شگفتي نهفته    لطف   »و تنسون أنفسكم   «:كالم خداوند در  
نيكـي  خود را بـه  و  اند   در باطل  خودكنند؛ زيرا    آنان خودشان را فراموش مي     ،»مسلمانان

دادند؛ اما از    گفتند كه انجام نمي   آنان هميشه چيزهايي را مي    : و گفته شد  دهند    فرمان نمي 
بـه آنچـه كـه بـه        » همـديگر را   «كنند كـه   يهود و احبار آنان، نيز آنان فراموش مي        طرف

را  آنكـه خـود، كتـاب    بـا صراحت در تورات، نسبت به اين پيامبر اعظم آمده، امر كنند؛        
 از  پـس ت  مـد انديشند كه آمده است؛ پس چه       ولي نمي » آيدمي «:گويندخوانند و مي  مي

و آنـان   گويـد آيد؛ با آنكه آن كتاب دربارة چيزي كه به آن اشاره شـد سـخن مـي    آن مي 
غافل از آيات آشكارِ روشن و غافل از تورات و انجيلي كه نزد خود دارند اعتقاد داشتند              

  ! آيدال مي از پانصد سپسكه وي 
 اين آيات، توجيه و ارشادي براي همه جوامع بشري و هدايتي            با توجه به اين نكات    

  . براي همگان است
  

  وجه دهم

  پيرامون امر به صبر
كـه از آن     در اينجا اشاره به همـان چيـزي دارد           صبرممكن است به ذهن كسي بيايد كه        

 به آن اشاره شده اسـت       »ي فاتّقون و إيا « و   »و إياي فارهبون   «با عبارات ترسيدند و     مي
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 نمـاز   ،نظر به صدر و ذيل به معناي اعم       با   دارد؛ ايرادي هم ندارد كه       روزهو يا اشاره به     
عمـل  «نمـاز بـه    و آن، توصـيف  باشـد  ميمسائل ديگري نيز مطرح   اينجادرباشد؛ ولي 

بيـشتر  چند دقيقـه،  يك يا است؛ نمازي كه تنها مجموعة افعالي جزئي است كه       » سنگين
درسـت بـه    » لكبيـرة «با  انجامد؛ پس توصيف چنين نمازي با چنين ويژگي         به طول نمي  

 كه چنين امري مانند     كند  داللت مي  بر اين    »إلّا علي الخاشعين  «ر  آيد و استثناء د   نظر نمي 
  . هاي كالمي نيز نيستادعا و مجازِ متعارف در ديگر شيوه

 آنچـه مـا نمـازگزاران در درون خـود     : بايـد بگـويم    شبهه و اشكال بـاال    در پاسخ به    
كنيم اين است كه با وجود كمي افعال و اقـوال در نمـاز و بـا وجـود كمـيِ         احساس مي 

واقـع  در حقيقت اين كار بر مـا بـسيار سـخت اسـت و     در گيرد، وقتي كه نماز از ما مي    
بر  آن بر معراج حقيقي و اشتمال آن         فراگيري است و اين تنها به خاطر        دشواريتكليف  

 ديگر جهانيرجوع إلي اهللا و حضور نزد خداوند تعالي است؛ پس بزرگي آن، مربوط به              
 است و اين از معجزات قرآنِ كريم است؛ زيرا اين سنگينيِ محـسوس              جهانغير از اين    

كند به حسب مقام دنيا و اشتغالِ       را كه نمازگزار به هنگام انجام اين فريضه، احساس مي         
 و  كار و بارهـاي دنيـايي و كارهـاي دسـتي           آن در مقابل ديگر      چون،به اين كار نيست؛     

آري تنها خداوند است كه بر همه چيز و همـه كـس             ! جسماني، بسيار كم و ناچيز است     
  . احاطه دارد

  

  وجه يازدهم

  تكرار آيات با اندكي تفاوت
 انـد؛ مـثالً   هايي اندك، تكرار شده   كند كه اين آيات با تفاوت     خوانندة گرامي مالحظه مي   

 در همين سوره، سـه      »يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم        «عبارت قرآني 
أوفـوا بالعهـد إنّ العهـد كـان         « : همچنـين آيـات تكـراريِ زيـر        1.بار تكرار شده است   
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و « ٣،»آمنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكـم      « ٢،»وال تشتروا بعهد اهللا ثمناً قليالً     « ١،»مسؤوال
لم تلبـسون الحـقّ     « ٥،»ال يشترون بĤيات اهللا ثمناً قليالً     « ٤،»تي ثمناً قليالً  ال تشتروا بĤيا  

يا أيها الـذين آمنـوا اسـتعينوا بالـصبر و           « ٦،»بالباطل و تكتمون الحقّ و أنتم تعلمون      
 و ديگـر آيـات      ٨»قال الذين يظنّـون أنّهـم مالقـوا اهللا        « ٧،»الصلوة إنّ اهللا مع الصابرين    

  . مشابه
هـا بـه ويـژه    افزون بر تكـرار برخـي داسـتان   ـ افكند   قرآن كريم نظر ميكسي كه به

را در ـ يك آيـه  به صورت مكرّر در يك سوره  يك آيه  بر تكرار افزونداستان موسي و 
  . كندهاي متعدد مشاهده مي را در سورهيك جملهدو سوره و يا 

اعجـاز قـرآن كـريم      شود در مـسأله     ها مطرح مي  به سؤالي كه از ناحية تكرار داستان      
  پاسخ داده شد؛ به سؤالي هم كه از ناحيـة تكـرار يـك آيـه بـه صـورت مكـرّر مطـرح                        

ها ماننـد سـورة فـتح و مرسـالت پاسـخ داده             است، در سورة الرحمن و در ديگر سوره       
  . خواهد شد

 در  يـك جملـه   آية در دو سوره و يا آمـدن         يك  اما اشكال از ناحية سوم يعني آمدن        
ة خداونـد بـر                  چنين  ،  هاي متعدد  سوره است كه اين شـكلِ از كـار، خـالف قـدرت تامـ

و در تـضاد بـا بالغـت     و مقـصود   اساليب كالم و خالف استيالي تمام وي بر بيان مرام         
طلبـد؛ لـذا چنـين       بـه مبـارزه مـي      هميشهمورد انتظار از كتاب مبين است كه معاندان را          

 از ضـعف در     اي  گونـه  و يا بـه      برساندن مطل شكلي از كار، اشاره به نوعي از عجز در          
. ها از ساحت مقـدس ايـن كتـاب آسـماني بـه دور اسـت               ابراز مقصود دارد و همة اين     
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يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم        «تواند به آية    مخاطب اگر خواست مي   
. د نظـر بيافكنـ    2»...و اتقوا يوماً ال تجـزي نفـس       « و آيه    1»و أنّي فضّلتكم علي العالمين    

 را كه تنها اندك تغييراتـي  »...يا بني اسرائيل«قرآن سپس بعد از چند آيه دوباره، عبارت  
  . شودآورد؛ در صورت مراجعه و دقت، شگفتي آن مشخص ميدارد مي

 نقـل   بـودن  از مـدني  » ...و اتّقوا يوماً  « آية   استثنايشايد آنچه از ابن عباس در مورد        
  بـراي اشـاره بـه ايـن        باشـد؛     وره بقره اجمـاع مـي      با اينكه در مدني بودن س      3شده است 

شده و در غير جاي خود، جاي گرفته است؛ شايد           افزوده   است كه اين آيه به اين سوره      
 اين مرتبه از تحريف در قـرآن،        اينكهاين اندازه از تحريف را گروهي قبول دارند؛ براي          

  . فراوان است
توانيم بگوئيم كه هر كـسي      از هم مي  هاي مذكور را هم اگر ناديده بگيريم ب       همة گفته 

  پنـد و   جايگاه آسـمانيِ قـرآن را بـشناسد و همچنـين بدانـد كـه ايـن كتـاب بـا روش                       
 پوشـيده    انـسان و فطـرت مخمـوره       هاي دروني   مايه   و زنده كردن جان    نصيحت، خطاب 

يابـد كـه امثـال    ، رسالة هدايت بشر به سوي سعادت است، در مي شده به برخي حجابها   
رات منسجم و همساز با روح بشر و نيز مالزم بـا ذوق و شـوق عربـي و غيـر                     اين مكرّ 

 سخنوران و بليغان و كنندگانو ارشادواعظان  و  گويندگانعربي، چيزي بر خالف روش      
  . نيست

به سوي مأل  زميني و ناسوتي  جاودان قرآن، همة جوانب الزم در سير انسان       دانشنامة  
 كلمـاتي نزديـك     در بردارندة  وجود چنين جايگاهي،     أعالي كرّوبي را در خود دارد و با       

به هم، متشابه و مكرّر است تا روح بشر متوجه اين شود كه مسير، يكي است و سـير و                    
  . رود به پيش ميراستاصراط بدون هيچ ضعف و سستي و كجي بر يك 

هـاي  افزون بر آنچه گفته شد، تكرار مضامين با الفاظ نزديك و يا تكرار آنها با قالب               
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 و اين به    چيزي است كه چاره و گريزي از آن نيست        ،  گوشهاي شنوندگان  با   نوا   هم ويژه
 فهـم    گزينش الفاظ پيچيده و مهجور كه      اينكه افزون بر  است؛   ذاتي كلمات  تنگناي   دليل
؛ سـازد    رنجور مـي    را در راه رسيدن به مقصود      شنوندههاي لغت نياز دارد،     به فرهنگ  آن

نمايـد و موجـب گمراهـي       ؛ عمر را تلف مي    آورد  به ستوه مي   روح را    د؛كنراه را دور مي   
  . گردد ميعموم مردم

  

  وجه دوازدهم

   ميان اين آياتپيوستگي و روايي
شود كه ميان   پس از دقت نظر در چگونگي ارتباط اين آيات با آيات پيشين، مشاهده مي             

د تعالي، نخست، نظر    خداون:  وجود دارد؛ توضيح اينكه    پيوستگيخود اين آيات، نهايت     
دهد، به ايمان آوردن بـه  اين قوم و نظر هر كس ديگري را كه به اين آيات گوش فرا مي        

البته ما پيرامون اين عهد كه با انواعش افزون بر شانزده ـ كند  عهد عام توحيد، جلب مي
 سـپس بعـد   ـايم  نوع است در يكي از تحريرات عرفاني و فلسفي به تفصيل سخن گفته

سازد كه تنها   دهد، آنان را آگاه مي    نكه آنان را به نعمت كليِ فراگير، وعظ و اندرز مي          از آ 
 بـه دل  تـرس حـساب ببرنـد و   ـ  جايگاه، لطيف و رئوف اسـت   كه در اينـ بايد از او  
  .داشته باشند
  كند تا بـه رسـالت و بـه معجـزة جـاودان، ايمـان                آنان را ارشاد مي     حق تعالي  سپس

  دارد و بعد از امـور قلبـي توحيـدي           مي به دور ... آنان را از كفر و بدي و      قلبي بياورند و    
همزمان با آگاه شدنشان به امور باطل بـه وسـيلة   ـ كند تا  و اخالقيِ آنان را راهنمايي مي

بهـاي   آيـات بـا      فـروش از كارهاي بد ماننـد      ـ   خداوند و لزوم پيروي از معلومات خود      
  چنـين ارشـادي      و كتمـان حـق، فـرار كننـد؛         ]طـل  حـق بـا با     پوشاندن[و تلبيس   ناچيز  

   تحليـه اسـت؛ يعنـي    پيـشتاز است كـه در مرحلـة حكمـت عملـي، تخليـه          اين دليل   به  
  هـا؛ از همـين رو خداونـد        هـا و سـپس آراسـتن آن بـا زيبـايي           نخست پيراستن پليـدي   

   و كارهــاي شايــستهدارد و ســپس بــه ســبحان آنــان را از بــسياري امــور بــد بــاز مــي 
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   .دهد فرمان مي... اسالمي مانند نماز واعمال 
هـاي    جماعـت  هاي در صف  كنندگان  ركوع آيات شريفه با دستور به ركوع با         ،بنابر اين 

  .  جامع همة جهات ذاتي، صفاتي، افعالي و اجتماعي استبرپا شده
 اين مجموعة كامل از آيات      پايانخداوند در   و    بسنده نكرد   بر آنچه گذشت   با اينهمه 

» داشـتند    مـي  علـم  «سازد كه اگـر مـردم      و خاطرنشان مي   دهد   مي  توجه اپسينجهان و به  
آنجا لقـاء اهللا و     با آنكه    و زندگي است و چرا نباشد؟        سرزمين زنده فهميدند كه آنجا     مي

گيرد؛ در اين خـصوص      لقاء رب، به وجهي كه در نزد اهل آن مألوف است، صورت مي            
 بـا  انتهاتا ابتدا هيم؛ پس اين مسافرت بشري از دتوضيح ميـ درآينده  تعالي  شاءاهللا ـ إن

تمام مراحلِ روحاني، ذهني، جسمي، عيني، فعلي، خلقي و عملي خـود، سـعادتي كلّـي                
است و آخر اين سفر ارزشمند، لقاء اهللا، نزولِ عنداهللا و هبوط در منزل رفيع بلند مرتبـه                  

  .  استگرانقدرو فرود آمدن در نزد رفيق 
  

  يك توضيح 
هاي نو و كهنِ اهـل ادب، پيرامـون آيـات           ي از سؤاالت وجوه بالغت و يا پرسش       بسيار

چرا اين كلمه در اينجا مفرد آمده و يا چرا جمع نيامـده و يـا                : زند؛ بدينگونه كه  دور مي 
چرا اين مقدم شده و آن مؤّخر و يا چرا اين معرفه آمده و آن نكره و يـا بـالعكس و يـا                        

همـة ايـن    . هايي از اين دسـت     غير مؤكّد آمده است و پرسش      چرا فالن كلمه مؤكّد و يا     
  آنان اسـت بـه گمانـشان زيبـا و بليـغ و فـصيح            بحثاي كه مورد    موارد هر چند در آيه    

آگاهيشان نسبت به شأن نزول و وجـوه        نا دليلبه  ديگر  آيات   آنها آن را در       ولي باشد  مي
 كتاب الهي، موسـيقي،     ،استهم  و آنچه در اينجا م    . شمرند  گيرند و ثابت مي      پي مي  قرآن

وظيفه ـ طور كه به تفصيل گذشت همانـ خود را دارد و ويژه  »نُت «شيوه و به اصطالح
  . متكلم نيز همين است
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  فقه

  مبحث نخست

  پيرامون وجوب وفاي به عهد
  از مقـررات الهيـه     و پيماني چه     هر قرار  ،»و پيمان عهد  « وفاي به    ، در مقتضاي اطالقِ امر  

هـا    انـسان  ميـان    هـاي   ه قرارهـا و پيمـان     ـچو  ـ   ودـش ز آنها به تكاليف، تفسير مي     كه ا ـ  
  .  است١»أوفوا بالعقود« آية همانند؛ پس اين آيه باشد مي

،  فقهيِ نگارنده پيرامون آية مورد نظر آمـده اسـت          دانشنامة بر مناقشاتي كه در      افزون
از معـين   عال در عهـد خـاصِ       چون اضافة عهد به خداوند مت     ندارد   هيچ اطالقي     آيه اين

ظهور دارد؛ زيـرا آنـان    ـ هر چند يهودي نباشند ـ    مردمهمهجانب خداوند بر آنان و بر 
؛ بنـابراين،  نبودنـد  ي؛ هر چند اجداد و پدرانشان يهود  باشند، مسيحي    بايد پيش از اسالم  

  عهـدها را شـامل شـود و بـراي قرينـه، عبـارت              همهشود تا   اطالق در اينجا منعقد نمي    
  . اجر و ثواب استكند كه مصداق آن به عنوان مثال كفايت مي »بعهدكم«

زيرا ظاهر آن ايـن اسـت   ،  اشكال شود»أوف بعهدكم «چنانچه در عبارت اخير يعني      
 بـه    اجـر و ثـواب     بـراي كه اين عهد از جانب بني اسرائيل است و نه از جانب خداوند              

 نتيجـه از نظـرِ اضـافه هماننـد عهـد            است و در  خداوند   اجر و ثواب نيز عهد       زيرا،  آنها
آن خواهـد   به خواست خداوند تعالي پاسخكه  بر آيه است ياشكالـ اين نخست است  

سازد؛ شود كه عقد اطالق را مشكل مي      آمد؛ زيرا اين اشكال موجب اجمال و ابهامي مي        
ـ  « عبـارت    و همچنين كند؛   داللت نمي  دهالذا اين آيه بر وجوب وفا به مطلق عق         اي و إي

 خالف عموم مذكور است و مفسران اين را از آن           تر  تر و روشن    بنابر نظر قوي   »فارهبون
  . اندنفهميده

 البحـرالمحيط آنچنانكـه در  ـ  بر آنچه گفته شد، اقوال و آراء در معنـاي عهـد    افزون
                                                 

  . 1 /مائده . 1



 503  46 ـ 40تفسير آيات 

 

 و اين اختالف آراء، موجب پيچيـدگي بيـشتر     رسد  تا مي  بيست و چهار     به ـ 1آمده است 
 دهاي، بيگانـه از مـسأله عقـ        اين اسـت كـه آيـه        انصاف وشود؛   شريفه مي  در ظهور آية  

  اسـت؛ بـا آنكـه اختـصاص صـدر ايـن آيـه بـه عنـوان                  ـ   ـ به اطالق و عموم     معامالت
  . نيز با مطالبي كه ذكر كرديم منافات داردـ يعني بني اسرائيل ـ خاص 
  

  مبحث دوم

  عدم جواز سپردن امور مسلمانان به شخص ترسو
 را  يم، هر چند در آغازِ پيدايشِ خود اختياري نيست، ولي همة اوصاف نفساني            ترس و ب  

 و كوشـش نياز بـه  ـ همانگونه كه روشن است  ـ  البته  به دست آورد اختياري بهتوان مي
، ترسرو جايز است كه خداوند تعالي،        و از اين   ، دارد تحمل سختي و دشواري    و   تالش
 آن،بخواهـد و الزمـة   ـ جـل و عـال    ـ خـودش    نسبت بـه  فقط و خوف نفساني را اتقو

  .  از غير اوستترس و بودن بيمممنوع 
منافع فراواني در مسائل فردي و اجتماعي، بر اصل مذكور مترتـب اسـت؛ از جملـه                 

 در ابراز حق، امر به معروف، نهي از منكر و بر پايي عدل و حكومت اسالمي نبايد                  اينكه
 نيست كه شخص    و شايسته  و گناه است؛     ين خطا و ا از كسي جز خداوند تعالي ترسيد؛       

 اخالل  موجب در رأس امور،     قرار گرفتن چنين شخصي   ترسو، به اين امور بپردازد؛ زيرا       
 بـر كند؛ بنـابراين امثـال ايـن آيـات        و مطلوب او را برآورده نمي      شود   مي در غرضِ موال  

  .داللت داردچنين مسألة فقهي كلّيِ نافعي 
جمـالت مـذكور، حـصر      در اينكـه     :ال وجود دارد، نخست   در اين استدالل دو اشك    

 بـه نظـر مـا       رساند؛ يعني اينكه نبايد جز از خدا از كـسي ترسـيد           مفعول در فاعل را مي    
شـود؛ بلكـه آن، تأكيـد، تعظـيم،         اشكال وجود دارد و چنين چيزي از آيه فهميـده نمـي           
  .آيد دست نميبه  از آن  فقهيايتحريض و تشويقي براي مطلوب است و هيچ مسأله
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 مفهوم را بـه خـاطر حـصر مـستفاد از            رساندن اين اگر جمالت مذكور قابليت     : دوم
بود  مي مكلفينداشتند در صورت اطالق، از جهت همة مسائل و از جهت همة             خود مي 
 زيـرا در    نـدارد؛ از جهـت اول      عمـومي  ديگـر    ،باشـد  عموم از ناحيـة دوم        پي و اگر در  

توانـد مجـوزي بـراي    تـرس، نمـي  ـ ف فروع عملي  بر خالـ خصوص مسائل اعتقادي  
ـ                از بين بردن  كتمان و    ه  حق الهي باشد؛ لذا اين آيه و امثال آن از مسألة مورد مناقشة ما ب
  . دور است

  

  مبحث سوم

   قرآنبراي ياددادنگرفتن مزد 

  يـاد  بـراي گرفتن مزد   بودن  ممنوع  بر   »و ال تشتروا بĤياتي ثمناً قليالً     «ت  برخي به عبار  
 و ايـن، خـالف مـشهور و    1اند كردهاستدالل علم را براي ياد دادنادن قرآن كريم بلكه   د

بهتـرين   2؛خير ما أخذتم عليه أجراً كتـاب اهللا        «:است) ص(خالف حديث مشهورِ پيامبر   
، قـول ابوحنيفـه     بنابراين ؛».كتاب خداوند است  ] ياد دادن [توانيد بگيريد، براي      مزد و پاداشي كه مي    

تعلـيم  ) ص(خـوانيم كـه پيـامبر   وجه است؛ ما در تاريخ مي     بي 3 كراهت اين كار،   مبني بر 
 شـيعه مطالـب   در احاديـث مـا       4.قرآن را به عنوان صداق در نكاح، معتبر دانسته اسـت          

 برخي از آنهـا     5: ذكر شده است   التجارةكتاب  ،   در وسائل الشيعه    آمده است كه   گوناگوني
 برخي از آنها ايـن كـار را در نهايـت مطلوبيـت               است و   را نهي كرده    تعليم راهكسب از   

گوينـد كـه درآمـد       اينان مي  «: گفتم )ع(امام صادق به  : گويدفضل بن أبي قره مي    . داندمي
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اند و هدفشان ايـن بـوده       دشمنان خدا دروغ گفته    «:فرمود! معلم، حرام و نامشروع است    
ش به معلم بدهد، بدون هيچ   دية فرزند به اندازه   كه فرزندانشان قرآن نياموزند؛ اگر كسي       

  1».شكي براي معلم، مباح است
 بـر تقيـه   روايـات نهـي  حمل ـ با توجه به نظر ابوحنيفه بر كراهت  ـ مقتضاي جمع  

؛ زيـرا    شود  بر صورت عدم شرط    داند حمل   رواياتي كه گرفتن مزد را جايز مي      است، نه   
نكتـة ديگـر    . داردشرح اين موضوع جايي ديگـر       . ميان آن احاديث، تعارض وجود دارد     

  . با اين موضوع ارتباطي نداردـ  ـ چنانكه كه روشن است آية مذكور اينكه
  

  مبحث چهارم

   معاملهبطالنحرام بودن نيرنگ و تقلب و 

و ال تلبسوا الحـق  « :سخن خداونـد توان به وسيلة بر حرام بودن نيرنگ و تقلّب، مي    
دگرگـون نـشان     غـش و نيرنـگ،        استدالل كرد؛ يعني چون در     »بالباطل و تكتموا الحق   

بـه  ؛ اما استدالل    باشد  مي نهي شده و حرام      آنواقع و كتمانِ حقيقت وجود دارد از        دادن  
تحريـرات فـي     « كـه در   مگـر از راهـي    دليـل اسـت؛       بر باطل بودن معامله، بـي      آن براي 
چـه  ايم و آن هم، امتناع امضاي مبغوض است؛ زيرا مبغوض،           اشاره كرده به آن   » األصول

 است و امضاي معامله نيز متوقف بـر رضـاي بـه آن و               منفور ايجاد،    چه در  وجود و ر  د
  . خشنودي و اراده است

 پسند و   مورد رضا است معناي حدثي صدوري و آنچه       » محرَّم « كه آنچه  و اين گمان  
، به خطا رفته است؛ زيرا آنچه مبغوض است، سبب بما            است است، معناي مسببي تبادلي   

دو امكـان دارد و      و تفكيك و جـدا كـردن آن          باشد  مي مالزمِ مسبب    ، كه  است هو سبب 
  .تفصيل و شرح مطلب در علم اصول است
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ايم كه   كرده بيان 1»...و ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و      « در فقه، در ذيل آية       آري
 و  داردو تطبيـق تفـاوت       مـصداق در  ،  زمينيشرايع آسماني و     بنابر    حق و باطل   عناوين
آن هم وقتي كه تشخيص آن بـه دسـت   ـ  به چنين آياتي بر حرام بودن باطل  دنچنگ ز

درستي نيست؛ بلـه، بـا   ـ راه شرع و اختالف عرف و شرع در موارد و موضوعات است  
تمـام   و يـا بـا وارد شـدنِ نـص، اسـتدالل              اينجا وجـود دارد    قرينه، همانگونه كه     وجود
  .پس بايد انديشه و تدبر كرد؛ شود مي

  

   پنجممبحث

   ركوع فريضه بودنوجوب نماز جماعت و 

آنچـه   پـس    2انـد؛ بر نماز جماعـت اسـتدالل كـرده       ،  »اركعوا مع الراكعين  «به آية   گاهي  
مطلـق   اند كه ادلة نماز جماعت، اطالق ندارد درست نيست؛ زيرا اين آيه بر جـواز               گفته

  . دارد؛ مگر نمازي كه با دليل، خارج شودداللتنمازها جماعت در همه 
 ركوع، جزء اصلي و واجب نمـاز اسـت اسـتدالل            اينكهنيز با همين آيه بر      و گاهي    

نيـست؛  از سـنّت   ركـوع،  اينكـه  اين آيه، قرآن بر آن داللت دارد و      بنابرشده است؛ زيرا    
 معناي  .».كند  سنّت، نماز را باطل نمي     3؛إنّ السنّة ال تنقض الفريضة    «:  است آمدهزيرا در خبر    

قبلـه، ركـوع و     ،  ]وضـو  [وقت، طهـور  :  يعني فرايضنمازي كه جامعِ    خبر اين است كه     
و شـرايط آن اخـالل كنـد باطـل      ، در صورتي كه نمازگزار در سـاير اجـزاء  سجده باشد 

  شــود مگــر اينكــه دليــل خاصــي وجــود داشــته باشــد؛ بنــابراين تــشخيص ميــان   نمــي
ين جهـت كـافي      قرآن است و اين آيه از ا        كتاب عزيز،  فريضه و سنت متوقف بر داللت     

  . است
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شـود؛   اگر آنچه را كه گفته شد، بپذيريم، اين سخن في حد نفسه تمام مـي               :گويم  مي
 اسالم را بپذيرند اينكهاما با توجه به پيشينة ديگر آيات راجع به دعوت يهود به اسالم و          

 باشـد  شود؛ زيرا امكان دارد كه امر مربوط به اينو به قرآن ايمان بياورند، كار دشوار مي      
كنند و همراه مـسلمانانِ نمـازگزار       ن حيا   شرم و كه يهود با مردم مسلمان، همراه شوند و         

  . نماز بگزارند
يا مريم اقنتي لربك    «شود و آية    بنابر آنچه گفته شد، استدالل دوم تمام و كامل نمي         

ه كـن و    پروردگارت را به فروتني فرمان بر و سجد       ! اي مريم  1؛و اسجدي و اركعي مع الراكعين     
كنـد؛ زيـرا آن، دعـوت بـه جماعـت مـصطلح        نظر ما را تأييد مي  ».با نمازگزاران نماز بگزار   

  .  خداوند، داناست]تنها[البته  .نيست
 آن بـراي همـة مراحـل، مراتـب و      بلكه عمـوم  اكنون اگر گفته شود كه اطالق آيه و         

  حلّـي بـه الـف و        كـه جمـع م     ايـم   اصول بيان كـرده    در   :گوييم   مي موارد، اشكالي ندارد،  
تنها با مقدمات اطالق، بر عمـوم افـرادي داللـت    ـ  علما معتقدند  بيشترهمچنانكه ـ الم  
ي اسـت كـه     ايـ د آن را بپـذيريم، در اينجـا اعـم از جماعـت و فرا              عمـوم  و اگر    2كندمي

خواننـد و در چنـين صـورتي        نمازگزاران همزمان، با هم، ولي بدون جماعت، نماز مـي         
؛ مگر گفته شود كه آية مذكور، تنها ناظر بر ركـوع اسـت، نـه                شود  ام مي تماستدالل دوم   

  . باشدميـ كه عموم است ـ ركوع در نماز؛ ولي اين خالف فرض 
  

  مبحث ششم

  وجوب اقامة نماز به معناي خاص
اقامـه،  به معناي خواندن نمـاز و انجـام آن نيـست؛ بلكـه              » الصلوةوا  أقيم«ي  عبارت قرآن 

را خواه از روي جبـر، خـواه         ديگران هم آن  اي كه     بگونه آن   بهداختن  برپاداشتن يعني پر  
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يـا شـخص    : دارِ اين مهم است   اما كسي كه عهده   . اختيار و يا پند و اندرز به جاي آورند        
 داللت اين آيه بـر جماعـت        صورتحاكم است و يا امام مسئول إقامة جماعت؛ در اين           

و اركعـوا مـع      « عبارت اينكهشود بر    مي ايشود و قرينه  مصطلح نيز در نظر، تقويت مي     
را در بـر  جماعـت   ذيـل آيـه ـ    صدر وـ رو   خطاب به مأمومين است؛ از اين»الراكعين

؛ رسـاند   زيان مـي  استدالل  به   »و آتوا الزكوة  «ا   آن ب  اينها همراهي  از همة    پسولي  دارد،  
از خوانـدن و انجـام   تنها كنايه  هر چند اظهر اين است كه امر به اقامه و برپاداشتن نماز،           

  . ، خداوند داناست]تنها[البته . دادنِ آن است
  

  مبحث هفتم

  وجوب احسان

مورد امـر اسـت   » برّ «دهد كه در مجموع، نشان مي »أتأمرون النّاس بالبرّ  «: كالم خداوند 
إنّ اهللا يأمر بالعدل «و بر اين اساس، برّ و احسان واجب است و اين امري است كـه در     

تعاونوا علي البرّ   « و در    »دهد  به راستي خداوند به دادگري و نيكي كردن، فرمان مي          ١؛و اإلحسان 
ايـن   و   ،به آن، تـصريح شـده اسـت       » .يكديگر را در نيكي و پرهيزكاري ياري كنيد        ٢؛و التّقوي 
و عقلِ فطري، واجب اسـت و مناقـشه     شريعت اسالمي و شريعت  بنابر است كه    فرماني

» شـيء مـورد مناقـشه      «به برّ و احسان بـودنِ     برگشت آن   ن،  در حسنِ احسا  بحث گاهي   
  . كند هر چيزي را كه برّ و احسان باشد درك مينيكويياست؛ و گرنه عقل، لطف و 

 اينكهاي بر اين مسأله وارد نيست؛ اما         طبع و ادراك عقل، هيچ خدشه      بنابر :گويم  مي
را ضرورت بر نفي وجـوب      ، زي منع است  مورد   مانند ديگر واجبات شرعي، واجب باشد     

   .آن داللت دارد
يـك بـار   «ـ همچنانكه در مورد والدين اسـت   ـ  مقتضاي امرِ به احسان  افزون براين
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، ساقط  اولين مصداق مامور به   طبيعت با   به   امر   اينكهكند؛ براي   كفايت مي » احسان كردن 
. د، كـافي اسـت  بار، امر مورد تكليف را انجام دهـ   شود؛ بنابراين، چنانچه مكلّف يك    مي

؛ در نتيجـه، معلـوم      شـوند   شـمرده مـي   » برّ «از مجموعة  همه   نماز، روزه و چنين اعمالي    
شود كه امر به احسان، امري ارشادي، به مقتضيات طينت انساني است و اين آيـه در                  مي

   چنانكه روشن  ـهمـ   هـرنـوگ فطري است؛    هاي  خوي بشري و    هاي  جان مايه صدد إحياء
   .آورد، پس خوب بينديش را به همراه ميجن تخصيص مستهـ است 
  

  مبحث هشتم

  ةصلووجوب استعانت از صبر و 

 را در موارد خـشم و       نماز از صبر و     كمك گرفتن اين آية شريفه، به قرينة صبر، وجوب        
آنچه را كـه بـه   ـ  تعالي  شاءاهللا ـ إنكند؛ در مسائل اخالقي و اجتماعي  غضب، اقتضا مي
 گفتيم كه منظور از صبر      پيش از اين  . هيم داد بررسي قرار خوا  شود مورد   صبر مربوط مي  

است؛ ولـي در وجـوبِ شـرعيِ اسـتعانت بـه            تر و نزديكتر روزه       به قول قوي  در اينجا،   
دو،   اسـتعانت از آن    مقـصود معناي مذكور، جاي بحث است؛ براي اينكـه احتمـال دارد            

باشـد و ايـن      ي و معنـوي    روحـان  هـاي   سفر كماالت مورد انتظار آدمي و نسبت به         براي
 از امـور مـذكور نيـز     آنهمچنانكه اعـم بـودن  ـ مطلب هر چند با اطالق منافاتي ندارد  

 يـا جلـب رزق و       گـسترش زنـدگي   منافاتي ندارد و با كمك گرفتن آدمي از ايندو براي           
 عموم به ضـرورت وجـوب  اما وقتي ـ منافاتي ندارد  نيز  عقالئي هدفهايروزي و ديگر 

توان با آن بر وجوب استعانت خـاص اسـتدالل          نمي چنانكه روشن است،      ندارد، شرعي
  .كرد

  
  مبحث نهم

  كبيره بودن ترك نماز
 اسـت؛   از گناهان كبيره   كند كه ترك نماز     داللت مي ممكن است گفته شود كه آيه شريفه        
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،  فقـه   آيه، اين مسأله در    بنابراين با توجه به اين    .  است نماز كار بزرگي  اين آيه،   بنابر  زيرا  
  .گيرد قرار مي مسألة گناهان كبيره و صغيره در

 هر گنـاهي    و موضوعِ كبيره و صغيره، نسبي است؛        :توان گفت   ولي آنچه در اينجا مي    
 و  منطقـه ممنـوع و سركـشي       و ورود بـه      الهـي  از حدّ شرع و حدود       گذر اينكه دليلبه  

 يكـي اسـت و      هـا  سركـشي  و   هـا   گناه از اين جهت، همة      است گناه كبيره است؛   عصيان  
 عصيان و طغيان، بيگانه اسـت؛ توضـيح و          مالك و معيار  اختالف، در چيزي است كه از       

گروهي از اين نظر، در . در جاي خود خواهد آمدـ  تعالي  شاءاهللا ـ إنتفصيل اين مسأله  
با من  2»الصلوةكتاب  « و جد اوالدم علّامة حائري در   1 ما مانند طبرسي   اصحاب و بزرگان  

  .اند عقيدهرأي و  هم
 ، ماننـد  باشـد » تاسـتعان «،  »إنهـا لكبيـرة   «همچنين احتمال دارد كه مرجع ضمير در        

ولـي  ؛  ».تر اسـت   به تقوا پيشگي نزديك   ] آن[به عدالت رفتار كنيد كه       3؛اعدلوا هو أقرب للتقوي   «
 است؛ چون كه يهـود، در       ت، رجوع آن به استعان    تر  بليغ و   صلوة، رجوع ضمير به     تر  قوي

  .  از باطل، به آن نياز دارندگرداني روياقرار به اسالم و در اعتراف و 
  

  مبحث دهم

   كافران به فروعتكليف

 بنابر شمول اين نهي، بـر نهـيِ         »و ال تشتروا بĤياتي ثمناً قليالً      «در نهي از اشتراء در آية     
و ال تلبـسوا الحـق      «از گرفتن اجرت و نيز در نهي از پوشاندن حـق بـا باطـل در آيـة                   

  در آيـه   نمـاز و زكـات     بنابر شمول آن نهي بر نيرنگ در معاملـه و در امـر بـه                 »لبالباط
و ـ  بنا بر وجوب شرعيِ آن امـر   »أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة و اركعوا مع الراكعين«

                                                 
  . 38 ، ص3 ، جالبيان  مجمع:رجوع كنيد به. 1
  . 527ـ  516، ص  الحائريمة، العالةالصلو كتاب :رجوع كنيد به. 2
   .8 /ئده ما. 3
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 كه   يهود ثابت پيش  زكات   نه اسالمي است    زكات، زكات غير از دعا و اين      نماز    اين اينكه
و  «و همچنين در امر بـه اسـتعانت در  ـ اند  رها كردهده آن را نقل ش» أصم«از  بنابر آنچه

و آشكار بر مكلف كـردن      روشن  داللتي    بنابر وجوب شرعي   »استعينوا بالصبر و الصلوة   
و ايـن مطـابق نظـر    خـورد؛  همانند تكليفشان به اصول بـه چـشم مـي   ـ كافران به فروع  

 را نظراز متكلمين، خالف اين  اي دستهو متأخّرين و  پيشينيان  از  مشهور است و گروهي     
   .مطلب سهل و آسان است و است، اصول و كالم، فقهدر اي مشترك  اين مساله 1.دارند

دارد ولـي   ، هر چند امكان خدشه در همه اين موارد وجـود            همانگونه كه دانسته شد   
همـان  بـه   » اتزك «و» نماز «ظاهراً قطعي است؛ زيرا   از آن    كافران به فروع     كشف تكليف 

 هـا، آيد و از آنجا كـه آن      به ذهن مي  و  ،   منصرف است   متعارف نزد مسلمانانِ مدينه    ايمعن
 2انـد  به اين كار امر شدند؛ زيرا آنگونه كـه گفتـه           به خصوص كردند،  يهوديان ركوع نمي  

ظهـور  » غيـري  «و» نفـسي  «نمازِ آنان، ركوع نداشته است؛ بنابراين، اين امر، در تكليـف          
  . ناقشه در اين آيه، بسيار مشكل است همة اينها، مبنابردارد؛ 

 بـه ايـن نكتـه       گوينده كافران، قابل پذيرش نيست؛ زيرا       تكليف در امكان    خدشهاما  
دو، توجـه دارنـد؛ ولـي        آن» وجـوبِ  «توجه دارد كه مسلمانانِ مورد خطاب نـسبت بـه         

يـف  بتواند تكل شود كه متكلم    هستند؛ پس، همة اينها باعث مي     » مكلف به فروع   «كافران،
؛ به عالوه، همانگونه كه گذشت در اين آيات قراين فراواني وجـود دارد كـه                كندجدي  

قـانون  اين خطاب، عام است و يا خاص ولي مراد، عام است و هر گاه مراد عـام باشـد                    
هاي قانوني و مرادهاي شرعيِ عام، اين قابليت را دارد كـه نـسبت بـه                شود و خطاب  مي

  3.و منجز باشدفعليت داشته باشد همة مردم، 

                                                 
  .  و صفحات بعد از آن318 ، ص7 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد بهپيرامون اين مسأله . 1
  . 45 ، ص3 التفسيرالكبير، ج و 97 ، ص1 ، جالبيان مجمع. 2
در مطلب دوم، مباحث مربوط به مسائل فقهي مطرح خواهـد           » برخي مباحث كالمي   «ل عنوانِ يبعد از اين در ذ    . 3

  . شد
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  كالم

  مطلب نخست

  جواز امر به غير مقدور
تـرس و بـيم و پرهيـز        اين آيات و آيات مشابه، بر جواز امر به غير مقدور، يعني امر به               

 جز به ايمان و      به نماز و زكات نيز وقتي      فرمان. كنند ايمان و كفر قلبي داللت مي      قلبي و 
 نمـاز  ازگيري    كمكنين امر به صبر و      همچ. امر به غير مقدور است    اسالم درست نيست    

بنابراين از آن ـ بنا بر   است؛ ]زشت [و اداي آن و نيز امر به پرداخت زكات، امر به قبيح
ـ  شـود؛    ميدانستهعقال قبيح است، پيش  جواز به امر به آنچه ديدگاه گروهي از اشعريها 

  . هر چند نزد عقل، قبيح نيست
انـد؛ جـز    الم و همة امور قلبي، از امور اختيـاري         ايمان، اس  :آنچه مطابق تحقيق است   

 اند،   مربوط به اعضا و جوارح     برخي از آنها امور   : اينكه امور اختياري با هم تفاوت دارند      
 ولي برخي از آنها امور      نزديك، و اختيار در آنها فوري و آني است        اين امور به اختيار و      

انـد و    قابل درمان  شك  بياند؛ ولي   ان از ارادة انس   دورترو  دروني و قلبي هستند     روحي و   
  و  صـفات پـسنديده    زيـرا اين امور، ذاتيِ باب ايساغوجي و نيز ذاتيِ باب برهان نيستند؛            

 آن نيـاز بـه      به دسـت آوردن   اند؛ ولي   نكوهيده و پليد، همگي اختياري    و صفات   خوب،  
 از  ابراينبن . و نبايد از آن غافل شد      و محاسبه و دقت دارد    كوشش  و  تالش  گذر زمان و    

  .  وجود نداردها در اين امرزشتياين جهت، هيچ 
كند؛ هر چنـد    اما نسبت به نماز و زكات، همان اظهار اسالم از سوي آنان كفايت مي             

 باشند و چون اعتراف، امري اختيـاري اسـت، امـر بـه     مرددآنان به حسب روح و قلب،      
ت مكلّف اسـت؛ پـس چنـين        نماز و زكات در حال كفر، مانند امر به نماز در حال جناب            

  .را همراه خود ندارد عقالئي قبيحامري 
، ساية فاعـل مختـار،      زيرا؛  پيش ما است   ثبوت اختيار    به دليل  عقلي،   و اما نفي زشتي   

هاي بعدي نيز   آمده است؛ در مناسبت    القواعد الحكَمية  شرح اين موضوع در   . مختار است 
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  .يد بياپيرامون اين موضوعبرخي مباحث ممكن است 
  

  مطلب دوم

  بر مخلوقيت فعل بندهداللت آيه 

كنند بـر اينكـه فعـل عبـد،      استدالل مي  »أ تأمرون الناس بالبرّ   « معتزله به وسيلة عبارت     
 آمرِ به معروف،    در يت فقيه بر شرط    گاهي  همچنانكه 1مخلوق اوست نه مخلوق خداوند؛    

   .شد كه نبايد امركنندة به معروف خود تارك آن باكنداستدالل مي
 گواه مخلوق بودن آن افعال، از سوي        موجودات مستند به    كارهاي گمانِ كه همة     اين

 بر خالف توبيخ و سرزنش، نسبت مجازيتواند   ميآنان است، گمان نابجايي است؛ زيرا    
  .باشد

 برهـان عقلـي بحـث      2؛آورد  رو مي  برهان عقلي    در اينجا به   فخر رازي    اينكهشگفت  
رسـاند؛ بلـه، آيـه بـه         نمـي  زيانياستدالل و ظهور لغويِ آيه       درستيديگري است كه به     

زنـده   پـي  آيـه، در اينكـه كند؛ بـراي   شرطيت ذكر يا عمل در آمر به معروف، داللت نمي         
  .  عقالئي و فطرت استهاي كردن جان مايه

  

  مطلب سوم

  خداوند داللت آيه بر رؤيت

  ، ميـان اجـسام،     وسـوم بيرونـي م   بـر جـواز مالقـات        »مالقـوا ربهـم   « بـا عبـارت      گاهي
 خداوند تعالي يا تجـسم او       ديدن آيه بر جواز     شود كه   شود و چنين گفته مي       مي استدالل

  3!كند  ميدر روز قيامت داللتـ سبحانه ـ 
                                                 

  . 47 ، ص3 لتفسيرالكبير، جا. 1
  . همان. 2
  . 51ـ  50 ، ص3 التفسيرالكبير، ج: رجوع كنيد به. 3
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، اين داللـت،    بر رؤيت داللت كند    اگر آيه،    :در اين استدالل اشكاالتي است، نخست     
   .گيرد را در بر ميدنيا و آخرت 

پروردگـار   « ممتنع است نـه    ،»پروردگارِ مطلق  «ن گفتيم كه مالقات با    پيش از اي  : دوم
چه بسا در سفرِ دوم يا سـوم از خلـق بـه حـق،               » پروردگار مقيد  « زيرا مالقات با   ؛»مقيد
  . پذير باشدامكان

  منكر ظهور اين آيات در تجسم، رؤيت و لمـس نيـستيم؛            ما بنابر ويژگي لغت    :سوم
مـردم عـادي و عمـومي و    كه واضـع آنهـا    لغاتي   وجود است  تنگنا م  ولي در دايرة لغات   

اند و به معاني روحاني      هستند و يا خواصي كه بيشترشان تحت تأثير زمان و مكان           پايين
انـد؛ پـس    دست نيافته جز اندكي   هاي معنوي و مدارج الهيِ دور از اذهان مردم،          و معراج 

كـه  كـرد  در چنين امور اعتقادي ظهور، ادعاي  استدالل، بلكه توان صورتي نميدر چنين  
باشـد كـه      هاي تيز و روشن مـي       هاي پست و فهم     عقلهاي پاك و دور از آلودگي     بر مدار   

  متـشابه  تواننـد جـز بـه صـورت         نيز نمي  آنان   و استهاي نادر و انبيا و اوليا        گروه ويژه
. لـرزد  سخن بگويند؛ زيرا قرآن كتابي متشابه است كه انسان از شنيدن آن بـر خـود مـي                 

  .غنيمت شمار
  

  مطلب چهارم

   از غير خداوندياري خواستن
 تعالي چنـان ميـان      حق تمسك به غير خداوند و ممنوع بودن استعانت از غير            نبود جواز 

انـد؛  بر آن، منكـر شـفاعت نيـز شـده         افزون  ، شهرت يافته كه آنان      تسننگروهي از اهل    
  .  خواهد آمدآن در آيندهتفصيل 
ــتيدر  ــشان، نادرس ــدة اي ــصريح  عقي ــد  ت ــخن خداون ــصبر و  « :س ــتعينوا بال   و اس
  توان براي حل مـشكالت     شود كه مي  اين عبارت فهميده مي   از   زيرا كافي است؛    »الصلوة

  ، صـبر،  روزهزكـات،  برپـايي  و نـه بـه معنـاي    ـ دو   وان آنـدو با عن و معضالت، از آن
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  ط و تمـام   بـا همـه شـراي     دو بـه شـكل صـحيحِ         دو در انجـام آن      و صبوريِ بـر آن     نماز
  . كمك گرفتـ  اجزاء

دو، براي حـل مـسائل دنيـوي و اخـروي، روشـن               از آن  گيري  كمك جواز   بنابراين،
 از اعمـال پـسنديده و از افعـال          »صـلوة صـبر و    «شود و اين به خاطر اين اسـت كـه            مي

دو   به خداوند تعالي هستند، بنابراين وقتي چنين امري در مورد آن           نزديكي براي   مناسب
 به طريق أولي جايز و       آن دو  و غير ) ع(و ولي ) ص(باشد، در مورد پيامبر   درست  و  جايز  

   .درست است
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   فقهاصول

  نخست مسألة

  ) يكبار انجام دادن(پيرامون داللت امر بر مرّه 
امر هر گاه به عنواني از عنـاوين ماننـد إكـرام عـالم تعلـق گيـرد،                  : در اصول آمده است   

كند و بر همين اساس است كه وقتي امر در مورد حـج             بار انجام دادنِ آن كفايت مي      يك
كافي  يك بار انجام دادن آن ـ 1آنچنانكه در برخي احاديث ما آمده استـ شود  وارد مي

و كنـد    كفايت مـي  ] »أوفوا بعهدي «در  [وفاي به اين عهد     » يك بار  «؛ بر اين اساس   است
ي بـه عهـدي از عهـود         نيست به انواع و يكايك عهود الهي عمل شود؛ بلكه وفا           واجب

   مقـررات الهـي در طـول همـة          همـه  مقـصود، وفـاي بـه        بـا اينكـه   الهي كـافي اسـت؛      
اش  به عهد كلـي    خداوندهاست؛ همچنانكه مراد و مطلوب در جانب ما، وفا كردن           زمان

 دنيا، برزخ و قيامت است؛ بر اين اساس آنچه در علم اصـول               و ظرفهاي  هادر همة زمان  
  !رسد نظر نميآمده، تام و كامل به

 يـاد هـا را     يك بار نعمتـي از نعمـت       تنهااگر آنان   ] »...اذكروا نعمتي «در  [ :براين پايه 
 در اين آيات و آيات مشابه نيز امر بر همـين  موجودكند؛ در ديگر موارد     كنند كفايت مي  

  .  استروال
 در علـم  صـورت طبيعـي  همانگونه كـه بـه   ـ  امر  فرمانبرداري ازروشن است كه در 

هـاي   قرينـه كنـد؛ مگـر در مـوارد وجـود     كفايت مي» وجود «صرفـ  است   آمدهصولا
لـزوم  آنان   بلكه   از آن توسط عقال،    معنايي اعم از صرف وجود       پيوسته و ناپيوسته و فهم    

دهنـد؛ همچنانكـه در     نوعاً، شخصاً، زماناً و حـاالً تـشخيص مـي         را  وفا به وجود ساري     
ها و نسبت به همـة   در همة زمانپروا و ترس   بر لزوم     امر، دال  »فإياي فارهبون «عبارت  

 اسـت؛   گونـه  نيز امر بـر همين     »آمنوا بما أنزلت مصدقاً   « الهي است؛ در عبارت      هاي  نهي
                                                 

  . 3، كتاب الحج، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب 13ـ  12، ص8 ، جوسائل الشيعه: رجوع كنيد به. 1
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 الهي در زماني كوتاه بسنده كرد با ايـن ادعـا كـه               آيات اي  پاره به   توان به ايمان    نميزيرا  
  . تنازل شده اس) ص(اين همان چيزي است كه بر پيامبر

  

  مسأله دوم

  داللت امر بر وجوب

داللـت   به حسب مـاده،  »و إياي فاتقون« و يا »وإياي فارهبون« :چه بسا سخن خداوند   
ست  ها  ه كه امر به صيغه و هيئت، تنها مقتضي وجوب و لزوم در همين آيات و جمل                كند
 برساند و وجوب رهب و اتقاء را در اينجاـ  ماده به هيئت  افزودناز پس  ـنتيجه،  در و 

اينكـه گفتـه شـود؛      به صورت اطالق جز با قرينه داللت نكنـد مگـر            بر وجوبِ مأموربه    
تـوانيم  رو ما مـي    و از اين   داللت آن، در اينجا بر وجوب نيز، به خاطر وجود قرينه است           

  .نبود داللت را بگوييم قرينه، در موارد نبود
و پاسخ آن نيـز روشـن       » حريمنهي بر ت   داللت « وجه تقريبِ  ، بيان و  از آنچه گذشت  

 گيـري از نهـي   نتيجهدر ظهور  »و إياي فارهبون« :عبارت: شود؛ مگر اينكه گفته شود    مي
 قرينـه،   وجـود رو حرمت اشتراء و وجوبِ ذكـرِ نعمـت از            از اين  اشاره شده دارد  و امر   

 ازمگـر  ، شـود   از آن فهميـده نمـي  شود؛ اما عموم استيعابي و عـام اسـتغراقي   فهميده مي 
سنخيت موضوع و حكم، يا لَغويت ايمان در زمان كوتاه و يا امتثـال نهـي از اشـتراء در                    

سنخ با اين اوامر و نواهي، در اين        در سائر اوامر و نواهيِ هم     و  . شودزمان كوتاه، دانسته    
  .  استپايهآيات و ديگر آيات، نيز امر بر همين 
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  مسأله سوم

  استصحابِ احكام اديان پيشين
 اشكالِ آنـان    1 اشكال وارد شده است؛    پيشينم اصول، بر استصحاب احكام شرايع       در عل 

است كه اين احكام، بازيچة دسـت ايـن و آن شـده اسـت و تـورات و                   رو    گاهي از اين  
 شـود،  استصحاب   نيست تا آن احكام،   و شكي در بقاي     اند،  انجيلِ موجود، تحريف شده   

؛ كـه از  »مصدقاً لما معكم« :فرمايدكه ميخداوند است   كالم   بر خالف    ترديد  بياين نظر   
از پـس    ممكـن اسـت آن احكـام         بلـه، انـد؛   شود كه آن احكام، باقي بـوده       دانسته مي  آن

شود  استصحاب مي نبوت، نسخ شده باشند؛ پس آن احكام،   هاي  اي از دوره    دورهگذشت  
  . شودمي استصحاب  عدم نسخهمانگونه كه

نتيجـه    فايده و بـي      بي چنين احكامي استصحاب  ه  شود ك گاهي نيز اينگونه اشكال مي    
  .دارددر اين شريعت  شده  نياز به امضا و رضايت ثابتزيرا است

قـرآن  ) ص(كه پيغمبـر  «باشد   به معناي اين     »مصدقاً لما معكم  « جملهاحتمال كه   اين  
، بنابر ظهور روشـن     »كندشريف را كه همراه شماست و به زيان شما نيست، تصديق مي           

  . مورد است احتمالي نابجا و بيآيات، 
  ســخن پيرامــون داللــت امثــال ايــن آيــات بــر عــدم تحريــف كتــب پيــشين، پــس  

   بحـث پيرامـون جريـان استـصحاب احكـام شـرايعِ       افزون بـر ايـن،  از اين خواهد آمد؛  
 همـان  و خـشنودي از آن، حكم باشد بـراي كـشف رضـا    يك هر چند ـ  در كل  پيشين

   ايـن   هماننـد  اسـت؛ پـس نيـازي بـه داللـت            كـافي  استصحاب ثابت در ايـن شـريعت      
ديگر كتابها آمـده دور از تحقيـق         و   3تقريرات 2،الكفايه ؛ بنابراين آنچه در   باشد   نمي آيات
  .است

 جـز ـ  آن بر لزوم تصديق و عدم تحريف، بر عموم خـود   همانندبله، اگر اين آيه و 
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چنانكه روشـن   . نخواهيم بود  نيازمند استصحاب    ام باشد، ــ تم  يـانـاَزم و اَفراديم  عمو
  .است
  

  مسأله چهارم

  پيرامون اختصاص احكام به فرزندان ذكور

 ديگـر آيـات، بـر اختـصاص         ، با افزودن  »يا بني اسرائيل   «چه بسا بتوان با عبارت قرآنيِ     
بيرون بجز آنچه با دليل ـ  استدالل كرد  ،»پسرها «احكام عقلي، اخالقي و فرعي به گروه

 اسـت؛ بـر ايـن       گروه مردان  مخصوص به    ،»وِلدان «بر خالف » بني «ةزيرا كلم ـ   .رود  مي
نيـاز اسـت، چنانكـه در علـم     ، به دليلي عام يا خاص ام به زنان اساس، براي تسرّي احك   

 است داراي قدر متيقّن اند و اين، دليل لبي      ستدالل كرده اصول به اشتراك آنها در احكام ا      
  ت مترقــيِ اســالم و ملــل جديــد  امــپــيشخالف چيــزي اســت كــه بــرو ايــن، . اســت

 . و مرسوم استرايج غير اسالمي، 
 در مورد اختصاص 1البيان مجمع  از تفاسير و از جمله     تعداديهمچنانكه گفته شد در     

 را آنكاربرد زبـاني نيـز   . تصريح شده استـ بر خالف ولَد  ـ  پسربه فرزند » ابن «كلمة
  . كند؛ لذا بايد دقت كردتأييد مي

بر مشاركت ميان حاضران و غائبان و ـ با اجماع و مانند آن  ـ همچنانكه  در مجموع، 
شود، به همين شـكل دربـارة       موجودان و معدومان، نسبت به احكام اسالمي استدالل مي        

  شود؛ هر چند كه الفاظ به كار گرفته شده در قـرآن            مسأله مورد بحث ما نيز استدالل مي      
 گاهي بله،   داشته باشد، ردان اختصاص   ـه م ـبـ   ابـچه در حال خطاب و چه غير خط       ـ  

حج اين خانه براي خداونـد بـر         2؛و هللا علي النّاس حج البيت     « : مانند .آمده است الفاظي اعم   
كثرت الفاظ مخصوص به مردان در      به دليل    اگر نگوييم كه اين آيه     البته   ».عهده مردم است  
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  .منصرف و به دور از زنان استكاربردهاي قرآني، 
  

  ه پنجممسأل

  »و ال تلبسوا«استدالل به وسيلة عبارت 

بـر برخـي مـسائل فقهـي،     » ...و ال تلبسوا الحقّ بالباطل« :توان به اين سخن خداوند     مي
 است كه مراد از باطل يا همان كتابي اسـت           زيرا ظاهر اين   كردكالمي و اصولي استدالل     

ت خـودش بـاقي اسـت؛       كه در نزد آنان است و يا پيامبري است كه معتقدند وي بر نبو             
  :آيه بر چند مسأله گوناگون داللت دارد، بنابراين

 و توريه به هنگام مصلحت اسـت؛ بـه دليـلِ            دروغو آن جواز    :  مسأله فقهي  ،نخست
 آن كتاب در شـمار باطـل بـه حـساب            اينكه با وجود    »مصدقاً لما معكم   «عبارت قرآني 

 كتابي است كه در نزدشان موجـود         همان »ما معكم  «در تأييد اينكه منظور از    . آمده است 
 ذكـر كـرد؛ زيـرا    شـاهد  را بـه عنـوان   »و ال تكونوا أول كافر به     «توان عبارت است مي 

بـا فـرضِ موصـول    ـ  همچنانكه گذشت  ـگردد؛ البته   به موصول بر ميبنابر اظهرضمير 
  .كه اين احتمال ظاهرتر است »ما «بودن

ه تحريف شده باشد يا نشده باشد، باطـل    تورات، خوا  اينكهو آن   :  مسأله كالمي  ،دوم
چيزي كه مشعر بر تحريف آن است اين است كه اين كتاب نسبت به داللت خود       . است

  . ، صادق است)ص(بر پيامبريِ پيامبر اعظم
 شكي در بقـاي احكـام   ، از فرض باطل بودن آن  پس اينكهو آن   :  مسأله اصولي  ،سوم

شود؛ همانگونه كـه منكـر جـواز جريـان          آن وجود ندارد تا حكم آن شرايع استصحاب         
 احكام گذشته شديم و اجماع بر عدم نسخ، مگر در مواردي كـه بـا دليـل خـارج شـود                    

  . پس بايد دقت كرد؛ مربوط به اين دين است
مـا بـين    «و» مـا معهـم  «تـصديق    كـه در بـسياري از آيـات، بـشارت            و پنهان نيست  

 ديگري كه آن هم مصدق است نظـر         وجود دارد و چه بسا قرآن به نزول آية        » )ص(يديه
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دارد نه نفس اين آيات؛ پس، اين آيات، اخبارند نه انشاء؛ يا اخبار از تصديقِ نفس ايـن                  
 تورات  :گويد  آيد كه مي    ة ديگري مي  كنند  كه آيات تصديق   ظهور دارد آيات هستند؛ بلكه    

و «: فرمايدي خداوند م  چنانكه؛  به عنوان كتاب خداوند است    و انجيل موجود در نزدشان      
  . غنيمت شمار.»أنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون
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  عقل و فلسفه

  مبحث نخست

  تدبير امور به دست خداوند 
   نعمت داده شده بـه بنـي اسـرائيل بـه خداونـد تعـالي، گـواه و شـاهدي بـر                       در نسبت 
 آفريننـدة  فاعـل، علـت و      بر اين است كه خداونـد،      اين نسبت است و اين، فرعِ        درستي
  هــاي  نعمــت و يــا نعمــت عمــومي وجــود و كمــال آن اســت و آن يــا.  اســتنعمــت
   نجـات آنـان از گرفتـاري و         : ماننـد   كه خدا بـه آنهـا داده اسـت؛          است ي فراوان مختلف

   بر آنـان، سـايبان ابـر بـر          نزول كتابهاي گرانقدر   پيامبر و پادشاه كردن آنان،       ، فرعون آزار
  ن و بلدرچين بر آنـان، دادن عمـودي از نـور            سر آنان در وادي تيه، فروفرستادن ترانگبي      

  هايشان، به هم نچسبيدن و گوريده نشدن مـوي سرشـان          به آنان براي روشن كردنِ شب     
 ، در برداشـتن كتابهـاي     هـا نعمـت اين  از  يكي   و. هايشانلباسو كهنه نشدن    دن  سيو نپو 
  نـان داده   و اجـداد آ پـدران ي كه بـه     يهانعمت. است شهادت به نبوت نبي اسالم       ،پيشين
  بـه آنـان    ) ص(هـا بـا درك زمـان پيغمبـر          كمـال آن نعمـت    ؛ زيرا   رسيدهبه آنان هم     شد
  .رسد مي

ها چيزي   خداوند هستند و واسطه    آفرينشو  خدا  حقيقت فعل   در  همة افعال مذكور،    
جز جعل فاني در جاعل حقيقي نيستند و آن جاعل حقيقي، همان خداوند متعال، مـدبر                

تـر و     قوي جداي از خلق نيست؛ بلكه       او بركنار و  هاست و   ا و علت  هامور، مالك معلول  
  آنچه صادر شـده بهـ تعالي  ـ او  ] نسبت[ شد بيانهاست و همچنانكه  از واسطهنزديكتر
تـر اسـت؛ زيـرا او       مـان نزديـك   هايو او از خود ما به معلول      » مباشر«از  تر است   مناسب
   . براي پذيرشاستعداديوجود است و ما دهندة 
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  مبحث دوم

  كثير نسبت به خداوند تعالي، واحد است

 به هنگام لحاظ كردن آنهـا نـسبت         »نعمتي« با عبارت    فراوانهاي  نعمتآوردن اين   مفرد  
نعمـت داده    :يعنـي (به ذات خداوند تعالي و از سوي ديگر جمـع آوردن مـنعم علـيهم                

 كثير در قياس    اينكهو   دارد بر وحدت و كثرت      اشاره »أنعمت عليكم « با عبارت    )ها  شده
و مـا  «: گردنـد يكي بيش نيست؛ زيرا اشياء، به وجـود و نعمـت برمـي   ـ سبحانه  ـ با او  

 در  فراوان هـستند و   ضرورت  به   ولي همين كثير در قياس با خودشان،         »أمرنا إلّا واحدة  
بينيم واحد در كثير    اي وجود دارد؛ بنابراين آنچه مي     پروردهخارج، علت، نعمت و نعمت    

  .و كثير در واحد است
   

  مبحث سوم

  آيات بر سراي جزاء و پاداش داللت

 نوعي داللت بر وجود سـرايِ ثـواب و جـزا و             »أوفوا بعهدي أوف بعهدكم   «در عبارت   
 داللت بر استقالل آنان در وفاي به عهد         اي  گونه همچنين   و. وجود بهشت و جهنم است    

خواهد تا به عهد خود وفا كننـد؛ هـر   ن مياز آناـ سبحانه  ـ شود؛ زيرا او  نيز مشاهده مي
  .  مستقل هستند ديگر از جهتي غير مستقل و از جهتكارهايشانچند كه آنان و 

 بودنِ دنيـا نيـز بتـوان اسـتدالل كـرد؛          دار پاداش عبارت قرآنيِ مذكور، بر     به  چه بسا   
ديق قلبي و  و آن همان ايمان و تص   ،دانيد و خود مي   .بستم من با شما     پيماني كه به  : يعني

  و من به پيماني كه با شما بستم وفا كنم، پس وفا كنيد ـ  در آية دوم استزباني ذكرشده
هاي داده شده به آنان، بـه  همچنانكه گفته شد و ما چندي پيش در ذكر نعمتـ چه بسا  

دنيـا، آخـرت،   [اطـالق  و ، ه اسـت بودـ پادشاهان از شما باشد، چنانكه آن اشاره كرديم  
  . نيز ايرادي ندارد؛ ولي معروف، همان اول است ]هردو باشد

 دار جـزا و پـاداش      نيز نوعي داللت بـر وجـود         »و إياي فارهبون  «كالم خداوند   در  
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 در آخـرت نيـز   توانـد  ـ مـي  دنيا باشـد   تواند ميهمچنانكه ـ  دار مذكور  اينكهاست؛ جز 
وي ماننـد زلزلـه،   به عذاب دنيجهان در اين ـ سبحانه  ـ  از او  ترسباشد؛ بدين سان كه 

 آتـش   و جهنم   دوزخ،به  انجامد و در واپسين       مي...  بر آنها و     سيل، طوفان، شورش مردم   
بريم به خدا ـ از خشم خداوند است به خـالف عـذابهاي     كشاند، آتشي كه ـ پناه مي  مي

  . استحق تعالينعمتي از سوي دنيا كه 
ر دو جمله از سـوي خداونـد        ست كه عهد د   اشود مناسبتر اين      از آنچه گفتيم روشن مي    

 و نيـز بـراي اينكـه او ـ سـبحانه ـ       ١»الينال عهدي الظالمين«: فرمايدباشد زيرا كه خود مي
هـا  عهـدها و پيمـان    براي حفظ نظام و سياست جزئي و كلي، پيامبران و كتب در بردارندة              

  . ه استآنان فرستادبراي 
 تفتـازاني   نظرو عهد آمده و يا       آنچه در تفسير مفسران مبني بر تفاوت ميان آن د          پس

داللـت بـر      نيـز  »أنزلت «عبارت.  است دور از تحقيق   2داندكه عهد را از جانب خلق مي      
نزل « :فرمايد  خداوند مي  هر چند كه     دارد؛سبت افعال و اشياء به خداوند تعالي        درستي ن 

، حقيقي است؛    نسبت در هر دو آيه     و. »روح االمين آن را فرود آورده است       3؛به الروح األمين  
خداونـد  نسبت به خداوند تعالي به اين دليل است كـه وجـود و كمـال روح االمـين از                    

 روح االمين به جهت محدود بودن و بـه خـاطر          از  شده  تعالي است و نسبت فعل صادر       
 نسبت آن بـه خداونـد تعـالي؛ زيـرا           ازتر است    مناسب بودن به او  جهتي از جهات عالم     

لي، محدود به يك جهت از جهات نيست و چه بـسا عـارف              صادرِ از سوي خداوند تعا    
  .كرده باشدشيرازي به همين معنا اشاره 

  شهريست پر كرشمة خوبان ز شش جهت        
  4نقديم نيست ورنه خريدار هر ششم                                           
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  مبحث چهارم

 نفسيادگيريپيرامون حقيقت   

  بـر  ،  ]بـه فعـل مـذكور     مفعـولٌ [معلـوم    از حـذف     پـس  » تعلمـون  و أنتم « :كالم حق در  
داللتي داشته تواند نيز مي كه مورد اختالف ميان مشائيان و اشراقيان است    اي عقلي مسأله
  .باشد

   يـادگيري  در حركـت و      كمـال آن   نفس در آغاز، جاهـل بـوده و           است،  معتقد ءمشا
    وق رسـيده يحقـا   بـه تـا شـود   ـ حاصـل مـي  با حاضر شـدن در مجـالس اهـل علـم      ـ 

 و  استبالقوه  و نفس موجود    ،  كند   ادراك    علمي را به واسطة موجودات ديگر      تهايصور
...  و چـشم  و   گـوش  به وسيلة    فراگيري تعقل، تفكّر و     ااست، و سپس ب   او  قوة انسان در    

  1.گردد  ميكامل
 علمـي،   تهاي كه نفـس، موجـودي كامـل و همـة صـور             است اما اشراق بر اين باور    

هاي ظلمـاني، پوشـيده      حجاب و تنها با   را در بردارد  ق روحاني   ي مجرّد و حقا   هاي  يوبخ
است، جاهل مانده است و كار معلم و        » وجود بسيط جامع   « خود اينكهمانده و با وجود     

 و موانع را از سر راه كنار زنند و در اينجاسـت كـه آن                ها  پردهواسطه، تنها اين است كه      
ات ابـداعي و علـم موجـود بالفعـلِ ابتكـاري، روشـن و               وجود بسيط، به وسـيله نـور ذ       

  جهلـي نيـست     و   در آيـد  بـه فعليـت      نيـست كـه      ايگـردد؛ بنـابراين، قـوه     درخشان مي 
   و جمـالي اسـت      ،بالفعـل كامـل   كه  رو، او كمالي است       از اين  ، از باب جهل به علم     مگر

يـن اسـت كـه بـه        ها نيز تنها ا    و آموزشگاه  مراكز علمي و كار   باشد     مي جميلكه به ذات    
و به كمـال خـود توجـه         و كامل است     داند   نمي  كه خود، عالم است ولي     بفهمانندانسان  
  2.ندارد

    احتمالي ديگـر    اينكه از   ناآگاهنظر دارند؛     اختالف »أنتم تعلمون «مفسران در محذوف 
 چه بسا چنين حذفي اشاره به اين دارد كه آنان به همـه چيـز                اينكهنيز وجود دارد و آن      
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 قـم،   محمـد خواجـوي،   : ؛ تـصحيح  تفسير القرآن الكـريم   صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم؛     
  . ش1366انتشارات بيدار، 

مـصطفي  : ، تحقيـق  )منسوب به ابـن عربـي      (تفسير القرآن الكريم  ابن عربي، محيي الدين؛     
  .غالب، چ دوم، تهران، انتشارات ناصرخسرو

  . ق1404  چ سوم، قم، دارالكتاب، ؛تفسير القميقمي، علي بن ابراهيم؛ 
  . ق1411 قم، مكتبة االعالم االسالمي، ؛تفسير الكبيرفخر رازي، محمد بن عمر؛ 

  .تفسير الكمبانياصفهاني، محمد حسين؛ 
  .دارالفكرتفسير المراغي، مراغي، احمد بن مصطفي؛ 

  .تفسير المنارمحمد رشيد رضا؛ 
سـيد هاشـم رسـولي      : ، تـصحيح  تفـسير نـورالثقلين   حويزي، عبد علي بن جمعه عروسـي؛        

  .محالتي، چ چهارم، مؤسسه اسماعيليان
 نجـف، المطبعـة     ؛ چـاپ سـنگي،    تنقـيح المقـال فـي علـم الرجـال         امقاني، شيخ عبـداهللا؛     م

  . ق1352المرتضوية، 
  . ق1398؛ قم، مؤسسة النشر االسالمي، التوحيدصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛ 

  . ش1365 ؛ تهران، دارالكتب االسالمية، تهذيب االحكامطوسي، محمد بن حسن؛ 
 قم، مؤسسة النـشر     ؛))س(تقريرات درس امام خميني    ( االصول تهذيبسبحاني، شيخ جعفر؛    

  . ش1363االسالمي، 
، تهران، مكتبة الصدوق،    ثواب االعمال و عقاب االعمال    صدوق، محمد بن علي بن بابويه؛       

  . ق1391
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  .ق 1405مؤسسة التاريخ العربي،  ، بيروت، الجامع الحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد؛ 
  . اصفهان، كتابفروشي ثقفي؛جامع الشواهداقر شريف؛ اردكاني، محمدب

، تهران، انتـشارات    3؛ چ   الجواهر السنية في االحاديث القدسية    حرّ عاملي، محمد بن حسن؛      
  . ش1380دهقان، 

  .الجواهر في تفسير القرآن؛ )شيخ(طنطاوي جوهري 
  . ش1367؛ تهران، دارالكتب االسالمية، جواهر الكالمنجفي، محمد بن حسن؛ 
  ؛ قـم،    االمـام الخمينـي علـي العـروة الـوثقي          ]تعليقـة [حاشـية   اهللا؛    امام خميني، سـيد روح    

  .دارالفكر
  . ق1408؛ قم، دارالذخائر، حاشية المكاسبمحقق اصفهاني، محمدحسين؛ 

؛ قـم، مؤسـسة النـشر       الحدائق الناضرة في احكام العترة الطـاهرة      بحراني، يوسف بن احمد؛     
  .االسالمي

 تهـران،   ؛)ضمن مجموعه آثار شيخ اشـراق      (،حكمة االشراق الدين؛    شهابسهروردي، شيخ   
  . ش1372مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

  .ش1363؛ قم، مؤسسة النشر االسالمي، اللخصاصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛ 
؛ قـم، انتـشارات رضـي،    خالصة االقوال في معرفة الرجال، حسن بن يوسف؛     )عالمه(حلّي  

  . ق1402
ابوالفضل عالمي و صفر    : ؛ ترجمه درآمدي بر علم تجويد   جزري، ابوالخير محمد بن محمد؛      
  . ش1376سفيدرود، چ اول، قم، حضور، 

  . ق1404اهللا المرعشي،   قم، مكتبة آية؛الدرالمنثورالدين؛  سيوطي، جالل
، )ع(بيت؛ چ دوم، قم، مؤسسة آل الدعائم االسالم تميمي مغربي، ابو حنيفة نعمان بن محمد؛        

1385.  
؛ بـه اهتمــام ســيد ابوالقاسـم انجـوي            شيرازي ديوان حافظ حافظ شيرازي، لسان الغيب؛     

  . چ هشتم، تهران، انتشارات جاويدان،شيرازي
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ـ    كـاظم كـاظم   : ؛ تـصحيح  ديوان شمس تبريـزي   الدين محمد؛     مولوي، جالل  شهر، زاده ايران
  . ش1375عباس ايماني، چ اول، تهران، اقبال، 

؛ جمع و ترتيب عبـدالعزيز الكـريم، قـم،          ديوان منسوب الي اميرالمؤمنين    ــــــــــــ ؛ 
  .كتابخانه ارومية

؛ تهران، انتشارات دانـشگاه تهـران،       الذريعة الي اصول الشريعة   علم الهدي، سيد مرتضي؛     
  . ش1363

  .؛ قم، مؤسسة النشر االسالميلنجاشيرجال انجاشي، احمد بن علي؛ 
  . ق1421؛ بيروت، دارالمحجة البيضاء، رسائلابن عربي، محيي الدين؛ 

  . ق1370؛ مركز نشر كتاب، رسالة االعتقاداتصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛ 
، ء؛ چ چهـارم، بيـروت، داراالحيـا       روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم       آلوسي، محمود؛   
  . ق1405بي، التراث العر

، قم، انتـشارات    1؛ چ   روضة الواعظين و بصيرة المتعظين    فتال نيشابوري، محمد بن احمد؛      
  . ش1375رضي، 

محمدباقر بهبـودي،   : ؛ تحقيق زبدة البيان في احكام القرآن    مقدس اردبيلي، احمد بن محمد؛      
  .تهران، مكتبة المرتضوية

  .دارالذخائر؛ چ اول، قم، سعد السعودابن طاووس، علي بن موسي؛ 
  .؛ بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتسفينة البحارقمي، شيخ عباس؛ 

  .محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكر: ، تحقيقسنن ابن ماجهقزويني، محمد بن يزيد؛ 
  . ق1408؛ بيروت، دارالمعرفة، السنن الكبريبيهقي، احمد بن حسين؛ 

  . ش1368 قم، مصطفوي، ؛السيرة النبويةعبدالملك؛ بن ابن هشام، محمد 
  . ق1408؛ چ دوم، قم، مؤسسة اسماعيليان، شرائع االسالم؛ )محقق(حلّي، جعفر بن حسن 

؛ چ دوم، قـم، مركـز نـشر         هـات يشـرح االشـارات و التنب     محقق طوسي، محمد بن الحسن؛      
  . ق1403كتاب، 
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 تنظيم و   ؛ چ اول، تهران، مؤسسه    شرح حديث جنود عقل و جهل      اهللا؛  امام خميني، سيد روح   
  . ش1377، )س(نشر آثار امام خميني

؛ چ سـنگي، قـم، انتـشارات بيـدار،          صوص الحكـم  فشرح  قيصري، محمد داود بن محمود؛      
  . ش1363

  . ق1399؛ بيروت، دارالكتب العلمية، شرح الكافيةاسترآبادي نحوي، محمد بن الحسن؛ 
  . ق1312بمبئي، اب، ميرزا محمد ملك الكتّ: ؛ تحقيقشرح گلشن رازالهيجي، محمد؛ 

  .ش1370، چ اول، قم، انتشارات رضي، شرح المقاصدتفتازاني، مسعود بن عمر؛ 
   چ دوم، قـم، انتـشارات بيـدار،         ؛شـرح منـازل الـسائرين     الدين عبدالرزاق؛     كاشاني، كمال 

  . ش1381
  ؛ چ شـشم، قـم، انتـشارات عالمـه،          )فلـسفه  (شـرح المنظومـة   سبزواري، حاج مال هـادي؛      

  . ش1369
  . ش1369؛ قم، انتشارات عالمه، )منطق (شرح المنظومة ـــــــ ؛ـــــ

   قـم، منـشورات شـريف رضـي،         ؛شـرح المواقـف   جرجاني، سيد شريف علي بـن محمـد؛         
  . ق1412

  . ق1405اهللا المرعشي،  ؛ قم، مكتبة آية)االلهيات(الشفاء ابن سينا، حسين بن عبداهللا؛ 
  . ق1405اهللا المرعشي،  ة آية؛ قم، مكتب)طبيعيات(الشفاء  ــــــــــــ ؛

  .، بيروت، مؤسسة النورللمطبوعاتشمس المعارف الكبريالبوني، احمد بن علي؛ 
مكتبة الفارابي،    ؛ تهران،   شوارق االلهام في شرح تجريد الكالم     فياض الهيجي، عبدالرزاق؛    

  . ق1401
  انـشگاهي،  ؛ تهـران، مركـز نـشر د      الـشواهد الربوبيـة   صدرالمتألهين، محمـد بـن ابـراهيم؛        

  . ش1360
  . ق1407 بيروت، دارالعلم للماليين، ؛الصحاحجوهري، اسماعيل بن حماد؛ 
  . ق1407 بيروت، دارالقلم، ؛صحيح بخاريبخاري، محمد بن اسماعيل؛ 
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  . ق1407 بيروت، مؤسسة عزالدين، ؛صحيح مسلمنيشابوري، مسلم بن حجاج؛ 
  . هـ 1298؛ تهران، الطهارةانصاري، شيخ مرتضي بن محمد؛ 

  ؛ تهـران، انتـشارات علميـه اسـالمية،         العـروة الـوثقي   يزدي طباطبائي، سيد محمـدكاظم؛      
  . ش1363

  . ش1385؛ قم، كتابفروشي داوري، علل الشرائعصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛ 
  . ق1400؛ قم، انتشارات بيدار، علم اليقينمال محمد محسن؛  فيض كاشاني، 

 ؛ مركز االبحـاث و الدراسـات االسـالمية،        عوائدااليامهدي؛  نراقي، مولي احمد بن محمدم    
  . ش1375 

؛ چ اول، قم، مطبعة سـيد الـشهداء،         عوالي الآللي ابن ابي جمهور احسائي، محمد بن علي؛        
  . ق1405

سـيد مهـدي حـسيني؛      : ، تـصحيح  )ع(عيون اخبارالرضـا  صدوق، محمد بن علي بن بابويه؛       
  .تهران، انتشارات جهان

  . ق1403چ اول، بيروت، انتشارات اعلمي،  ، الغيبة بن ابراهيم؛ نعماني، محمد
  . بيروت، دارصادر؛الفتوحات المكيةابن عربي، محيي الدين؛ 

  . ق1415؛ قم، مؤسسة النشر االسالمي، فرائد االصولانصاري، شيخ مرتضي بن محمد؛ 
  . ق1405؛ چ دوم، قم، انتشارات بيدار، فصوص الحكمفارابي، ابونصر؛ 

 التـراث العربـي،     ء بيـروت، داراحيـا    ؛الفقـه علـي المـذاهب االربعـة       ري، عبدالرحمن؛   جزي
  .ق1406

، )ع(ل البيـت  آ؛ قـم، مؤسـسة   )ع(الفقه المنـسوب الـي الرضـا     ؛  )ع(علي بن موسي الرضا     
  . ق1406

 قـم، مؤسـسة النـشر       ؛)ق نـائيني  قـ تقريـرات مح   (،فوائداالصـول كاظمي، شيخ محمدعلي؛    
  . ق1414سالمي، اال

  .؛ چاپ سنگيالفوائد المدنيةترآبادي، محمدامين؛ اس
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  . ق1398بيروت، دارالمعرفة، ؛ الفهرستمحمد بن اسحاق؛ ابن نديم، 
  .؛ بيروت، دارالجبلالقاموس المحيطفيروزآبادي، مجدالدين محمد بن يعقوب؛ 

  .ش1372؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، القبساتميرداماد، محمد بن محمد؛ 
  . ش1367؛ تهران، دارالكتب االسالمية، الكافيكليني، محمد بن يعقوب؛ 

  . ق1417؛ مؤسسة النشر الفقاهة، الزيارات كاملابن قولويه قمي، جعفر بن محمد؛ 
  ؛ قـم، مركـز انتـشارات دفتـر تبليغـات اسـالمي،             كتـاب الـصالة   حائري، شيخ عبدالكريم؛    

  . ش1362
، )س(؛ تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي           كتاب الصوم خميني، سيد مصطفي؛    

  . ش1376
؛ چ اول، بيـروت، مكتبـة لبنـان         كشاف اصطالحات الفنـون و العلـوم       تهالوي، محمدعلي؛ 

  . ميالدي1996ناشرون، 
  ؛ بيـروت، دارالكتـب العربـي،       الكـشاف فـي تفـسير القـرآن       زمخشري، محمود بـن عمـر؛       

  . ق1407
  .؛ قم، مؤسسة النشر االسالميكشف المراد عالمه حلي، حسن بن يوسف؛ 

  . ق1414، مؤسسة النشر االسالمي، ؛ قمكفاية االصولخراساني، محمدكاظم؛ 
اكبـر    علـي : ؛ تـصحيح و تعليـق     مةعالدين و تمام الن     كمال؛  صدوق، محمد بن علي بن بابويه     

  . ق1395غفاري، چ دوم، تهران، دارالكتب االسالمية، 
  . ق1409مؤسسة الرسالة،   ؛ بيروت،الكنز العممتقي هندي، عالءالدين علي بن حسام؛ 

  . ق1408؛ بيروت، داراحياء التراث العربي، لسان العرب مكرّم؛ ابن منظور، محمد بن
  . ق1411؛ چ دوم، قم، انتشارات بيدار، المباحث المشرقيةرازي، فخرالدين؛ 

الـدين آشـتياني،       سـيد جـالل    :؛ تـصحيح  المبدأ و المعـاد   صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم؛     
  . ش1354تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران، 

  . ش1381تهران، انتشارات گيتي،   چ اول، ؛مثنوي گلشن رازشيخ محمود؛ شبستري، 
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  . ش 1371؛ تهران، سازمان انتشارات جاويدان، مثنوي معنويالدين محمد؛  مولوي، جالل
  .المجلياحساني، ابن ابي الجمهور؛ 

سيد هاشم رسولي محالتي،    :  تعليق ؛في تفسير القرآن   مجمع البيان طبرسي، فضل بن حسن؛     
  .روت، دارالمعرفةبي

  .؛ قم، مؤسسة اسماعيليانمجمع الرجالقهپاني، شيخ عنايةاهللا؛ 
  .؛ قم، دارالكتب االسالميةالمحاسنبرخي، احمد بن خالد؛ 
؛ چ اول، قـم، مؤسـسة المعـارف         مدنيـةالمعاجز االئمـةاالثني عـشر     بحراني، سـيد هاشـم؛      

  . ق1413االسالمية، 
  .ف عبدالرحمن المرعشييوس: ؛ تحقيقالمستدركحاكم نيشابوري؛ 

  . ق1407، )ع(؛ قم، مؤسسة آل البيت مستدرك الوسائلحاج ميرزا حسين؛  نوري، 
  . ش1368؛ قم، دارالذخائر، المستصفي من علم االصولغزالي، ابوحامد محمد بن محمد؛ 

  . ق1411 قم، مؤسسة اسماعيليان، ؛مستمسك العروة الوثقيحكيم، سيد محسن؛ 
  .؛ بيروت، دارالفكرمسند احمدحمد؛ ابن حنبل، احمد بن م

؛ قـم، مكتبـة آيـةاهللا        مـصارع المـصارع    طوسي، نصيرالدين محمد بن محمـد بـن حـسن؛         
  . ق1405المرعشي، 

  . ش1363 ؛ تهران، انتشارات فجر،مصباح االنس؛ مزهابن فناري، محمد بن ح
  .؛ قم، مكتبة الداوريمصباح الفقيههمداني، شيخ رضا بن محمدهادي؛ 

  .اسماعيل انصاري: ؛ تصحيحمصباح المتهجدحمد بن حسن؛ طوسي، م
 دارالكتـب العلميـة،      ؛ بيـروت،  المـصباح المنيـر   مقرّي قيومي، احمد بن محمـد بـن علـي؛           

  .ق 1398
؛ چ دوم، تهران، مؤسسه مطالعـات و تحقيقـات          المطارحاتسهروردي، شيخ شهاب الدين؛     

  ).ات شيخ اشراقفنصضمن مجموعه م( ش 1375فرهنگي، 
  ).ع( مؤسسة آل البيت؛)تقريرات شيخ انصاري (مطارح االنظارالنتر، شيخ ابوالقاسم؛ ك
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  . ق1407؛ قم، مكتبة آيةاهللا المرعشي، المطولتفتازاني، مسعود بن عمر؛ 
اكبر غفـاري، قـم، مؤسـسة        علي: ؛ تصحيح معاني االخبار ؛  صدوق، محمد بن علي بن بابويه     

  . ش1361النشر االسالمي، 
  . ق1291؛ تهران، المكتبة العلمية االسالمية، مغني اللبيبابن هشام، عبداهللا بن يوسف؛ 

  ).ع(؛ قم، مؤسسة آل البيتمفاتيح االصولطباطبائي، سيد محمد؛ 
  ).ع( آل البيت ؛ قم، مؤسسةمفتاح الكرامةحسين عاملي، سيد محمدجواد؛ 

  . تهران، المكتبة المرتضوية؛المفردات في غريب القرآن حسين بن محمد؛  اصفهاني،راغب 
قم، مؤسسة مجمـع الفكـر االسـالمي،    : ؛ جلد اولمقاالت االصولعراقي، شيخ ضياءالدين؛    

  .ش 1369تهران، مكتبة بوذرجمهري، : جلد دوم.  ق1414
  . ق1375  چ سنگي، تبريز، ؛المكاسب ؛انصاري، شيخ مرتضي بن محمد

  . ق1406شهرستاني، محمد بن عبدالكريم؛ الملل و النحل؛ بيروت، دارصعب، 
  .؛ قم، مكتبة العالمةمناقب آل ابي طالبمازندراني، محمد بن علي بن شهرآشوب؛ 

؛ تهران، مؤسسه تنظـيم و نـشر       مناهج الوصول الي علم االصول    اهللا؛    امام خميني، سيد روح   
  . ق1414، )س(آثار امام خميني 

  .ت، دارالمشرقو بير؛المنجد في اللغة و االعالمعي از محققين؛ جم
  ؛ نجـف، دارالكتـب االسـالمية،    مـن اليحـضره الفقيـه     صدوق، محمد بن علي بـن بابويـه؛         

  . ق1377
  .ش 1371؛ قم، مؤسسه اسماعيليان، الميزان في تفسير القرآنطباطبائي، سيد محمد حسين؛ 

  .ق 1405 بيروت، داراالضواء، ؛نقد المحصل؛ طوسي، نصيرالدين محمد بن محمد بن حسن
  .؛ قم، انتشارات قدس محمدي في مجرّد الفقه و الفتاوي النهاية طوسي، محمد بن حسن؛

؛ قـم، مؤسـسة   نهايـة االحكـام فـي معرفـة االحكـام     ، حـسين بـن يوسـف؛    )عالمـه (حلّي  
  . ق1410اسماعيليان، 

  . ق1428 جامعه مدرسين، ؛ قم، انتشاراتنهاية الحكمةطباطبائي، محمدحسين؛ 
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مؤسسه  ، چ اول، قم، النهاية في غريب الحديث و االثر، مبارك بن محمد؛   )جزري(ابن اثير   
  .مطبوعاتي اسماعيليان

  صـالح، قـم، دارالهجـرة،       صـبحي : ؛ تحقيـق  نهـج البالغـة   شريف رضي، محمد بن حـسين؛       
  . ق1395

  . ق1406، )ع(نه اميرالمؤمنين؛ اصفهان، كتابخاوافيكاشاني، محمد بن شاه مرتضي؛  فيض
  ؛ قـم، مجمـع الفكـر االسـالمي،         الوافيـة فـي اصـول الفقـه       توني، عبداهللا بن محمـد؛       فاضل

  . ق1412
  . ق1409، )ع(؛ قم، مؤسسة آل البيت وسائل الشيعةحرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ 

  
  
  
  




