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«علوّ» :ماده اصلي این كلمه از حروف «ع» « ،ل» و «حرف معتل (و ،ي ،ا)» تشكیل شده و هریك از حروع معتل را ریشه
آن بدانیم در معنایش كه داللت بر بلندي و رفعت ميكند تغییري ایجاد نميشود (معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص« )118عُلْو»
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درباره كلمه «تقوي» در جلسه  181توضیحاتي ارائه شد.
شان نزول

1

حدیث

 )1عنوان بصري پیرمرد زاهد و عارفمسلكي بوده كه طي جریاني توفیق تشرف خدمت امام صادق ع را پیدا ميكند و از
ایشان دستورالعمل زندگي ميخواهد كه امام دستورالعملي به ایشان ميدهند كه عرفاي بزرگي به شاگردانشان توصیه ميكردند
كه این حدیث را هر روز مرور كنند و بكوشند بدان عمل كنند .در فرازي از این حدیث آمده است:
 ...گفتم :یا اباعبداهلل! حقیقت عبودیت چیست؟
فرمود :سه چیز:
[ ]1اینكه بنده براي خودش در آنچه خداوند بدو واگذار كرده ،ملكیتي نبیند ،زیرا بندگان مالكیت ندارند ،مال را مال خدا
ميبینند و آن را در هر جایي كه خداوند متعال بدانها امر كند قرار ميدهند؛
[ ]7و بنده براي خود تدبیري نكند؛
 . 2به نظر ميرسد روایت زیر را ميتوان چهبسا به عنوان شان نزول آیه قلمداد کرد؛ الفضائل (البن شاذان القمي) ،ص282 :
و هذا الحدیث من کتاب أعالم النبوة في القائمة األولى و في وقف األخالطية.
و مما روي عن جماعة ثقات أنه لما وردت حرة بنت حليمة السعدیة رض على الحجاج بن یوسف الثقفي فمثلت بين یدیه فقال لها اهلل جاء بك فقد قيل
عنك إنك تفضلين عليا على أبي بكر و عمر و عثمان فقالت لقد کذب الذي قال إني أفضله على هؤالء خاصة قال و على من غير هؤالء قالت أفضله على
آدم و نوح و لوط و إبراهيم و على موسى و داود و سليمان و عيسى ابن مریم ع.
 ...فَقَالَ لَهَا :أَحْسَنْتِ یَا حُرَّةُ ،فَبِمَا تُفَضِّلِينَهُ عَلَى سُلَيْمَانَ؟
فَقَالَتْ :اللَّهُ فَضَّلَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى« :رَبِّ هَبْ لِي مُلْكاً ال یَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».
مَوْلَانَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ :طَلَّقْتُكِ یَا دُنْيَا ثَلَاثاً ،لَا رَجْعَةَ لِي فِيكِ ،فَعِنْدَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ :تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين.

[ ]8و تمام دلمشغولياش مصروف آن چیزي شود كه خداوند بدان امر كرده و یا از آن نهي كرده است؛
كه اگر بنده براي خود در آنچه خداوند به او واگذار كرده مالكیتي نبیند ،انفاق كردن در مورد آنچه خداوند متعال دستور
خرج كردن در آن زمینه را داده بر او آسان ميگردد
و اگر بنده تدبیر خود را به مدبّرش سپرد ،مصیبتهاي دنیا بر او آسان مي گردد؛
و وقتي بنده همه دلمشغولياش را مصروف آن چیزي كرد كه خداوند بدان امر كرده و یا از آن نهي كرده است ،فرصتي
براي جدل كردن (مراء) و فخرفروشي به مردم برایش باقي نميماند؛
وهنگامي كه خداوند به این سه خصلت بندهاي را كرامت بخشید ،دنیا و ابلیس و مردم بر او آسان ميشوند ،نه دنیا را
زیادهخواهانه و فخرفروشانه طلب ميكند ،و نه نزد مردم عزت و عُلُوّ ميجوید  .نه روزگارش را به بطالت مي گذراند ،پس
این اولین درجه متقین است كه خداوند متعال ميفرماید« :آن سراي آخرت ،قرارش ميدهیم براي كساني كه نه بلندمرتبگياي
در زمین ميجویند و نه فسادي ،و فرجام از آن متقین است»
مشكاة األنوار في غرر األخبار ،ص872
عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ وَ كَانَ شَیْخاً كَبِیراً قَدْ أَتَى عَلَیْهِ أَرْبَعٌ وَ تِسْعُونَ سَنَةً قَال ...
قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا حَقِیقَةُ الْعُبُودِیَّةِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ أَنْ لَا یَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ مِلْكاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لَا یَكُونُ لَهُمْ
مِلْكٌ یَرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ لَا یُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیراً وَ جُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ
وَ نَهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكاً هَانَ عَلَیْهِ الْإِنْفَاقُ فِیمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ
تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَائِبُ الدُّنْیَا وَ إِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ نَهَاهُ لَا یَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَ الْمُبَاهَاةِ
مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ هَانَ عَلَیْهِ الدُّنْیَا وَ إِبْلِیسُ وَ الْخَلْقُ وَ لَا یَطْلُبُ الدُّنْیَا تَكَاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا یَطْلُبُ عِنْدَ
النَّاسِ عِزّاً وَ عُلُوّاً وَ لَا یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاطِلًا فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُتَّقِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِین»...
 )7حفص بن غیاث از امام باقر ع روایت كرده است كه فرمود:
حفص! جایگاه دنیا نزد من جز به اندازه میتهاي نیست كه در وقت اضطرار مجبور ميشوي از آن بخوري؛
حفص! خداوند تبارك و تعالي ميدانست كه بندگان چكار مي كنند و به كجا ميروند ،پس بر اعمال بدشان با توجه به
علم پیشیني كه درباره آنها داشت ،بردبار بود؛ پس نیك طلب كردن از جانب كسي كه نگران از دست رفتن فرصت نیست،
مغرورت نكند [ظاهرا یعني خداوند كسي نیست كه اگر مهلت ميدهد نگراني این را داشته باشد كه چهبسا فرصت از دست
برود؛ پس به مهلتهایي كه ميدذهد مغرور نشو]
و سپس این آیه را تالوت فرمود« :آن سراي آخرت ،قرارش ميدهیم  »...و به گریه افتاد در حالي كه ميفرمود :به خداوند
سوگند ،آرزوها در محضر این آیه همه بر باد است.
سپس فرمود :به خدا سوگند ابرار (نیكان) رستگار شدند .آیا ميداني آنها كیانند؟ همان كساني كه آزارشان به مورچه
كوچكي نمي رسد؛
براي عالم بودن كافي است نسبت به خدا خشیت ورزیدن! براي جهالت كافي است مغرور شدن به [مهلت و لطف] خدا!

حفص! براي جاهل از هفتاد گناه درميگذرند قبل از اینكه یك گناه عالم را ببخشند؛ كسي كه بیاموزد و یاد بدهد و بدانچه
ميداند عمل كند ،در ملكوت آسمانها عظیم خوانده ميشود و لذاست كه گفته شده كه براي خدا بیاموز ،و براي خدا عمل كن،
و براي خدا آموزش بده!
تفسیر القمي ،ج ،7ص146 :؛ إرشاد القلوب (للدیلمي) ،ج ،1ص126
حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ مَا
مَنْزِلَةُ الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَكَلْتُ مِنْهَا ،یَا حَفْصُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ وَ إِلَى
مَا هُمْ صَائِرُونَ فَحَلُمَ عَنْهُمْ عِنْدَ أَعْمَالِهِمُ السَّیِّئَةِ لِعِلْمِهِ السَّابِقِ فِیهِمْ فَلَا یَغُرَّنَّكَ حُسْنُ الطَّلَبِ مِمَّنْ لَا یَخَافُ الْفَوْتَ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ:
«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ  »...الْآیَةَ ،وَ جَعَلَ یَبْكِي وَ یَقُولُ ذَهَبَتْ وَ اللَّهِ الْأَمَانِيُّ عِنْدَ هَذِهِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ فَازَ وَ اللَّهِ الْأَبْرَارُ أَ تَدْرِي مَنْ هُمْ هُمُ
الَّذِینَ لَا یُؤْذُونَ الذَّرَّ كَفَى بِخَشْیَةِ اللَّهِ عِلْماً وَ كَفَى بِاالغْتِرَارِ بِاللَّهِ جَهْلًا یَا حَفْصُ! إِنَّهُ یُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ یُغْفَرَ لِلْعَالِمِ
ذَنْبٌ وَاحِدٌ ،مَنْ تَعَلَّمَ وَ عَلَّمَ وَ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِیماً ،فَقِیلَ تَعَلَّمَ لِلَّهِ وَ عَمِلَ لِلَّهِ ،وَ عَلَّمَ لِلَّهِ.
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 )8زاذان [ایراني] روایت كرده است كه امیرالمومنین ع در بازارها بتنهایي راه ميرفت در حالي كه راهنمایي بود كه
راهگمكردگان را هدایت و ضعیفان را یاري ميكرد و به فروشندگان و بقاالن كه ميرسید قرآن را بر آنان ميگشود و ميخواند:
«آن سراي آخرت ،قرارش ميدهیم براي كساني كه نه بلندمرتبگياي در زمین ميجویند و نه فسادي ،و فرجام از آن متقین
است» و مي فرمود این آیه در مورد اهل عدل و فروتني در میان حاكمان و صاحبان قدرت در میان بقیه مردم نازل شده است.
و ابوسالم اعرج هم از امیرالمومنین ع روایت كرده كه ایشان فرمودند :گاه شخصي بند كفشش مایه عُجب وي ميشود و
مشمول این آیه ميگردد كه «آن سراي آخرت ،قرارش ميدهیم [ »...مرحوم طبرسي توضیح داده :یعني كسي كه بر دیگران تكبر
بورزد در حد لباسي كه ميپوشد و بدان مغرور ميشود ،از زمره كساني است كه «بلندمرتبگي در زمین مي جویند»].
مجمع البیان ،ج ،2ص472؛ عمدة عیون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار ،ص822
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روى زاذان عن أمیر المؤمنین (ع) أنه كان یمشي في األسواق وحده و هو دال یرشد الضال و یعین الضعیف و یمر بالبیاع
و البقال فیفتح علیه القرآن و یقرأ «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً» و یقول نزلت هذه
اآلیة في أهل العدل و المواضع من الوالة و أهل القدرة من سائر الناس
روى أبو سالم األعرج عن أمیر المؤمنین (ع) أیضا قال إن الرجل لیعجبه شراك نعله فیدخل في هذه اآلیة «تِلْكَ الدَّارُ
الْآخِرَةُ» اآلیة یعني أن من تكبر على غیره بلباس یعجبه فهو ممن یرید علوا في األرض
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 . 2وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْضاً فِي قَوْلِهِ:
«عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً» قَالَ :الْعُلُوُّ الشَّرَفُ وَ الْفَسَادُ النِّسَاء
 . 1مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ حَنْبَلٍ وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ إِمْلَاء مِنْ
کِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ عَنْ زَاذَانَ قَالَ :رَأَیْتُ عَلِيّاً ع یُمْسِكُ الشُّسُوعَ بِيَدِهِ ثُمَّ یَمُرُّ فِي الْأَسْوَاقِ
فَيُنَاوِلُ الرَّجُلَ الشِّسْعَ وَ یُرْشِدُ الضَّالَّ وَ یُعِينُ الْحَمَّالَ عَلَى الْحَمُولَةِ وَ هُوَ یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَةَ -تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال
فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» ثُمَّ یَقُولُ هَذِهِ الْآیَةُ أُنْزِلَتْ فِي الْوُلَاةِ وَ ذَوِي الْقُدْرَةِ مِنَ النَّاس
 . 8احادیث متعددي در ذیل این آیه روایت شده است که به علت ضيق مجال بقيه را در کانال نگذاشتم و برخي از آنها در اینجا تقدیم ميشود:

 )2حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْيَى الْجَلُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ
قَالَ حَدَّثَنَا یَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ
عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
ذُکِرَتِ الْخِلَافَةُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تَيْمٍ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى یَنْحَدِرُ عَنْهُ السَّيْلُ
وَ لَا یَرْتَقِي إِلَيْهِ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهَا کَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِيُ مَا بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ یَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ یَهْرَمُ
فِيهَا الْكَبِيرُ وَ یَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یَلْقَى اللَّهَ رَبَّهُ فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً حَتَّى إِذَا
مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ عَقَدَهَا لِأَخِي عَدِيٍّ بَعْدَهُ فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ یَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَصَيَّرَهَا وَ اللَّهِ فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَخْشُنُ مَسُّهَا وَ
یَغْلُظُ کَلْمُهَا وَ یَكْثُرُ الْعِثَارُ وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا کَرَاکِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ عَنَّفَ بِهَا حَرَنَ وَ إِنْ سَلِسَ بِهَا غَسَقَ فَمُنِيَ النَّاسُ بِتَلُوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ وَ بَلْوى مَعَ هَنٍ وَ
هُنَيٍّ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي مِنْهُمْ فَيَا لَلَّهِ لَهُمْ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّیْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ
مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ بِهَذِهِ النَّظَائِرِ فَمَالَ رَجُلٌ بِضَبْعِهِ وَ أَصْغَى آخَرُ لِصِهْرِهِ وَ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حضينه [حِضْنَيْهِ] بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أُمَيَّةَ
یَهْضِمُونَ مَالَ اللَّهِ هَضْمَ الْإِبِلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ حَتَّى أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ -فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَ النَّاسُ إِلَيَّ کَعُرْفِ الضَّبُعِ قَدِ انْثَالُوا عَلَيَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ
وَ شُقَّ عِطَافِي حَتَّى إِذَا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَ فَسَقَتْ أُخْرَى وَ مَرَقُ آخَرُونَ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى -تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ
ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوا وَ لَكِنِ احْلَوْلَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ
النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ النَّاصِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا یَقِرُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ
آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاکُمْ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ
قَالَ وَ نَاوَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ کِتَاباً فَقَطَعَ کَلَامَهُ وَ تَنَاوَلَ الْكِتَابَ فَقُلْتُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَطْرَدْتَ مَقَالَتَكَ إِلَى حَيْثُ بَلَغْتَ فَقَالَ هَيْهَاتَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ
تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ فَمَا أَسِفْتُ عَلَى کَلَامٍ قَطُّ کَأَسَفِي عَلَى کَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص إِذْ لَمْ یَبْلُغْ حَيْثُ أَرَادَ.
نهج البالغه ،خطبه( 8معروف به خطبه شقشقيه) ،معاني األخبار (للصدوق) ،ص861 -862؛ اإلرشاد (للمفيد) ،ج ،2ص123؛ األمالي (للطوسي) ،ص873؛
مناقب آل أبيطالب ع (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص101؛ اإلحتجاج (للطبرسي) ،ج ،2ص233؛ الطرائف (البن الطاووس) ،ج ،1ص322؛ نهج الحق و کشف
الصدق (عالمه حلي) ،ص817
 )1قَالَ الصَّادِقُ ع فَسَادُ الظَّاهِرِ مِنْ فَسَادِ الْبَاطِنِ وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ فِي السِّرِّ لَمْ یَهْتِكِ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَ مَنْ خَانَ اللَّهَ فِي
السِّرِّ هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ أَنْ یَرْضَى الْعَبْدُ بِالْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هَذَا الْفَسَادُ یَتَوَلَّدُ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ وَ الْحِرْصِ وَ الْكِبْرِ کَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي قِصَّةِ قَارُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى -وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً إِلَى آخِرِهَا وَ کَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنْ صُنْعِ قَارُونَ وَ اعْتِقَادِهِ وَ أَصْلُهَا مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَ جَمْعِهَا وَ مُتَابَعَةِ النَّفْسِ وَ هَوَاهَا وَ إِقَامَةِ شَهَوَاتِهَا
وَ حُبِّ الْمَحْمَدَةِ وَ مُوَافَقَةِ الشَّيْطَانِ وَ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِهِ وَ کُلُّ ذَلِكَ یَجْتَمِعُ تَحْتَ الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ وَ نِسْيَانِ مِنَنِهِ وَ عِلَاجُ ذَلِكَ الْفِرَارُ مِنَ النَّاسِ وَ رَفْضُ الدُّنْيَا وَ طَلَاقُ
الرَّاحَةِ وَ الِانْقِطَاعُ عَنِ الْعَادَاتِ وَ قَطْعُ عُرُوقِ مَنَابِتِ الشَّهَوَاتِ بِدَوَامِ الذِّکْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لُزُومُ الطَّاعَةِ لَهُ وَ احْتِمَالُ جَفَاءِ الْخَلْقِ وَ مُلَازَمَةِ الْقَرِینِ وَ شَمَاتَةِ
الْعَدُوِّ مِنَ الْأَهْلِ وَ الْقَرَابَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ فَتَحْتَ عَلَيْكَ بَابَ عَطْفِ اللَّهِ وَ حُسْنِ نَظَرِهِ إِلَيْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ خَرَجْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَافِلِينَ وَ فَكَكْتَ
قَلْبَكَ مِنْ أَسْرِ الشَّيْطَانِ وَ قَدِمْتَ بَابَ اللَّهِ فِي مَعْشَرِ الْوَارِدِینَ إِلَيْهِ وَ سَلَكْتَ مَسْلَكاً رَجَوْتَ الْإِذْنَ بِالدُّخُولِ عَلَى الْمَلِكِ الْكَرِیمِ الْجَوَادِ الرَّحِيمِ وَ اسْتِبْطَاءِ
بِسَاطِهِ عَلَى شَرْطِ اإلِذْنِ وَ مَنْ وَطِئَ بِسَاطَ الْمَلِكِ عَلَى شَرْطِ الْإِذْنِ لَا یُحْرَمُ سَلَامَتَهُ وَ کَرَامَتَهُ لِأَنَّهُ الْمَلِكُ الْكَرِیمُ وَ الْجَوَادُ الرَّحِيم
مصباح الشریعة ،ص202-207
 )8حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
نَحْنُ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ رِجَالٍ فَذَکَرْنَا رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ...

تدبر

« )1تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»:
سراي آخرت جاي متقین است .در جلسه  181توضیح داده شد كه «تقوي» به معناي «خودنگهداري» است .این آیه نشان
ميدهد این خودنگهداري بیش و پیش از هر چیز نسبت به دو عرصه باید جدي گرفته شود :علو در زمین ،و فسادگري .به
تعبیر دیگر ،اگر كسي بتواند خود را در قبال این دو مطلب حفظ كند ،متقي است و سراي آخرت از آن اوست( .حدیث)1
ثمره اخالقیسلوكي

انساني كه ميخواهد به اصالح خود همت گمارد ،با دهها و چهبسا مشكل در وجود خویش مواجه ميشود .باید بتواند
كلیديترین مشكالت را بیابد و سرمایهگذاري اصلي خود را درباره آن انجام دهد تا نیروهایش به هدر نرود و بتواند از فرصت
خود حداكثر استفاده را ببرد .اما غالبا در تشخیص اهم و مهم درميمانیم .این آیه به صراحت بیان ميكند كه كلیديترین نقطه
ضعفهاي ما كجاست و توجه اصلي خود را به كجا باید معطوف كنیم.
« )7للَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»:

قَالَ وَ مَنْ کَبَّرَ بَيْنَ یَدَيِ الْإِمَامِ وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ کَتَبَ اللَّهُ رِضْوَانَهُ الْأَکْبَرَ یَجِبُ أَنْ یَجْمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ
إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدٍ ص وَ الْمُرْسَلِينَ فِي دَارِ الْجَلَالِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا دَارُ الْجَلَالِ قَالَ نَحْنُ الدَّارُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» فَنَحْنُ الْعَاقِبَةُ یَا سَعْدُ وَ أَمَّا مَوَدَّتُنَا لِلْمُتَّقِين
بصائر الدرجات ،ج ،2ص821؛ مختصر البصائر ،ص221
 )3أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي یُوسُفَ بْنُ الْحَكَمِ الْخَيَّاطُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ
الْأَحْمَرُ ،عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،عَنِ الْأَشْقَرِ بْنِ طَلِيقٍ ،قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْعُرَنِيَّ یُحَدِّثُ عَنْ مُرَّةَ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،قَالَ :نَعَى إِلَيْنَا حَبِيبُنَا وَ
نَبِيُّنَا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) نَفْسَهُ -فَبِأَبِي وَ أُمِّي وَ نَفْسِي لَهُ الْفِدَاءُ -قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ،فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِي بَيْتٍ ،فَنَظَرَ إِلَيْنَا ،فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ،ثُمَّ قَالَ :مَرْحَباً
بِكُمْ ،حَيَّاکُمُ اللَّهُ ،حَفِظَكُمُ اللَّهُ ،نَصَرَکُمُ اللَّهُ ،نَفَعَكُمُ اللَّهُ ،هَدَاکُمْ اللَّهُ ،وَفَّقَكُمُ اللَّهُ ،سَلَّمَكُمُ اللَّهُ ،قَبِلَكُمُ اللَّهُ ،رَزَقَكُمْ اللَّهُ ،رَفَعَكُمُ اللَّهُ ،أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ،وَ أُوصِي
اللَّهَ بِكُمْ ،إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ ،فَإِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) قَالَ لِي وَ لَكُمْ« :تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» وَ قَالَ سُبْحَانَهُ« :أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوى لِلْمُتَكَبِّرِینَ»
قُلْنَا :مَتَى یَا نَبِيَّ اللَّهِ أَجَلُكَ قَالَ :دَنَا الْأَجَلُ وَ الْمُنْقَلَبُ إِلَى اللَّهِ ،وَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ،وَ جَنَّةِ الْمَأْوَى ،وَ الْعَرْشِ الْأَعْلَى ،وَ الْكَأْسِ الْأَوْفَى ،وَ الْعَيْشِ الْمُنْتَهَى.
قُلْنَا :فَمَنْ یَغْسِلُكَ قَالَ :أَخِي وَ أَهْلُ بَيْتِي الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى.
األمالي (للطوسي) ،ص107
 )1احتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب کتاب کتبه إليه حين کان عامله على المدائن بعد حذیفة بن اليمان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* مِنْ سَلْمَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ...
وَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ ص یَقُولُ مَنْ وَلِيَ سَبْعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي ثُمَّ لَمْ یَعْدِلْ فِيهِمْ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَلَيْتَنِي یَا عُمَرُ أَسْلَمُ مِنْ عَمَارَةِ الْمَدَائِنِ مَعَ مَا
ذَکَرْتَ أَنِّي أَذْلَلْتُ نَفْسِي وَ امْتَهَنْتُهَا فَكَيْفَ یَا عُمَرُ حَالُ مَنْ وَلِيَ الْأُمَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ -تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ
عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،2ص281

چرا در میان خواستههاي مختلفي كه ميتواند انسان را از عاقبت به خیري باز دارد و مانع متقي شدن انسان شود ،فقط دو
خواسته علو (بلندمرتبگي) در زمین و فساد را برشمرد؟
الف .ظاهرا این دو خواسته ،اشاره به دو بُعد غضب و شهوت دارند؛ و هر انحرافي از غلبه این دو بر وجود آدمي ریشه
ميگیرد.
ب .هر انحرافي ریشه در این دارد كه انسان خود را در افق دنیا خالصه كند .خداوند فطرت كمالطلبي در انسان قرار داده
است .اما كسي كه افق خواستههاي خود را به دنیا محدود ميكند ،با توجه به اینكه دنیا دار تزاحم است (یعني اگر شخصي
مثال مالك یك چیز باشد ،شخص دیگر نميتواند مالك همان چیز باشد ،برخالف امور معنوي مانند عام كه در آن واحد هزاران
نفر ميتوانند واجد یك علم باشند) كمالطلبي وي دچار انحراف ميشود .این انحراف یا در قالب تقابل با دیگران نمود پیدا
ميكند كه همان برتريطلبي در زمین است؛ ویا در قالب خروج از حد و مرزهاي متعارف و وضعیت شایسته (صالح) خود،
كه همان فساد است.
ج... .
« )8ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ»:
اینكه انسان بلندمرتبه باشد و بخواهد به مقامات عالي برسد ،اصال چیز بدي نیست و بلكه خداوند در فطرت انسان،
كمالطلبي را قرار داده است .اما اینكه انسان افق وجود خود را در زمین بخواهد ببیند و بلندمرتبگي را در زمین بجوید ،انسان
را بیچاره ميكند .ظاهرا این تعبیر دیگري از همان قدرتطلبي است.
« )4ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ ال فَساداً»:
اینكه در این آیه علو در زمین را مقدم بر فساد برشمرد ،ظاهرا نشاندهنده اهمیت بیشتر آن است .اما چرا علو در زمین
مهمتر از فساد است؟
الف .اگر فساد باشد لزوما علو در زمین نیست (مانند كسي كه فقط دنبال شهوتراني است) اما ظاهرا هرجا علو در زمین
باشد ،فساد را در پي دارد .عالوه بر اینكه در برخي آیات به این وضعیت اشاره شده كه برخي انسانها وقتي به قدرت برسند،
فساد برپا ميكنند (بقره ،)721/این جمله در ادبیات سیاسي هم معروف است كه «قدرت ،فساد ميآورد ».البته الزم به ذكر است،
قدرتطلبي زمیني است كه فساد ميآورد؛ وگرنه ممكن است كسي همچون امیرالمومنین ع باشد كه در اوج قدرتش ذرهاي به
فساد كشیده نشود ،زیرا كه قدرت براي او هدف نبوده است.
ب .گناه و زشتي فساد خیلي واضحتر است و غالبا یك انسان مثال شهوتران غالبا خودش متوجه فاصله گرفتنش از خدا
هست؛ اما زشتيِ برتريطلبي غالبا مخفيتر است و شخص برتريطلب ،غالبا چنان خودشیفته و در دام غرور خود اسیر است
كه متوجه انحراف خود نميشود؛ لذا خطرش شدیدتر است از خطر فساد .چنانكه گاه میل به برتريجویي در قالب لباس دین
و دیانت ظاهر ميشود و دینداري شخص ،چون عمق و اصالت ندارد ،موجب عجب و غرور وي شده ،و او خود را برتر از
دیگران ميشمارد و لذا تشخیصش بسیار سختتر است از جایي كه شخص گناه ميكند و ميفهمد كه گناه كرده است.
به تعبیر دیگر ،كسي كه گناه و فساد ميكند امكان دارد توبه كند ،اما كسي كه دچار عجب شده ،خود را خوب ميبیند و
نقطه ضعفي در خود نميبیند كه درصدد توبه برآید.

راستي با توجه به اینكه حتي نوع پوشش هم ميتواند حاكي از برتريطلبي مذموم در این آیه باشد (حدیث )8آیا واقعا ما
جزء كساني كه خواهان علو در زمین هستند ،نیستیم؟
« )1تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ  ...و الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ»:
در قرآن كریم غالبا براي اشاره به «زندگي دنیا» تعبیر «این» («هذه» الحیاة الدنیا) به كار برده (آلعمران112/؛ طه27/؛
عنكبوت64/؛ غافر )87/و در این آیه براي سراي آخرت ،تعبیر «آن» (تلك) را .این گونه تعبیرات ،چهبسا با ظرافت تمام گوشزد
ميكنن كه افق دنیامداران ،كوچك است و آنها فقط نوك بینيِ خود را ميبینند و در مقابل ،نگاه آخرتمداران (كه همان متقین
هستند) بلند است؛ و متقین ،عاقبتاندیشاند نه كوتهبین؛ به همین جهت ،عاقبت هم از آنِ آنان است.

 )122سوره بقره ( )1آیه 12کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياکُمْ ثُمَّ یُميتُكُمْ ثُمَّ یُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 2831/2/1
ترجمه

چگونه به خدا كفر ميورزید ،در حالي كه مردگاني بودید ،پس زندهتان كرد ،سپس ميمیراندتان ،سپس زندهتان ميكند،
سپس به سوي او [است كه] بازگردانده ميشوید.
نکات ترجمهای و نحوی

«وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً» «و» در اینجا «واو» حالیه است.
«إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» «الیه» جار و مجرور است كه چون متعلق به فعل «ترجعون» است ،باید بعد از آن ميآمد و اكنون كه قبل
از آن آمده داللت بر حصر یا تاكید شدید دارد .در واقع براي رساندن این معنا باید بر روي عبارت «به سوي او» تاكید شود كه
با قرار دادن عبارت [است كه] در ترجمه ،خواستهایم این حصر و تاكید را نشان دهیم.
فعل «ترجعون» صیغه مضارع مجهول از ماده «رجع» است كه كلمه «رجوع» به معناي «بازگشت» در فارسي كامال آشناست.
حدیث

 )1از امام حسن عسگري در تفسیر این آیه روایت شده است كه:
رسول خدا ص به كفار قریش و یهودیان فرمودند« :چگونه كفر ميورزید به خدا»یي كه راههاي هدایت را به شما نشان
داد و برحذرتان داشت از اینكه از راههاي هالكت پیروي كنید« .و مردگاني بودید» در صلب پدرانتان و رحم مادرانتان «پس
زندهتان كرد» [یعني] زنده بیرونتان آورد« ،سپس ميمیراندتان» در این دنیا و شما را در قبر ميگذارند «سپس زندهتان ميكند»
در قبرها ،و در آن به مومنین به خاطر [قبول] پیامبري محمد ص و والیت علي ع نعمت ميدهند ،و در آن كافران را به خاطر
[انكار] آن دو عذاب ميكنند؛ «سپس به سوي او [است كه] بازگردانده ميشوید» در آخرت ،بدین صورت كه بعد از آن در
قبرها ميمیرید ،و سپس براي برانگیخته شدن روز قیامت زنده ميشوید ،بازگردانده ميشوید به آنچه به شما وعده داد از ثواب
بر طاعات – اگر اهل انجام دادنش بودید و عقاب بر معصیتها – اگر اهل ارتكاب آنها بودید.
سپس از امام حسن عسگري سوال ميشود :یا ابن رسول اهلل! آیا در قبر نعمت و عذاب هست؟

فرمود بله ،قسم به كسي كه حضرت محمد ص را به حق مبعوث كرد [ ...امام در ادامه به توضیح نحوه قبض روح مومن
ميپردازند كه پیامبر و امامان بر بالین مومن ميآیند و اینكه چگونه ملكالموت او را قبض روح ميكند و چگونه جواب نكیر
و منكر را ميدهد و سپس سراغ قبض روح كافر و بیان وقایعي كه برایش در عالم برزخ رخ ميدهد ميپردازند كه براي رعایت
اختصار به همین مقدار بسنده شد .متن كامل ادامه روایت به زبان اصلي در پاورقي  1در لینك زیر آمده است] .
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص711
قَالَ الْإِمَامُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُفَّارِ قُرَیْشٍ وَ الْیَهُودِ:
«كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» الَّذِي دَلَّكُمْ عَلَى طُرُقِ الْهُدَى ،وَ جَنَّبَكُمْ أَنْ أَطَعْتُمُوهُ سُبُلَ الرَّدَى« .وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً» فِي أَصْلَابِ آبَائِكُمْ وَ
أَرْحَامِ أُمَّهَاتِكُمْ «فَأَحْیاكُمْ» أَخْرَجَكُمْ أَحْیَاءً «ثُمَّ یُمِیتُكُمْ» فِي هَذِهِ الدُّنْیَا وَ یُقْبِرُكُمْ «ثُمَّ یُحْیِیكُمْ» فِي الْقُبُورِ ،وَ یُنْعِمُ فِیهَا الْمُؤْمِنِینَ
بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ وَلَایَةِ عَلِيٍّ ع ،وَ یُعَذِّبُ فِیهَا الْكَافِرِینَ بِهِمَا «ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ تَمُوتُوا فِي الْقُبُورِ بَعْدُ ،ثُمَّ تُحْیَوْا
لِلْبَعْثِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ،تُرْجَعُونَ إِلَى مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِیهَا ،وَ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى الْمَعَاصِي إِنْ كُنْتُمْ
مُقَارِفِیهَا
فَقِیلَ لَهُ :یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَفِي الْقَبْرِ نَعِیمٌ ،وَ عَذَابٌ؟
قَالَ :إِي ،وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ نَبِیّاً ...
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 . 2قَالَ :إِي ،وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ نَبِيّاً ،وَ جَعَلَهُ زَکِيّاً ،هَادِیاً ،مَهْدِیّاً وَ جَعَلَ أَخَاهُ عَلِيّاً بِالْعَهْدِ وَفِيّاً ،وَ بِالْحَقِّ مَلِيّاً وَ لَدَى اللَّهِ مَرْضِيّاً ،وَ إِلَى الْجِهَادِ
سَابِقاً ،وَ لِلَّهِ فِي أَحْوَالِهِ مُوَافِقاً ،وَ لِلْمَكَارِمِ حَائِزاً ،وَ بِنَصْرِ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ فَائِزاً ،وَ لِلْعُلُومِ حَاوِیاً ،وَ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ مُوَالِياً ،وَ لِأَعْدَائِهِ مُنَاوِیاً وَ بِالْخَيْرَاتِ نَاهِضاً ،وَ
لِلْقَبَائِحِ رَافِضاً وَ لِلشَّيْطَانِ مُخْزِیاً ،وَ لِلْفَسَقَةِ الْمَرَدَةِ مُقْصِياً وَ لِمُحَمَّدٍ ص نَفْساً ،وَ بَيْنَ یَدَیْهِ لَدَى الْمَكَارِهِ تُرْساً وَ جُنَّةً .آمَنْتُ بِهِ أَنَا ،وَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع،
عَبْدُ رَبِّ الْأَرْبَابِ ،الْمُفَضَّلُ عَلَى أُولِي الْأَلْبَابِ -الْحَاوِي لِعُلُومِ الْكِتَابِ ،زَیْنُ مَنْ یُوَافِي یَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عَرَصَاتِ الْحِسَابِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص صَفِيِّ الْكَرِیمِ الْعَزِیزِ
الْوَهَّابِ إِنَّ فِي الْقَبْرِ نَعِيماً یُوَفِّرُ اللَّهُ بِهِ حُظُوظَ أَوْلِيَائِهِ وَ إِنَّ فِي الْقَبْرِ عَذَاباً یُشَدِّدُ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِهِ.
إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُوَالِيَ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ ،الْمُتَّخِذَ لِعَلِيٍّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص إِمَامَهُ -الَّذِي یَحْتَذِي مِثَالَهُ ،وَ سَيِّدَهُ الَّذِي یُصَدِّقُ أَقْوَالَهُ ،وَ یُصَوِّبُ أَفْعَالَهُ ،وَ یُطِيعُهُ بِطَاعَةِ
مَنْ یَنْدُبُهُ -مِنْ أَطَایِبِ ذُرِّیَّتِهِ لِأُمُورِ الدِّینِ وَ سِيَاسَتِهِ ،إِذَا حَضَرَهُ مِنْ [أَمْرِ] اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا یُرَدُّ ،وَ نَزَلَ بِهِ مِنْ قَضَائِهِ مَا لَا یُصَدُّ ،وَ حَضَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانُهُ،
وَجَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُحَمَّداً ص رَسُولَ اللَّهِ [سَيِّدَ النَّبِيِّينَ] مِنْ جَانِبٍ ،وَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ عَلِيّاً ع سَيِّدَ الْوَصِيِّينَ ،وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ الْحَسَنَ ع سِبْطَ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ،
وَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ الْحُسَيْنَ ع سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ أَجْمَعِينَ ،وَ حَوَالَيْهِ بَعْدَهُمْ خِيَارَ خَوَاصِّهِمْ وَ مُحِبِّيهِمْ الَّذِینَ هُمْ سَادَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ -بَعْدَ سَادَاتِهِمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَيَنْظُرُ
إِلَيْهِمُ الْعَلِيلُ الْمُؤْمِنُ ،فَيُخَاطِبُهُمْ بِحَيْثُ یَحْجُبُ اللَّهُ صَوْتَهُ عَنْ آذَانِ حَاضِرِیهِ -کَمَا یَحْجُبُ رُؤْیَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رُؤْیَةَ خَوَاصِّنَا عَنْ عُيُونِهِمْ ،لِيَكُونَ إِیمَانُهُمْ بِذَلِكَ
أَعْظَمَ ثَوَاباً لِشِدَّةِ الْمِحْنَةِ عَلَيْهِمْ فِيهِ.
فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ :بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي یَا رَسُولَ رَبِّ الْعِزَّةِ ،بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي یَا وَصِيَّ رَسُولِ [رَبِ] الرَّحْمَةِ ،بِأَبِي أَنْتُمَا وَ أُمِّي یَا شِبْلَيْ مُحَمَّدٍ وَ ضِرْغَامَيْهِ ،وَ [یَا]
وَلَدَیْهِ وَ سِبْطَيْهِ ،وَ [یَا] سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ .مَرْحَباً بِكُمْ [یَا] مَعَاشِرَ خِيَارِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ وَلَدَیْهِمَا مَا کَانَ أَعْظَمَ
شَوْقِي إِلَيْكُمْ! وَ مَا أَشَدَّ سُرُورِيَ الْآنَ بِلِقَائِكُمْ! یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَدْ حَضَرَنِي ،وَ لَا أَشُكُّ فِي جَلَالَتِي فِي صَدْرِهِ لِمَكَانِكَ وَ مَكَانِ أَخِيكَ مِنِّي-
فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص :کَذَلِكَ هُوَ .ثُمَّ یُقْبِلُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيَقُولُ :یَا مَلَكَ الْمَوْتِ اسْتَوْصِ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ -فِي الْإِحْسَانِ إِلَى مَوْلَانَا وَ خَادِمِنَا
وَ مُحِبِّنَا وَ مُؤْثِرِنَا.
فَيَقُولُ [لَهُ] مَلَكُ الْمَوْتِ :یَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى مَا قَدْ أَعَدَّ [اللَّهُ] لَهُ فِي الْجِنَانِ.
فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص :انْظُرْ إِلَى الْعُلْوِ .فَيَنْظُرُ إِلَى مَا لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَلْبَابُ -وَ لَا یَأْتِي عَلَيْهِ الْعَدَدُ وَ الْحِسَابُ.

 )7روایتي در بیان اسماء اهلل از پیامبر اكرم ص نقل شده است كه در فرازي از آن آمده است:
و از تو درخواست دارم به حق آن اسمت كه با آن آفریدي و با آن جمیع مخلوقات را زنده كردي بعد از اینكه مرده بودند
با آن اسم ،هنگامي كه در كتابت فرمودي« :چگونه به خدا كفر ميورزید ،در حالي كه مردگاني بودید ،پس زندهتان كرد ،سپس
ميمیراندتان ،سپس زندهتان ميكند ،سپس به سوي او [است كه] بازگردانده ميشوید».
البلد األمین و الدرع الحصین ،ص412
األسماء الحسنى وَ هِيَ مَرْوِیَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ ص  ...وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ وَ أَحْیَیْتَ جَمِیعَ خَلْقِكَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَمْوَاتاً
بِذَلِكَ الِاسْمِ إِذْ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُون.
 )8از امام باقر ع روایت شده است كه فرمودند:
زندگي و مرگ دو مخلوق از مخلوقات خداوند هستند ،هنگامي كه مرگ آمد و داخل در انسان شد در چیزي داخل
نميشود مگر اینكه زندگي از آن خارج شده باشد.
الكافي ،ج ،8ص713
فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ :کَيْفَ لَا أَرْفَقُ بِمَنْ ذَلِكَ ثَوَابُهُ ،وَ هَذَا مُحَمَّدٌ وَ عِتْرَتُهُ زُوَّارُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَوْتَ عَقَبَةً -لَا یَصِلُ إِلَى تِلْكَ الْجِنَانِ إِلَّا
مَنْ قَطَعَهَا ،لَمَا تَنَاوَلْتُ رُوحَهُ ،وَ لَكِنْ لِخَادِمِكَ وَ مُحِبِّكَ هَذَا أُسْوَةٌ بِكَ -وَ بِسَائِرِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ -الَّذِینَ أُذِیقُوا الْمَوْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى.
ثُمَّ یَقُولُ مُحَمَّدٌ ص :یَا مَلَكَ الْمَوْتِ هَاكَ أَخَانَا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ فَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْراً .ثُمَّ یَرْتَفِعُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَى رُبْضِ الْجِنَانِ ،وَ قَدْ کُشِفَ عَنِ الْغِطَاءِ وَ
الْحِجَابِ لِعَيْنِ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِ الْعَلِيلِ ،فَيَرَاهُمُ الْمُؤْمِنُ هُنَاكَ بَعْدَ مَا کَانُوا حَوْلَ فِرَاشِهِ.
فَيَقُولُ :یَا مَلَكَ الْمَوْتِ الْوَحَا ،الْوَحَا تَنَاوَلْ رُوحِي وَ لَا تُلْبِثْنِي هَاهُنَا ،فَلَا صَبْرَ لِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ .فَعِنْدَ ذَلِكَ یَتَنَاوَلُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ
فَيَسُلُّهَا ،کَمَا یُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الدَّقِيقِ ،وَ إِنْ کُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ فِي شِدَّةٍ فَلَيْسَ فِي شِدَّةٍ ،بَلْ هُوَ فِي رَخَاءٍ وَ لَذَّةٍ .فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَجَدَ جَمَاعَتَنَا هُنَاكَ ،فَإِذَا جَاءَ
مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ :هَذَا مُحَمَّدٌ ،وَ [هَذَا] عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ خِيَارُ صِحَابَتِهِمْ بِحَضْرَةِ صَاحِبِنَا فَلْنَتَّضِعْ لَهُمْ .فَيَأْتِيَانِ وَ یُسَلِّمَانِ عَلَى مُحَمَّدٍ
ص سَلَاماً [تَامّاً] مُنْفَرِداً ،ثُمَّ یُسَلِّمَانِ عَلَى عَلِيٍّ سَلَاماً تَامّاً مُنْفَرِداً ،ثُمَّ یُسَلِّمَانِ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَلَاماً یَجْمَعَانِهِمَا فِيهِ ،ثُمَّ یُسَلِّمَانِ عَلَى سَائِرِ مَنْ مَعَنَا مِنْ
أَصْحَابِنَا.
ثُمَّ یَقُولَانِ :قَدْ عَلِمْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ زِیَارَتَكَ فِي خَاصَّتِكَ لِخَادِمِكَ وَ مَوْلَاكَ ،وَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ یُرِیدُ إِظْهَارَ فَضْلِهِ لِمَنْ بِهَذِهِ الْحَضْرَةِ -مِنْ أَمْلَاکِهِ -وَ مَنْ یَسْمَعُنَا
مِنْ مَلَائِكَتِهِ بَعْدَهُمْ -لَمَا سَأَلْنَاهُ ،وَ لَكِنْ أَمْرُ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنِ امْتِثَالِهِ .ثُمَّ یَسْأَلَانِهِ فَيَقُولَانِ :مَنْ رَبُّكَ وَ مَا دِینُكَ وَ مَنْ نَبِيُّكَ وَ مَنْ إِمَامُكَ وَ مَا قِبْلَتُكَ وَ مَنْ
إِخْوَانُكَ فَيَقُولُ :اللَّهُ رَبِّي ،وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي ،وَ عَلِيٌّ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ إِمَامِي ،وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُوَالُونَ لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ [وَ آلِهِمَا] وَ أَوْلِيَاؤُهُمَا ،وَ الْمُعَادُونَ
لِأَعْدَائِهِمَا إِخْوَانِي[ .وَ] أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ ،وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ أَخَاهُ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ ،وَ أَنَّ مَنْ نَصَبَهُمْ لِلْإِمَامَةِ مِنْ
أَطَایِبِ عِتْرَتِهِ -وَ خِيَارِ ذُرِّیَّتِهِ خُلَفَاءُ الْأُمَّةِ وَ وُلَاةُ الْحَقِّ ،وَ الْقَوَّامُونَ بِالْعَدْلِ فَيَقُولُ :عَلَى هَذَا حَيِيتَ ،وَ عَلَى هَذَا مِتَّ ،وَ عَلَى هَذَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ،وَ
تَكُونُ مَعَ مَنْ تَتَوَلَّاهُ -فِي دَارِ کَرَامَةِ اللَّهِ وَ مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :وَ إِنْ کَانَ لِأَوْلِيَائِنَا مُعَادِیاً ،وَ لِأَعْدَائِنَا مُوَالِياً ،وَ لِأَضْدَادِنَا بِأَلْقَابِنَا مُلَقِّباً ،فَإِذَا جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِنَزْعِ رُوحِهِ مَثَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِذَلِكَ
الْفَاجِرِ -سَادَتَهُ الَّذِینَ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ،عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ مَا یَكَادُ نَظَرُهُ إِلَيْهِمْ یُهْلِكُهُ ،وَ لَا یَزَالُ یَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ حَرِّ عَذَابِهِمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
فَيَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ[ :یَا] أَیُّهَا الْفَاجِرُ الْكَافِرُ -تَرَکْتَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَى أَعْدَائِهِ فَالْيَوْمَ لَا یُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئاً ،وَ لَا تَجِدُ إِلَى مَنَاصٍ سَبِيلًا .فَيَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ-
مَا لَوْ قُسِمَ أَدْنَاهُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا لَأَهْلَكَهُمْ .ثُمَّ إِذَا أُدْلِيَ فِي قَبْرِهِ رَأَى بَاباً مِنَ الْجَنَّةِ مَفْتُوحاً إِلَى قَبْرِهِ یَرَى مِنْهُ خَيْرَاتِهَا ،فَيَقُولُ [لَهُ] مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ :انْظُرْ إِلَى مَا
حُرِمْتَهُ مِنْ [تِلْكَ] الْخَيْرَاتِ .ثُمَّ یُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابٌ مِنَ النَّارِ یَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ [مِنْ] عَذَابِهَا .فَيَقُولُ :یَا رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ [یَا رَبِ] لَا تُقِمِ السَّاعَةَ.
التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص121-122

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِیَار عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
الْحَیَاةُ وَ الْمَوْتُ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ فَدَخَلَ فِي الْإِنْسَانِ لَمْ یَدْخُلْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ الْحَیَاةُ.
تدبر

« )1كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاكُمْ ثُمَّ یُمیتُكُمْ ثُمَّ یُحْییكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»
تعبیر «چگونه چنین ميكنید در حالي كه» تعبیري است كه براي مذمت كردن یك كار نامعقول به كار ميرود و در این
آیه ،كفر ورزیدن افراد به عنوان یك كار نامعقول مورد مذمت قرار گرفته است ،بدین صورت كه اگر كسي به این تحوالت
زندگي و مرگ توجه ميكرد ،دیگر كفر نميورزید.
اما در وقوع این تحوالت ،چه نكتهاي وجود دارد كه با توجه به آن ،كفر ورزیدن افراد ،مورد مذمت واقع شود؟
«كفر» در این آیه را هم ميتوان به معناي كفران نعمت و ناسپاسي گرفت (مجمعالبیان ،ج ،1ص )127و هم كفر به معناي
مصطلح (با توجه به سیاق آیات قبل ،بویژه آیه :)76
در صورتي كه كفر به معناي ناسپسي باشد ،ادامه آیه در مقام بیان نعمتهاي خدا بر انسان است؛ یعني این مرگ و حیاتهاي
مكرر از نعمتهاي الهي بر انسان است كه این گونه سیر حركت كمالي انسان رقم ميخورد و شما چرا این نعمتها را درك
نميكنید و بدان كفر ميورزید؟
و در صورتي كه كفر اصطالحي مد نظر باشد ،شاید از این جهت یك استدالل به حساب ميآید كه شما ببینید زندگي و
مرگتان دست خودتان نیست ،بلكه كس دیگري در كار است كه او شما را زنده كرد ،بدون اینكه بخواهید ،و ميمیراند بدون
اینكه بخواهید و دوباره زنده ميكند  . ...درواقع ،اگر زندگي و مركتان به دست خودتان نیست ،پس یك قدرت قاهرهاي فوق
شما وجود دارد كه همه چیز شما به دست اوست ،و چرا شما این قدرت قاهره را انكار مي كنید؟
راستي!
آیا ما تا به حال به دو مرگ و زندگي به عنوان دو نعمت الهي نگاه كردهایم؟
و آیا اینكه مرگ و زندگيمان دست خودمان نیست ،موجب شده كه دست از غرور و تكبر برداریم و در مقابل خداوند
خاضع شویم؟
« )7وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً»
مرگ نیستي نیست ،بلكه خودش مرحلهاي از خلق الهي است (حدیث )8شاید به همین جهت است كه به وضعیت ما
قبل از اینكه روح در بدن دمیده شود و اصطالحا زندگي را آغاز كنیم ،مرده اطالق شده است.
« )8ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»:
از قیامت به عنوان موقفي كه «به سوي خدا بازگردانده ميشوید» یاد شده است.
در این تعبیر اوال اشاره است به اینكه در قیامت همه چیز به دست خداست ،و دیگر كاري از دست كسي برنميآید
(مجمعالبیان ،ج ،1ص)121
و ثانیا همین كه با فعل مجهول یاد كرد ،یعني این برگشت به سوي خدا ،دیگر امري نیست كه خودتان به اراده خود انجام
دهید؛ بلكه دیگر وضعیتي است كه همه را خواه ناخواه به سوي خدا برميگردانند.
« )4كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاكُمْ ثُمَّ یُمیتُكُمْ ثُمَّ یُحْییكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»:

در این آیه سخن از یك مرگ اولیه است؛ و سپس دو زنده كردني كه یك میراندن در بین آن هست؛ و بحث بازگشت ما
به خدا (كه عليالقاعده اشاره به موقف قیامت است) بعد از اینها مطرح شده است .منظور از اینها چیست؟
الف .شما مردگاني در صلب پدرانتان بودید ،یعني همان نطفه؛ سپس زنده شدید و دوباره مردید و دوباره زنده ميشوید
پس دو مرگ و دو حیات در كار است( .قتاده)
ب .شما هیچي نبودید (مرگ اول به معناي عدم است) سپس شما را آفرید (زنده شدن اول) سپس شما را میراند سپس
در روز قیامت زنده ميشوید (ابنعباس و ابنمسعود)
ج .مرگ اول به معناي اینكه هیچ سخني از شما نبود و زندگي اول یعني آشكار شدن و مطرح شدن شما ،و مرگ بعدي
همان مرگي است كه ميشناسیم و حیات بعدي همان حیات در آخرت است.
د .مرگ اول وضعیت نطفه است ،سپس زندگي در دنیاست ،سپس مردن است ،و بعد از آن زندگي در عالم قبر (یعني
حیات برزخي ،و واضح است كه منظور از عالم قبر ،غیر از وضعیت فیزیكي مادياي است كه ما با شكافتن قبر ميتوانیم در
آن مالحظه كنیم) و سپس محشور شدن براي قیامت.
ه .مرگ اول قبل از تولد است ،و زندگي و مرگ بعدي همین زندگي و مرگ متعارفي است كه ما ميشناسیم ،سپس زندگي
بعدي اشاره به رجعت ميكند كه عدهاي مجددا زنده ميشوند ،و در مرحله بعد همگي در قیامت به سوي خدا برميگردند.
و .این مرگ و حیاتهاي پیاپي اشاره به سیر وجودي انسان دارد كه نهایتا به سوي خدا برميگردد .در واقع تعابیر «كُنْتُمْ
أَمْواتاً فَأَحْیاكُمْ ثُمَّ یُمیتُكُمْ ثُمَّ یُحْییكُمْ :مردگاني بودید ،پس زندهتان كرد ،سپس ميمیراندتان ،سپس زندهتان ميكند» دارد اشاره
ميكند به مدل سیر آدمي ،نه لزوما یك یا دو مرحله؛ و این تعابیر ،مقدمهاي است براي اثبات اینكه« :ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ :به سوي
او است كه بازگردانده ميشوید».
توضیح دیدگاههای فوق:
چهار دیدگاه اول را مرحوم طبرسي از قدما نقل كرده است (مجمعالبیان ،ج ،1ص)127
اما عالمه طباطبایي تنها دیدگاه چهارم را قبول دارد (كه حدیث 1هم موید همین دیدگاه است) بدین دلیل كه اگر حیات
دوم ،همان حیات اخروي ميبود باید با حرف «و» یا «فـ» به كار ميبرد كه نشاندهنده متصل بودن آن حیات به رجوع الي اهلل
است ،اما در آیه از كلمه «ثم» استفاده شده كه داللت بر فاصله افتادن ميكند ،پس آن حیات دوم ،غیر از حیات اخروي است.
(المیزان ،ج ،1ص)117
بر اساس همین استدالل فوق ،برخي مانند شیخ حر عاملي دیدگاه پنجم را قائل شدهاند ،كه :این آیه داللت بر احیائي قبل
از قیامت دارد ،و ميتواند اشاره به رجعت باشد (اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ،ص)24
دیدگاه ششم را بدین صراحت كسي نگفته است اما به نظر ميرسد مالي رومي در شعر زیر ميخواسته به چنین مطلبي
اشاره كند:
از جمادي مُردم و نامي شدم
وز نما مُردم به حیوان برزدم
مُردم از حیواني و آدم شدم
پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

حملهي دیگر بمیرم از بشر
تا بر آرم از مالیك پر و سر
وز ملك هم بایدم جستن ز جو
كل شيء هالك اال وجهه
بار دیگر از ملك قربان شوم
آنچ اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم كه انا الیه راجعون
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توجه:

 .1انشاءاهلل از چهارشنبه  1آبان  1831هر روز ساعت  312كالس درس (یا بهتر بگویم جلسه مباحثهاي) در زمره
كالسهاي درس آزاد حوزه ،در مدرَس  726از مدرسه علمیه امام كاظم ع (قم ،خیابان معلم ،نزدیك میدان معلم) براي بحث
درباره آیاتي كه در هر روز در كانال قرار داده ميشود ،برقرار خواهد شد .اگر مخاطباني آمدند و كالس برقرار شد ،انشاءاهلل
فایلهاي صوتي آن جلسات هم در همین كانال بارگذاري خواهد شد.
 .7انشاءاهلل از این پس ،سعي ميشود به نحوي آیات به صورت موضوعي انتخاب شود .اولین موضوعي كه در نظر گرفته
شده ،در حوزه انسانشناسي ،و آیات مربوط به آفرینش انسان است كه آیات  73-72سوره بقره به عنوان مدخل بحث قرار
گرفت و سپس آیات  83-82سوره بقره كه مشخصا درباره آفرینش انسان است با همین سبك هر روز یك آیه مورد بررسي
قرار خواهد گرفت.

 )123سوره بقره ( )1آیه 13هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَليمٌ 2831/2/8
ترجمه

او است كه آنچه در زمین است همه را براي شما آفرید سپس به تدبیر آسمان پرداخت ،پس آنها را [به صورت] هفت
آسمان سامان داد و او به همه چیز كامال داناست.
نکات ترجمهای و نحوی

درباره دو كلمه «اسْتَوى» و «سوّي» در جلسه  184توضیحات الزم ارائه گردید.

«فَسَوّاهُنَّ» :عليالقاعده انتظار ميرفت تعبیر به صورت «فسواها» بیاید .اینكه چرا به صورت فسواهن آمده و مرجع ضمیر
«هنّ» چیست ،نظرات متعددي بیان شده است:
الف .به «سماء» برميگردد ،زیرا سماء اسم جنس است و اسم جنس بر كم و زیاد داللت ميكند( .مجمع البیان ،ج،1
ص128؛ الكشاف ،ج ،1ص)178

1

ب .سماء ،جمع «سماوه» یا «سمائه» است (الكشاف ،ج ،1ص )178لذا گاه مونث ميآید و گاه مذكر ميآید مانند «السَّماءُ
مُنْفَطِرٌ بِهِ» همان طور كه در جمعي كه با واحدش در یك «ه» اختالف دارد (مانند نخل و نخله ،بقر و بقره) چنین است( .مجمع
البیان ،ج ،1ص)128
ج .سماوات ،سماء روي سماء است ،پس در تقدیر واحد است و واحدش جماعت است (مجمع البیان ،ج ،1ص)128
یعني اینكه اول گفت سماء و بعد آن را به صورت سماوات آورد «إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ») هر دو به یك حقیقت
رجوع ميكند از دو منظر ،از جهتي واحد و از جهتي جمع است.
د .ضمیر «هن» مبهم است و «سماوات» تفسیر آن است( .الكشاف ،ج ،1ص )178یعني نیاز نیست كه حتما مرجع ضمیر
قبل از ضمیر بیاید؛ بلكه در زبان عربي گاه یك ضمیري ميآید كه مرجع ندارد و مبهم است [مثال براي اینكه توجه مخاطب را
به خود جلب كند] و سپس كلمهاي ميآید كه مقصود از آن ضمیر را معلوم ميكند.
حدیث

 )1از امیرالمومنین ع درباره آیه «او است كه آنچه در زمین است همه را براي شما آفرید سپس به تدبیر آسمان پرداخت،
پس آنها را [به صورت] هفت آسمان سامان داد و او به همه چیز كامال داناست» سوال شد ،فرمودند:
«او است كه آنچه در زمین است همه را براي شما آفرید» تا عبرت گیرید و آن را وسیلهاي براي رسیدن به رضوان الهي
قرار دهید و از عذاب آتش او خود را حفظ كنید «سپس به تدبیر آسمان پرداخت ،پس آنها را [به صورت] هفت آسمان سامان
داد و او به همه چیز كامال داناست» و به خاطر علمش به همه چیز مصلحتها را ميدانست ،پس هر آنچه در زمین است را به
خاطر مصلحتهاي [مربوط به] شما آفرید ،اي فرزندان آدم.
عیون أخبار الرضا ع ،ج ،7ص1718؛ التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري ع ،ص711
حَدَّثَنَا َأبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَیَّادٍ
عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِیهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ قَالَ:

 .2فراء هم سخني دارد که به نظر ميرسد ذیل همين قول ميتوان قرارش داد :فأما قوله :ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ فإن السماء فى معنى جمع ،فقال
«فَسَوَّاهُنَّ» للمعنى المعروف أنهنّ سبع سموات .و کذلك األرض یقع عليها -و هى واحدة -الجمع .و یقع عليهما التوحيد و هما مجموعتان ،قال اللّه عزّ و
جلّ« :رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» ثم قال« :وَ ما بَيْنَهُما» و لم یقل بينهن ،فهذا دليل على ما قلت لك( .معاني القرآن ،ج ،2ص)11

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً» لِتَعْتَبِرُوا بِهِ وَ تَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ ،وَ تَتَوَقَّوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ نِیرَانِهِ «ثُمَّ اسْتَوى
إِلَى السَّماءِ» أَخَذَ فِي خَلْقِهَا وَ إِتْقَانِهَا «فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ» وَ لِعِلْمِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمَ الْمَصَالِحَ فَخَلَقَ لَكُمْ
كُلَّ مَا فِي الْأَرْضِ لِمَصَالِحِكُمْ یَا بَنِي آدَم.
 )7یكي از محدثین اهل سنت به نام ابوقرّه از صفوان بن یحیي ميخواهد كه او را خدمت امام رضا ع ببرد تا سواالتي از
ایشان بپرسد .بعد از اینكه سواالتي درباره احكام شرعي ميپرسد ،بحث به توحید كشیده ميشود و سواالتي در این زمینه
ميپرسد[ ...تا بدانجا ميرسد كه]:
ابوقره گفت :آیا جاي خداوند در فوق آسمانها و نه در مادون آنها نیست؟
امام فرمود :او در آسمانها و در زمین اهلل است و «او كسي است كه در زمین اله و معبود است و در آسمان هم اله و معبود
است» (زخرف )24/و «اوست كه شما را در رَحِمها هرگونه كه خواست صورت بخشید» (آلعمران )6/و «او با شماست هرجا
كه باشید» (حدید )4/و او است كه «به تدبیر آسمان پرداخت در حالي كه دود بود» و «او است كه آنچه در زمین است همه را
براي شما آفرید سپس به تدبیر آسمان پرداخت ،پس آنها را [به صورت] هفت آسمان سامان داد» و اوست كه «بر عرش مسلط
بود» (اعراف )14/بدرستى كه او بود و هیچ خلق نبود و او همچنان همان طور است كه هیچ خلقي نبود ،چرا كه همراه با
دگرگون شوندگان از حالي به حال دیگر منتقل نگردد.
أبو قرّه گفت[ :اگر خدا در باالي آسمانها نیست] پس چرا در هنگامي كه دعا ميكنید دستهاى خود بسوى آسمان بلند
ميكنید؟
فرمود كه :خداوند بندگانش را با انواعي از عبادت به بندگي واداشت و خدا را انواعي از وضعیتهاست كه در آن وضعیتها
به درگاه او پناه برند و رسم بندگي به جا آورند؛ پس بندگانش با سخن و علم و عمل و توجه و مانند آن به بندگي واداشت،
آنها را به بندگي واداشت با اینكه در نماز به جانب كعبه توجه كنند و نیز در حج و عمره به كعبه روي آورند؛ و به بندگي
واداشت بندگانش را هنگام دعا كردن و تقاضا و تضرع كردن ،به اینكه دستهایشان را باز كنند و رو به آسمان بگیرند تا نشان
از حالت درماندگي ،و عالمت بندگي و تذلل به درگاه الهي باشد.
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،7ص422
وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى قَالَ :سَأَلَنِي َأبُو قُرَّةَ الْمُحَدِّثُ صَاحِبُ شُبْرُمَةَ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَاسْتَأْذَنَهُ فَأَذِنَ لَهُ
فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ الْأَحْكَامِ حَتَّى بَلَغَ سُؤَالُهُ إِلَى التَّوْحِیدِ فَقَالَ لَه...
 ...فَقَالَ َأبُو قُرَّةَ أَ لَیْسَ هُوَ فَوْقَ السَّمَاءِ دُونَ مَا سِوَاهَا؟ فَقَالَ َأبُو الْحَسَنِ ع هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الَّذِي
فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ (زخرف )24/وَ هُوَ الَّذِي یُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَیْفَ یَشاءُ (آلعمران )6/وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما كُنْتُمْ
(حدید )4/وَ هُوَ الَّذِي اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ وَ هُوَ الَّذِي اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ (بقره )73/وَ هُوَ
الَّذِي اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ (اعراف )14/قَدْ كَانَ وَ لَا خَلْقَ وَ هُوَ كَمَا كَانَ إِذْ لَا خَلْقَ لَمْ یَنْتَقِلْ مَعَ الْمُنْتَقِلِینَ
فَقَالَ َأبُو قُرَّةَ فَمَا بَالُكُمْ إِذْ دَعَوْتُمْ رَفَعْتُمْ أَیْدِیَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ؟
فَقَالَ َأبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِضُرُوبٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ لِلَّهِ مَفَازِعُ یَفْزَعُونَ إِلَیْهِ وَ مُسْتَعْبَدٌ فَاسْتَعْبَدَ عِبَادَهُ بِالْقَوْلِ وَ
الْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ وَ التَّوَجُّهِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِتَوَجُّهِ الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ وَجَّهَ إِلَیْهَا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ عِنْدَ الدُّعَاءِ
وَ الطَّلَبِ وَ التَّضَرُّعِ بِبَسْطِ الْأَیْدِي وَ رَفْعِهَا إِلَى السَّمَاءِ لِحَالِ الِاسْتِكَانَةِ وَ عَلَامَةِ الْعُبُودِیَّةِ وَ التَّذَلُّلِ لَهُ

 )8امیرالمومنین ع در اولین خطبه نهجالبالغه ،توصیفي از نحوه آفرینش آسمانها و زمین دارند[ .متن این خطبه از دشوارترین
متنهاست كه در ترجمه آن ،نیمنگاهي به ترجمههاي شهیدي و شیرواني داشتهایم .اگر كسي بخواهد از این متن در شناخت
فیزیكي نحوه آفرینش استفاده كند حتما باید به متن اصلي عربي مراجعه كند و متوجه باشد كه كجا بیان تشبیهي و كجا حقیقي
است .اما فرازهایي از خطبه كه مرتبطند]:
خلق را پدید آورد چه پدید آوردني و آفرینش را آغاز كرد چه آغاز كردني ،بىاندیشهاى كه به جوالن آورد ،یا تجربهاي
كه از آن بهره برد یا جنبشى كه [در خود] پدید آورد یا عزمي كه در آن به تردید افتد .هر چیزي را به وقت خود حواله كرد و
اجزاى مخالف را با هم سازوار ساخت ،و هر یك را طبیعت و غریزه خاص خود داد و آن را همراهش كرد ،در حالي كه پیش
از آن كه آغازشان كند بدانها دانا بود ،و به حدود و پایانشان احاطه داشت ،و همجوارها و چگونگىشان را ميشناخت.
سپس خداوند سبحان فضاهاى شكافته و كرانههاى گشوده و هوایي در بین آن پدید آورد ،و در آن آبى روان كرد كه
موجهاى آن یكدیگر را مىشكست ،و هر یك بر دیگرى مىنشست .آب را بر پشت بادى نهاد سخت وزنده و هر پایدارى را
درهم شكننده .باد را بفرمود تا آب را باز دارد و فرو سو آمدنش نگذارد و در آن مرز بماند .هواى شكافته در زیر باد به جریان،
و آب جهنده بر باالى آن روان .سپس بادى نازا آفرید تا پیاپى و سخت بوزید ،از برخاستنگاهى دور و ناپدید .پس آن باد را
بفرمود تا آب انباشته را بگرداند و موج دریا را برانگیزاند .آن باد چنانكه گویى مشكى را مىجنباند آب را به هم زد و با همان
شدت كه در فضا ميوزید به جانب آب دوید ،چنانكه اولش را به آخرش و ساكن آن را به امواج خروشانش رساند [= آن را
كامال درهم آمیخت] تا آنكه آب فراواني روي هم انباشته گردید و روي آب ،كفها بر آورد .پس آن كف را در هواي شكافته
و فضاي گسترده باال برد ،و از آن هفت آسمان برآورد .پایینترینشان را موجى مهار شده قرار داد و باالترینشان را سقفى
محفوظ ،بلند و افراشته ،بىهیچ ستون باال رفته و بر پا ،و بىمیخ و طناب استوار و پابرجا .پس آسمانها را به ستارههاى رخشان
و كوكبهاى تابان بیاراست ،و در آن چراغي فروزان و ماهي تابان جاري ساخت ،در چرخي گردان و سقفي گذران و لوحي
روان.
نهج البالغه ،خطبه1
 ...أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِیَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِیهَا
أَحَالَ الْأَشْیَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ [لَاءَمَ] لَأَمَ بَیْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِیطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا
عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا
ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الْهَوَاءِ فَأَجْرَى فِیهَا مَاءً مُتَلَاطِماً تَیَّارُهُ مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ
الرِّیحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَ سَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَ قَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِیقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِیقٌ
ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِیحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا وَ أَعْصَفَ مَجْرَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمَرَهَا بِتَصْفِیقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ
الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السِّقَاءِ وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ تَرُدُّ أَوَّلَهُ [عَلَى] إِلَى آخِرِهِ وَ سَاجِیَهُ [سَاكِنَهُ] [عَلَى] إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى
عَبَّ عُبَابُهُ وَ رَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوٍّ مُنْفَهِقٍ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ عُلْیَاهُنَّ

سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَیْرِ عَمَدٍ یَدْعَمُهَا وَ لَا دِسَارٍ [یَنْتَظِمُهَا] یَنْظِمُهَا ثُمَّ زَیَّنَهَا بِزِینَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِیَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى
فِیهَا سِرَاجاً مُسْتَطِیراً وَ قَمَراً مُنِیراً فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِیمٍ مَائِرٍ...

1

 . 2همچنين این حدیث از اميرالمومنين در این زمينه وارد شده است:
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ بِإِیلَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ :کَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِالْكُوفَةِ فِي الْجَامِعِ إِذْ قَامَ
إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَأَحْدَقَ النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ مَا خَلَقَ
اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ ع خَلَقَ النُّورَ قَالَ فَمِمَّ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ قَالَ ع مِنْ بُخَارِ الْمَاءِ قَالَ فَمِمَّ خُلِقَتِ الْأَرْضُ قَالَ ع مِنْ زَبَدِ الْمَاءِ قَالَ فَمِمَّ خُلِقَتِ الْجِبَالُ قَالَ مِنَ
الْأَمْوَاجِ قَالَ فَلِمَ سُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى قَالَ ع لِأَنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِمَّا هِيَ قَالَ ع مِنْ مَوْجٍ مَكْفُوفٍ وَ سَأَلَهُ عَنْ طُولِ الشَّمْسِ
وَ الْقَمَرِ وَ عَرْضِهِمَا قَالَ تِسْعُمِائَةِ فَرْسَخٍ فِي تِسْعِمِائَةِ فَرْسَخٍ وَ سَأَلَهُ کَمْ طُولُ الْكَوْکَبِ وَ عَرْضُهُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً فِي مِثْلِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَلْوَانِ السَّمَاوَاتِ
السَّبْعِ وَ أَسْمَائِهَا فَقَالَ لَهُ اسْمُ أسماء [السَّمَاءِ] الدُّنْيَا رَفِيعٌ وَ هِيَ مِنْ مَاءٍ وَ دُخَانٍ وَ اسْمُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيْدُومٌ وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ النُّحَاسِ وَ السَّمَاءُ الثَّالِثَةُ اسْمُهَا
الْمَارُومُ وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الشَّبَهِ وَ السَّمَاءُ الرَّابِعَةُ اسْمُهَا أرفلون وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الْفِضَّةِ وَ السَّمَاءُ الْخَامِسَةُ اسْمُهَا هيعون وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الذَّهَبِ وَ السَّمَاءُ السَّادِسَةُ
اسْمُهَا عَرُوسٌ وَ هِيَ یَاقُوتَةٌ خَضْرَاءُ وَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ اسْمُهَا عَجْمَاءُ وَ هِيَ دُرَّةٌ بَيْضَاءُ وَ سَأَلَه...
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،2ص132
در متون روایي ما احادیث دیگري درباره چگونگي خلقت و در توضيح این آیه آمده که اغلب بدون سند بودهاند که حاوي نكات دقيقي است که البته
برخي عرصهها بيان حالت تشبيهي به خود ميگيرد و فهم عميق طلب ميکند که با دریافت ظاهري اوليه اندکي متفاوت است .برخي از آنها که به نحوي
به این آیه هم مرتبط ميشود تقدیم ميشود:
 )2جوابه [=الحسين] ع عن مسائل سأله عنها ملك الروم حين وفد إليه و یزید بن معاویة
 ...ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَرْزَاقِ الْعِبَادِ فَقَالَ ع أَرْزَاقُ الْعِبَادِ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ یُنْزِلُهَا اللَّهُ بِقَدَرٍ وَ یَبْسُطُهَا بِقَدَرٍ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ أَیْنَ تَجْتَمِعُ قَالَ تَجْتَمِعُ تَحْتَ
صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ عَرْشُ اللَّهِ الْأَدْنَى مِنْهَا بَسَطَ الْأَرْضَ وَ إِلَيْهَا یَطْوِیهَا وَ مِنْهَا «اسْتَوى إِلَى السَّماءِ» وَ أَمَّا أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ فَتَجْتَمِعُ فِي دَارِ
الدُّنْيَا فِي حَضْرَمَوْتَ وَرَاءَ مَدِینَةِ الْيَمَنِ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ نَاراً مِنَ الْمَشْرِقِ وَ نَاراً مِنَ الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا رِیحَانِ فَيَحْشُرَانِ النَّاسَ إِلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
فَتُحْبَسُ فِي یَمِينِ الصَّخْرَةِ وَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ جَهَنَّمُ فِي یَسَارِ الصَّخْرَةِ فِي تُخُومِ الْأَرَضِينَ وَ فِيهَا الْفَلَقُ وَ السِّجِّينُ فَتَفَرَّقُ الْخَلَائِقُ مِنْ عِنْدِ الصَّخْرَةِ فَمَنْ
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ دَخَلَهَا مِنْ عِنْدِ الصَّخْرَةِ وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ دَخَلَهَا مِنْ عِنْدِ الصَّخْرَة
تحف العقول ،ص138
 )1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُوسَى ع سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعَرِّفَهُ بَدْءَ الدُّنْيَا مُنْذُ خُلِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى ع سَأَلْتَنِي عَنْ غَوَامِضِ عِلْمِي فَقَالَ یَا
رَبِّ أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ ذَلِكَ فَقَالَ یَا مُوسَى خَلَقْتُ الدُّنْيَا مُنْذُ مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ کَانَتْ خَرَاباً خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِي عِمَارَتِهَا فَعَمَرْتُهَا
خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ خَلَقْتُ فِيهَا خَلْقاً عَلَى مِثَالِ الْبَقَرِ یَأْکُلُونَ رِزْقِي وَ یَعْبُدُونَ غَيْرِي خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ أَمَتُّهُمْ کُلَّهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ خَرَّبْتُ الدُّنْيَا
خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِي عِمَارَتِهَا فَمَكَثَتْ عَامِرَةً خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ خَلَقْتُ فِيهَا بَحْراً فَمَكَثَ الْبَحْرُ خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ لَا شَيْءٌ مَجَّاجاً مِنَ الدُّنْيَا یَشْرَبُهُ
ثُمَّ خَلَقْتُ دَابَّةً وَ سَلَّطْتُهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَحْرِ فشربه [فَشَرِبَتْهُ] بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ثُمَّ خَلَقْتُ خَلْقاً أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ وَ أَکْبَرَ مِنَ الْبَقِّ فَسَلَّطْتُ ذَلِكَ الْخَلْقَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ
فَلَدَغَهَا وَ قَتَلَهَا فَمَكَثَتِ الدُّنْيَا خَرَاباً خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِي عِمَارَتِهَا فَمَكَثَتْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ جَعَلْتُ الدُّنْيَا کُلَّهَا آجَامَ الْقَصَبِ وَ خَلَقْتُ السَّلَاحِفَ
وَ سَلَّطْتُهَا عَلَيْهَا فَأَکَلَتْهَا حَتَّى لَمْ یَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ أَهْلَكْتُهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَكَثَتِ الدُّنْيَا خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِي عِمَارَتِهَا فَمَكَثَتْ عَامِرَةً خَمْسِينَ
أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ خَلَقْتُ ثَلَاثِينَ آدَمَ وَ مِنْ آدَمَ إِلَى آدَمَ أَلْفُ سَنَةٍ فَأَفْنَيْتُهُمْ کُلَّهُمْ بِقَضَائِي وَ قَدَرِي ثُمَّ خَلَقْتُ فِيهَا خَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ مَدِینَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ خَلَقْتُ

فِي کُلِّ مَدِینَةٍ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ قَصْرٍ مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ فَمَلَأْتُ الْمُدُنَ خَرْدَلًا إِلَى الْهَوَاءِ یَوْمَئِذٍ أَلَذَّ مِنَ الشَّهْدِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ أَبْيَضَ مِنَ الثَّلْجِ ثُمَّ خَلَقْتُ طَيْراً
وَاحِداً أَعْمَى وَ جَعَلْتُ طَعَامَهُ فِي کُلِّ سَنَةٍ حَبَّةً مِنَ الْخَرْدَلِ أَکَلَهَا حَتَّى فَنِيَتْ ثُمَّ خَرَّبْتُهَا فَمَكَثَتْ خَرَاباً خَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِي عِمَارَتِهَا فَمَكَثَتْ عَامِرَةً
أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ خَلَقْتُ أَبَاكَ آدَمَ بِيَدِي یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ لَمْ أَخْلُقْ مِنَ الطِّينِ غَيْرَهُ وَ أَخْرَجْتُ مِنْ صُلْبِهِ النَّبِيَّ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ.
جامع األخبار(للشعيري) ،ص211-216
و روایات زیر را هم مرحوم مجلسي از کتب اهل سنت نقل کرده است که البته همگي سخن خود صحابه است و مستقيما مطلب را به پيامبر ص نسبت
ندادهاند( :بحار األنوار ،ج ،13ص)103-101
 )8الدُّرُّ الْمَنْثُورُ ،لِلسَّيُوطِيِّ بِأَسَانِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ فَلَمَّا خَلَقَ الْأَرْضَ ثَارَ مِنْهَا دُخَانٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَماواتٍ یَقُولُ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْضُهُنَّ فَوْقَ بَعْضٍ وَ سَبْعَ أَرَضِينَ بَعْضُهُنَّ تَحْتَ بَعْضٍ.
 )3وَ مِنْهُ ،أَیْضاً بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى
إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَ لَمْ یَخْلُقْ شَيْئاً قَبْلَ الْمَاءِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً فَارْتَفَعَ فَوْقَ
الْمَاءِ فَسَمَى عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاء ثُمَّ أَیْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ أَرَضِينَ فِي یَوْمَيْنِ فِي الْأَحَدِ وَ الْإِثْنَيْنِ فَجَعَلَ الْأَرْضَ عَلَى الْحُوتِ وَ
هُوَ الَّذِي ذَکَرَهُ فِي قَوْلِهِ ن وَ الْقَلَمِ وَ الْحُوتَ فِي الْمَاءِ عَلَى صَفَاةٍ وَ الصَّفَاةَ عَلَى مَلَكٍ وَ الْمَلَكَ عَلَى صَخْرَةٍ وَ الصَّخْرَةَ عَلَى الرِّیحِ وَ هِيَ الصَّخْرَةُ الَّتِي ذَکَرَهَا
لُقْمَانُ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ فَتَحَرَّكَ الْحُوتُ فَاضْطَرَبَ فَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَأَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَالَ فَقَرَّتْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ
وَ خَلَقَ الْجِبَالَ فِيهَا وَ أَقْوَاتَ أَهْلِهَا وَ شَجَرَهَا وَ مَا یَنْبَغِي لَهَا فِي یَوْمَيْنِ فِي الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ «أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي یَوْمَيْنِ»
إِلَى قَوْلِهِ «وَ بارَكَ فِيها» یَقُولُ أَنْبَتَ فِيهَا شَجَرَهَا «وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها» وَ أَهْلَهَا «فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَواء لِلسَّائِلِينَ» یَقُولُ مَنْ سَأَلَ فَهَكَذَا الْأَمْرُ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى
السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَكَانَ ذَلِكَ الدُّخَانُ مِنْ تَنَفُّسِ الْمَاءِ حِينَ تَنَفَّسَ فَجَعَلَهَا سَمَاء وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَيْنِ فِي الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ
جَمَعَ فِيهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَوْحى فِي کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها قَالَ خَلَقَ فِي کُلِّ سَمَاءٍ خَلْقَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْخَلْقِ الَّذِي فِيهَا مِنَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ الْبَرَدِ مَا
لَا یُعْلَمُ ثُمَّ زَیَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْكَوَاکِبِ فَجَعَلَهَا زِینَةً وَ حِفْظاً مِنَ الشَّيَاطِينِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْقِ مَا أَحَبَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ.
 )1وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ یَعْنِي صَعِدَ أَمْرُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ یَعْنِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ قَالَ أَجْرَى النَّارَ عَلَى الْمَاءِ فَبَخَرَ
الْبَحْرُ فَصَعِدَ فِي الْهَوَاءِ فَجَعَلَ السَّمَاوَاتِ مِنْه
همچنين در بحار األنوار ،ج ،13ص821:
 )6قال ابن عباس من روایة علي بن أبي طلحة عنه إن اهلل خلق األرض بأقواتها من غير أن یدحوها ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ثم دحا
األرض بعد ذلك فذلك قوله وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها.
 )7رَوَاهُ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِي الصَّالِحِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى
إِلَى السَّماءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَ لَمْ یَخْلُقْ شَيْئاً غَيْرَ مَا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً فَارْتَفَعَ فَوْقَ
الْمَاءِ فَسَمَا عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاء ثُمَّ أَیْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَ سَبْعَ أَرَضِينَ فِي یَوْمَيْنِ یَوْمَ الْأُحُدِ وَ یَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَخَلَقَ الْأَرْضَ عَلَى حُوتٍ وَ
الْحُوتُ النُّونُ الَّذِي ذَکَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ن وَ الْقَلَمِ وَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ وَ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِ صَفَاةٍ وَ الصَّفَاةُ عَلَى ظَهْرِ مَلَكٍ وَ الْمَلَكُ عَلَى صَخْرَةٍ وَ الصَّخْرَةُ فِي
الرِّیحِ وَ هِيَ الصَّخْرَةُ الَّتِي ذَکَرَهَا لُقْمَانُ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ فَتَحَرَّكَ الْحُوتُ وَ اضْطَرَبَتْ وَ تَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَأَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَالَ فَقَرَّتْ وَ الْجِبَالُ
تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ.
 )2همچنين در بحار األنوار ،ج ،11ص:201
عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ قَالَ بَعْضُهُنَّ فَوْقَ بَعْضٍ بَيْنَ کُلِّ سَمَاءَیْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام.

تدبر

« )1هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیمٌ»
در آیه قبل ،از كفرورزي انسانها ابراز تعجب كرد با توجه به اینكه خداوند مرگها و زندگيهایي براي انسان قرار داده
است( .جلسه ،712تدبر )1این آیه ظاهرا در ادامه ابراز تعجب از كفرورزي انسانها به بیان نعمتهاي دیگر خدا بر انسان پرداخته
است و آن اینكه خداوند همه آنچه در زمین است را براي ما آفریده است .اگر این آیه را كنار آیه «سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ
وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْه» (= و آنچه در آسمانها و آنچه در این زمین است همه را كه از اوست براي شما مسخر نمود)
بگذاریم ،معلوم مي شود پرداختن خدا به آسمانها و سامان دادن هفت آسمان هم براي انسان است ،چنانكه آیات بعدي نیز
همین مضمون را تایید ميكنند( .المیزان ،ج ،1ص )118و با وجود این همه نعمت ،كفرورزي انسان تعجببرانگیزتر ميشود.
« )7هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً»
انسان اشرف مخلوقات خداوند است و خداوند همه آنچه را كه در زمین است ،براي انسان آفریده است .آن وقت ما به
چه چیزهایي دلخوش ميكنیم؟!
واقعا انسان عجب موجودي است :كسي كه كل زمین را براي او آفریدند نهایت آرزوي خود را خانه و ماشین و ثروتي
قرار داده كه یك میلیاردُم موجودي كره زمین هم نیست! آنگاه خدا را و اینكه كل آنچه را در زمین است براي او آفریده باور
نميكند و به خاطر رسیدن به همین مقدار بسیار بسیار اندك از آن چیزي كه كل آن براي او بوده ،خدا را نافرماني ميكند!
« )8هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ  ...وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیمٌ»
خداوند همه زمین را براي ما آفریده و آسمان را هم براي ما سامان بخشیده است .آیا خداوند از كارهایي كه ما انجام
ميدهیم و از عصیانهایي كه مرتكب ميشویم بيخبر است .قطعا نه ،او همه چیز را ميداند؛ و با اینكه همه چیز را ميداند،
اینها را براي ما آفرید و ما را خلیفه خود در زمین قرار داد (آیه بعد) .واقعا چرا؟
این همان چیزي است كه سوال فرشتگان را برانگیخت (آیه بعد) و آیا واقعا جاي سوال ندارد؟
مهم این است كه بدانیم چه چیزي در انسان وجود دارد كه عليرغم این همه فساد و عصیاني كه انجام ميدهد ،باز ميارزد
كه خداوند همه چیز را براي او بیافریند؟
انشاءاهلل با تدبر در آیات بعد به پاسخ این سوال خواهیم رسید.
« )4خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ»:
آیه ميفرماید كه ابتدا خداوند آنچه را در زمین است براي انسان آفرید و سپس به تدبیر آسمان و ساماندهي هفت آسمان
پرداخت .از طرف دیگر در فیزیك مدرن غالبا چنین تلقي ميشود كه اول آسمانها و كهكشانها بودند و بعدا زمین پدید آمد و
عمر زمین بسیار كمتر از عمر آسمانهاست .آیا آنچه در این آیه آمده با علم منافات ندارد؟
بحث تخصصي درباره مراد از آفرینش زمین و آسمان در قرآن كریم

پاسخ منفي است ،زیرا:

اوال آیه نميفرماید زمین را آفرید و سپس آسمان را آفرید (یعني بحث بر سر دو آفرینش پیاپي نیست)1؛ چنانكه در آیهاي
دیگر ،گستراندن زمین را بعد از بنا كردن آسمان معرفي كرده است« :أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها»
(نازعات )72/بلكه در مقام بیان این است كه بعد از آفرینش آنچه در زمین است براي انسان (نه آفرینش خود زمین) ،به تدبیر
آسمان پرداخت (نه آفرینش آسمان)؛ كه ظاهرا بدین معناست كه بعد از اینكه زمین را مطابق نیازهاي انسان سامان داد ،در
آسمان هم مطابق نیازهاي انسان ،تصرفاتي انجام داد؛
ثانیا «ثم» لزوما ناظر به فعل خدا نیست ،بلكه ممكن است ناظر به شمارش نعمتها باشد؛ یعني آیه ميفرماید  :ببینید كه
خدا چه نعمتهایي به شما داد :یكي اینكه  ...سپس اینكه ( . ...مجمعالبیان ،ج ،1ص)124
ثالثا معلوم نیست كه این آسمان ،لزوما آسمان مادي و فیزیكي بوده باشد ،چرا كه در قرآن كریم ،تعبیر آسمان براي ملكوت
و باطن و ماوراي عالم به كار رفته است (نمونه بارزش آیات 1612سوره ملك است) بویژه كه:
الف .در آیه حاضر ،تعبیر «هفت آسمان» آمده ،و از طرف دیگر ،تمام ستارگان (یعني تمام گستره عالم طبیعت) مربوط به
آسمان دنیا معرفي شده است (صافات( )6/دنیا به معناي پایین است و آسمان دنیا در روایات اولین و نازلترین آسمان از هفت
آسمان معرفي شده است).
ب .در آیه بعد( ،یعني بالفاصله بعد از اینكه صحبت از هفت آسمان شده) بحث از فرشتگان و گفتگوي خدا با آنها و ...
مطرح گردیده و شروع آن هم با تعبیر «إذ» است كه داللت ميكند این گفتگوها كامال به این موقعیتي كه هفت آسمان سامان
یافته مرتبط است.
ج .این مطلب كه تمایز آسمانهاي معنوي با رشد انسان حاصل ميشود ،مطلبي است كه روایات به زبانهاي گوناگون بر
آن تاكید داشته اند (مثال در روایات داریم كه تا زمان فالن پیامبر هنوز هفت آسمان متمایز نبود و  )...و عرفا در بحثهاي مربوط
به «قوس صعود» بدان اشاره كردهاند؛ و ربطي به تقدم و تاخر آفرینش آسمان و زمین مادي ندارد.
رابعاً فرضیه مهبانگ كه شروع آفرینش فیزیكي را از یك وضعیت آسماني قرار ميدهد و نیز خود این مطلب كه زمین از
خورشید یا برخي ستارگان دیگر جدا شده ،هنوز یك فرضیه است كه همان طور كه مویداتي دارد ،خالهایي دارد كه به عنوان
شواهدي علیه آن به حساب ميآید ،از جمله اینكه عناصري كه یكجا در زمین موجود است در سیارات و ستارگاني كه تاكنون
كشف شده ،یكجا مشاهده نشده است.
« )1هُوَ الَّذي خَلَقَ  ...ثُمَّ اسْتَوى  ...فَسَوّاهُنَّ  ...وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیمٌ»
توجه شود كه بعد از اینكه انجام این كارهاي عظیم را به خداوند نسبت داد ،نفرمود« :خداوند بر هر كاري تواناست» بلكه
فرمود« :خداوند به هر چیزي داناست» .این نشان ميدهد تاكید آیه بر اصل آفرینش و ساماندهي آنها نیست ،بلكه تاكیدش بر

 . 2توجه شود که این آیه نفرموده که  ...که کسي بخواهد نتيجه بگيرد که در قرآن خلقت آسمانها بعد از زمين بوده است .اتفاقا در (البته در روایات تعبير
اینكه خلقت زمين قبل از سماء بوده آمده است ،اما ميتواند اشاره به آسمان معنوي باشد و یا توجيه دیگري داشته باشد) مثال :ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ النَّارَ وَ خَلَقَ الطَّاعَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْمَعْصِيَةَ وَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ
قَبْلَ الْغَضَبِ وَ خَلَقَ الْخَيْرَ قَبْلَ الشَّرِّ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ وَ خَلَقَ الْحَيَاةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ خَلَقَ الشَّمْسَ قَبْلَ الْقَمَرِ وَ خَلَقَ النُّورَ قَبْلَ الظُّلْمَةِ( .الكافي ،ج،2
ص)231

غرضي است كه از این آفرینش داشته كه تاكید ميكند انجام این كار كامال از روي علم و حكمت بوده است (مجمعالبیان ،ج،1
ص )124و ظاهرا ميتوان گفت تاكید آیه بر «لكم :براي شما» است .یعني اینكه خدا این همه را براي انسان بیافریند جاي
تعجب دارد و خدا در پاسخ این تعجب تاكید ميكند كه گمان نكنید خدا نميدانسته چكار ميكند( .همچنین به تدبر 8دقت
شود)

 )110سوره بقره ( )1آیه 80وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسْفِكُ
الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ 2831/2/3
ترجمه

و هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان فرمود :بهیقین من در زمین خلیفهاي خواهم گذاشت .گفتند آیا در آن كسي را
ميگذاري كه در آن فساد ميورزد و خونها ميریزد ،در حالي كه ما با حمد تو تسبیح ميگوییم و تو را تقدیس ميكنیم؟
فرمود :قطعاً من چیزي ميدانم كه نميدانید.
نکات ترجمه

«خَلیفَةً»:
از ماده «خلف» است كه «خَلْف» به معناي «پشت» (نقطه مقابلِ «قدام :جلو») (بقره711/؛ رعد )11/و «خَلَف» به معناي
كسي كه در پي ميآید (نقطه مقابل سَلَف :گذشتگان) ميباشد( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)738
برخي گفتهاند وقتي «خَلَف» به صورت اضافه به خوبي و بدي بیاید (خلَفِ صدق ،خلَفِ سوء) طبیعتا با لفظ بعدي به
معناي خوبي ویا بدي جانشین اشاره شده ،اما وقتي قرار باشد به صورت مطلق به كار رود ،براي كسي كه جانشین مناسبي
است تعبیر «خلَف» و براي كسي كه جایگزین نامطلوبي است تعبیر «خَلْف» را به كار ميبرند كه این تعبیر دوم در دو جاي
قرآن كریم به كار رفته است (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ؛ اعراف163/؛ مریم )13/و «خالفت» را از این جهت خالفت گفتهاند كه
دومي بعد از اولي ميآید و جانشین او ميگردد و به زنان «خوالف» گویند (توبه )22/زیرا مردان غالبا براي كار و امور دیگر از
خانه غایب ميشوند و زنان جانشین آنها ميگردند (معجم المقاییس اللغة ،ج ،7ص )712و «اختالف» و «مخالفت» هم بدین
معناست كه هركس راهي غیر از راه دیگري را در پیش گیرد و از آنجا كه اختالف بین مردم غالبا موجب نزاع ميشود ،به نحو
استعاري براي هر منازعه و دعوایي هم تعبیر «اختالف» به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)734
برخي توضیح دادهاند كه دو كلمه «خَلَف» (جمع :اخالف) و خالفة (جمع :خوالف) صرفا به معناي كسي است كه متصف
به صفت جانشین بودن و در پي آمدن ميشود و از این جهت «خلیف» (جمع :خلفاء) هم به همین معناست .اما وقتي به صورت
«خلیفة» درميآید ،حرف «ة» داللت بر مبالغه ميكند (شبیه «ة» در عالمه) و منظور كسي است كه خالفت و جانشیني كامال در
حق او تثبیت شده است و جمعِ آن ،نه خلفاء ،بلكه «خالئف» ميباشد و در قرآن كریم هر دو تعبیر به كار رفته است( .التحقیق
في كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص)112111
«یَسْفِكُ الدِّماءَ»:

«دماء» جمع «دم :خون» است و «سفك دماء» به معناي ریختن خون است كه از همین ماده كلمه «سفاك» درست شده
است (كتاب العین ،ج ،1ص )811تعبیر سفك دماء در قرآن كریم تنها دوبار و هردو در سوره بقره ( 82و  )24به كار رفته است.
«نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ»:
درباره ماده «سبح» در جلسه ( 22سبحان اهلل عما یصفون ،صافات )113/و درباره ماده «حمد» در جلسه ( 86الحمد هلل رب
العالمین ،حمد )7/توضیحاتي ارائه شد گذشت (و نیز جلسه 31تدبر 1درباره «سبح» ،و در جلسه 168درباره تفاوت «حمد» و
«شكر»).
«نُقَدِّسُ»:
از ماده «قدس» است كه این ماده را براي توصیف خداوند به «منزه بودن» دانستهاند (كتاب العین ،ج ،1ص )28كه به
«طهارت معنوي و الهي» اشاره دارد و به این جهت به فرشته مقرب الهي ،جبرئیل ،روح القدس هم گفته ميشود كه از ناحیه
قدس الهي نازل ميشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)661
حدیث

 )1از امام حسن عسكري روایت شده است:
هنگامي كه به آنها [مخاطبان قرآن كریم] گفته شد« :او است كه آنچه در زمین است همه را براي شما آفرید» گفتند :كِي
چنین بود؟ خداوند عز و جل فرمود« :هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان»ي كه در زمین بودند كه ابلیس هم با آنها بود و از
زمین جنیان فرزند جانّ [در روایات اشاره شده همان طور كه اسم پدر انسانها آدم است ،اسم پدر جنیان «جانّ» است] را راندند
و عبادت خفیف شمرده شد« ،فرمود :بهیقین من در زمین خلیفهاي خواهم گذاشت» به جاي شما و شما را از زمین باال خواهم
برد [= به جایگاهتان در آسمانها برخواهم گرداند].
این مطلب بر آنها سخت آمد زیرا عبادت هنگام رجوعشان به آسمانها برایشان سنگینتر بود« .گفتند» پروردگارا ! «آیا در
آن كسي را ميگذاري كه در آن فساد ميورزد و خونها ميریزد» همان گونه كه جنیان فرزند جان كه ما آنها را از این زمین
راندیم چنین ميكردند «در حالي كه ما با حمد تو تسبیح ميگوییم» و تو را از آنچه سزاوار تو نیست منزه ميشمریم «و تو را
تقدیس ميكنیم» و زمینت را از هر كه عصیانت كند پاك و طاهر ميكنیم؟
خداوند متعال «فرمود :قطعاً من چیزي ميدانم كه نميدانید» من از صالح و مصلحت درباره آن كسي كه به جاي شما
ميگذارم چیزي ميدانم كه شما نميدانید و نیز ميدانم در میان شما كسي هست كه در باطنش كافر است كه شما نميدانیدش،
و آن همان ابلیس بود كه لعنت خدا بر او باد.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري ع ،ص716
قَالَ الْإِمَامُ ع لَمَّا قِیلَ لَهُمْ «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً» الْآیَةَ ،قَالُوا :مَتَى كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ «قَالَ
رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ» الَّذِینَ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَعَ إِبْلِیسَ وَ قَدْ طَرَدُوا عَنْهَا الْجِنَّ بَنِي الْجَانِّ ،وَ خَفَّتِ الْعِبَادَةُ« :إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِیفَةً» بَدَلًا مِنْكُمْ وَ رَافِعُكُمْ مِنْهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ تَكُونُ أَثْقَلَ عَلَیْهِمْ.
فَقالُوا رَبَّنَا «أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» كَمَا فَعَلَتْهُ الْجِنُّ بَنُو الْجَانِّ الَّذِینَ قَدْ طَرَدْنَاهُمْ عَنْ هَذِهِ الْأَرْضِ «وَ
نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ» نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا یَلِیقُ بِكَ مِنَ الصِّفَاتِ «وَ نُقَدِّسُ لَكَ» نُطَهِّرُ أَرْضَكَ مِمَّنْ یَعْصِیكَ« .قَالَ» اللَّهُ تَعَالَى« :إِنِّي

أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ» إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ الصَّلَاحِ الْكَائِنِ فِیمَنْ أَجْعَلُهُ بَدَلًا مِنْكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ أَعْلَمُ أَیْضاً أَنَّ فِیكُمْ مَنْ هُوَ كَافِرٌ فِي بَاطِنِهِ
[مَا] لَا تَعْلَمُونَهُ وَ هُوَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّه.
 )7از امیرالمومنین ع روایت شده است كه فرمودند:
خداوند تبارك و تعالي خواست كه خالیق [= انسانها] را به دست قدرت خویش بیافریند و آن پس از آن بود كه از حضور
جنیان و نسناس [موجودي پیش از انسان ،كه تاحدودي شبیه انسان بوده است] در زمین هفت هزار سال ميگذشت و اقتضاي
خلفت آدم مهیا بود ،از طبقات آسمان پرده برداشت و به فرشتگان گفت :بنگرید به زمینیان از مخلوقاتم :جنیان و نسناسها.
پس هنگامي كه آنچه از معصیتها و خونریزي و فساد بناحق در زمین دیدند بر آنها سخت آمد و عصباني شدند و بر اهل
زمین تاسف خوردند و نتوانستند جلوي عصبانیت خود را بگیرند و گفتند :پروردگارا ! همانا تنها تو عزیز و قادر و جبار و
قاهر و عظیمالشان هستي و این مخلوقات ضعیف و ذلیل در قبضه قدرت تو هستند و به رزق تو روزگار ميگذرانند و به
عافیتي كه تو دادي از زندگي بهره ميگیرند و در عین حال دارند با چنین گناهان بزرگي معصیت تو را ميكنند ولي تو از آنها
متاسف نميشوي و بر آنها غضب نميكني و به خاطر آنچه از آنها ميشنوي و ميّبیني از آنها انتقام نميگیري؟ در حالي كه بر
ما سنگین آمد و تو را در این واقعه خیلي بزرگ یافتیم.
پس چون خداوند این را از فرشتگان شنید فرمود« :بهیقین من در زمین خلیفهاي خواهم گذاشت» تا حجت من در زمین
بر مخلوقاتم باشد» فرشتگان گفتند :تو منزهي! «آیا در آن كسي را ميگذاري كه در آن فساد ميورزد» همان گونه كه فرزندان
جن فساد كردند «و خونها ميریزد» همان گونه كه جنیان خونها ریختند و حسادت ميورزند و كینهتوزي ميكنند؛ پس خلیفه
را از ما قرار بده كه نه حسادتي ميورزیم و نه كینهتوزياي و نه خوني ميریزیم« ،و ما با حمد تو تسبیح ميگوییم و تو را
تقدیس ميكنیم»
خداوند عز و جل «فرمود :قطعاً من چیزي ميدانم كه نميدانید» .همانا من ميخواهم مخلوقي را به دست خود بیافرینم و
از ذریهاش انبیا و مرسلین و بندگان صالح و امامان هدایتشده قرار دهم و آنها را خلفاي بر نخلوقاتم در زمین قرار دهم كه از
معصیت من بازدارند و نسبت به عذاب من هشدار دهند و به طاعت من هدایت كنند و آنها را به راه من ببرند و براي خود
حجتي بر آنها قرارشان دهم و نسناس را از زمینم برچینم و زمین را از آنها پاك كنم و جنیان متمرد و گناهكار را از بین
مخلوقات و ساكنان و انتخابشدگانم منتقل كنم و آنها را در هوا در الیههاي [فوق] زمین جاي دهم كه دیگر مجاور نسل این
مخلوقم نباشند و بین جنیان و این مخلوقم حجابي قرار دهم كه نسل این مخلوقم جنیان را نبینند و با آنها همنشین نشوند و با
آنها درنیامیزند ،پس هركه از نسل این مخلوقي كه آنها را برگزیدهام و در جایگاهي كه قبال آن معصیتكاران ساكن بودند جاي
دادم ،اگر عصیان كند ،اینها را هم در همانجا كه آنها را وارد كردم وارد كنم و هیچ پروایي هم ندارم...
تفسیر القمي ،ج ،1ص82-82
فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ [أَبِي] مِقْدَامٍ عَنْ ثَابِتٍ الْحَذَّاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً بِیَدِهِ وَ ذَلِكَ
بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ وَ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ خَلْقُ آدَمَ كَشَطَ عَنْ أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ
انْظُرُوا إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِي مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فَلَمَّا رَأَوْا مَا یَعْمَلُونَ فِیهَا مِنَ الْمَعَاصِي وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
بِغَیْرِ الْحَقِّ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ وَ غَضِبُوا وَ تَأَسَّفُوا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَمْلِكُوا غَضَبَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْقَادِرُ الْجَبَّارُ

الْقَاهِرُ الْعَظِیمُ الشَّأْنِ وَ هَذَا خَلْقُكَ الضَّعِیفُ الذَّلِیلُ یَتَقَلَّبُونَ فِي قَبْضَتِكَ وَ یَعِیشُونَ بِرِزْقِكَ وَ یَتَمَتَّعُونَ بِعَافِیَتِكَ وَ هُمْ یَعْصُونَكَ
بِمِثْلِ هَذِهِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ لَا تَأْسَفُ عَلَیْهِمْ وَ لَا تَغْضَبُ وَ لَا تَنْتَقِمُ لِنَفْسِكَ لِمَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ وَ تَرَى وَ قَدْ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَیْنَا وَ أَكْبَرْنَاهُ
فِیكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً یَكُونُ حُجَّةً لِي فِي الْأَرْضِ عَلَى خَلْقِي فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
سُبْحَانَكَ أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها كَمَا أَفْسَدَ بَنُو الْجَانِّ وَ یَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ كَمَا سَفَكَ بَنُو الْجَانِّ وَ یَتَحَاسَدُونَ وَ یَتَبَاغَضُونَ
فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْخَلِیفَةَ مِنَّا فَإِنَّا لَا نَتَحَاسَدُ وَ لَا نَتَبَاغَضُ وَ لَا نَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ إِنِّي أَعْلَمُ ما
ال تَعْلَمُونَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَخْلُقَ خَلْقاً بِیَدِي وَ أَجْعَلَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ أَنْبِیَاءَ وَ مُرْسَلِینَ وَ عِبَاداً صَالِحِینَ أَئِمَّةً مُهْتَدِینَ وَ أَجْعَلَهُمْ خُلَفَاءَ عَلَى
خَلْقِي فِي أَرْضِي یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِي وَ یُنْذِرُونَهُمْ مِنْ عَذَابِي وَ یَهْدُونَهُمْ إِلَى طَاعَتِي وَ یَسْلُكُونَ بِهِمْ طَرِیقَ سَبِیلِي وَ أَجْعَلَهُمْ لِي
حُجَّةً عَلَیْهِمْ وَ أَبِیدَ النَّسْنَاسَ مِنْ أَرْضِي وَ أُطَهِّرَهَا مِنْهُمْ وَ أَنْقُلَ مَرَدَةَ الْجِنِّ الْعُصَاةَ مِنْ بَرِیَّتِي وَ خَلْقِي وَ خِیَرَتِي وَ أُسْكِنَهُمْ فِي
الْهَوَاءِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَلَا یُجَاوِرُونَ نَسْلَ خَلْقِي وَ أَجْعَلَ بَیْنَ الْجِنِّ وَ بَیْنَ خَلْقِي حِجَاباً فَلَا یَرَى نَسْلُ خَلْقِي الْجِنَّ وَ لَا یُجَالِسُونَهُمْ
وَ لَا یُخَالِطُونَهُمْ فَمَنْ عَصَانِي مِنْ نَسْلِ خَلْقِي الَّذِینَ اصْطَفَیْتُهُمْ وَ أَسْكَنْتُهُمْ مَسَاكِنَ الْعُصَاةِ أَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَهُمْ وَ لَا أُبَالِي ...
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. 2ادامه حدیث (که درواقع مربوط به آیه بعدي ميشود) چنين است:
قَالَ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یَا رَبَّنَا افْعَلْ مَا شِئْتَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ فَبَاعَدَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَرْشِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ،قَالَ فَلَاذُوا
بِالْعَرْشِ وَ أَشَارُوا بِالْأَصَابِعِ فَنَظَرَ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ وَ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ فَوَضَعَ لَهُمُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فَقَالَ طُوفُوا بِهِ وَ دَعُوا الْعَرْشَ فَإِنَّهُ لِي رِضًى فَطَافُوا بِهِ وَ هُوَ
الْبَيْتُ الَّذِي یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا یَعُودُونَ أَبَداً فَوَضَعَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ تَوْبَةً لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ وَضَعَ الْكَعْبَةَ تَوْبَةً لِأَهْلِ الْأَرْضِ
قریب به این مضمون و البته مقداري مفصلتر حدیثي است که در علل الشرائع ج ،2ص 206-23آمده است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَحَبَّ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً بِيَدِهِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فِي الْأَرْضِ سَبْعَةَ آلَافِ
سَنَةٍ قَالَ وَ لَمَّا کَانَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ ع لِلَّذِي أَرَادَ مِنَ التَّدْبِيرِ وَ التَّقْدِیرِ لِمَا هُوَ مُكَوِّنُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عِلْمِهِ لِمَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ کُلِّهِ کَشَطَ
عَنْ أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوا إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِي مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فَلَمَّا رَأَوْا مَا یَعْمَلُونَ فِيهَا مِنَ الْمَعَاصِي وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ الْفَسَادِ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ غَضِبُوا لِلَّهِ وَ أَسِفُوا عَلَى الْأَرْضِ وَ لَمْ یَمْلِكُوا غَضَبَهُمْ أَنْ قَالُوا یَا رَبِّ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْقَادِرُ الْجَبَّارُ الْقَاهِرُ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ
وَ هَذَا خَلْقُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ فِي أَرْضِكَ یَتَقَلَّبُونَ فِي قَبْضَتِكَ وَ یَعِيشُونَ بِرِزْقِكَ وَ یَسْتَمْتِعُونَ بِعَافِيَتِكَ وَ هُمْ یَعْصُونَكَ بِمِثْلِ هَذِهِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ لَا تَأْسَفُ وَ
لَا تَغْضَبُ وَ لَا تَنْتَقِمُ لِنَفْسِكَ لِمَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ وَ تَرَى وَ قَدْ عَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ أَکْبَرْنَاهُ فِيكَ فَلَمَّا سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ إِنِّي جاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً لِي عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ حُجَّةً لِي عَلَيْهِمْ فِي أَرْضِي عَلَى خَلْقِي فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَكَ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ وَ قَالُوا -فَاجْعَلْهُ مِنَّا فَإِنَّا لَا نُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَ لَا نَسْفِكُ الدِّمَاءَ قالَ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مَلَائِكَتِي إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَخْلُقَ
خَلْقاً بِيَدِي أَجْعَلُ ذُرِّیَّتَهُ أَنْبِيَاءَ مُرْسَلِينَ وَ عِبَاداً صَالِحِينَ وَ أَئِمَّةً مُهْتَدِینَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِي عَلَى خَلْقِي فِي أَرْضِي یَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَ یُنْذِرُونَهُمْ عَذَابِي وَ
یَهْدُونَهُمْ إِلَى طَاعَتِي وَ یَسْلُكُونَ بِهِمْ طَرِیقَ سَبِيلِي وَ أَجْعَلُهُمْ حُجَّةً لِي عُذْراً أَوْ نُذْراً وَ أُبِينُ النَّسْنَاسَ مِنْ أَرْضِي فَأُطَهِّرُهَا مِنْهُمْ وَ أَنْقُلُ مَرَدَةَ الْجِنِّ الْعُصَاةَ عَنْ
بَرِیَّتِي وَ خَلْقِي وَ خِيَرَتِي وَ أُسْكِنُهُمْ فِي الْهَوَاءِ وَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لَا یُجَاوِرُونَ نَسْلَ خَلْقِي وَ أَجْعَلُ بَيْنَ الْجِنِّ وَ بَيْنَ خَلْقِي حِجَاباً وَ لَا یَرَى نَسْلُ خَلْقِيَ الْجِنَّ
وَ لَا یُؤَانِسُونَهُمْ وَ لَا یُخَالِطُونَهُمْ وَ لَا یُجَالِسُونَهُمْ فَمَنْ عَصَانِي مِنْ نَسْلِ خَلْقِيَ الَّذِینَ اصْطَفَيْتُهُمْ لِنَفْسِي أَسْكَنْتُهُمْ مَسَاکِنَ الْعُصَاةِ وَ أَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَهُمْ وَ لَا أُبَالِي
فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یَا رَبَّنَا افْعَلْ مَا شِئْتَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ وَ کَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فِي آدَمَ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْلُقَهُ احْتِجَاجاً
مِنْهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَاغْتَرَفَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ وَ
الْأَئِمَّةَ الْمُهْتَدِینَ الدُّعَاةَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ یَعْنِي بِذَلِكَ خَلْقَهُ إِنَّهُ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ

الْأُجَاجِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ الْجَبَّارِینَ وَ الْفَرَاعِنَةَ وَ الْعُتَاةَ وَ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ الدُّعَاةَ إِلَى النَّارِ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا
أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ قَالَ وَ شَرَطَ فِي ذَلِكَ الْبَدَاءَ وَ لَمْ یَشْرِطْ فِي أَصْحَابِ الْيَمِينِ الْبَدَاءَ ثُمَّ خَلَطَ الْمَاءَیْنِ فَصَلْصَلَهُمَا ثُمَّ أَلْقَاهُمَا قُدَّامَ عَرْشِهِ وَ هُمَا
سُلَالَةٌ مِنْ طِينٍ ثُمَّ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ الْأَرْبَعَةَ الشِّمَالَ وَ الدَّبُورَ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبَ أَنْ جَوِّلُوا عَلَى هَذِهِ السُّلَالَةِ وَ أَبْرِءُوهَا وَ انْسِمُوهَا ثُمَّ جَزِّءُوهَا وَ فَصِّلُوهَا وَ أَجْرَوْا
إِلَيْهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ الرِّیحَ وَ الْمِرَّةَ وَ الدَّمَ وَ الْبَلْغَمَ قَالَ فَجَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الشِّمَالُ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبُ وَ الدَّبُورُ فَأَجْرَوْا فِيهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ وَ الرِّیحُ
فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الشِّمَالِ قَالَ وَ الْبَلْغَمُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الصَّبَا قَالَ وَ الْمِرَّةُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِيَةِ
الدَّبُورِ قَالَ وَ الدَّمُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْجَنُوبِ قَالَ فَاسْتَقَلَّتِ النَّسَمَةُ وَ کَمَلَ الْبَدَنُ قَالَ فَلَزِمَهُ مِنْ نَاحِيَةِ الرِّیحِ حُبُّ الْحَيَاةِ وَ طُولُ الْأَمَلِ وَ
الْحِرْصُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَلْغَمِ حُبُّ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّينُ وَ الرِّفْقُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمِرَّةِ الْغَضَبُ وَ السَّفَهُ وَ الشَّيْطَنَةُ وَ التَّجَبُّرُ وَ التَّمَرُّدُ وَ الْعَجَلَةُ وَ لَزِمَهُ
مِنْ نَاحِيَةِ الدَّمِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ اللَّذَّاتِ وَ رُکُوبُ الْمَحَارِمِ وَ الشَّهَوَات.
و البته مفصلترش را که با این سوال شروع ميشود سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ کَانَ فِي الْأَرْضِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهُ تَعَالَى یَعْبُدُونَ اللَّهَ قَبْلَ آدَمَ ع وَ ذُرِّیَّتِهِ فَقَالَ
نَعَم ...در قصصاالنبياء راوندي ص 30-86آمده است.
و نيز این حدیث از علل الشرائع ،ج ،1ص301-308
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ ع قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَقَالَ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ
یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ فَوَقَعَتِ الْحُجُبُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نُورُهُ ظَاهِراً لِلْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا عَلِمَا
أَنَّهُ قَدْ سَخِطَ قَوْلَهُمَا فَقَاال لِلْمَلَائِكَةِ مَا حِيلَتُنَا وَ مَا وَجْهُ تَوْبَتِنَا فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ لَكُمَا مِنَ التَّوْبَةِ إِلَّا أَنْ تَلُوذَا بِالْعَرْشِ قَالَ فَلَاذَا بِالْعَرْشِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
تَوْبَتَهُمَا وَ رُفِعَتِ الْحُجُبُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَ أَحَبَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ یُعْبَدَ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ فَخَلَقَ اللَّهُ الْبَيْتَ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ عَلَى الْعِبَادِ الطَّوَافَ حَوْلَهُ وَ
خَلَقَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا یَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ.
که در این مضمون چندین روایت در تفسير عياشي آمده است:
قال هشام بن سالم قال أبو عبد اهلل ع و ما علم المالئكة بقولهم «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» لو ال أنهم قد کانوا رأوا من یفسد فيها و یسفك
الدماء( .تفسير العياشي ،ج ،2ص)13
علي بن الحسين في قوله« :وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» ردوا على اهلل فقالوا :أَ
تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ و إنما قالوا ذلك بخلق مضى یعني الجان بن الجن «وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» فمنوا على اهلل بعبادتهم
إیاه ،فأعرض عنهم ثم عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثم قال للمالئكة« :أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ» قالوا :ال عِلْمَ لَنا ،قال :یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فأنبأهم ثم قال لهم:
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ،و قالوا في سجودهم في أنفسهم :ما کنا نظن أن یخلق اهلل خلقا أکرم عليه منا نحن خزان اهلل و جيرانه ،و أقرب الخلق إليه فلما رفعوا
رءوسهم قال اهلل یعلم ما تُبْدُونَ من ردکم علي وَ ما کُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ،ظنا أن ال یخلق اهلل خلقا أکرم عليه منا ،فلما عرفت المالئكة أنها وقعت في خطيئة الذوا
بالعرش و أنها کانت عصابة من المالئكة ،و هم الذین کانوا حول العرش ،لم یكن جميع المالئكة الذین قالوا ما ظننا أن یخلق خلقا أکرم عليه منا و هم الذین
أمروا بالسجود ،فالذوا بالعرش و قالوا بأیدیهم و أشار بإصبعه یدیرها فهم یلوذون حول العرش إلى یوم القيامة ،فلما أصاب آدم الخطيئة جعل اهلل هذا البيت
لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فالذ به من ولد آدم کما الذوا أولئك بالعرش ،فلما هبط آدم إلى األرض طاف بالبيت ،فلما کان عند المستجار دنا من البيت
فرفع یدیه إلى السماء فقال :یا رب اغفر لي فنودي أني قد غفرت لك ،قال :یا رب و لولدي قال :فنودي یا آدم من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان
غفرت له( .تفسير العياشي ،ج ،2ص)82
عن عيسى بن حمزة قال قال رجل ألبي عبد اهلل ع :جعلت فداك إن الناس یزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آالف سنة فقال :ليس کما یقولون إن اهلل خلق لها
خمسين ألف عام فترکها قاعا قفراء خاویة عشرة ألف عام ،ثم بدا هلل بدأ الخلق فيها ،خلقا ليس من الجن و ال من المالئكة و ال من اإلنس ،و قدر لهم عشرة

 )8از امام صادق ع روایت شده است :حسد بر دو گونه است :حسد فتنه ،و حسد غفلت؛ اما حسد غفلت مانند آن است
كه فرشتگان وقتي خداوند «فرمود :بهیقین من در زمین خلیفهاي خواهم گذاشت؛ گفتند آیا در آن كسي را ميگذاري كه در آن
فساد ميورزد و خونها ميریزد ،در حالي كه ما با حمد تو تسبیح ميگوییم و تو را تقدیس ميكنیم؟» یعني آن خلیفه را از ما
قرار بده؛ و این را از باب حسدي نسبت به حضرت آدم كه حسادت فتنه جویانه و رد و انكار در برابر حق نگفتند و چنین
حسدي است كه بنده را به كفر و شرك ميكشاند كه همان حسد ابلیس بود كه جواب خدا را داد و از سجده بر آدم ع خودداري
كرد.
تحف العقول ،ص821
وَ قَالَ الصادق ع الْحَسَدُ حَسَدَانِ حَسَدُ فِتْنَةٍ وَ حَسَدُ غَفَلَةٍ فَأَمَّا حَسَدُ الْغَفْلَةِ فَكَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حِینَ قَالَ اللَّهُ «إِنِّي جاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» أَيِ اجْعَلْ ذَلِكَ الْخَلِیفَةَ
مِنَّا وَ لَمْ یَقُولُوا حَسَداً لِآدَمَ مِنْ جِهَةِ الْفِتْنَةِ وَ الرَّدِّ وَ الْجُحُودِ وَ الْحَسَدُ الثَّانِي الَّذِي یَصِیرُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ فَهُوَ حَسَدُ
إِبْلِیسَ فِي رَدِّهِ عَلَى اللَّهِ وَ إِبَائِهِ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ ع.
 )4از امام صادق ع روایت شده است كه:
آدم در آسمان دوست صمیمياي در میان فرشتگان داشت كه هنگامي كه آدم از آسمان به زمین هبوط كرد ،این فرشته
احساس تنهایي كرد و به خدا شكایت برد و از او خواست كه اجازه دهد تا بر آدم هبوط كند؛ خدا هم به او اذن داد و او بر
آدم هبوط كرد ،او را نشسته در بیاباني بيآب و علف در زمین دید ،تا آدم نگاهش به او افتاد دستش را بر سر گذاشت و فریادي
از غصه سر داد.
آن فرشته گفت :آدم! ميدانستم كه باالخره معصیت پروردگارت را ميكني و خود را به جایي كه تحملش را نداري
مياندازي ،آیا ميداني كه خداوند در مورد تو به ما چه گفت و ما چه پاسخش دادیم؟
گفت :نه!
گفت« :فرمود :بهیقین من در زمین خلیفهاي خواهم گذاشت ».و ما گفتیم «آیا در آن كسي را ميگذاري كه در آن فساد
ميورزد و خونها ميریزد؟» پس او تو را آفرید كه در زمین استقامت ورزي تا اینكه در آسمان باشي.
امام صادق فرمود :و خداوند با این مطلب سه بار آدم را تسلیت داد.
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص87 :
قال أبو عبد اهلل ع إن آدم كان له في السماء خلیل من المالئكة فلما هبط آدم من السماء إلى األرض استوحش الملك و
شكا إلى اهلل و سأله أن یأذن له فیهبط علیه فأذن له فهبط علیه ،فوجده قاعدا في قفرة من األرض ،فلما رآه آدم وضع یده على
رأسه و صاح صیحة قال أبو عبد اهلل ع :یروون أنه أسمع عامة الخلق ،فقال له الملك :یا آدم ما أراك إال قد عصیت ربك و
حملت على نفسك ما ال تطیق ،أ تدري ما قال اهلل لنا فیك فرددنا علیه قال :ال قال« :قال إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً» قلنا «أَ

ألف عام ،فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها فدمر اهلل عليهم تدميرا ثم ترکها قاعا قفراء خاویة عشرة ألف عام ،ثم خلق فيها الجن و قدر لهم عشرة ألف عام،
فلما قربت آجالهم أفسدوا فيها و سفكوا الدماء و هو قول المالئكة «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» کما سفكت بنو الجان ،فأهلكهم اهلل ثم بدأ
اهلل فخلق آدم و قدر له عشرة ألف عام ،و قد مضى من ذلك سبعة آلف عام و مائتان و أنتم في آخر الزمان .تفسير العياشي ،ج ،2ص)82

تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» فهو خلقك أن تكون في األرض یستقیم أن تكون في السماء فقال أبو عبد اهلل ع :و
اهلل عزي بها آدم ثالثا.
 )1مثیم تمار مي گوید :یكبار در بازار بودم كه اصبغ بن نباته نزدم آمد و گفت :واي میثم! االن از امیرالمومنین ع حدیث
صعب و دشواري شنیدم ،اگر كه آن گونه باشد كه ميگفت.
گفتم :آن چه بود؟
گفت :شنیدمش كه مي گوید :بدرستي كه حدیث ما اهل بیت صعب و بسیار پیچیده و دشوار است كه آن را نميتواند
تحمل كند مگر فرشتهاي مقرب یا نبياي مرسل ویا مومني كه خداوند قلبش را به ایمان امتحان كرده باشد.
بالفاصله بلند شدم و خودم را به امیرالمومنین ع رساندم و گفتم :امیرالمومنین! فدایت شوم! اصبغ حدیثي را از شما برایم
روایت كرد كه سینهام تنگ آمده است.
فرمود :آن چیست؟
او را خبر دادم .لبخندي زد و گفت :بنشین میثم! آیا همه علم عالمان را ميتوان تحمل كرد؟
خداوند به فرشتگانش فرمود« :من در زمین قرار ميدهم  ...تا آخر آیه كه من چیزي ميدانم كه نميدانید» آیا به نظرت
ميرسد كه فرشتگان تحمل آن علم را داشتند؟
گفتم به خدا سوگند این از آن سنگینتر است.
فرمود :دیگري را از حضرت موسي ع برایت بگویم؛ خداوند تورات را بر او نازل كرد و وي گمان ميكرد كه در زمین
عالمتر از او كسي نیست؛ پس خدا به او خبر داد كه در مخلوقاتم از تو عالمتر هم هست  -و این در جایي بود كه خداوند بر
پیامبرش ترسید كه مبادا دچار عُجب و غرور شود  -پس او از پروردگارش خواست كه وي را به سوي آن عالم راهنمایي كند؛
پس خدا بین او و خضر جمع كرد و او كشتي را معیوب ساخت و موسي نتوانست تحمل كند ،و بچه را كُشت و تحملش
نكرد ،و دیوار را برپاداشت و آن را هم تحمل نكرد.
اما مومن؛ پیامبر ما حضرت محمد ص دست مرا در روز غدیر خم گرفت و فرمود« :خدایا هركس كه من موالیش هستم
پس علي موالي اوست» آیا به نظرت مومنون این را تحمل كردند ،جز كساني كه خداوند آنها از میان مومنان عصمت بخشید؟
پس بشارت باد و بشارت ،كه خداوند شما را به خاطر آنچه از امر رسول خدا ص تحمل كردید به چیزي اختصاص داد كه
فرشتگانش و پیامبران و مومنانش را بدان اختصاص نداد.
تفسیر فرات الكوفي ،ص11-16
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُمْدُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِیسَى بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ
عَنْ أَبِیهِ قَالَ :بَیْنَا أَنَا فِي السُّوقِ إِذَا أَتَانِيَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ فَقَالَ لِي وَیْحَكَ یَا مِیثَمُ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع آنِفاً حَدِیثاً صَعْباً
شَدِیداً فَأَنْ یَكُونَ كَمَا ذَكَرَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ سَمِعْتُهُ [سَمِعْتُ] یَقُولُ إِنَّ حَدِیثَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مُؤْمِنٌ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ فَوْرِي فَأَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ جُعِلْتُ
فِدَاكَ حَدِیثٌ أَخْبَرَنِي بِهِ الْأَصْبَغُ عَنْكَ قَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ بِهِ [فَتَبَسَّمَ ثُمَ] قَالَ لِي اجْلِسْ یَا مِیثَمُ أَ وَ كُلَّ عِلْمِ
الْعُلَمَاءِ یُحْتَمَلُ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي جاعِلٌ  ...الدِّماءَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ فَهَلْ رَأَیْتَ الْمَلَائِكَةَ احْتَمَلُوا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ هَذِهِ وَ اللَّهِ أَعْظَمُ
مِنْ تِلْكَ قَالَ وَ الْأُخْرَى مِنْ مُوسَى ع أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّوْرَاةَ فَظَنَّ أَنْ لَا أَحَدَ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْهُ فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِي خَلْقِي

مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ وَ ذَاكَ إِذْ خَافَ عَلَى نَبِیِّهِ الْعُجْبَ قَالَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یُرْشِدَهُ إِلَى [ذَلِكَ] الْعَالِمِ قَالَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْخَضِرِ
ع فَخَرَقَ السَّفِینَةَ فَلَمْ یَحْتَمِلْ ذَلِكَ مُوسَى وَ قَتَلَ الْغُلَامَ فَلَمْ یَحْتَمِلْهُ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ فَلَمْ یَحْتَمِلْ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ نَبِیَّنَا [قَالَ
فَنَبِیُّنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ] ص أَخَذَ بِیَدِي یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَهَلْ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنُونَ احْتَمَلُوا ذَلِكَ
إِلَّا مَنْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَلَا فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّكُمْ بِمَا لَمْ یَخُصَّ بِهِ الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا احْتَمَلْتُمْ
مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

1

این احادیث هم بسیار جالب بود كه براي رعایت اختصار در كانال قرار ندادم:
 )6محمد بن اسحاق بن عمار ميگوید به امام كاظم ع عرض كردم آیا مرا به كسي راهنمایي نميكني كه [بعد از شهادت
شما] دینم را از او بگیرم؟
فرمود :این پسرم علي [بن موسي الرضا] است .همانا پدرم دستم را گرفت و مرا به مرقد رسول خدا ص برد و فرمود:
پسرم :خداوند عز و جل ميفرماید« :به یقین من در زمین جانشیني قرار ميدهم» و خداوند عز و جل وقتي قولي بدهد بدان
وفا ميكند.
الكافي ،ج ،1ص817
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَ لَا تَدُلُّنِي إِلَى مَنْ آخُذُ عَنْهُ دِینِي فَقَالَ هَذَا ابْنِي عَلِيٌّ إِنَّ أَبِي أَخَذَ بِیَدِي فَأَدْخَلَنِي
إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً» وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَفَى
بِهِ.
)2

 . 2این حدیث با سند دیگر و اندك تفاوتي در نقل در بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ،ص 233آمده است:
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَرْوَةَ أَخْبَرَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ
مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا فِي السُّوقِ إِذَا أَتَانِي الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ فَقَالَ وَیْحَكَ یَا مِيثَمُ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدِیثاً صَعْباً شَدِیداً
فَأَیُّنَا یَكُونُ کَذَلِكَ؟ قُلْتُ وَ مَا هُوَ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ ع یَقُولُ إِنَّ حَدِیثَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ
قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ فَقُمْتُ مِنْ فَوْرِي فَأَتَيْتُ عَلِيّاً ع فَقُلْتُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدِیثٌ أَخْبَرَنِي بِهِ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْكَ فَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً قَالَ وَ مَا هُوَ؟ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ
قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ یَا مِيثَمُ أَ وَ کُلُّ عِلْمٍ یَحْتَمِلُهُ عَالِمٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ
الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ فَهَلْ رَأَیْتَ الْمَلَائِكَةَ احْتَمَلُوا الْعِلْمَ قَالَتْ قُلْتُ هَذِهِ وَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَ الْأُخْرَى
أَنَّ مُوسَى ع أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ فَظَنَّ أَنْ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ فِي خَلْقِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ وَ ذَاكَ إِذْ خَافَ عَلَى نَبِيِّهِ الْعُجْبَ
قَالَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یُرْشِدَهُ إِلَى الْعَالِمِ قَالَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْخَضِرِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ فَلَمْ یَحْتَمِلْ ذَاكَ مُوسَى وَ قَتَلَ الْغُلَامَ فَلَمْ یَحْتَمِلْهُ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ فَلَمْ یَحْتَمِلْهُ
وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ نَبِيَّنَا ص أَخَذَ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيّاً مَوْلَاهُ فَهَلْ رَأَیْتَ احْتَمَلُوا ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ
أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّكُمْ بِمَا لَمْ یَخُصَّ بِهِ الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ فِيمَا احْتَمَلْتُمْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِلْمِهِ.
و اصل این مضمون در روایات دیگر هم آمده است مثال در تفسير العياشي ،ج ،2ص 81-82قال زرارة دخلت على أبي جعفر ع فقال :أي شيء عندك
من أحادیث الشيعة فقلت :إن عندي منها شيئا کثيرا قد هممت أن أوقد لها نارا ثم أحرقها فقال وارها ننسى أنكرت منها فخطر على بال اآلدميون فقال لي:
ما کان علم المالئكة حيث قالوا «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ».

عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،7ص12
حَدَّثَنَا َأبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو سَعِیدٍ النَّسَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبُو الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالُ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْبَلْخِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ :بَیْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ص فِي بَعْضِ طُرُقَاتِ الْمَدِینَةِ إِذْ لَقِیَنَا شَیْخٌ طَوِیلٌ كَثُّ اللِّحْیَةِ بَعِیدُ مَا بَیْنَ الْمَنْكِبَیْنِ
فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ رَحَّبَ بِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَابِعَ الْخُلَفَاءِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَ لَیْسَ كَذَلِكَ هُوَ یَا رَسُولَ
اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلَى ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي قَالَ لِي هَذَا الشَّیْخُ وَ تَصْدِیقُكَ لَهُ قَالَ أَنْتَ كَذَلِكَ وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً» وَ الْخَلِیفَةُ الْمَجْعُولُ فِیهَا آدَمُ ع وَ قَالَ ـیا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ
خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» فَهُوَ الثَّانِي وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ حِكَایَةً عَنْ مُوسَى حِینَ قَالَ لِهَارُونَ ع «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
وَ أَصْلِحْ» فَهُوَ هَارُونُ إِذَا اسْتَخْلَفَهُ مُوسَى ع فِي قَوْمِهِ فَهُوَ الثَّالِثُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ» فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ أَنْتَ وَصِیِّي وَ وَزِیرِي وَ قَاضِي دَیْنِي وَ الْمُؤَدِّي عَنِّي وَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ
مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَأَنْتَ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ كَمَا سَلَّمَ عَلَیْكَ الشَّیْخُ أَ وَ لَا تَدْرِي مَنْ هُوَ قُلْتُ لَا قَالَ ذَاكَ أَخُوكَ الْخَضِرُ ع
فَاعْلَمْ.
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تدبر

در جلسه ( 22سبحان اهلل عما یصفون ،صافات )113/و در جلسه ( 86الحمد هلل رب العالمین ،حمد )7/احادیث و تدبرهایي
درباره تسبیح و حمد خداوند مطرح شد كه مجددا تكرار نميشود .همچنین درباره چرایي توام بودن حمد با تسبیح در فرشتگان

 2به این مضمون که بر اساس این آیات علي ع چهارمين خليفه است در تفاسير اهل سنت هم آمده است چنانكه در مناقب آل أبي طالب عليهم السالم
(البن شهرآشوب) ،ج ،8ص 68نقل شده است از تَفْسِيرَيْ أبو [أَبِي] عُبَيْدَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْخُلَفَاءُ أَرْبَعَةٌ آدَمُ إِنِّي جاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَ دَاوُدُ یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ یَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ هَارُونُ قَالَ لِمُوسَى اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ عَلِيٌّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ یَعْنِي عَلِيّاً لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ آدَمُ وَ دَاوُدُ وَ هَارُونُ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ یَعْنِي الْإِسْلَامَ وَ
لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ یَعْبُدُونَنِي ال یُشْرِکُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ یَعْنِي الْعَاصِينَ
لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ.
و گاه به صورت سه خليفه آمده است مثال در شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص32 :
أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْتَصِرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ تَمِيمٍ الْوَاسِطِيُّ بِوَاسِطَ قَالَ :حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُدْرِكٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :وَقَعَتِ الْخِلَافَةُ مِنَ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ :آلِدَمَ ع لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یَعْنِي آدَمَ ،قالُوا« :أَ تَجْعَلُ فِيها» یَعْنِي أَ
تَخْلُقُ فِيهَا «مَنْ یُفْسِدُ فِيها» یَعْنِي یَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي بَعْدَ مَا صَلَحَتْ بِالطَّاعَةِ ،نَظِيرُهَا« :وَ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها» یَعْنِي لَا تَعْمَلُوا بِالْمَعَاصِي بَعْدَ مَا
صَلَحَتْ بِالطَّاعَةِ ،نَظِيرُهَا« :وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها» یَعْنِي لِيَعْمَلَ فِيهَا بِالْمَعَاصِي «وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ» یَعْنِي نَذْکُرُكَ ،وَ نُقَدِّسُ لَكَ یَعْنِي وَ
نُطَهِّرُ لَكَ الْأَرْضَ« .قالَ :إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ» یَعْنِي سَبَقَ فِي عِلْمِي أَنَّ آدَمَ وَ ذُرِّیَّتَهُ سُكَّانُ الْأَرْضِ وَ أَنْتُمْ سُكَّانُ السَّمَاءِ .وَ الْخَلِيفَةِ الثَّانِي دَاوُدَ ص لِقَوْلِهِ
تَعَالَى :یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ یَعْنِي أَرْضَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .وَ الْخَلِيفَةِ الثَّالِثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ یَعْنِي آدَمَ وَ دَاوُدَ.

در جلسه  ،86تدبر  8توضیح داده شد( .با توجه به آن توضیح ،ظاهرا یكي از ابعاد برتري انسان بر فرشته این است كه ميتواند
حمد مطلق (یعني حمد جداي از تسبیح) داشته باشد).
« )1إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَةً»
خدا انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین قرار داده است .به همین جهت است كه در آیه قبل فرمود كه همه چیز در
زمین را براي شما آفریدیم (حدیث ) 1اگر انسان خلیفه بودن خود را جدي بگیرد ،همه زمین و بلكه ساماندهي آسمانها براي
اوست ،و اگر جدي نگیرد ،حداكثر یك موجودي است اندكي پیشرفتهتر و پیچیدهتر از میمون.
 « )7قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ  ...قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ»
وقتي فرشتگان گفتند كه این موجود كسي است كه «در زمین فساد ميورزد و خونها ميریزد» خدا این را انكار نكرد؛
بلكه فقط فرمود «من چیزي ميدانم كه شما نميدانید».
نکته تخصصی انسانشناسی
داروین اصل حاكم بر زندگي همه موجودات زنده را تنازع بقا ميخواند و بعدا این سخن وي در فضاي انسانشناسي
وارد شد و هابز هم انسان را گرگِ انسان ميداند؛ و بسیاري از مكاتب غربي ،مبناي انسانشناسي خود را این گزاره قرار دادهاند.
تحلیل انسان در افق یك حیوان خونخوار و فسادانگیز ،بهخودي خود و خصوصا از منظر تحلیل ظاهري (مبناي حسي و تجربي
و مادي) تحلیل نادرستي نیست ،مشكلش این است كه تحلیل ناقصي است و چیزي را در انسان نادیده گرفته ،كه اگر آن امر
نادیده گرفته شود ،واقعا انسان درست شناخته نشده است .شناخت آن بُعد خاص و مهم بقدري دشوار است كه حتي فرشتگان
الهي هم از درك آن عاجز ماندند و خداوند روالي را طي كرد تا آنها متوجه این بعد خاص شوند.
اینكه آن بُعد چیست را انشاءاهلل در آیات بعدي بررسي ميكنیم؛ اما این نوع بیان ،كه خدا به فرشتگانش بگوید من چیزي
را ميدانم كه شما نميدانید ،نشان مي دهد اینكه انتظار داشته باشیم كه با یك مالحظه عادي به انسان بتوانیم به حقیقت انسان
پي ببریم و بتوانیم تحلیل بنیادیني از انسان به عمل آوریم ،انتظار نابجایي است.
شاید یكي از اموري كه به این تحلیل كمك كند این است كه درك خود را از خدا تقویت كنیم ،چرا كه افق تحلیل انسان،
افق خلیفه و جانشین خداست؛ و اگر كسي خدا را فراموش كند ،از رسیدن به حقیقت خودش درميماند «نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ
أَنْفُسَهُم :خدا را فراموش كردند پس خدا كاري كرد كه آنها خودشان را به فراموش كنند» (حشر)13/
آیا واقعا ما خود را در قد و قواره جانشیني خدا ميبینیم؟
راستي،
چرا خودمان را باور نميكنیم و خود را دست كم ميگیریم؟
چرا این ِآیات كه درباره آفرینش انسان است ،درباره خودمان جدي نميگیریم؟
« )8قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ»
انسان با وجود اینكه به گونهاي است كه ممكن است فسادانگیز و خونریز باشد ،اما از چنان ظرفیتي برخوردار است كه
اگر آن ظرفیت فعال شود ،برتر است از فرشتگاني كه دائم به تسبیح و تقدیس خداوند مشغولاند و هیچ گناه و خطایي از آنها
سرنميزند:

پس ،انسان با اینكه ممكن است كه گناه كند ،اما افق نهایياش ،حتي برتر از مقام عصمت از گناه و خطاست؛ زیرا فرشتگان
كه اهل گناه و خطا نیستند و بلكه اهل تسبیح و تقدیسند ،الیق مقام خلیفةاللهي – كه به انسان داده شد – نبودند.
جالب اینجاست كه برخي انسانها بقدري حقیقت خود را فراموش كرده و دچار انحطاط شدهاند كه حتي معصوم بودن
عدهاي از انسانها را باور نميكنند و آن را امري غلوّآمیز ميپندارند ،چه رسد كه بخواهیم به آنها بگوییم ،معصوم بودن آن
انسانها ،نهایت جایگاه آنها نیست؛ و مقام حقیقي انسانِ خلیفةاهلل ،خیلي برتر از مقام عصمت آنهاست.
این مقام بقدري عظیم است و دركش بقدري دشوار است كه جا دارد خداوند در برابر فرشتگانش بفرماید من چیزي
ميدانم كه شما نميدانید( .حدیث 1را یكبار دیگر مرور كنید و ببینید آیا واقعا جا داشت كه مطلب بر میثم تمار – كه از بزرگان
یاران امیرالمومنین ع است و صاحب علم منایا و بالیا بود – این اندازه سنگین بیاید؟)
« )4قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ  ...قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ»:
گاه ابعادي از حقیقت را ميبینیم و قضاوت ميكنیم ،در حالي كه آن حقیقت ابعاد مهمتري دارد كه درك آن ابعاد كار
هركسي (حتي فرشتگان الهي ) نیست( .حدیث)1
« )1قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ»:
هر حقیقتي را به هركسي نميتوان گفت .گاه ابعادي از یك حقیقت بقدري سنگین است حتي فرشتگان متوجه نميشوند
و خدا هم قبل از هر توضیحي ،اشاره ميكند كه من چیزي ميدانم كه شما نميدانید.
واقعا اگر خدا را به خدایي قبول داریم ،باید قبول كنیم كه گاه اموري در جهان (= فعل خداوند) و یا در قرآن (= كالم
خداوند) وجود دارد كه ممكن است از نظر ما ناموجه بنماید ،و حقیقتش هم بقدري سنگین است كه به این راحتي نميتوانند
ما را متوجه كنند.
« )6قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها »...
مطیع و تسلیم بودن با سؤال كردن براى رفع ابهام منافاتى ندارد( .قرائتي ،تفسیرنور ،ج ،1ص)23
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وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقينَ

2831/2/1
ترجمه

و به آدم اسماء همگياش را تعلیم داد سپس آنها را بر فرشتگان عرضه كرد و فرمود :مرا از اسمهاي آنها خبر دهید اگر
راست ميگفتهاید.
نکات ترجمهای و نحوی

«الْأَسْماءَ» :جمع «إسم» است و ریشه اصلي آن را «سمو» دانستهاند با این قرینه كه وزن صیغه جمع آن «افعال» (أسماء)
است و نیز وقتي اسم مصغّر از این كلمه ساخته ميشود به صورت «سميّ» درميآید و «سمو» به معناي «علو» و بلندي است
وبه هرجایي كه بر فراز جاي دیگر باشد «سماء» گفته ميشود چنانكه آسمان را هم چون فوق زمین است «سماء» ميگویند و

«اسم» را هم از همین ریشه گرفتهاند چون داللت بر معني دارد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،8ص )32یعني به وسیله اسم است
كه مسمّي (=چیزي كه اسم بر او داللت ميكند) در یاد افراد باال ميآید و شناخته ميشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)472
«اسماء» صیغه جمعي است كه روي آن «الـ» آمده است و اصطالحا «جمعِ مُحَلّي به الف و الم» است كه داللت بر شمول
كامل ميكند؛ یعني همه اسمها؛ و تعبیر «كلها» نیز این مطلب را مورد تاكید قرار ميدهد.
«كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ» از آنجا كه «أسماء» جمع مونث مجازي (غیرجاندار) است با ضمیر «ها» بدان اشاره شده است (فرمود:
«كلها» و نفرمود «كلهم») .و همین كه ضمیر را در «عرضهم» به صورت جمع مذكر سالم (هم) آورد نشان ميدهد كه مرجع این
ضمیر غیر از خود «اسماء» است .در فارسي چنین تمایزي وجود ندارد و لذا وقتي خواننده فارسيزبان عبارت «اسماء همگياش
را تعلیم داد سپس آنها را عرضه كرد» ميخواند ممكن است مرجعِ «آنها» را خود اسماء قلمداد كند .البته اینكه مرجع ضمیر
«هُم» چیست بین مفسران اختالفنظر است و مشهورترین قول این است كه مرجع این ضمیر ،مسمیاتِ آن اسماء (آن واقعیاتي
كه این اسمها بدانها اشاره ميكنند) باشد و شاهد بر این مطلب عبارت بعدي ،یعني «بِأَسْماءِ هؤُالءِ» است كه «هوالء» هم جمع
مذكر سالم است.
حدیث

 )1امام حسن عسگري [در ادامه حدیثي كه دیروز گذشت :جلسه ،772حدیث ]1ميفرمایند:
سپس فرمود« :و تعلیم داد به آدم اسمها همگياش را» ،اسمهاي انبیاي الهي ،و اسمهاي محمد ص و علي ع فاطمه س و
حسین ع و حسین ع ،و پاكان از خاندان ایشان ،و اسمهاي خوبان از شیعیان ایشان و گردنكشان از دشمنان ایشان؛ «سپس آنها
را عرضه كرد» عرضه كرد محمد ص و علي و ائمه ع را «بر فرشتگان» یعني عرضه كرد شبحهاي ایشان را در حالي كه نورهایي
در سایهها بودند «و فرمود :مرا از اسمهاي آنها خبر دهید اگر راست ميگفتهاید» كه همگيتان تسبیح ميگویید و تقدیس ميكنید
[ظاهرا كنایه است از اینكه ابلیس هم در میانتان است] ؛ و رها كردنتان در اینجا سزاوارتر است از وارد كردن شما در موقعیت
بعدي ،یعني همان طور كه غیب كسي را كه در بین خودتان هست [اشاره به ابلیس] نميدانید ،سزاوار است كه غیبي را كه
هنوز نیامده ندانید ،همان گونه كه اسمهاي اشخاصي را كه ميبینید ،نمي دانید.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص712 :
ثُمَّ قَالَ :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أَسْمَاءَ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ ،وَ أَسْمَاءَ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ،وَ الطَّیِّبِینَ مِنْ
آلِهِمَا ،وَ أَسْمَاءِ خِیَارِ شِیعَتِهِمْ وَ عُتَاةِ أَعْدَائِهِمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَرَضَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً وَ الْأَئِمَّةَ عَلَى الْمَالئِكَةِ أَيْ عَرَضَ أَشْبَاحَهُمْ وَ هُمْ
أَنْوَارٌ فِي الْأَظِلَّةِ .فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ إِنَّ جَمِیعَكُمْ تُسَبِّحُونَ وَ تُقَدِّسُونَ وَ إِنَّ تَرْكَكُمْ هَاهُنَا أَصْلَحُ مِنْ إِیرَادِ
مَنْ بَعْدَكُمْ أَيْ فَكَمَا لَمْ تَعْرِفُوا غَیْبَ مَنْ [فِي] خِلَالِكُمْ -فَالْحَرِيُّ أَنْ لَا تَعْرِفُوا الْغَیْبَ الَّذِي لَمْ یَكُنْ ،كَمَا لَا تَعْرِفُونَ أَسْمَاءَ أَشْخَاصٍ
تَرَوْنَهَا.
 )7از امام صادق ع درباره سخن خداوند كه «و به آدم اسماء همگياش را تعلیم داد» سوال شد كه چه چیزي را به او
تعلیم داد؟ فرمودند :زمینها و كوهها و درهها و صحراها ،سپس به فرشي كه زیرش انداخته بودند نگاهي كرد و فرمود :و
[حتي] این فرش هم جزء چیزهایي بود كه به او آموختند.
و در حدیثي دیگر از ایشان روایت شده است :اسمهاي واديها و گیاهان و درختان كوههاي زمین.

و در حدیثي دیگر از ایشان روایت شده است :حتي تمامي زبانها را هم به او آموخت ،حتي زبان مارها و وزغها ،و جمیع
آنچه در خشكي و دریاست.
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص87؛ البرهان في تفسیر القرآن ،ج ،8ص841
عن أبي العباس عن أبي عبد اهلل ع سألته عن قول اهلل «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» ما ذا علمه قال :األرضین و الجبال و الشعاب
و األودیة ،ثم نظر إلى بساط تحته فقال :و هذا البساط مما علمه( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)87
و عن الفضل بن عباس عن أبي عبد اهلل ع قال سألته عن قول اهلل« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» ما هي قال :أسماء األودیة و
النبات و الشجر و الجبال من األرض (تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)87

1

(تحفة اإلخوان) قال :ذكر بعض المفسرین ،بحذف اإلسناد ،عن أبي بصیر ،عن الصادق جعفر بن محمد (علیهما السالم)،
أنه قال ...قال اهلل تعالى« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» حتى عرف اللغات كلها ،حتى لغات الحیات و الضفادع ،و جمیع ما في البر و
البحر( .البرهان في تفسیر القرآن ،ج ،8ص)841
 )8حنان بن سدیر ميگوید حدیثي را از سدیف مكي از قول امام باقر ع شنیدم كه ایشان فرمودهاند كه جابر بن عبداهلل
انصاري براي ایشان تعریف كردهاند كه:
"یكبار رسول خدا ص مهاجران و انصار را احضار كرد و آنها با سالح آماده شدند و پیامبر ص بر منبر رفت و حمد و
ثناي خدا را بجا آورد و فرمود :اي جماعت مسلمانان! كسي كه بغض ما اهل بیت را داشته باشد ،خداوند روز قیامت او را
یهودي محشور ميكند.
جابر گفت :من بلند شدم و گفتم :یا رسول اهلل! حتي اگر شهادت دهد كه ال اله اال اهلل و محمدا رسول اهلل؟
فرمود :حتي اگر شهادت دهد كه ال اله اال اهلل ،با این شهادت ،خود را از اینكه خونش ریخته شود ویا ملزم به پرداخت
جزیه شود نگه داشته است ،و دوباره فرمود :كسي كه بغض ما اهل بیت را داشته باشد ،خداوند روز قیامت او را یهودي محشور
مي كند و اگر دجال را درك كند همراه او خواهد بود؛ و اگر وي را درك نكند[ ،در رجعت] از قبرش برانگیخته ميشود تا به
او ایمان آورد.بدرستي كه خداوند امتم را در گل براي من ممثل نمود و اسمهاي آنها را به من تعلیم داد همان گونه كه «اسمها،
همگياش را به آدم تعلیم داد» پس اصحاب پرچمها بر من گذر كردند ،پس براي علي ع و شیعهاش طلب مغفرت كردم".
حنان بن سدیر ميگوید :این حدیث را براي امام صادق ع تعریف كردم؛ به من فرمود :خودت این را از سُدَیف شنیدي؟
گفتم امشب هفت شب ميگذرد از زماني كه از خودش شنیدم.
فرمود :این حدیثي است كه گمان نميكردم پدرم آن را براي هیچ كسي نقل كرده باشد.
األمالي (للمفید) ،ص176؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص26
قَالَ أَخْبَرَنِي َأبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِیسُ بْنُ زِیَادٍ
الْكَفَرْثُوثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ سُدَیْفٍ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ مَا رَأَیْتُ مُحَمَّدِیّاً قَطُّ یَعْدِلُهُ قَالَ حَدَّثَنِي

 . 2عن داود بن سرحان العطار قال کنت عند أبي عبد اهلل ع ،فدعا بالخوان فتغدینا ثم جاءوا بالطشت و الدست سنان فقلت :جعلت فداك -قوله« :وَ عَلَّمَ
آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها» الطشت و الدست سنانه منه فقال :و الفجاج و األودیة و أهوى بيده کذا و کذا
تفسير العياشي ،ج ،2ص88

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :نَادَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَحَضَرُوا بِالسِّلَاحِ وَ صَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ -فَحَمِدَ
اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ
اللَّهِ وَ إِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَ إِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّمَا احْتَجَزَ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ أَوْ یُؤَدِّيَ
الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُوَ صَاغِرٌ ثُمَّ قَالَ ص مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً فَإِنْ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ كَانَ مَعَهُ وَ إِنْ هُوَ لَمْ
یُدْرِكْهُ بُعِثَ فِي قَبْرِهِ فَآمَنَ بِهِ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّینِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَهُمْ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها فَمَرَّ بِي
أَصْحَابُ الرَّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لِعَلِيٍّ وَ شِیعَتِهِ -قَالَ حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ فَعَرَضْتُ هَذَا الْحَدِیثَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع
فَقَالَ لِي أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ سُدَیْفٍ فَقُلْتُ اللَّیْلَةُ سَبْعٌ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ -فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ فِي أَبِي إِلَى
أَحَدٍ.

این حدیث با سندهاي مختلف و توضیحات مختلف از خود امام صادق ع براي عدهاي نقل شده است كه ميتوانید به
منابع زیر مراجعه كنید :الكافي 1،ج ،1ص444؛ تفسیر فرات الكوفي ،7ص834-837؛ بصائر الدرجات ،8ج ،1ص26-21

 . 2عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :إِنَّ اللَّهَ مَثَّلَ لِي
أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَهُمْ کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي فِي شِيعَةِ عَلِيٍّ خَصْلَةً قِيلَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هِيَ قَالَ الْمَغْفِرَةُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَ أَنْ لَا یُغَادِرَ مِنْهُمْ صَغِيرَةً وَ ال کَبِيرَةً وَ لَهُمْ تَبَدُّلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ .و نيز با سند زیر در بصائر الدرجات،
ج ،2ص :28أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ ...و نيز
در ص 26با این سند :حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ إِنَّ رَبِّي...؛ و
مختصر البصائر ،ص307
 . 1فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ
عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ :قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَخْبِرِینِي جُعِلْتُ فِدَاكِ بِحَدِیثٍ أُحَدِّثُ وَ أَحْتَجُّ بِهِ عَلَى النَّاسِ قَالَتْ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ
النَّبِيَّ ص کَانَ نَازِلًا بِالْمَدِینَةِ وَ أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ مَرِسُوا أَنْ یَفْرِضُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرِیضَةً یَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَنْ أَتَاهُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَالُوا قَدْ
رَأَیْنَا مَا یَنُوبُكَ مِنَ النَّوَائِبِ وَ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَفْرِضَ [لِنَفْرِضَ] مِنْ أَمْوَالِنَا فَرِیضَةً تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَنْ أَتَاكَ قَالَ فَأَطْرَقَ النَّبِيُّ ص طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ [وَ
قَالَ] إِنِّي لَمْ أُومَرْ [عَلَى] أَنْ آخُذَ مِنْكُمْ عَلَى مَا جِئْتُمْ بِهِ شَيْئاً انْطَلِقُوا إِنِّي [فَإِنِّي] لَمْ أُومَرْ بِشَيْءٍ وَ إِنْ أُمِرْتُ بِهِ أَعْلَمْتُكُمْ قَالَ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
إِنَّ رَبَّكَ قَدْ سَمِعَ مَقَالَةَ قَوْمِكَ وَ مَا عَرَضُوا عَلَيْكَ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَرِیضَةً قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى [قَالَ] فَخَرَجُوا وَ هُمْ یَقُولُونَ
مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ تَذِلَّ [یذل] لَهُ الْأَشْيَاءُ وَ تَخْضَعَ [یخضع] لَهُ الرِّقَابُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص
[النَّبِيُ] إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنِ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ وَ ادْعُ النَّاسَ إِلَيْكَ ثُمَّ قُلْ [یَا] أَیُّهَا النَّاسُ مَنِ انْتَقَصَ أَجِيراً أَجْرَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ النَّارَ [وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ
مَوَالِيهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ] وَ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَالِدَیْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ وَ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا لَهُنَّ مِنْ تَأْوِیلٍ فَقَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ثُمَّ
أَتَى [فَأَتَى] رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ [رَسُولُ اللَّهِ] وَیْلٌ لِقُرَیْشٍ مِنْ تَأْوِیلِهِنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي أَنَا الْأَجِيرُ الَّذِي أَثْبَتَ
اللَّهُ مَوَدَّتَهُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ أَنَا وَ أَنْتَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَا وَ أَنْتَ أَبَوَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا
اجْتَمَعُوا قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلِيّاً أَوَّلُكُمْ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ أَقْوَمُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ أَوْفَاکُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَعْلَمُكُمْ بِالْقَضِيَّةِ وَ أَقْسَمُكُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَرْحَمُكُمْ بِالرَّعِيَّةِ وَ
أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِیَّةً [حُرْمَةً] ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَهُمْ کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّایَاتِ
فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ وَ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ تَسْتَقِيمَ أُمَّتِي عَلَى عَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي فَأَبَى إِلَّا أَنْ یُضِلَّ مَنْ یَشَاءُ وَ یَهْدِيَ مَنْ یَشَاءُ ثُمَّ ابْتَدَأَنِي رَبِّي فِي عَلِيٍ بِسَبْعِ [سبع]
خِصَالٍ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یَنْشَقُّ [عَنْهُ] الْأَرْضُ [مَعِي] وَ لَا فَخْرَ وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ [یَذُودُ [أَعْدَاءَهُ] عَنْ حَوْضِي کَمَا] یَذُودُ الرُّعَاةُ غَرِیبَةَ الْإِبِلِ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ
فَإِنَّ مِنْ فُقَرَاءِ شِيعَةِ عَلِيٍّ لَيَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ مَعِي وَ لَا فَخْرَ وَ أَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ
الْعِينِ مَعِي وَ لَا فَخْرَ وَ أَمَّا السَّادِسَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یَسْكُنُ مَعِي فِي عِلِّيِّينَ وَ لَا فَخْرَ وَ أَمَّا السَّابِعَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یُسْقَى مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ
فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ.
 . 8حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُثِّلَ أُمَّتِي فِي الطِّينِ
وَ عُلِّمْتُ الْأَسْمَاءَ کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها وَ رَأَیْتُ أَصْحَابَ الرَّایَاتِ فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِكَ یَا عَلِيُّ وَ بِشِيعَتِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعَلِيٍّ ع إِنَّ رَبِّي
مَثَّلَ أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَهُمْ کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لَكَ وَ لِشِيعَتِكَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ رَبِّي مَثَّلَ بِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي
أَسْمَاءَ أُمَّتِي کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ.

 )4از امام صادق ع روایت شده است كه براي رسول خدا «والجوج» (یا دانجوج) [ظاهرا یك نوع خوردني است] هدیه
آوردند كه داراي حبههاي گوناگوني بود .حضرت حبهها را یكي یكي به علي ع ميداد و ميپرسید این چیست و حضرت علي
ع از آنها خبر مي داد .پیامبر خدا فرمود :اما جبرئیل به من خبر داده است كه خدا همه اسمها را به تو ،اي علي ،یاد داده است
همان گونه كه «اسمها ،همگياش را به آدم یاد داد».
بصائر الدرجات ،ج ،1ص412
حَدَّثَنَا َأبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عِیسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :أُهْدِيَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ص والجوج [دانجوج] فِیهِ حَبٌّ مُخْتَلِطٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُلْقِي إِلَى عَلِيٍّ حَبَّةً وَ حَبَّةً وَ یَسْأَلُهُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا وَ
جَعَلَ عَلِيٌّ یُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَكَ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
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« )1وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»
خداوند براي اینكه برتري انسان بر فرشتگان و لیاقت انحصاري انسان براي كسب مقام خلیفةاللهي را نشان دهد ،بر این
نكته دست گذاشته كه به آدم علمي داده است كه فرشتگان نداشتهاند .پس برترین چیزي كه انسان داراست كه او را از فرشتگان
هم برتر ميكند ،از مقوله علم است.
« )7وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»:
اسم دریچهاي به شناخت معنا؛ و معنا و مفهوم ،دریچه انسان به شناخت همه چیز است؛ پس
الف .اگر همه اسمها را به كسي بیاموزند ،یعني همه آنچه شناخت بدان ميتواند تعلق بگیرد را به آدم آموختهاند؛ و
ب .اگر توجه كنیم كه آیه در مقام بیان فلسفه اعطاي مقام خلیفةاللهي به انسان است؛ و این مقام ،نه خاص یك نفر
(حضرت آدم) بلكه یك جایگاهي است كه براي انسان در نظر گرفته شده (چنانكه در آیات  72و  73هم از منتهاي خدا بر
تمام انسانها سخن گفت)
آنگاه نتیجه ميشود كه همه انسانها ظرفیت برخورداري از علم به همه چیز را دارند.
« )8وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»
علم به اسماء كه انسان را از فرشتگان هم برتر ميكند ،چیست؟

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ سُدَیْفٍ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع یَقُولُ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ رَبِّي مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ کَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ.
 . 2همچنين است حدیث زیر:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حَبُّ فيطر [فَطِيرٍ] مِنَ الْيَمَنِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ یَا عَلِيُّ مَا هَذِهِ وَ مَا
هَذِهِ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع یُجِيبُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا کَمَا عَلَّمَ آدَمَ ع( .بصائر الدرجات ،ج ،2ص)323
 . 1حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّمَا سُمِّيَ آدَمُ آدَمَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ( .علل الشرائع ،ج ،2ص)23

بحث تخصصی انسانشناختی
برخي از مفسران بلندمرتبه چنین توضیح دادهاند كه مقصود از تعلیم اسماء غیر از علمي است كه ما به اسمهاي اشیاء
داریم؛ زیرا:
دانستن معناي كلمات و علم به یك زبان كه حاصل قرارداد بین انسانهاست ،امري نیست كه ارزشي داشته باشد كه انسان
را برتر از فرشتگان كند؛
و اگر فقط یك اطالع از معاني اسمها باشد فرشتگان هم بعد از خبر دادن حضرت آدم كامال به همان اندازه علم پیدا
ميكنند و دیگر برترياي براي آدم نسبت به آنها نميماند؛
و فایده زبان هم فقط براي انتقال منویات دروني به همدیگر است و معني ندارد كه خدا علم به زباني كه بعدا انسانها براي
تفهمي و تفاهم بین خودشان به كار ميبرند را عامل برتري آنها بر فرشتگاني قرار دهد كه مقاصدشان را به نحو بيواسطه
ميتوانند به هم منتقل كنند؛
و چون در ادامه تعبیر «عرضهم» آمده (با «هم» بدانها اشاره شده) پس منظور از آن یك موجودات عاقل و حياي است كه
تحت حجاب غیب مستور بودهاند (المیزان ،ج ،1ص)112-116
ویا اینكه منظور از آن علم به مسمیات (چیزهایي كه این اسمها بدان نامیده ميشوند) و ویژگيها و خصوصیات آن اشیاء
است (الكشاف ،ج ،1ص)176-171
و به تعبیر دیگر ،منظور از آن« ،آگاهى از علوم مربوط به جهان آفرینش و اسرار و خواص مختلف موجودات عالم است»
(تفسیر نمونه ،ج ،1ص)126
اما به نظر ميرسد این تحلیلها ،ناشي از عدم توجه به اهمیت و نقش زبان در وجود انسان است و اینكه زبان صرفا در
حد یك امر قراردادي فروكاسته شده است .در حالي كه اگر توجه كنیم كه:
زبان ،عامل امتیاز جدي انسان از تمام موجودات زنده زمیني است،
و اصال با وجود زبان است كه فرهنگ و تنوع و تبادل فرهنگي و انتقال میراث معرفتي ممكن ميشود؛
و توان كسب معرفت از طریق زبان بسیار گستردهتر از توان كسب معرفت مستقیم است (هم به لحاظ عرضي ،چنانكه
دانشمندترین دانشمندان ،كسي است كه با مطالعه ،اندختههاي معرفتي دیگران را به اندخته معرفتي خود بیفزاید؛ و هم به لحاظ
طولي ،چنانكه حوزههایي از خداشناسي و معارف بنیادین وجود دارد كه حتي علم حضوري هم بدان راهي ندارد اما با زبان
ميتوان به آن حوزهها اشاره و از آنها حكایت كرد مانند مقام هویت غیبیه در بحثهاي عرفاني)،
آنگاه بعید نیست كه تعلیم اسماء همان توان برخورداري از معرفتي باشد كه با زبان حاصل ميشود (چنانكه بنیاد درك
زبان ،بر وجود اسم و توان داللت اسمي نهفته است)
بویژه كه فضاي احادیث هم بر تعلیم اسم همه چیز اصرار دارد؛ یعني شناختي كه با كمك اسم حاصل ميشود( .حدیث7
و  8و )4
(درباره اهمیت زبان در انسانشناسي ،در احادیث و تدبرهاي جلسه ( 48علق )4/و نیز در جلسه ،13تدبر 7و جلسه،166
تدبر 7و جلسه  ،716تدبر-1ب توضیحاتي ارائه شد)

عالمه طباطبایي «مسمیات و حقیقت آنها (نه اسم آنها) بر مالئكه عرضه شده» را شاهدي بر برداشت خود گرفتهاند اما به
نظر مي رسد كه همین تعبیر شاهدي علیه نظر ایشان و موید برداشت فوق باشد؛ زیرا كه مسمیات را عرضه كرد و اسم آنها را
خواست ،نه وصف آنها را؛ در حالي اگر مساله ،معرفي خود حقیقت آنها باشد ،با توجه به اینكه ایشان علم مالئكه را از جنس
علم حضوري مي دانند همین كه آن حقایق را بر فرشتگان عرضه كند ،كافي است كه بدانها آگاه شوند و حداكثر این است كه
باید از آنها توصیف و بیان چیستي آن حقایق را طلب كند ،نه اسم آنها را.
« )4فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ»
چرا تعبیر «إِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ» را آورد؟
الف .ميخواهد اشاره كند كه شما در این ادعا كه فقط اهل تسبیح و تقدیس هستید صادق نیستید ،زیرا ابلیس در آن زمان
در بین آنها بود و قرآن كریم در جاي دیگر تعبیري به كار برده كه معلوم ميشود وي همان موقع هم كه باطنش آشكار نشده
بود ،در باطن كفر ميورزید (بقره( )84/حدیث)1
ب .ميخواهد اشاره كند كه شما در این ادعا كه برتر از آدم هستید و توانایي كسي مقام خلیفةاللهي را دارید سخن راست
و درستي نگفتید زیرا در این عرصه آدم بر شما برتري دارد.
ج... .
« )1وَ عَلَّمَ  ...الْأَسْماءَ  ...ثُمَّ عَرَضَهُمْ  ...فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ»
چرا اسمها را عرضه نكرد بلكه مسمیات را عرضه كرد و اسم آنها را خواست؟
الف .شاید شاهدي است بر ادعاي تدبر ، 7بدین جهت كه اگر فرشتگان با زبان آشنا نیستند ،باید سوال از «حقیقت» شود
و ما به ازاي زباني آن – كه آنها هیچ دركي ندارند – از آنها خواسته شود تا به عجز خود پي ببرند؛ وگرنه عرضه اسم بر كسي
كه اصال دركي از زبان ندارد ،ممكن نیست و او چیزي از این اسم نميفهمد كه حتي بخواهد به عجر خود پي ببرد (مانند اینكه
اگر در عالم دنیا اسمها را بر حیواني عرضه كنیم او جز صوتي كه به گوشش ميخورد متوجه چیز دیگري نميشود)
ب... .
در كانال نگذاشتم

« )6وَ عَلَّمَ  ...الْأَسْماءَ  ...ثُمَّ عَرَضَهُمْ  ...فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ»
براي اشاره به «االسماء» باید ضمیر «ها» یا «هن» به كار رود؛ اما ضمیر «هم» به كار رفت؛ كه غالبا این را دلیل گرفتهاند كه
مسمیات اسماء عرضه شده است ،نه خود اسماء (تدبر .)1اما وقتي در ادامه تعبیر ميكند كه مرا از «أسْماءِ هؤُالءِ» خبر دهید و
در آیه 88به آدم هم تاكید ميكند كه از «اسمائهم» خبر بده و باز تاكید ميكند كه آدم «اسمائهم» را به فرشتگان خبر داد (أَنْبِئْهُمْ
بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِم) نشان ميدهد كه گویي قرآن ميخواهد ما را متوجه مطلب خاصي كند.
شاید مقصود آیه این باشد كه همگي علوم را به آدم آموخت ،و فرشتگان به برخي از علوم احاطه داشتند و به برخي از
حقایق دسترسي نداشتند و خدا آن حقایق را بر فرشتگان عرضه كرد و متوجه شدند كه به آنها دسترسي نداشتهاند و آدم از آن
حقایق خبر داد .یعني با این تعبیر نشان دهد كه حوزه معلومات آدم گستردهتر از معلومات فرشتگان است.
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قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ

ترجمه

گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي.
تسلیت شهادت امام سجاد ع

 71محرم سالروز شهادت زینالعابدین و سیدالساجدین ،امام علي بن حسین علیهماالسالم تسلیت باد
آرزوي كوه ها یك سجدهي طوالنياش

آرزوي آسمان یك بوسه بر پیشانياش

دستهایش شاخهي طوباست مشغول دعاست

ماه و خورشید و فلك در سایهي نورانياش

ميوزد از منبرش فریادهاي «یاحسین»

شامها ویرانهي هر خطبهي توفانياش

در كالمش ضربت شمشیر حقّ حیدر است

عبدوَدها كشته ،از شورحماسي خوانياش

اوست فرزند منا و مكه ،فرزند صفا

چشمهها ميجوشد از هر واژهي قرآنياش
(شعر از اعظم سعادتمند)

نکات ترجمهای و نحوی

«عِلْم ،عَلَّمْتَنا ،عَلیم»:
«عِلم» به معناي «شناخت» و نقطه مقابل «جهل» كلمه آشنایي است .گفته شده كه اصل و ریشه مادهي (علم) داللت ميكند
بر اثري كه در هر چیزي وجود دارد كه مایه تمایز آن از غیرش ميشود ،و كلمه «عالمت» كه به معناي «نشانه» ميباشد و كلمه
«عَلَم» هم كه به معناي «پرچم» و به معناي «كوه بلند» به كار ميرود (جمعِ آن :أعالم) نیز به همین جهت است (معجم المقاییس
اللغة ،ج ،4ص )123و «مَعالِم الطریق» هم آثار و عالمتهایي است كه یك مسیر (الطریق) را با آنها تشخیص ميدهند (أساس
البالغة ،ص« )484عالَمون» (= جهانها) به معناي «اصناف خالیق» است كه هر صنفي یك «عالَم»ي است (مجمع البحرین،
ج ،6ص )172و درباره وجه تسمیه «عالَمون» هم گفتهاند از این باب است كه هر مخلوقي به خودي خود یك «عَلَم» (نشانه)اي
است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص )123یا به تعبیر دیگر« ،عالَم» اسم است براي چیزي كه به وسیله آن[ ،حقیقتي] «معلوم»
ميشود (چنانكه «خاتَم» (مُهر) هم اسم چیزي است كه به وسیله آن نامه ختم ميشود) سازنده خود را معلوم ميكند (مفردات
ألفاظ القرآن ،ص )127و از قول برخي مفسران نقل شده است كه «عالَم» در اصل به معناي «ما یُعلَم به :آنچه به وسیله آن
شناخته ميشود» بوده است ،كمكم منحصر شده به «آنچه به وسیله آن ،خالق شناخته ميشود»؛ و در مرحله بعد مخصوص شده
به «مخلوقات داراي عقل و شعور ،یعني جن و انس» (تاج العروس ،ج ،12ص)433
«علیم» وزنش وزن «فعیل» است كه این وزن هم براي صفت مشبهه و هم براي صیغه مبالغه به كار ميرود؛ اما عموما اهل
لغت «علیم» را از باب مبالغه در علم دانستهاند (تاج العروس ،ج ،12ص )122و ظاهرا ضابطهاش این است كه اگر بتوان از ماده
مربوطه ،اسم فاعل بسازیم صیغه مبالغه است؛ و اگر اسم فاعل آن چندان رایج نباشد (مثال رحیم) صفت مشبهه ميباشد.
در تفاوت بین «عالم» و «علیم» هم گفتهاند «عالم» لزوما داللت بر «معلوم» ميكند یعني در جایي به كار ميرود كه معلومي
در كار باشد و همواره متعدي است؛ اما «علیم» لزوما متعدي نیست و صرفا نشاندهنده این است كه اگر معلومي در كار باشد،

حتما او بدان عالم است؛ چنانكه «سامع» به كسي گفته ميشود كه صدایي را بشنود ،اما «سمیع» به كسي ميگویند كه شنوا
باشد ،خواه در آن لحظه صدایي در كار باشد یا نباشد( .الفروق في اللغة ،ص)22

1

«الْحَكیمُ» از ماده «حكم» است كه گفتهاند اصل این ماده داللت بر «منع» كردن دارد« :حُكم» منع از ظلم است و «حكمت»
منع از جهالت است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،7ص )31و برخي توضیح دادهاند كه نه هر گونه منعي ،بلكه ممانعتي كه نوعي
هدف اصالح و كنترل را تعقیب ميكند لذا به «افسار چهارپایان» «حَكَمَة» ميگویند و «حُكم» كردن هم آن است كه معین شود
كه چیزي چنین است و چنان نیست؛ «حاكم» كسي است كه بین مردم حكم ميكند و «حَكَم» هم كسي است كه در حكم كردن
متخصص باشد و «حكمت» هم به معناي این است كه بر اساس علم ،حكم شود و وقتي در مورد خدا كه به كار ميرود به
معناي علم خداوند به اشیاء و ایجاد آنها در كمال احكام است و «مُحكم» هم یعني چیزي كه شك و شبهه و خللي در آن راه
نداشته باشد و در معناي «حكیم» همچنین گفتهاند كه به معناي كسي است كه كار خود را محكم و بيخلل انجام ميدهد.
(مفردات ألفاظ القرآن ،ص)711-742
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَكیمُ :انت را ميتوان تاكید «ك» دانست و ميتوان ضمیر فصل قلمداد كرد (إعراب القرآن (للنحاس)،
ج ،1ص44؛ مجمعالبیان ،ج ،1ص )128و با توجه به اینكه آمدن «الـ» بر روي خبر (العلیم الحكیم) نیز داللت بر حصر ميكند،
داللت جمله بر حصر بسیار جدي است؛ یعني فرشتگان علیم بودن و حكیم بودن را منحصر در خداوند معرفي كردهاند.
حدیث

 )2امام حسن عسگري [در ادامه حدیثي كه در قبال گذشت :جلسه ،771حدیث ]1ميفرمایند:
فرشتگان «گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي».
دانایي به همه چیز و حكیمي كه در هر كاري به هدفت ميرسي.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص712 :
قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ :سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا -إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ [الْعَلِیمُ] بِكُلِّ شَيْءٍ ،الْحَكِیمُ الْمُصِیبُ فِي كُلِّ فِعْلٍ.
 )1شخصي از امیرالمومنین ع درخواست كرد كه خداوند تبارك و تعالي را براي ما توصیف كن تا محبت و معرفت ما به
او افزون گردد .حضرت عصباني شدند [ظاهرا بدین جهت كه خداوند فوق هرگونه توصیفي است و هیچ توصیفي نميتواند
او را آن طور كه شایسته است معرفي كند] و مردم را به مسجد فراخواندند و خطبهاي ایراد كردند كه :حمد خدایي راست كه
[ ...تا بدینجا رسیدند كه]:
[خداوند] كسي است فرشتگان ،عليرغم نزدیكيشان به كرسيِ كرامت الهي و طوالني بودن شوقشان به خدا و بزرگداشت
جاللت و عزت خداوند و نزدیكيشان به غیب ملكوت او ،ناتوان بودند از اینكه چیزي از امر او را بدانند جز آنچه كه آنها را
بدان عالم كرده بود؛ در حالي كه آنها از ملكوت قدس الهي بودند به نحوي كه بهرهشان از معرفت وي بر حسب آن چیزي بود

« . 2ما» در عبارت «ما علمتنا» موصول است (که به معناي «آنچه» ميباشد) اما ميتوان آن را «ما» مصدریه هم دانست یعني «تعليمك ایانا»
(إعراب القرآن و بيانه ،ج ،2ص )21در حالت اول جمله «ال علم لنا اال ما علمتنا» به صورت «علمي نداریم جز آنچه به ما تعليم دادهاي» ترجمه ميشود
و در حالت دوم به صورت «علمي نداریم جز آموختن تو ما را».

كه خدا آنها را بر آن آفریده بود ،تا حدي كه «گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي
كه تو هستي كه دانا و حكیمي».
التوحید (للصدوق) ،ص12
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ « »7قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُهَنِيِّ عَنْ
فَرَجِ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَیْهِ
رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صِفْ لَنَا رَبَّكَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَزْدَادَ لَهُ حُبّاً وَ بِهِ مَعْرِفَةً فَغَضِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ نَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً
فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ ثُمَّ قَامَ مُتَغَیِّرَ اللَّوْنِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي...
الَّذِي عَجَزَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ كُرْسِيِّ كَرَامَتِهِ وَ طُولِ وَلَهِهِمْ إِلَیْهِ وَ تَعْظِیمِ جَلَالِ عِزِّهِ وَ قُرْبِهِمْ مِنْ غَیْبِ مَلَكُوتِهِ أَنْ
یَعْلَمُوا مِنْ أَمْرِهِ إِلَّا مَا أَعْلَمَهُمْ وَ هُمْ مِنْ مَلَكُوتِ الْقُدْسِ بِحَیْثُ هُمْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَا فَطَرَهُمْ عَلَیْهِ أَنْ «قَالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا
إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیم»
 )7از امام صادق ع روایت شده است كه:
خداوند تبارك و تعالي بود و هیچ چیزي نبود ،پس پنج [تن] را از نور جالل خود آفرید و براي هریك اسمي از اسمهاي
نازل شده خود قرار داد؛ پس او حمید است و پیامبر ص را محمد ص نامید؛ و او «اعلي» است و امیرالمومنین ع را علي نامید؛
و او اسماء حسني است ،پس از آن حسن و حسین را مشتق كرد؛ و او فاطر است پس از اسمهایش اسمي را براي فاطمه جدا
كرد؛ پس هنگامي كه آنها را آفرید ،در میثاق قرارشان داد ،پس آنها در یمینِ [= سمت راست /یمن و بركت] عرش بودند و
فرشتگان را از نوري آفرید ،پس هنگامي كه [فرشتگان] آنها [= حقیقت نوري پنج تن] را دیدند ،شأن آنها را عظیم شمردند و
بدانها تسبیح تلقین شد [ظاهرا بدین جهت كه عظمت آنها را با عظمت خدا خلط نكنند و خدا را منزه و برتر بدانند] و این
همان است كه ميفرماید« :و قطعا مائیم صفكشندگان و همانا مائیم تسبیحكنندگان» (صافات)166-161/
پس هنگامي كه خداوند آدم را آفرید از یمین عرش بدانها نگاه كرد و گفت :پروردگارا ! اینها كیستند؟
فرمود :آدم! اینها برگزیدگان و خاصان مناند ،آنها را از نور جالل خود آفریدم و اسمي از اسماء خود برایشان برگزیدم.
گفت :پروردگارا! به حق خودت بر آنها ،اسماء آنها را به من تعلیم ده!
فرمود :پس آنها نزد تو امانت است ،سرّي است از اسرارم كه كسي غیر تو بر آنها مطلع نشود مگر به اذن من.
گفت :باشد؛ پروردگارا !
فرمود :آدم! عهدي بسپار.
و از او عهدي گرفت و سپس اسماء آنها را به وي یاد داد؛ سپس «آنها را بر فرشتگان عرضه كرد» در حالي كه اسماء آنها
را به آنها تعلیم نداده بود و فرمود« :مرا از اسمهاي آنها خبر دهید اگر راست ميگفتهاید .گفتند :منزهي تو! ما علمي نداریم جز
آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي .فرمود :آدم! به آنها [= فرشتگان] از اسمهاي آنها خبر بده؛ پس
هنگامي كه به آنها از اسمهاي آنها خبر داد» فرشتگان دانستند كه آن به ودیعه گذاشته شده بوده و او با این علم بر آنها برتري
داده شده است.

و بدانها دستور سجده داده شد كه این سجدهشان از باب برتري او و عبادت خدا بود از این جهت كه آن مطلب حق او
بوده است [ظاهرا یعني دستور خدا در برتري آدم بر خویش را حقي كه خدا قرار داده ،دانستند و با تبعیت از این دستور ،خدا
را بندگي كردند]
ولي ابلیس فاسق از دستور پروردگارش سرپیچي كرد؛ پس [خداوند] فرمود« :چه چیزي مانع از این شد كه سجده كني
وقتي به تو دستور دادم؟ گفت من از او برترم» (اعراف)17/
فرمود قطعا او را بر تو برتري دادم از آن جهت كه برتري را براي آن پنج تني قرار دادم كه تو هیچ تسلطي بر آنها و بر
شیعیان [واقعي] آنها نداري؛ و این همان است كه شیطان استثنا كرد كه «[همه را گمراه ميكنم] جز بندگان خالص شدهي تو
را» (حجر )42/و فرمود« :همانا بر بندگان [حقیقيِ] من تسلطي نداري» (حجر )47/و آنها شیعیان [حقیقي] هستند.
تفسیر فرات الكوفي ،ص 16-12 :؛ غرر األخبار ،ص721-726 :
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي َأبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ یَعْنِي ابْنَ زَكَرِیَّا بْنِ صَالِحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ
زُفَرَ الْبَصْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِیَّا بْنُ یَحْیَى التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُتَیْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ وَ لَا شَيْءَ فَخَلَقَ خَمْسَةً مِنْ نُورِ جَلَالِهِ وَ [جَعَلَ] لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ الْمُنْزَلَةِ فَهُوَ
الْحَمِیدُ وَ سَمَّى [النَّبِيَ] مُحَمَّداً ص وَ هُوَ الْأَعْلَى وَ سَمَّى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّاً وَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاشْتَقَّ مِنْهَا حَسَناً وَ حُسَیْناً وَ
هُوَ فَاطِرٌ فَاشْتَقَّ لِفَاطِمَةَ مِنْ أَسْمَائِهِ اسْماً فَلَمَّا خَلَقَهُمْ جَعَلَهُمْ فِي الْمِیثَاقِ فَإِنَّهُمْ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ فَلَمَّا أَنْ
نَظَرُوا إِلَیْهِمْ عَظَّمُوا أَمْرَهُمْ وَ شَأْنَهُمْ وَ لُقِّنُوا التَّسْبِیحَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ «وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى
آدَمَ ص نَظَرَ إِلَیْهِمْ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ یَا آدَمُ هَؤُلَاءِ صَفْوَتِي وَ خَاصَّتِي خَلَقْتُهُمْ مِنْ نُورٍ جَلَالِي وَ شَقَقْتُ
لَهُمْ اسْماً مِنْ أَسْمَائِي قَالَ یَا رَبِّ فَبِحَقِّكَ عَلَیْهِمْ عَلِّمْنِي أَسْمَاءَهُمْ قَالَ یَا آدَمُ فَهُمْ عِنْدَكَ أَمَانَةٌ سِرٌّ مِنْ سِرِّي لَا یَطَّلِعُ عَلَیْهِ غَیْرُكَ
إِلَّا بِإِذْنِي قَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ قَالَ یَا آدَمُ أَعْطِنِي عَلَى ذَلِكَ الْعَهْدَ فَأَخَذَ عَلَیْهِ الْعَهْدَ ثُمَّ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ «عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ» وَ لَمْ
یَكُنْ عَلَّمَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ «فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ .قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ
قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ مُسْتَوْدَعٌ وَ أَنَّهُ مُفَضَّلٌ بِالْعِلْمِ وَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ إِذْ كَانَتْ
سَجْدَتُهُمْ آلِدَمَ تَفْضِیلًا لَهُ وَ عِبَادَةً لِلَّهِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ لَهُ وَ أَبَى إِبْلِیسُ الْفَاسِقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَقَالَ «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ» قَالَ فَقَدْ فَضَّلْتُهُ عَلَیْكَ حَیْثُ أَمَرْ [تُ] بِالْفَضْلِ لِلْخَمْسَةِ الَّذِینَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً وَ لَا مِنْ شِیعَتِهِمْ
[یَتَّبِعُهُمْ] فَذَلِكَ اسْتِثْنَاءُ اللَّعِینِ «إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ» قَالَ «إِنَّ عِبادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ» وَ هُمُ الشِّیعَةُ.
 )8از امام رضا ع نامهاي در پاسخ مسائلي كه از ایشان شده بود ،روایت شده كه در فرازي از آن آمده است:
 ...و علت طواف خانه خدا این است كه همانا خداوند تبارك و تعالي «به فرشتگان فرمود :بهیقین من در زمین خلیفهاي
خواهم گذاشت .گفتند آیا در آن كسي را ميگذاري كه در آن فساد ميورزد و خونها ميریزد؟» و با این جواب ،گویي سخن
خدا را رد كردند.
پس پشیمان شدند و به عرش پناه بردند و استغفار كردند.
و خداوند خواست كه بندگان این گونه عبودیت خود را نشان دهند ،پس در آسمان چهارم خانهاي به موازات عرش قرار
داد كه «ضُراح» نامیده ميشود ،سپس در آسمان دنیا هم خانهاي به موازات صُراح قرار داد كه [بیت] معمور نامیده ميشود،

سپس این خانه [= كعبه] را به موازات بیت معمور قرار داد؛ سپس به آدم دستور داد و وي آن را طواف كرد ،پس خداوند عز
و جل توبه او را پذیرفت ،و این را در فرزندان وي تا روز قیامت جاري ساخت.
[توجه در برخي روایات ،بیت معمور همان ضُراح ،و در آسمان چهارم دانسته شده است؛ مثال تفسیر قمي ،ج ،7ص]881
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،7ص31؛ علل الشرائع ،ج ،7ص426
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ
بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عِیسَى الْمُجَاوِرُ فِي
مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِيُّ بِالرَّيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَیْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِه ...
 ...وَ عِلَّةُ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها
وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ فَرَدُّوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذَا الْجَوَابَ فَنَدِمُوا وَ لَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ اسْتَغْفَرُوا فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ
الْعِبَادُ فَوَضَعَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بَیْتاً بِحِذَاءِ الْعَرْشِ یُسَمَّى الضُّرَاحَ ثُمَّ وَضَعَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْیَا بَیْتاً یُسَمَّى الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ ثُمَّ
وَضَعَ هَذَا الْبَیْتَ بِحِذَاءِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ ع فَطَافَ بِهِ فَتَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ جَرَى ذَلِكَ فِي وُلْدِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة.

1

 . 2این مضمون در روایات متعددي آمده است مثال در دو روایت در الكافي ،ج ،3ص227-222
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبَّادٍ عِمْرَانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :بَيْنَا أَبِي ع وَ أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ
شَرْجَبٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقُلْتُ وَ مَا الشَّرْجَبُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ الطَّوِیلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ أَدْخَلَ رَأْسَهُ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ أَبِي وَ أَنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ
السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أَسْأَلُكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَقْضِي طَوَافَنَا ثُمَّ تَسْأَلُنِي فَلَمَّا قَضَى أَبِيَ الطَّوَافَ دَخَلْنَا الْحِجْرَ فَصَلَّيْنَا الرَّکْعَتَيْنِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ أَیْنَ الرَّجُلُ یَا
بُنَيَّ فَإِذَا هُوَ وَرَاءَهُ قَدْ صَلَّى فَقَالَ مِمَّنِ الرَّجُلُ قَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ وَ مِنْ أَيِّ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ مِمَّنْ یَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ قَرَأْتَ الْكِتَابَيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ
سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ عَنْ بَدْءِ هَذَا الْبَيْتِ وَ عَنْ قَوْلِهِ «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» وَ عَنْ قَوْلِهِ «وَ الَّذِینَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»
فَقَالَ یَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ اسْمَعْ حَدِیثَنَا وَ لَا تَكْذِبْ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَنْ کَذَبَ عَلَيْنَا فِي شَيْءٍ فَقَدْ کَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَنْ کَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ کَذَبَ
عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَى اللَّهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَّا بَدْءُ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» فَرَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ
عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَتْ «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ» فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَرَأَتْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَخَطِهِ فَلَاذَتْ بِعَرْشِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ
أَنْ یَجْعَلَ لَهُ بَيْتاً فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یُسَمَّى الضُّرَاحَ بِإِزَاءِ عَرْشِهِ فَصَيَّرَهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ یَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فِي کُلِّ یَوْمٍ لَا یَعُودُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا أَنْ
هَبَطَ آدَمُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَيْتِ وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِكَ فَصَيَّرَهُ آلِدَمَ وَ ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَيَّرَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ صَدَقْتَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
کُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ رَجُلٌ
آخَرُ قَالَ مَا هِيَ قَالَ أَخْبِرْنِي أَيَّ شَيْءٍ کَانَ سَبَبُ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ یَسْجُدُوا آلِدَمَ ع رَدُّوا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها
مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ
یَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَ مَكَثُوا یَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالُوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ رَضِيَ عَنْهُمْ فَهَذَا کَانَ
أَصْلُ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ فَقَالَ صَدَقْتَ.

روایات بعدی را برای رعایت اختصار در کانال نگذاشتم:
 )4علل الشرائع ،ج ،7ص426-422

که شبيه دو روایت فوق ،دو روایت هم در تفسير عياشي آمده است:
عن محمد بن مروان عن جعفر بن محمد ع قال إني ألطوف بالبيت مع أبي ع إذ أقبل رجل طوال جعشم متعمم بعمامة فقال :السالم عليك یا ابن رسول اهلل،
قال :فرد عليه أبي ،فقال أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد یعلمها إال رجل أو رجالن ،قال :فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى رکعتين ،ثم
قال :هاهنا یا جعفر ثم أقبل على الرجل فقال له أبي :کأنك غریب فقال :أجل فأخبرني عن هذا الطواف کيف کان و لم کان قال :إن اهلل لما قال للمالئكة
«إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها» إلى آخر اآلیة کان ذلك من یعصي منهم ،فاحتجب عنهم سبع سنين فالذوا بالعرش یلوذون
یقولون :لبيك ذو المعارج لبيك ،حتى تاب عليهم فلما أصاب آدم الذنب طاف بالبيت حتى قبل اهلل منه ،قال :فقال :صدقت فتعجب أبي من قوله صدقت،
قال :فأخبرني عن «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» قال :نون نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن ،قال :فأمر اهلل القلم فجرى بما هو کائن و ما یكون فهو بين یدیه
موضوع ما شاء منه زاد فيه و ما شاء نقص منه ،و ما شاء کان و ما ال یشأ ال یكون قال :صدقت ،فتعجب أبي من قوله صدقت قال :فأخبرني عن قوله« :فِي
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» ما هذا الحق المعلوم قال :هو الشيء یخرجه الرجل من ماله ليس من الزکاة فيكون للنائبة و الصلة ،قال :صدقت قال :فتعجب أبي من
قوله صدقت قال :ثم قام الرجل فقال أبي :علي بالرجل قال :فطلبته فلم أجده.
 6عن محمد بن مروان قال :سمعت أبا عبد اهلل ع یقول کنت مع أبي في الحجر فبينا هو قائم یصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال:
إني أسألك عن ثالثة أشياء ال یعلمها إال أنت و رجل آخر ،قال :ما هي قال :أخبرني أي شيء کان سبب الطواف بهذا البيت فقال :إن اهلل تبارك و تعالى لما
أمر المالئكة أن یسجدوا آلدم ردت المالئكة فقالت« :أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال
تَعْلَمُونَ» فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فأمروهم أن یطوفوا بالضراح و هو البيت المعمور ،فمكثوا به یطوفون به سبع سنين یستغفرون اهلل مما قالوا ،ثم تاب
عليهم من بعد ذلك و رضي عنهم ،فكان هذا أصل الطواف ،ثم جعل اهلل البيت الحرام حذاء الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم و طهورا لهم ،فقال :صدقت
ثم ذکر المسألتين نحو الحدیث األول ثم قام الرجل فقلت :من هذا الرجل یا أبه فقال :یا بني هذا الخضر ع.
تفسير العياشي ،ج ،2ص80-13
قریب به این مضمون حدیثي است که در علل الشرائع ج ،1ص 301آمده است:
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا کَتَبَ إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ یَحْيَى بْنِ
أَبِي الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ -وَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ لِإِبْلِيسَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْبَيْتِ کَيْفَ صَارَ فَرِیضَةً عَلَى الْخَلْقِ أَنْ یَأْتُوهُ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَيْهِ وَ
قَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا یَا رَبِّ إِنْ کُنْتَ
لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَاجْعَلْهُ مِنَّا مِمَّنْ یَعْمَلُ فِي خَلْقِكَ بِطَاعَتِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ فَظَنَّتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ ذَلِكَ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَيْهِمْ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ یَطُوفُونَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِبَيْتٍ مِنْ مَرْمَرٍ سَقْفُهُ یَاقُوتَةٌ حَمْرَاءُ وَ أَسَاطِينُهُ الزَّبَرْجَدُ یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا یَدْخُلُونَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ إِلى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ وَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یَوْمٌ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ فَيَمُوتُ إِبْلِيسُ مَا بَيْنَ النَّفْخَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَمَّا نُونٌ فَكَانَ نَهَراً فِي
الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ کُنْ مِدَاداً فَكَانَ مِدَاداً ثُمَّ أَخَذَ شَجَرَةً فَغَرَسَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَ الْيَدُ الْقُوَّةُ وَ لَيْسَ بِحَيْثُ تَذْهَبُ إِلَيْهِ
الْمُشَبِّهَةُ ثُمَّ قَالَ لَهَا کُونِي قَلَماً ثُمَّ قَالَ لَهُ اکْتُبْ فَقَالَ لَهُ یَا رَبِّ وَ مَا أَکْتُبُ قَالَ اکْتُبْ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا تَنْطِقَنَّ إِلَى
یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ :قُلْتُ لِمَ صَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً فَرَدُّوا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ قَالَ
اللَّهُ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ وَ كَانَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَةَ آلَافِ عَامٍ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ
وَ تَابَ عَلَیْهِمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً وَ وَضَعَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فَجَعَلَهُ
مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ لِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَوْطاً وَاحِداً.
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 )1مناقب آل أبي طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،4ص162 :
رُوِيَ أَنَّ شَامِیّاً سَأَلَهُ ع [= زین العابدین ع] عَنْ بَدْءِ الْوُضُوءِ فَقَالَ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً
الْآیَةَ فَخَافُوا غَضَبَ رَبِّهِمْ فَجَعَلُوا یَطُوفُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ كُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ یَتَضَرَّعُونَ قَالَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْتُوا نَهَراً جَارِیاً
یُقَالُ لَهُ الْحَیَوَانُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَوَضَّئُوا الْخَبَرَ.
تدبر

« )1قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَكیمُ»
خداوند به آنها گفت :مرا از اسمهاي آنها خبر دهید اگر راست ميگفتهاید.
آنها در پاسخ گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي.
در این پاسخ ،عبارت «ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي» ،پاسخِ «مرا از اسمهاي آنها خبر دهید» است و
نقش آن به عنوان پاسخ كامال معلوم است؛ اما دو عبارت قبل و بعدش ،چه ربطي به سوال دارد؟
الف .به نظر ميرسد ،این دو عبارت ،در ازاي عبارت «اگر راست ميگفتهاید» بیان شدهاند .این عبارت ،نوعي طعنه و كنایه
است به ادعاي قبلي آنها ،كه آنها به نحو غیرمستقیم خود را شایستهتر براي خالفت قلمداد كرده بودند؛ و این عبارت ،بنوعي
به آنها طعنه ميزند كه الزمه این سخن شما این است كه گویي خدا در كارش اشتباهي مرتكب شده است؛ لذا فرشتگان ،پاسخ
 2این مضمون هم در روایات دیگري آمده است مثال در دعائم اإلسالم ،ج ،2ص131
رُوِّینَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ :فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها
وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» قَالَ کَانَ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا مِنَّةٌ مِنْهُمْ عَلَى اللَّهِ بِعِبَادَتِهِمْ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ لِمَا عَرَفُوا مِنْ حَالٍ
مَنْ کَانَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ قَبْلَ آدَمَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ خَلَقَ آدَمَ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ سَأَلَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالُوا ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ
بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ هُمْ سَاجِدُونَ مَا کُنَّا نَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ یَخْلُقُ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَ نَحْنُ جِيرَانُهُ
وَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَكْتُمُونَ یَعْنِي مَا أَبْدَوْهُ بِقَوْلِهِمْ أَ
تَجْعَلُ فِيها مَنْ یُفْسِدُ فِيها وَ یَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ وَ مَا کَتَمُوهُ فَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا ظَنَنَّا أَنَّ اللَّهَ یَخْلُقُ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا فَعَلِمُوا
أَنَّهُمْ قَدْ وَقَعُوا فِي الْخَطِيئَةِ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ فَطَافُوا حَوْلَهُ یَسْتَرْضَوْنَ رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَبْنِيَ فِي الْأَرْضِ بَيْتاً لِيَطُوفَ بِهِ مَنْ أَصَابَ ذَنْباً مِنْ
وُلْدِ آدَمَ ع کَمَا طَافَتِ الْمَلَائِكَةُ بِعَرْشِهِ فَيَرْضَى عَنْهُمْ کَمَا رَضِيَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ فَبَنَوْا مَكَانَ الْبَيْتِ بَيْتاً رُفِعَ زَمَانَ الطُّوفَانِ فَهُوَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ یَلِجُهُ کُلَّ یَوْمٍ
سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا یَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَداً وَ عَلَى أَسَاسِهِ وَضَعَ إِبْرَاهِيمُ ص الْبَيْتَ فَلَمَّا أَصَابَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ وَ أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ أَتَى إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ
کَمَا رَأَى الْمَلَائِكَةَ طَافَتْ بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ الْمُسْتَجَارِ فَنَادَى رَبِّ اغْفِرْ لِي فَنُودِيَ یَا آدَمُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ یَا رَبِّ وَ لِذُرِّیَّتِي فَنُودِيَ یَا آدَمُ
مَنْ بَاءَ بِذَنْبِهِ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ حَيْثُ بُؤْتَ أَنْتَ بِذَنْبِكَ هَاهُنَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

خود را با تاكید بر منزه بودن خدا از هر عیب و نقش و اشتباهي شروع ميكنند و با اذغان به اینكه علم و حكمت حقیقي تنها
از آن خداست ،و آنها هیچ اعتراضي بر تدبیر الهي ندارند ،به پایان ميرسانند.
به تعبیر آیت اهلل جوادي آملي ،ميخواهند نشان دهند كه سوالشان فقط براي فهمیدن چرایي برتري آدم بوده است ،نه
اعتراضي بر اقدام خدا.
ب... .
« )7قالُوا سُبْحانَكَ  ...إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَكیمُ»
اینكه فرشتگان ابتدا و انتهاي سخن خود را به «منزه دانستن خدا» و «اذعان به علم و حكمت علياالطالق او» مزین
ميكنند ،آموزش ادب بندگي است:
اینكه وقتي شخص در مورد اقدام خدا (خواه فعل خدا و آنچه در نظام جهان رخ ميدهد ،و خواه سخن خدا و آنچه در
شریعت و كتاب الهي ارائه شده است) سوالي دارد ،توجه داشته باشد سوالش حالت اعتراض به خود نگیرد و اذعان كند كه
اگرچه وي علت اقدام خدا را نفهمیده ،اما قطعا هیچ اشتباهي در كار خدا راه ندارد و قطعا كار خدا از روي علم و حكمت
بوده است .و خداوند این ادب بندگي را هم در این آیه یاد كرده و هم عملي به ازاي آن در شریعت مقرر نموده است (حدیث.)8
« )8قالُوا  ...ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا»
این تعبیر فرشتگان ،كه عبارت دیگري از تعبیر خود خداوند در آیةالكرسي (بقره )711/است كه« :وَ ال یُحیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ
عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ :به چیزي از علم او احاطه نميیابند مگر به آنچه بخواهد» (جلسه ،21تدبر )4راه عالج بسیاري از مشكالت
اخالقي ما در زمینه علم است ،از جمله:
الف .مشكل غرور علمي و فخرفروشي و تكبر صاحبان دانش:
علت اینكه دچار غرور علمي ميشویم این است كه یادمان ميرود كه از خود هیچ علمي نداریم و هرچه داریم از خداست.
و اگر این تعبیر فرشتگان را به یاد داشته باشیم و با خود تكرار كنیم ،از دو حیث ،از غرور علمي رها ميشویم:
یكي اینكه مي دانیم كه از نزد خودمان هیچ علمي نداریم (وقتي من از خودم چیزي ندارم و همه آنچه دارم مال دیگري
است ،چه جاي آن دارد كه مغرور شوم)
و دوم از این حیث كه :همه آنچه ميدانم ،افاضهاي از علم الهي است ،و علم من هر مقداري هم كه باشد ،در مقابل علم
خداوند هیچ است.
به تعبیر دیگر ،توجه به نسبت من با خدا ،هم نیازمنديِ صددرصديِ مرا به یادم ميآورد ،و هم حقارت شدید اندوختههاي
ذهنيِ من در برابر آنچه واقعا علم است (یعني علم خدا)؛ و آیا دیگر جایي براي مغرور شدن ميماند؟
ب .مشكل دریغ كردن علم از دیگران:
متاسفانه ،دنیاي مادي گراي امروزي ،منفعت مادي را مبناي تمامي تعامالت انسان كرده تا حدي كه علم را هم از تنها از
منظر ابزار كسب ثروت و شهرت نگاه ميكنند و دریغ كردن علم از دیگران جز در ازاي پرداخت مادي ،تبدیل به یك ارزش
شده و بر مالكیت معنوي انحصاري اصرار ميورزند و عباراتي مانند «زكات علم ،نشر آن است» كامال بيمعني شده است!
توجه شود :بحث بر سر این نیست كه در مقام سیاستگذاري دانش در كشور ،علم را در راستاي رشد اقتصادي كشور به
كار بگیریم یا نگیریم ،كه تولید ثروت بدین معنا قطعا كار الزمي است؛ بلكه بحث بر سر یك مساله اخالقي است كه :آیا من

علمم را فقط در ازاي پرداخت پول در اختیار دیگران قرار دهم؟ (كاري كه متاسفانه در برخي رشتههاي علمي (مانند پزشكي)
كامال به صورت عرف مقبول درآمده و اغلب آنها ،برخالف سوگندنامهاي كه هنگام فارغالتحصیلي ميخورند ،علمشان را جز
در ازاي پرداخت پول در اختیار كسي قرار نميدهند! و از خدا هم اندكي شرم نميكنند!) آیا من علمم را فقط در ازاي اینكه
شهرت من حفظ شود ،در اختیار دیگران قرار دهم؟ (اینكه ميگوییم نقل مطلب تنها با ذكر منبع مُجاز است ،چه وجهي دارد،
جز اینكه علم را محصول خودم ،و نه حاصل عنایت الهي بر من ميشمرم؛ و البته باب توجیه هم باز است :دیگران ميروند و
از این علم من كسب درآمد و شهرت ميكنند)
ج .مشكل سوء استفاده از علم  .اگر علمم را ،نه از آنِ خودم ،بلكه حاصل عنایتي از جانب خدا ببینم ،آیا حاضر ميشوم
كه عطاي الهي را در مسیر خالف خواست خدا به كار ببندم؟
د... .
« )4قالُوا ...إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَكیمُ»
چنانكه در نكات ترجمه گذشت ،این جمله داللت بر حصر دارد ،یعني خدایا تنها تویي كه واقعا علم داري و تنها تویي
كه واقعا كارهایت از روي حكمت است.
آیا ما علم و حكمت نداریم؟ پس منظور از این حصر چیست؟
الف .ما از خودمان هیچ چیزي نداریم و هرچه علم و حكمت داریم از اوست .پس تنها خداست كه واقعا علم و حكمتش
از خودش است.
ب .علم و حكمت ،زماني واقعا به كار ميآید كه همه زوایاي كاري را كه قرار است انجام شود در نظر بگیرد .ما هرقدر
هم علم و حكمت داشته باشیم ،علممان ناقص است و در نتیجه حكمتي كه براي كارهایمان در نظر ميگیریم ،حكمت جامعي
نیست و چهبسا اگر زوایاي دیگري از مساله را ميدیدیم ،حكمت دیگري در نظرمان ميآمد و كاري برخالف آن ميكردیم .با
یك مثال توضیح ميدهم:
شما ببینید كه میلهاي در دست كسي فرو ميكنند و او درد ميكشد ،حكم ميكنید كه در حال آزار اویند.
بفهمید كه این اتاق تزریقات است ،حكم ميكنید كه در حال خدمت به اویند.
بفهمید كه اسم آن ساختمان ،زندان ابوغریب است ،حكم ميكنید كه در حال شكنجه اویند.
ببینید كه افرادي دوربین و میكروفون به دست در حال رفت و آمدند و مرتب صداي «كات» بشنوید ،حكم ميكنید كه نه
اذیتي است و نه خدمتي ،فیلم بازي ميكنند.
این گونه است كه تنها علم و حكمتي واقعا به دردبخور است كه مطلق باشد .بیهوده نیست كه مالي رومي ميگوید:
افكن این تدبیر خود را پیش دوست
گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24 /

ج... .
« )1قالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ  ...قالُوا  ...ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا»
چرا خدا فرمود «انبئوني» اما آنها گفتند «ال علم لنا»؟

الف .عالمه طباطبایي :این نشان ميدهد كه شناختي كه آنها ميتوانستند به دست بیاورند ،در حد نبأ (=خبر) بوده ،نه در
حد «علم»؛ پس تعلیمي كه به آدم انجام شده ،علم به حقیقت آنها بوده كه اختصاصي مقام خلیفةاللهيِ آدم است و براي فرشتگان
میسر نیست( .المیزان ،ج ،1ص)112
ب .این تعبیر مالئكه ،ریشه مطلب را بیان ميكند« .نبأ» خبر دادن است ،و خبر دادن مبتني بر علم و اطالع داشتن از
موضوع مورد بحث است ،اینها ميگویند ما در این زمینه [و بلكه در هر زمینهاي] چیزي نميدانیم مگر اینكه خود تو به ما
علمش را بدهي؛ و وقتي علمش را نداریم خبري هم نميتوانیم بدهیم.
ج .تعبیر مالئكه چهبسا نوعي ادب و تواضع بحق در محضر ربوبي بود :نبأ ،خبر دادن است ،و كسي كه خبر ميدهد،
گویي خبري دارد كه دیگري ندارد و ميخواهد به او دیگري بدهد ،اما اینها داشتن اصل آن خبر را از خود انكار كردند و گفتند
اگر هم اصل آن چیز را داشته باشیم ،تنها به عنایت خود توست ،پس حتي اگر خبر هم داشتیم ،معنا نداشت كه ما به تو خبر
بدهیم( .در نكات ترجمه جلسه 778توضیح داده خواهد شد كه «نبأ» در جایي است كه مخاطب خبر ندارد)
د... .
« )6ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ»
تقابل بین اینكه «ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي» با اینكه «تو علیم هستي» به نحوي اشاره ميكند كه
علم همه موجودات غیر خدا محصول تعلیم است ،و تنها خداست كه علمش را از دیگري نگرفته است( .مجمعالبیان ،ج،1
ص )128به تعبیر دیگر ،علم همگان نهایتاً اكتسابي است و تنها علم خدا ذاتي است (تفسیر نور ،ج ،1ص)31
« )2إِنَّكَ أَنْتَ  ...الْحَكِیمُ»
خداوند داراي حكمت مطلق است ،پس هیچ چیزي را در عالم تصادفى نپنداریم (تفسیر نور ،ج ،1ص )31هرچند كه
حكمتش را نفهمیده باشیم.
« )2ال عِلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا»:
علم فرشتگان هم محدود است( .تفسیر نور ،ج ،1ص)31

 )118سوره بقره ( )1آیه88

قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ

وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
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ترجمه

فرمود :آدم! آنها [= فرشتگان] را از اسماءشان باخبر ساز! چون آنها را از اسمائشان خبر داد ،فرمود :آیا به شما نگفتم كه
من نهان آسمانها و زمین را ميدانم و آنچه را علني انجام ميدهید و آنچه را كه همواره پنهان ميكردهاید ميدانم؟
نکات ترجمهای و نحوی

«اَنْبِإْ ،أنْبَأ» :ماده «نبأ» را عموما به معناي «خبر» دانستهاند (كتاب العین ،ج ،2ص )828با این تفاوت كه اوال نبأ در جایي به
كار ميرود كه مخاطب از آن خبر بياطالع است ،در حالي كه در كلمه «خبر» فرقي نميكند كه مخاطب خودش از مطلب آگاه

است یا خیر (الفروق في اللغة ،ص)88؛ و ثانیا «نبأ» خبري است كه هم فایده و اهمیت زیادي دارد و هم غالبا بر اثر آن یقین
یا ظن قوي حاصل ميشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )223و درباره ریشه آن توضیح دادهاند كه اصل آن به معناي «آمدن از
مكاني به مكان دیگر» ميباشد ،چنانكه به سیل ویا انساني كه از جاي دیگري آمده «نابئ» ميگویند؛ و به «صوت» هم «نَبْأة»
ميگویند چون از مكاني به مكان دیگر ميآید؛ و «خبر» را هم از همین جهت نبأ گفتهاند و كساني هم كه «نبيّ :پیامبر» و «نبوت»
را از این ماده دانستهاند ،وجه تسمیهاش را این دانستهاند كه از جانب خدا خبر ميآورد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص)826
[البته عدهاي بشدت با اینكه «نبيّ» از این ماده باشد مخالفت كرده و ماده آن را «نبو» دانستهاند (التحقیق في كلمات القرآن
الكریم ،ج ،17ص )14كه انشاءاهلل در محلش بحث خواهد شد]
«أعلَمُ» در نگاه اول ،فعل مضارع صیغه متكلم وحده از باب أفعال ميباشد (= ميدانم)؛ اما به عنوان یك احتمال دیگر،
ميتوان آن را «أفعل تفصیل» (خواه به معناي تفضیل نسبي :عالمتر؛ و خواه به معناي تفضیل مطلق :عالمترین) نیز در نظر گرفت
كه چون در محل خبر قرار گرفته مرفوع شده است.
«تُبْدُونَ» :از ماده «بدو» است كه این ماده به معناي «ظهور» و آشكار شدن است و تفاوتش با «ظهور» در این است كه «بدو»
در جایي به كار ميرود كه آشكار شدن بدون قصد و اختیار باشد ،اما «ظهور» اعم از جایي است كه خودآگاه و اختیاري باشد
یا غیر اختیاري (الفروق في اللغة ،ص11؛ التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص)784
از همین ماده كلمه «بَدو» [در فارسي اصطالح «بدوي» رایج است] در مقابل «حَضَر» [= حاضر ،شهرنشین« ،حضارة» به
معناي تمدن و شهرنشیني به كار ميرود] به كار ميرود از این جهت كه كساني كه در حَضَر هستند و در شهر زندگي ميكنند،
در ساختمانهایي زندگي ميكنند كه آنها را از دیگران ميپوشاند ،اما شخص بدوي و بادیهنشین در بیاباني زندگي ميكند كه
كامال بارز و در معرض دید همگان است ،و وجه تسمیه «بادیه» هم به همین مناسبت است.
همچنین كلمه «بداء» به معناي تغییر نظر و رأي قبلي ،مصدر از فعل «بدا یبدو» و از همین ماده است زیرا راي جدیدي
آشكار شده است( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص717؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)118
«تَكْتُمُونَ» :از ماده «كتم» به معناي مخفي كردن و پوشاندن است كه مصدر «كتمان» از همین ماده گرفته شده است (معجم
المقاییس اللغة ،ج ،1ص )112در تفاوت «كتمان» و «مخفي كردن» گفتهاند كه «كتمان» سكوت از معناست یعني حقیقتي را
نگفتن و از آن ساكت ماندن ،اما «اخفاء» اعم از آن است و هرگونه مخفي كردني را (مثال مخفي كردن چیزي در زیر لباس)
ميگویند (الفروق في اللغة ،ص)721
حدیث

 )1امام حسن عسگري [در ادامه حدیثي كه در جلسات قبل گذشت :جلسه ،771حدیث ]1ميفرمایند:
فرشتگان «گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي».
دانایي به همه چیز و حكیمي كه در هر كاري به هدفت ميرسي.
خداوند عز و جل فرمود :آدم! آن فرشتگان را «باخبر ساز از اسامي آنان» اسامي پیامبران و امامان؛ «چون آنها را از اسماء
آنان خبر داد» و آن را شناختند ،از آنها عهد و میثاق گرفت درباره ایمان به آنها و قبول برتري آنها.
در این هنگام خداوند عز و جل «فرمود :آیا به شما نگفتم كه من ميدانم نهان آسمانها و زمین را» یعني سرّ آنها را «و
ميدانم آنچه را علني انجام ميدهید و آنچه را كه همواره پنهان ميكردهاید» یعني آنچه كه ابلیس همواره بدان اعتقاد داشت كه

اگر به او امر شود كه از آدم اطاعت كند ،سرپیچي نماید و اگر بر او تسلط یافت هالكش كند؛ و آن اعتقاد خودتان كه هیچكس
بعد از شما نميآید مگر اینكه شما از او برترید ،در حالي كه چنین نیست ،بلكه حضرت محمد صلي اهلل علیه و آله و سلم و
خاندان پاك او ،كه آدم از اسماء آنها شما را باخبر ساخت ،از شما برترند.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص712
قَالَ الْإِمَامُ ع  ...قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ :سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ [الْعَلِیمُ] بِكُلِّ شَيْءٍ ،الْحَكِیمُ الْمُصِیبُ
فِي كُلِّ فِعْلٍ.
قالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :یا آدَمُ أَنْبِئْ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةَ بِأَسْمَائِهِمْ :أَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ فَعَرَفُوهَا أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْعَهْدَ ،وَ
الْمِیثَاقَ بِالْإِیمَانِ بِهِمْ ،وَ التَّفْضِیلِ لَهُمْ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ :أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ -سِرَّهُمَا وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ [وَ]
مَا كَانَ یَعْتَقِدُهُ إِبْلِیسُ مِنَ الْإِبَاءِ عَلَى آدَمَ إِنْ أُمِرَ بِطَاعَتِهِ ،وَ إِهْلَاكِهِ إِنْ سُلِّطَ عَلَیْهِ وَ مِنِ اعْتِقَادِكُمْ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ یَأْتِي بَعْدَكُمْ إِلَّا وَ أَنْتُمْ
أَفْضَلُ مِنْهُ بَلْ مُحَمَّدٌ وَ آلُهُ الطَّیِّبُونَ أَفْضَلُ مِنْكُمُ ،الَّذِینَ أَنْبَأَكُمْ آدَمُ بِأَسْمَائِهِمْ.
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 . 2با همين مضمون دو حدیث زیر هم درباره این آیات قابل توجه است:
 )1عن حریز عمن أخبره عن أبي عبد اهلل ع قال لما أن خلق اهلل آدم أمر المالئكة أن یسجدوا له ،فقالت المالئكة في أنفسها :ما کنا نظن أن اهلل خلق خلقا
أکرم عليه منا ،فنحن جيرانه و نحن أقرب خلقه إليه ،فقال اهلل« :أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي  ...أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما  ...تَكْتُمُونَ» فيما أبدوا من أمر بني الجان ،و کتموا
ما في أنفسهم فالذت المالئكة الذین قالوا ما قالوا بالعرش
تفسير العياشي ،ج ،2ص88
 )2قال جعفر الصادق (عليه السالم):
 ...قال اهلل تعالى« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها» حتى عرف اللغات کلها ،حتى لغات الحيات و الضفادع ،و جميع ما في البر و البحر» و سارت به في طرق
السماوات و قد اصطفت حوله المالئكة ،فال یمر آدم (عليه السالم) على صف إال و یقول« :السالم عليكم و رحمة اهلل ،یا مالئكة ربي» .فيجيبونه :و عليك
السالم و رحمة اهلل و برکاته ،یا صفوة اهلل و روحه و فطرته.
و ضرب له في الصفيح األعلى قبابا من الياقوت األحمر ،و من الزبرجد األخضر ،فما مر آدم (عليه السالم) بموقف من المالئكة و مقام النبيين إال و سماه
باسمه و اسم أصحابه ،و على آدم (عليه السالم) یومئذ ثياب السندس األخضر في رقة الهواء ،و له ظفيرتان مرصعتان بالدر و الجواهر ،محشوتان بالمسك
األذفر و العنبر على قامة آدم (عليه السالم) من رأسه إلى قدميه ،و على رأسه تاج من ذهب مرصع بالجوهر و العنبر و الفيروزج األخضر ،له أربعة أرکان ،و
في کل رکن منها درة عظيمة یغلب ضوؤها على ضوء الشمس و القمر ،و في أصابعه خواتيم الكرامة ،و في وسطه منطقة الرضوان ،و لها نور یسطع في کل
غرفة ،فوقف آدم على المنبر في هذه الزینة ،و قد علمه األسماء کلها ،و أعطاه قضيبا من نور ،فتحير المالئكة فيه ،فقالوا :إلهنا ،خلقت خلقا أکرم من هذا؟
فقال اهلل تعالى« :ليس من خلقته بيدي کمن قلت له :کن فيكون» .فانتصب آدم على منبره قائما ،و سلم على المالئكة ،و قال« :السالم عليكم ،یا مالئكة ربي
و رحمة اهلل و برکاته» فأجابه المالئكة :و عليك السالم و رحمة اهلل و برکاته .فإذا النداء :یا آدم ،لهذا خلقتك ،و هذا السالم تحية لك و لذریتك إلى یوم
القيامة».
قال :فأخذ آدم في خطبته فبدأ یقول« :الحمد هلل» فصار ذلك سنة ألوالده ،و أثنى على اهلل تعالى بما هو أهله ،ثم ذکر علم السماوات و األرضين و ما فيها
من خلق رب العالمين ،فعند ذلك قال اهلل تعالى للمالئكة« :أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِينَ» فشهدت المالئكة على أنفسها و أقرت ،و قالت:
«سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» قال اهلل تعالى« :یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» فجعل آدم یخبرهم بأسماء کل شيء ،خفيها و ظاهرها،

 )7از امام صادق علیهالسالم روایت شده است:
بدرستي كه خداوند تبارك و تعالي به آدم اسامي حجتهاي خدا ،همگياش را تعلیم داد سپس آنها را در حالي كه ارواحي
بودند« ،بر آنها [= فرشتگان] عرضه كرد و فرمود :مرا از اسمهاي آنها خبر دهید اگر راست ميگفتهاید» كه شما به خاطر تسبیح
و تقدیستان براي خالفت در زمین شایستهتر از آدم هستید« .گفتند :منزهي تو! ما [هیچ] علمي نداریم جز آنچه به ما تعلیم
دادهاي؛ بدرستي كه تو هستي كه دانا و حكیمي ».خداوند تبارك و تعالي «فرمود :آدم! آنها [= فرشتگان] را از اسماءشان باخبر
ساز! چون آنها را از اسمائشان خبر داد» و به عظمتِ منزلت آنها نزد خداوند متعال پي بردند و دانستند كه آنها براي اینكه
خلفاي خداوند در زمین و حجت او بر مخلوقاتش باشند ،سزاوارترند؛ سپس آنها را از دیدگان اینها غایب ساخت و آنها [=
فرشتگان] را با قبول والیت و محبت آنها به بندگي خود واداشت و به آنها «فرمود :آیا به شما نگفتم كه من نهان آسمانها و
زمین را ميدانم و آنچه را علني انجام ميدهید و آنچه را كه همواره پنهان ميكردهاید ميدانم؟»
كمال الدین و تمام النعمة ،ج ،1ص14 :
رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع :حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع:
أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَّمَ آدَمَ ع أَسْمَاءَ حُجَجِ اللَّهِ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ وَ هُمْ أَرْوَاحٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ بِأَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ لِتَسْبِیحِكُمْ وَ تَقْدِیسِكُمْ مِنْ آدَمَ ع قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَقَفُوا عَلَى عَظِیمِ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
ذِكْرُهُ فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِأَنْ یَكُونُوا خُلَفَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَجَهُ عَلَى بَرِیَّتِهِ ثُمَّ غَیَّبَهُمْ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِوَلَایَتِهِمْ وَ
مَحَبَّتِهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
و حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسین بن علي السكري قال حدثنا محمد بن زكریا الجوهري قال
حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبیه عن الصادق جعفر بن محمد ع ...
تدبر

« )1قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ
وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»
خداوند پس از اینكه اسماء را به آدم تعلیم داد و حقایق مابهازاي اسماء را بر فرشتگان عرضه كرد و آنها نتوانستند به
اسماء این حقایق پي ببرند؛ به آدم فرمود كه فرشتگان را از اسماء آن حقایق باخبر كن! وقتي آدم این كار را كرد خدا به فرشتگان
گوشزد كرد كه دیدید كه من غیب آسمانها و زمین ،و پیدا و پنهان كار شما را ميدانم.

برها و بحرها ،حتى الذرة و البعوضة ،فتعجبت المالئكة من ذلك ،قال اهلل تعالى« :أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما
کُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» یعني ما کتم إبليس من إضمار المعصية...
البرهان في تفسير القرآن ،ج ،8ص836-831

اینكه فرشتگان اسماء آن حقایق را ندانند و آدم آنها را از این امر باخبر سازد ،چه ربطي دارد به اینكه فرشتگان متوجه
شوند كه خدا غیب آسمانها و زمین ،و پیدا و پنهان كارشان را ميداند؟
به نظر ميرسد همین كه آنها چیزي را نميدانند كه آدم  -كه از نظر آنها پستتر از آنها بود  -آن را ميداند و به آنها خبر
ميدهد ،نشان ميدهد:
اوال شناخت آنها از حقیقت آسمانها و زمین (كه خود را در كل آسمان و زمین برترین موجود ميدیدند و آدم را از خود
پستتر ميشمردند) شناخت ناقصي بوده است و امور غیبياي در آسمان و زمین وجود داشته ،كه خدا ميدانسته و بر اساس
آن كارش را انجام داده ولي آنها نميدانستهاند؛
و ثانیاً برخالف تصور خودشان از خودشان ،كه كارشان تنها تسبیح و تقدیس خداوند است ،مشكالتي هم داشتند كه آنها
را مخفي ميكردند (درباره اینكه این مشكالت چه بود ،به تدبر 8در ادامه مراجعه كنید)
« )7وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها  ...قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»
درباره ارائه اسماء به آدم تعبیر تعلیم (آموختن و علمآموزي) را به كار برد (آیه ،81جلسه ،)771اما درباره ارائه اسماء به
فرشتگان ،تعبیر «انباء» (خبر دادن) را به كار برد .چرا؟
الف .عالمه طباطبایي :تا نشان دهد آن علمي كه فرشتگان با خبر دادن آدم به اسماء پیدا ميكنند ،غیر از آن علمي است
كه آدم با تعلیم الهي به حقیقت اسماء پیدا ميكند؛ یعني مرتبهاي از علم در حق فرشتگان و در حد ظرفیت آنها ممكن بوده
است [كه همان خبردار شدن است] و مرتبه باالتري از آن علم ،فراتر از حد آنها بوده [كه همان علم به حقیقت آنهاست]  ،كه
همین مرتبه از علم بوده كه آدم را مستحق مقام خلیفةاللهي كرده است ،چرا كه مالئكه هم در پاسخ« ،علم» را از خود نفي
كردند (ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا)؛ پس علم به اسماء باید به نحوي بوده باشد كه حقایق آنها را كه تحت پرده غیب الهي بوده
براي حضرت آدم آشكار كرده باشد و علم به حقیقت آنها ،آن گونه كه حقیقتا هستند ،باشد( .المیزان ،ج ،1ص)112
ب« .علم» یعني شناخت ،و خداوند ظرفیت شناخت از طریق اسم و نماد (یعني زبان) را در اختیار انسان قرار داد؛ اما این
ظرفیت در اختیار فرشتگان قرار نگرفت ،بلكه آنها به تَبَعِ حضرت آدم ،فقط از تطابق برخي اسمها با برخي از حقایق مطلع
شدند .درواقع ،قابلیت زبان براي رسیدن به شناختهاي كامال جدید در اختیار انسان قرار داده شد؛ كه همین انسان را در كل
عوالم ممتاز كرده است و حتي فرشتگان هم این قابلیت را ندارند (توضیح بیشتر در جلسه ،771تدبر 7و بویژه تدبر.)8
(نداشتن این قابلیت در فرشتگان به این معنا ست كه آنها صرفا با اتصال به انسان و از طریق انسانها ميتوانند از نسبت
اسم و مسمي مطلع شوند ،اما خودشان نميتوانند مانند انسان زبان را براي وصول به شناختهاي جدید به خدمت بگیرند).
ج... .
« )8وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»:
مقصود از كار آشكار و پنهان آنها چیست؟
الف .منظور علم خدا به ظاهر و باطن آنها ،و در واقع علم خدا به ظاهر و باطن همه چیز است كه بر اساس آن علم جامع
است كه مصلحتسنجي كرده و آدم را خلیفه خود قرار داده است( .ابن عباس ،و خود طبري و طبرسي)

 . 2و دیدگاه خود طبرسي ،در مجمعالبيان ،ج ،2ص226؛ و طبري ،در جامعالبيان [= تفسير طبري] ،ج ،2ص)276
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ب .منظور از امر آشكار همان سخنشان كه گفتند «أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها »...؛
آنگاه اینكه منظورشان از آنچه مخفي ميكردهاند ،چه بوده ،چند دیدگاه هست:
 منظور ابلیس است و اشاره است به كفر او كه مخفي ميكرد و در آیه بعد مورد اشاره قرار گرفته است ،و یا تصمیم اوبراي زیر بار اطاعت آدم نرفتن (حدیث)1
 منظور خودبرتربیني فرشتگان است كه انتظار نداشتند كسي فوق آنها باشد (حدیث( )1حسن بصري و قتاده ،به نقلتفسیر طبري ،ج ،1ص)126
 منظور حسدي است كه در همه آنها بود؛ البته در فرشتگان ،حسد غفلت بود ،و در ابلیس ،حسد فتنه (حدیث 8درجلسه)772
« )4فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ  ....قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ »...
گاهي خداوند براي اینكه مقام و جایگاه كسي بر دیگران معلوم شود ،كار آنها را از طریق آن شخص راه مياندازد .فرشتگان
اسماء آنها را نميدانستند و به خدا هم گفتند جز علمي كه تو به ما دادهاي علمي نداریم؛ اما خدا كاري كرد كه آدم به آنها خبر
دهد؛ یعني غیر از علم بيواسطهاي كه خدا به آنها ميداد ،واسطهاي به نام حضرت آدم هم قرار داد تا آنها به جایگاه برتر او پي
ببرند.
ثمره در مباحث كالم (پاسخي به شبهات وهابیت)

شفاعت و توسل هم از همین مقوله است؛ و همان طور كه مالئكهاي كه همواره علم خود را از خدا ميگرفتند ،با سراغ
آدم رفتن براي دریافت این مطلب ،مُشرك نشدند ،كسي هم كه به دستور خدا به سراغ پیامبر ص و اهل بیتش برود ،مشرك
نیست؛ و در مقابل ،اگر خدا براي رسیدن به چیزي راهي را معلوم كند و كسي راه خدا را نرود و بگوید من فقط ميخواهم
سراغ خدا بروم ،این شخص موحد نیست ،بلكه ابلیس است!
« )1قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ »...
اگر ميدانیم كه خدا غیب آسمانها و زمین را ميداند ،پس اگر در مواردي حكمت كار خدا (نظام جهان) ویا سخن خدا
(قرآن كریم) را نفهمیدیم ،بر خدا اعتراض نكنیم؛ بلكه از او بخواهیم تا حقیقت را به ما نشان دهد؛ و بپذیریم كه ممكن است
هنوز ظرفیت فهم چرایي برخي حقایق را پیدا نكرده باشیم.
« )6أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ  ....یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»
بعد از جمله «أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ هؤُالءِ» در آیه ، 81در این آیه اگر فقط ميگفت «یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ» ،معلوم ميشد كه منظور ،خبر
دادن از «اسماء آنها» است؛ با این حال دوباره بر كلمه «بأسمائهم» تاكید كرد و فرمود «أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»؛
و جالبتر اینكه باز در ادامه ميتوانست بگوید «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ ،قال »...؛ اما چنین نكرد و تعبیر «بِأَسْمائِهِمْ» را مجدداً تكرار
كرد و فرمود «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ،قال .»...
چرا؟
عليالقاعده این تكرار داللت بر تاكید خاصي بر این دارد كه آنچه مورد خبردادن قرار گرفته« ،اسماء آنها» بوده است .اما
این تاكید چه وجهي دارد؟

الف .شاید ميخواهد نشان دهد كه آنچه خدا بر «خبر دادن» آن تاكید كرد و آدم هم خبر داد ،نه همه اسمائي كه خدا به
او آموخته بود ،بلكه اسماء خاصي بود؛ چنانكه در آیه  81هم ،ابتدا گفت «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» ،بعد گفت «أَنْبِئُوني بِأَسْماءِ
هؤُالءِ» و نفرمود «أَنْبِئُوني بِاألَسْماءِ كلها» یا «أَنْبِئُوني بِهذه األَسْماءِ»؛
و با تاكید بر این اسماء خاص ،نشان دهد دانستن اسماء این موارد خاص ،یك موضوعیتي براي مقام خلیفةاللهي دارد
(مانند دانستن اسم رمز براي ورود به یك جایگاه ویژه) (به حدیث 7در جلسه 777از این زاویه دقت شود)
ب... .
« )2وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»:
پنهانكاري ،آن هم از خدا ،حتي در افقي كه فرشتگان قرار دارند ،رخ ميدهد!

 )113سوره بقره ( )1آیه  83وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرینَ 2831/2/2
ترجمه

و هنگامي كه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده كنید ،پس سجده كردند جز ابلیس؛ سرباز زد و استكبار ورزید و از كافران
بود.
نکات ترجمه

«اسجدوا» :از ماده «سجد» ميباشد كه اصل آن به معناي «خم شدن» (تطامُن) و ذلیل شدن است و در اشعار عرب به كسي
كه در مقابل دیگري سر خم ميكرد و یا در مورد شتري كه سرش را خم ميكرد تعبیر «اسجد» به كار ميرفت و برخي این
لفظ را دال بر معناي «خیره ماندن» هم دانستهاند و البته منظور خیره ماندني است كه از روي ذلت و بیچارگي باشد (معجم
المقاییس اللغة ،ج ،8ص )184-188بدین ترتیب معلوم ميشود معناي اصطالحي سجده (كه به حالت خاصي روي زمین قرار
گرفتن است) لزوما در این كلمه نهفته نیست [كه معناي سجده فرشتگان و یا سجده ماه و خورشید در خواب حضرت یوسف
(یوسف ،)4/و یا سجده كل موجودات (رعد )11/را بخواهیم با سجده خودمان یكي كنیم] و در واقع سجده ابراز خضوعي
است كه هیچ اثري از منیّت در آن نماند (التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص.)11
«ابلیس» :در مورد كلمه «ابلیس» در جلسه  711به مناسبت بحث از كلمه «مبلسون» توضیحي گذشت و اشاره شد كه اغلب
بر این باورند كه اصل این كلمه عربي نیست .در عین حال برخي از احادیث هست كه وجه تسمیهاي به زبان عربي براي آن
اشاره كردهاند .چنانكه از امام رضا ع روایتي آمده كه اسم اصلي ابلیس «حارث» بود و سخن خداوند عز و جل «یا ابلیس» [به
معناي] «اي معصیتكار» است و ابلیس نامیده شد زیرا از رحمت خداوند عز و جل دچار ابالس (نومیدي) گردید( .معاني
األخبار ،ص)182
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در كانال نگذاشتم:

 . 1متن حدیث در جلسه ،782حدیث 7خواهد آمد.

«الْكافِرین»« :كافر» اسم فاعل از «كفر» است و درباره معناي «كفر» در جلسه  721توضیح داده شد و در جلسه ،113حدیث1
و جلسه  ،142حدیث 8احادیثي درباره معاني كفر در قرآن كریم ارائه شد.
حدیث

 )1در جلسه  ،122حدیث 1به حكایت یهودياي اشاره شد كه براي سواالتي به مدینه آمده بود و همه درمانده شده بودند
تا به امیرالمومنین ع رسید .محور سواالت وي این بود كه چرا مسلمانان پیامبر اكرم ص را از همه انسانهاي دیگر برتر ميدانند؟
فراز دیگري از آن گفتگو چنین است:
یهودي گفت :این آدم است كه خداوند فرشتگانش را براي او به سجده انداخت .آیا با [حضرت] محمد ص چنین كاري
كرده است؟
حضرت علي علیهالسالم فرمود :درست است كه خداوند فرشتگانش را براي آدم به سجده انداخت ،اما سجده آنها به آدم،
سجده اطاعت نبود و چنین نبود كه آنها آدم را به جاي خداوند عز و جل بپرستند؛ بلكه صرفا اعترافي به فضیلت آدم و رحمت
ویژه خدا نسبت به او بود؛ در حالي كه به حضرت محمد صلي اهلل علیه و آله برتر از این را بخشید؛ همانا خداوند عز و جل
در جبروتش و نیز تمام فرشتگانش بر حضرت محمد صلي اهلل علیه و آله و سلم صلوات فرستاد و مومنان را با صلوات فرستادن
بر او به عبودیت واداشت؛ پس این بیش از آن است ،اي یهودي!
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،1ص711
قَالَ الْیَهُودِيُّ هَذَا آدَمُ ع أَسْجَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَائِكَتَهُ فَهَلْ فَعَلَ لِمُحَمَّدٍ شَیْئاً مِنْ هَذَا؟
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ أَسْجَدَ اللَّهُ لِآدَمَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّ سُجُودَهُمْ لَهُ لَمْ یَكُنْ سُجُودَ طَاعَةٍ وَ أَنَّهُمْ عَبَدُوا آدَمَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِ اعْتَرَافاً بِالْفَضِیلَةِ وَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُ وَ مُحَمَّدٌ ص أُعْطِيَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَّى عَلَیْهِ
فِي جَبَرُوتِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْمَعِهَا وَ تَعَبَّدَ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَهَذِهِ زِیَادَةٌ یَا یَهُودِي.
 )7جمیل بن دراج ميگوید :از امام صادق ع سوال كردم كه آیا ابلیس از فرشتگان بود یا اینكه بهرهاي از آسمانیان داشت؟
فرمود :از فرشتگان نبود ،ولي فرشتگان به نظرشان ميآمد كه ابلیس از آنهاست ،و خداوند ميدانست كه از آنها نیست ،و
بهرهاي از آسمانیان و كرامتي هم نداشت.
[جمیل مي گوید] به طیار برخورد كردم و آنچه شنیده بودم را به او گفتم .قبول نكرد و گفت :چگونه از فرشتگان نبوده،
در حالي كه خداوند به فرشتگان گفت كه «به آدم سجده كنید و سجده كردند جز ابلیس» .پس طیار خدمت امام صادق ع آمد
و سوالش را پرسید در حالي كه من هم آنجا بودم.
گفت :فدایت شوم آیا این سخن خداوند عز و جل در جاهاي مختلف قرآن كه مومنان را خطاب قرار داده كه «اي كساني
كه ایمان آوردهاید» آیا این خطاب منافقان را هم دربرميگیرد؟
فرمود :بله ،این سخن [بویژه وقتي دستوري ميدهد] منافقان و اهل ضاللت و هركسي كه اقرار ظاهري به اسالم كرده
باشد ،شامل ميشود.
الكافي ،ج ،2ص 724؛ تفسیر العیاشي ،ج ،1ص88
َأبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِبْلِیسَ أَ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْ كَانَ یَلِي شَیْئاً مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ؟

فَقَالَ لَمْ یَكُنْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ یَكُنْ یَلِي شَیْئاً مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ وَ لَا كَرَامَةَ.
فَأَتَیْتُ الطَّیَّارَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا سَمِعْتُ فَأَنْكَرَهُ وَ قَالَ وَ كَیْفَ لَا یَكُونُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ» فَدَخَلَ عَلَیْهِ الطَّیَّارُ فَسَأَلَهُ وَ أَنَا عِنْدَهُ
فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» فِي غَیْرِ مَكَانٍ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَدْخُلُ فِي هَذَا
الْمُنَافِقُونَ؟
قَالَ نَعَمْ یَدْخُلُ فِي هَذَا الْمُنَافِقُونَ وَ الضُّلَّالُ وَ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ.
[دونكته:
 .1در روایت دیگري كه همین راوي از امام نقل كرده ،امام براي اثبات مدعاي خود به آیه «كان من الجن» (كهف)12/
تمسك ميكنند.
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 . 7با توجه به اینكه گوینده دو جمله اخیر در روایت معلوم نشده ممكن است جمله «فدایت شوم  »..را كسي سخن امام
صادق ع قلمداد كند كه خواسته با یك سوال دیگر ،وي را متوجه اشتباهش بكند؛ اما با توجه به نقل دیگري كه مرحوم كلیني
از این حدیث آورده (الكافي ،ج ،7ص 7 )417و اینكه غالبا تعبیر «فدایت شوم» را اصحاب خطاب به امام ع ميآوردهاند ،ظاهرا
همان طور است كه در ترجمه آورده ایم كه سخن امام را با «فرمود» و سخن طیار را با «گفت« نشان دادهایم].
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 )8امام صادق ع فرمود:
 . 1عن جمیل بن دراج عن أبي عبد اهلل ع قال سألته عن إبلیس أ كان من المالئكة أو هل كان یلي شیئا من أمر السماء قال :لم یكن من المالئكة و
لم یكن یلي شیئا من أمر السماء و كانَ مِنَ الْجِنِّ ،و كان مع المالئكة و كانت المالئكة ترى أنه منها ،و كان اهلل یعلم أنه لیس منها ،فلما أمر بالسجود
كان منه الذي كان( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)84
 . 7عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ :كَانَ الطَّیَّارُ یَقُولُ لِي إِبْلِیسُ لَیْسَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنَّمَا أُمِرَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّجُودِ -آلِدَمَ ع
فَقَالَ -إِبْلِیسُ لَا أَسْجُدُ فَمَا لِإِبْلِیسَ یَعْصِي حِینَ لَمْ یَسْجُدْ وَ لَیْسَ هُوَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَأَحْسَنَ وَ اللَّهِ فِي
الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَیْتَ مَا نَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ قَوْلِهِ -یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ
الضُّلَّالُ وَ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ وَ كَانَ إِبْلِیسُ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَهُمْ.
 . 8این دو روایت هم در همین مضمون ميباشند:
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَمَّا نَدَبَ اللَّهُ الْخَلْقَ إِلَیْهِ أَ دَخَلَ فِیهِ الضَّلَالَةُ قَالَ نَعَمْ وَ الْكَافِرُونَ دَخَلُوا فِیهِ
لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَدَخَلَ فِي أَمْرِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ إِبْلِیسُ فَإِنَّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ یَعْبُدُ اللَّهَ وَ كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ
تَظُنُّ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَكُنْ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ ع أَخْرَجَ مَا كَانَ فِي قَلْبِ إِبْلِیسَ مِنَ الْحَسَدِ فَعَلِمَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِیسَ لَمْ
یَكُنْ مِثْلَهُمْ فَقِیلَ لَهُ (ع) فَكَیْفَ وَقَعَ الْأَمْرُ عَلَى إِبْلِیسَ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَقَالَ كَانَ إِبْلِیسُ مِنْهُمْ بِالْوَلَاءِ وَ لَمْ یَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ
وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً قَبْلَ آدَمَ وَ كَانَ إِبْلِیسُ مِنْهُمْ حَاكِماً فِي الْأَرْضِ فَعَتَوْا وَ أَفْسَدُوا وَ سَفَكُوا الدِّمَاءَ فَبَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَقَتَلُوهُمْ وَ أَسَرُوا إِبْلِیسَ
وَ رَفَعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ كَانَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ یَعْبُدُ اللَّهَ إِلَى أَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آدَمَ ع( .تفسیر القمي ،ج)86-81 ،1
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَجَدْنَاهُ هَذَا فِي كِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ،فَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فَبَقِيَ أَرْبَعِینَ سَنَةً مُصَوَّراً -فَكَانَ یَمُرُّ بِهِ إِبْلِیسُ اللَّعِینُ فَیَقُولُ لِأَمْرِ مَا خُلِقْتَ فَقَالَ
الْعَالِمُ ع فَقَالَ إِبْلِیسُ لَئِنْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِالسُّجُودِ لِهَذَا لَأَعْصِیَنَّهُ ،قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الرُّوحُ إِلَى دِمَاغِهِ -عَطَسَ عَطْسَةً جَلَسَ مِنْهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ-
فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ الصَّادِقُ ع فَسَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ ثم قال اهلل تبارك و تعالى لِلْمَالئِكَةِ -اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا له -فأخرج إبلیس
ما كان في قلبه من الحسد فأبى أن یسجد -فقال اهلل عز و جل «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ -قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»
(تفسیر القمي ،ج ،1ص)41

اولین كسي كه قیاس كرد ابلیس بود [قیاس :حكم كردن صرفا بر اساس مشابهت ظاهري دو چیز؛ چون شیطان گفت من
از آتشم و آدم از خاك ،پس من برتر از اویم] و او استكبار ورزید ،و استكبار ورزیدن اولین معصیتي است كه خدا با آن عصیان
شد.
و فرمود :ابلیس گفت :پروردگارا ،مرا از سجده بر آدم معاف كن و من تو را چنان عبادت كنم كه هیچ فرشته مقرب و
پیامبر فرستاده شدهاي آن گونه عبادتت نكرده باشد!
خداوند تبارك و تعالي فرمود :من نیازي به عبادت تو ندارم .من ميخواهم آن گونه كه خودم مي خواهم عبادت شوم نه
آن گونه كه تو ميخواهي.
پس ابلیس از سجده كردن سرپیچي كرد.
تفسیر القمي ،ج ،1ص47
قَالَ الصَّادِقُ ع
فَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ وَ اسْتَكْبَرَ وَ الِاسْتِكْبَارُ هُوَ أَوَّلُ مَعْصِیَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِبْلِیسُ یَا رَبِّ اعْفُنِي مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ
ع وَ أَنَا أَعْبُدُكَ عِبَادَةً لَمْ یَعْبُدْكَهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا حَاجَةَ لِي إِلَى عِبَادَتِكَ إِنَّمَا أُرِیدُ أَنْ أُعْبَدَ
مِنْ حَیْثُ أُرِیدُ لَا مِنْ حَیْثُ تُرِیدُ فَأَبَى أَنْ یَسْجُد.
 )4از امام رضا ع روایت شده است كه فرمود :هنگامي كه رسول خدا ص [در رویاي صادقهاش] دید كه افرادي از تَیم و
عَدي و بنيامیه بر منبرش باال ميروند بسیار بر او سخت آمد ،پس خداوند تبارك و تعالي آیاتي از قرآن را نازل كرد كه به آن
تأسي جوید« :و هنگامي كه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده كنید ،پس سجده كردند جز ابلیس» سپس به او وحي شد كه محمد!
من دستور دادم و اطاعت نشد؛ پس ناراحت نباش اگر تو هم دستور دادي و در مورد جانشینت اطاعت نشد.
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ،ص812
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ:
لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِي أُمَیَّةَ یَرْكَبُونَ مِنْبَرَهُ أَفْظَعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُرْآناً یَتَأَسَّى بِهِ وَ إِذْ قُلْنا
لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبى ثُمَّ أَوْحَى إِلَیْهِ یَا مُحَمَّدُ أَنِّي أَمَرْتُ فَلَمْ أُطَعْ فَلَا تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا أَمَرْتَ فَلَمْ تُطَعْ فِي
وَصِیِّك.
 )1موسي بن بكیر ميگوید :از امام كاظم ع درباره كفر و شرك سوال كردم كه كدام قدیميتر است.
فرمود :چكار داري با دعواهاي [بيحاصل] مردم؟
گفتم :هشام بن سالم [از اصحاب خاص امام] از من خواست كه از شما این را سوال كنم.
فرمود :كفر ،كه همان انكار و زیر بار حق نرفتن باشد ،قدیميتر است؛ خداوند عز و جل فرمود« :جز ابلیس؛ سرباز زد و
استكبار ورزید و از كافران بود».
الكافي (ط اإلسالمیة) ،ج ،7ص821

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ
أَیُّهُمَا أَقْدَمُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا عَهْدِي بِكَ تُخَاصِمُ النَّاسَ قُلْتُ أَمَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي الْكُفْرُ أَقْدَمُ وَ هُوَ
الْجُحُودُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا إِبْلِیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِین.
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برای رعایت اختصار ،دیگر این روایت را در کانال نگذاشتم.
 )6از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامي كه پیامبر خدا ص به معراج رفت و هنگام نماز شد ،جبرئیل اذان داد و اقامه گفت و سپس گفت :محمد! (ص) ،
جلو بایست .پیامبر خدا ص فرمود :جبرئیل تو جلو بایست.
جبرئیل گفت :از آن زمان كه به ما دستور سجده بر آدم داده شد ،ما [در نماز] جلوي آدمیان نميایستیم.
علل الشرائع ،ج ،1ص2
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَطَّارُ النَّیْسَابُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ
بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
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لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقَدَّمْ یَا جَبْرَئِیلُ
فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَتَقَدَّمُ عَلَى الْآدَمِیِّینَ مُنْذُ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ آلِدَمَ.
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تدبر

« )1وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
سجده به معناي آن است كه شخصي در مقابل دیگري كامال خاضع و مطیع باشد .قطعا معناي سجده كردن فرشتگان و
عدم سجده شیطان صرفا یك خم و راست شدن یا نشدن آنها در برابر انسان نیست (نكات ترجمه)؛ بلكه اینكه خداوند فرشتگان
 1این حدیث با دو نقل دیگر از دو نفر دیگر هم نقل شده است:
عن بكر بن موسى الواسطي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الكفر و الشرك أیهما أقدم فقال :ما عهدي بك تخاصم الناس ،قلت :أمرني هشام بن
الحكم أن أسألك عن ذلك فقال لي :الكفر أقدم و هو الجحود قال إلبلیس أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِین.
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص84
وَ قَالَ لَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيُّ الْكُفْرُ أَقْدَمُ أَمِ الشِّرْكُ فَقَالَ [اإلمام الكاظم] ع لَهُ مَا لَكَ وَ لِهَذَا مَا عَهْدِي بِكَ تُكَلِّمُ النَّاسَ قُلْتُ أَمَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ
أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ قُلْ لَهُ الْكُفْرُ أَقْدَمُ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ إِبْلِیسُ «أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِینَ» وَ الْكُفْرُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَ الشِّرْكُ یُثْبِتُ وَاحِداً وَ یُشْرِكُ مَعَهُ
غَیْرَهُ.
تحف العقول ،النص ،ص417
 . 7چنین گفتگویي بین جبرئیل و پیامبران قبلي هم رد و بدل شده است .مثال :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ... :فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا هِبَةَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ قُبِضَ وَ إِنَّا نَزَلْنَا لِلصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَارْجِعْ فَرَجَعَ فَوَجَدَ آدَمَ ع قَدْ قُبِضَ فَأَرَاهُ
جَبْرَئِیلُ كَیْفَ یُغَسِّلُهُ فَغَسَّلَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ یَا جَبْرَئِیلُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نَسْجُدَ
لِأَبِیكَ آدَمَ وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَؤُمَّ شَیْئاً مِنْ وُلْدِهِ فَتَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَى أَبِیهِ وَ جَبْرَئِیلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِكَة (الكافي ،ج ،2ص)114
 . 8این روایت هم جالب است :عن بدر بن خلیل األسدي عن رجل من أهل الشام قال قال أمیر المؤمنین ص ،أول بقعة عبد اهلل علیها ظهر الكوفة
لما أمر اهلل المالئكة أن یسجدوا آلدم سجدوا على ظهر الكوفة( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)84

را امر به سجده كرد ،در راستاي همان مقام خلیفةاللهي است؛ و شیطان هم از این سجده سرپیچي كرد ،یعني نشان داد كه
مهمترین عاملي است كه ميكوشد مانع رسیدن انسان به مقام خلیفةاللهي شود؛ و این سرپیچياش ناشي از این است كه خود
را برتر ميبیند (استكبار ميورزد) و از ابتدا به مقام ویژه انسان كافر بوده است( .جلسه ،778حدیث)1
بحث تخصصي انسانشناسي:

ميدانیم كه فرشتگان كارگزاران الهي در تدبیر امور عالماند (نازعات )1/و هر آنچه خدا دستور دهد بيهیچ عصیاني انجام
ميدهند (تحریم .)6/خداوند آدم را خلیفه خود در زمین قرار داد و سپس به فرشتگان فرمود بر او سجده كنند .پس ،سجده
فرشتگان بر انسان بدین معناست كه آنها كامال براي رسیدن انسان به جایگاه نهایي خویش ،كه همان مقام خلیفةاللهي است،
كامال همراه و در اختیار اویند و ذرهاي انسان را در این مسیر تنها نميگذارند؛
به تعبیر دیگر ،اگر تدبیر عالم از طریق فرشتگان انجام ميشود و فرشتگان در مقابل خلیفةاهلل خاضع و مطیع محض هستند،
پس طبیعي است كه كسي كه به مرتبه خلیفةاللهي برسد ،تمام عالم زیر فرمان او قرار ميگیرد.
مقاماتي كه بر اساس آیات و روایات براي پیامبر اكرم ص و اهل بیت ایشان وجود دارد ،ناشي از همین است كه آنها به
باالترین جایگاه در مقام خلیفةاللهي رسیدهاند؛ چنانكه در برخي احادیث هم به اینكه اساساَ فلسفه سجده بر آدم ،وجود پنج
تن آلعبا بوده است ،تصریح شده است (مثال حدیث 7در جلسه)777
سرپیچي شیطان را هم در همین راستا باید فهمید .یعني در میان مخلوقات الهي ،فرشتگان درصددند كه انسان را در رسیدن
به مقام خلیفةاللهي یاري رسانند و شیطان تمام هم و غماش این است كه این مقام را از انسان انكار كند ،و این بدان معناست
كه مانع رسیدن انسان به این مقام شود.
« )7وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ»:
آیا سجده فرشتگان بر آدم ،سجده بر تمام انسانها بوده است یا فقط سجده بر یك شخص خاص؟
پاسخ:
در اینكه سجده بر یك شخص خاص ،به نام حضرت آدم ع رخ داده ،تردیدي نیست؛ اما آنچه از مجموع آیات و روایات
به نظر مي رسد این است كه وي به نمایندگي از نوع انسان در این جایگاه قرار گرفت؛ نه فقط به عنوان شخص خودش .اما
معناي نمایندگي نوع ،متفاوت است از اینكه این سجده را بر تمام انسانها بدانیم.
دلیل:
این سجده به خاطر مقام خالفت آدم بود ،و اشكالي كه فرشتگان گرفتند (آیا كسي را ميگذاري كه خونریزي كند و )...
و خدا هم اصل اشكال را رد نكرد ،بلكه به وجود ابعاد دیگر در آدم اشاره كرد؛ و معلوم است كه اشكال به شخص حضرت
آدم نبوده ،بلكه بر نوع انسان بوده است كه در میانش امكان دارد برخي چنان كنند.
بحث تخصصي انسانشناسي :معناي نمایندگي آدم از نوع انسان

درواقع با تعلیم اسماء به آدم ،نوع انسان یك ظرفیت عظیمي در عالَم پیدا كرد كه ميتواند به مقام خلیفةاللهي برسد ،مقامي
كه از فرشتگان هم برتر است و فرشتگان هم با سجده خود صددرصد در اختیار و مطیع او قرار ميگیرند .از طرف دیگر واضح
است كه فرشتگان در خدمت كافران و گناهكاران نیستند ،بلكه كافران و گناهكاران مسیر شیطان را در پیش گرفتهاند كه منكر
مقام خلیفةاللهي براي آدم بود .پس كافران و گناهكاران به اختیار خود از حركت به سمت مقام خلیفةاللهي صرف نظر كردهاند

و لذا دیگر مسجود فرشتگان نیستند .البته هرگاه توبه كنند و بخواهند آن گونه كه خدا دستور داده ،باشند ،مسجود فرشتگان
قرار ميگیرند ،یعني فرشتگان تماماً خاضع و مطیع آنها خواهند بود و آنها را در رسیدن به هدفشان یاري خواهند رساند.
« )8فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
ابلیس سجده نكرد ،سرباز زد و استكبار ورزید و از كافران بود.
ظاهرا این جمالت در پي هم ،در مقام تفسیر همدیگرند:
سجده نكرد .چرا؟ آیا عامل خارجياي مانع شده بود و یا غفلت كرده بود و ...؟ خیر ،بلكه سرپیچي و تمرد كرد( .پس
ميشود كسي خدا را بشناسد و در عین حال از دستور او سرپیچي كند)
چرا سرپیچي كرد؟ چون استكبار ورزید؛ چون دچار مرض خودبزرگبیني شده بود( .یكي از ریشههاي اینكه شخص،
عليرغم اینكه وظیفهاش را ميداند اما آن را انجام نميدهد ،خودبزرگبیني است)
چرا استكبار ورزید؟ چون از كافران بود و تسلیم حقیقت نبود( .ریشهايترین مشكل هر گناهكاري ،مشكلي در حوزه
اعتقادات است و آن ،تسلیم نبودن در برابر حقیقت است)
« )4اِبْلیسَ  ...كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
آیه نفرمود :از كافران شد؛ بلكه فرمود شیطان از كافران بود .چرا؟
الف .اشاره دارد به كفر و انكار شیطان در قبال دستور خدا .درست است كه شیطان دلیل سجده نكردن خود را این معرفي
كرد كه خود را برتر از آدم ميداند (اعراف )17/اما حقیقتش این است كه در مقابل خدا سركشي و گردنفرازي كرد و از این
جهت كه تصمیم گرفته بود كه حتي اگر خدا به او دستور دهد اطاعت نكند( ،جلسه ،778حدیث )1كافر بود( .یكبار دیگر
حدیث 8را از این منظر بخوانید)
ب .اشاره دارد به كفر و انكار شیطان در برابر مقام خلیفةاللهي انسان؛ چرا كه خودش را از ابتدا برتر از آدم ميدید
(اعراف)17/
ج .ميخواهد نشان دهد كه:
از طرفي ،عمل شخص ،ریشه در اعتقاداتش دارد :او استكبار ورزید؛ چرا؟ چون قبال كافر شده بود؛
و از طرف دیگر ،اعتقادات مخفي افراد در بحرانها و هنگام آزمایشهاست كه خود را نشان ميدهد :او قبال كافر بود ،براي
همین االن كه در معرض این اقدام قرار گرفت ،كفرش بروز كرد و استكبار ورزید.
د... .
« )1فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
ما انسانها موجودات عجیبي است:
شیطان مقام ما را انكار كرد و خدا او را به خاطر اینكه بر ما سجده نكرد ،از بهشت راند؛ آنگاه ما خدا را اطاعت نميكنیم
و شیطان را اطاعت ميكنیم!
شیطان مقام خلیفةاللهي ما را انكار كرد ،امروز هم بسیاري از انسانها دست به دست هم دادهاند تا با سوءاستفاده از نظریه
داروین ،و خالصه كردن تمام حقیقت انسان در افق ماده ،این مقام خود را انكار كنند! (جلسه ،166تدبر1؛ جلسه ،772تدبر)7
« )6وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ»:

راه رشد در نظام الهي ،آن هم تا مراتب بسیار باال براي همه باز است ،حتي براي بدترینها؛ پس هیچگاه نباید ناامید شد.
توضیح:
تا قبل از آفرینش انسان ،نه مخلوقي برتر از فرشتگان وجود داشت .شیطان هم بدترین موجود عالم است .این بدترین
موجود عالم ،با اینكه رگههاي كفر در وجودش بود ،اما [بر اثر اعمال خود] توانسته بود تا رده فرشتگان (كه تا قبل از آدم ،خود
را برترین مخلوقات الهي ميدانستند) باال رود ،تا حدي كه فرشتگان هم او را از خود تمییز ندهند (حدیث )7و وقتي خطابي
به فرشتگان برسد ،شامل حال او هم بشود.
اگر خودش سرپیچي نميكرد ،از آن مقام بیرونش نميكردند( .بر طبق روایات ،حتي اگر بعدا هم توبه ميكرد و االن هم
توبه كند ،خدا ميپذیرد) اما او كامالً ناامید است (در نكات ترجمه اشاره شد كه ابلیس به معناي «ناامید» است) و دیگر هیچ
انگیزهاي براي توبه ندارد؛ و كسي كه ناامید باشد ،در راه ابلیس قدم نهاده است.
« )2اِبْلیسَ  ...كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
ابلیس هم خدا را ميشناخت (چون به خدا قسم خورده و با او صحبت كرده :ص )27/و هم از وجود پیامبران و حتي
معصوم بودن آنها خبر داشت (چون خود را از فریفتن آنها ناتوان دانست :ص )28/و هم از وجود آخرت و معاد باخبر بود
(چون بعد از رانده شدن ،از خدا تا قیامت مهلت خواست :اعراف .)14/یعني به سه اصل اصلي اصول دین (توحید ،نبوت و
معاد) كامال آگاه بود .با این حال خدا او را از كافران دانست .پس ،كفر و ایمان صرفا شناختن و نشناختن نیست ،بلكه تسلیم
بودن در برابر حقیقتي كه ميشناسیم معلوم ميكند كه آیا واقعا كافریم یا مومن( .مطهري ،عدل الهي ،ص)812
« )2فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرینَ»:
شیطان خیلي عبادت كرده بود ،اما مشكلش این بود كه عبادتهایش واقعا عبادت و بندگي خدا نبود .بنده خدا كسي است
كه خدایيِ خدا را به رسمیت ميشناسد و آن گونه كه خدا دستور داده او را عبادت ميكند؛ نه آن گونه كه خودش ميپسندد.
شیطان حاضر بود به گونهاي دیگر و از نظر ظاهري بسیار جديتر خدا را عبادت كند ،اما این عبادت واقعا نبود ،خودخواهياي
بود كه خودش نامش را عبادت ميگذاشت( .حدیث)8
امروز هم بسیاري ميگویند براي خداپرستي ،دینداري و شریعت را منكرند و دنبال معنویت منهاي شریعت ميروند .به
زبان سادهتر ،برخي ميگویند ما نماز نميخوانیم ،اما با خدا هر وقت دلمان خواست مناجات ميكنیم .ظاهراً شیطان خوب
شاگرداني پرورش داده است!

 )111سوره بقره ( )1آیه 81
فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ

وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُال مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ
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ترجمه

و گفتیم :اي آدم! ت و و همسرت در بهشت ساكن شوید و با خیال راحت از هرجایي خواستید بخورید و به این درخت
نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهید بود.

نکات ترجمه

«اسْكُنْ» :ماده «سكن» نقطه مقابل «حركت» و «اضطراب» ميباشد و «سكینه» به معناي «وقار» هم از همین باب است و
«سُكّان» كشتي را هم از این جهت سكان گفتهاند كه كشتي را از اضطراب و حركتهاي نامتعارف حفظ ميكند (معجم المقاییس
اللغة ،ج ،8ص ) 22در واقع ،این ماده داللت بر استقرار در مقابل حركت دارد اعم از استقرار مادي ویا معنوي (التحقیق في
كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص )168و كاربرد این ماده در خصوص كسي كه جایي را براي توطن و زندگي برميگزیند بسیار
رایج است و اسم مكان «مسكن» از همین باب است .همچنین به فرد بشدت نیازمند نیز «مسكین» ميگویند (مفردات ألفاظ
القرآن ،ص )412چرا كه قدرت هر حركتي از او سلب شده است.
«رَغَداً» :معیشتِ «رَغَد» یا «رَغید» به معناي معیشت پاك و واسع (الطیِّب الواسع) است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )813و
در مجموع اشاره به حالتي از زندگي دارد كه انسان در رفاه (التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،4ص )122و خوشي و
گشایش كامل و بدون مانع بسر برد .به تعبیر دیگر« ،رغد» در جایي است كه انسان از سود كامل و فراوان و بيدردسر بهرهمند
شود (مجمع البیان ،ج ،1ص )13این كلمه در قرآن كریم سه بار به كار رفته كه دوتاي دیگر هر دو درباره جوامعي در دنیاست
كه نسبت به رغد ،یعني نسبت به نعمت یك زندگي راحت و بيدردسر ،كفران ورزیدند (بقره12/؛ نحل)117/
حدیث

 )1از امام حسن عسكري سالم اهلل علیه روایت شده است:
هنگامي كه خداوند عز و جل ابلیس را به خاطر سرپیچياش لعنت كرد و فرشتگان را به خاطر سجدهشان بر آدم و
اطاعتشان از خداوند عز و جل اكرام نمود ،به آدم و حوا دستور [رفتن] به سمت بهشت داد و فرمود« :اي آدم! تو و همسرت
در بهشت ساكن شوید و بخورید با خیال راحت از هرجایي خواستید» بدون هیچ سختياي «و نزدیك نشوید به این درخت»،
درخت علم محمد ص و آل محمد ص كه خداوند آن را براي آنها ،و نه غیر آنها از مخلوقاتش ،قرار داده است...
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص771
قَالَ الْإِمَامُ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِیسَ بِإِبَائِهِ ،وَ أَكْرَمَ الْمَلَائِكَةَ بِسُجُودِهَا لِآدَمَ ،وَ طَاعَتِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِآدَمَ وَ
حَوَّاءَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ قَالَ :یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال مِنْها مِنَ الْجَنَّةِ رَغَداً وَاسِعاً حَیْثُ شِئْتُما بِلَا تَعَبٍ وَ ال تَقْرَبا هذِهِ
الشَّجَرَةَ شَجَرَةَ عِلْمِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص الَّذِینَ آثَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا دُونَ سَائِرِ خَلْقِهِ...

1

 . 1در ادامه جمالتي آمده كه ممكن است از امام باشد یا از راوي :فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ شَجَرَةَ الْعِلْمِ فَإِنَّهَا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ خَاصَّةً دُونَ
غَیْرِهِمْ ،وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْهَا بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا هُمْ ،وَ مِنْهَا مَا كَانَ یَتَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ ص وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ -بَعْدَ إِطْعَامِهِمُ
الْمِسْكِینَ وَ الْیَتِیمَ وَ الْأَسِیرَ -حَتَّى لَمْ یُحِسُّوا بَعْدُ بِجُوعٍ وَ لَا عَطَشٍ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ .وَ هِيَ شَجَرَةٌ تَمَیَّزَتْ مِنْ بَیْنِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ .إِنَّ سَائِرَ أَشْجَارِ
الْجَنَّةِ [كَانَ] كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا یَحْمِلُ نَوْعاً مِنَ الثِّمَارِ وَ الْمَأْكُولِ وَ كَانَتْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ وَ جِنْسُهَا تَحْمِلُ الْبُرَّ -وَ الْعِنَبَ وَ التِّینَ وَ الْعُنَّابَ -وَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ
وَ الْفَوَاكِهِ وَ الْأَطْعِمَةِ .فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْحَاكُونَ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ ،فَقَالَ بَعْضُهُمْ :هِيَ بُرَّةٌ.وَ قَالَ آخَرُونَ :هِيَ عِنَبَةٌ .وَ قَالَ آخَرُونَ :هِيَ تِینَةٌ .وَ قَالَ آخَرُونَ :هِيَ
عُنَّابَةٌ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ تَلْتَمِسَانِ بِذَلِكَ دَرَجَةَ مُحَمَّدٍ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ] فِي فَضْلِهِمْ ،فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهُمْ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ دُونَ غَیْرِهِمْ ،وَ هِيَ
الشَّجَرَةُ الَّتِي مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -أُلْهِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مِنْ غَیْرِ تَعَلُّمٍ ،وَ مَنْ تَنَاوَلَ [مِنْهَا] بِغَیْرِ إِذْنِ اللَّهِ -خَابَ مِنْ مُرَادِهِ وَ عَصَى
رَبَّهُ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِینَ بِمَعْصِیَتِكُمَا وَ الْتِمَاسِكُمَا دَرَجَةً قَدْ أُوثِرَ بِهَا غَیْرُكُمَا -إِذَا أَرَدْتُمَاهَا بِغَیْرِ حُكْمِ اللَّه

 )7خواجه اباصلت هروي ميگوید :از امام رضا ع پرسیدم :یا ابن رسول اهلل! به من خبر دهید از درختي كه آدم و حوا از
آن خوردند كه چه بود ،چون مردم در آن اختالف دارند ،برخي روایت ميكند كه گندم بود ،و برخي روایت ميكنند كه انگور
بود ،و برخي روایت ميكنند كه آن درخت حسد بود.
فرمود :همه آنها حق است.
گفتم :پس معناي این وجوه عليرغم اختالفشان چیست؟
فرمود :اباصلت! بدرستي كه درخت بهشتي انواع [گوناگوني] را در بر دارد .مثال بوته گندم است و در آن انگور هم هست،
و مانند درختان دنیا نیست؛
و آدم ،هنگامي كه خداوند متعال با سجده فرشتگان بر او و وارد بهشت كردنش ،كرامتش بخشید ،با خود گفت :آیا خداوند
بشري را بهتر از من آفریده است؟
خداوند دانست كه در درون او چه مي گذرد؛ پس ندایش داد كه سرت را بلند كن ،آدم! و به ساق عرش بنگر.
پس وي به ساق عرش نگاه كرد و در آن نوشتهاي یافت كه :خدایي جز اهلل نیست ،محمد ص رسول خداست ،و علي بن
ابيطالب امیرالمومنین است و همسرش فاطمه سرور زنان عالَمین است و حسن و حسي سید جوانان اهل بهشتاند.
آدم گفت :پروردگارا ! اینها كیستند؟
خداوند عز و جل فرمود :اینها از ذریه تواند و از تو و از جمیع مخلوقاتن بهترند ،و اگر آنها نبودند تو را نميآفریدم و
بهشت و جهنم و آسمان و زمین را نميآفریدم؛ پس مبادا به چشم حسد بدانها بنگري كه تو را از جوارم بیرون ميكنم.
پس به چشم حسد در آنها نگریست و جایگاه آنان را آرزو كرد ،پس شیطان بر او مسلط شد تا اینكه از درختي كه خداوند
از آن نهي كرده بود ،خورد ،و [شیطان] بر حوا مسلط شد تا به چشم حسادت به فاطمه سالم اهلل علیها بنگرد تا اینكه او هم
همانند آدم از آن درخت خورد ،پس خداوند عز و جل آن دو را از جوار خود به زمین هبوط داد.
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،1ص822-826؛ معاني األخبار ،ص171-174
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ
بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَكَلَ مِنْهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ مَا كَانَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِیهَا فَمِنْهُمْ مَنْ
یَرْوِي أَنَّهَا الْحِنْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَرْوِي أَنَّهَا الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَرْوِي أَنَّهَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ.
فَقَالَ ع كُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ.
قُلْتُ فَمَا مَعْنَى هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا.
فَقَالَ یَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ شَجَرَةَ الْجَنَّةِ تَحْمِلُ أَنْوَاعاً فَكَانَتْ شَجَرَةُ الْحِنْطَةِ وَ فِیهَا عِنَبٌ وَ لَیْسَتْ كَشَجَرَةِ الدُّنْیَا وَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا
أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِإِسْجَادِ مَلَائِكَتِهِ وَ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فِي نَفْسِهِ هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّي فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَقَعَ
فِي نَفْسِهِ فَنَادَاهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ یَا آدَمُ وَ انْظُرْ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَوَجَدَ عَلَیْهِ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ ع یَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ وَ هُمْ خَیْرٌ مِنْكَ وَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِي وَ لَوْ لَا هُمْ مَا
خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ لَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ فَإِیَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْحَسَدِ فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِي فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ

الْحَسَدِ وَ تَمَنَّى مَنْزِلَتَهُمْ فَتَسَلَّطَ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ حَتَّى أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا وَ تَسَلَّطَ عَلَى حَوَّاءَ لِنَظَرِهَا إِلَى فَاطِمَةَ ع بِعَیْنِ
الْحَسَدِ حَتَّى أَكَلَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ كَمَا أَكَلَ آدَمُ ع فَأَخْرَجَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جَنَّتِهِ فَأَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَى الْأَرْضِ.
 )8امیرالمومنین علي علیهالسالم در فرازي از اولین خطبه نهجالبالغه به خلقت آدم پرداخته ،ميفرمایند:
سپس خداى سبحان آدم را در سرایي ساكن كرد كه زندگي اش در آن در كمال راحتي بود و جایگاهش را در آنجا امن
قرار داد و او را از ابلیس و دشمنياش بیم داد .امّا دشمن او بر نمىتافت كه او در سراي پایدار و همنشیني نیكان به سر برد،
پس او را فریفت تا [آدم] یقین [خود] را به شك او [= شیطان] و عزم [خود] را به سستي او فروخت .شادمانى بداد و بیم
خرید ،فریب خورد و پشیمانى كشید .سپس خداى سبحان در توبه را به روى او گشاد ،و كلمه رحمت بر زبان او نهاد ،و بدو
وعده بازگشت به جنّت داد ،و او را بدین سراى فرود آورد كه خانه رنج و امتحان است و زادن فرزندان.
نهج البالغه ،خطبه1
ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِیهَا عَیْشَهُ وَ آمَنَ فِیهَا مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِیسَ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَیْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ
وَ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ فَبَاعَ الْیَقِینَ بِشَكِّهِ وَ الْعَزِیمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِاالغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ
لَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَ أَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِیَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّرِّیَّة.
 )4از امیرالمومنین ع حدیثي طوالني نقل شده كه در فرازي از آن ميفرمایند:
 ...و امر و نهي ،وجه واحدي دارند؛ هیچ معنایي از معاني امر نیست مگر اینكه بعدش نهياي هست ،و هیچ وجهي از
وجوه نهي نیست مگر اینكه در كنارش امري قرار گرفته؛
و در این مطلب آشكارترین دلیل است كه هر امتي امامي ميخواهد كه به امرشان باور داشته باشد و امر و نهيشان كند
و حدود [مجازات ها] را در میان آنها اقامه كند و با دشمن بجنگد و غنائم را تقسیم كند و فرائض را واجب سازد و راههایي
كه به مصحلتشان است بدانها بنماید و آنها را از آنچه به ضررشان است بترساند؛
چرا كه امر و نهي یكي از اسباب بقاء خلق است وگرنه شوق و بیم ساقط ميشد و كسي بازداشته نميشد و تدبیر فاسد
ميگردید ،و این موجب هالكت بندگان در مساله بقاء و زندگيشان در [حوزههاي مربوط به] خوردنيها و نوشیدنيها و
خانهها و لباسها و ازدواج با زنان و حالل و حرام و امر و نهي بود؛ چرا كه خداوند آنها را به طوري آفریده كه از هیچ یك از
اینها بينیاز نیستند؛
و ما اولینِ خالئق  -كه حضرت آدم بود – را چنین یافتیم كه بقاء و حیاتش جز با امر و نهي نبود ،كه خداوند عز و جل
ميفرماید« :اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شوید و با خیال راحت از هرجایي خواستید بخورید و به این درخت
نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهید بود ».پس آنها را راهنمایي كرد به آنچه مایه نفع و بقاي آنها بود و نهیشان كرد از آنچه
مایه ضررشان بود ،سپس امر و نهي را در ذریه آنها تا روز قیامت قرار داد...
إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج ،1ص113-112؛ بحار األنوار ،ج ،32ص41
و روى السید المرتضى علي بن الحسین الموسوي في رسالة المحكم و المتشابه نقال من تفسیر النعماني باإلسناد اآلتي في
النصوص عن علي علیه السّالم قال:
 ...وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَجْهٌ وَاحِدٌ لَا یَكُونُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْأَمْرِ إِلَّا وَ یَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ نَهْیاً وَ لَا یَكُونُ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ النَّهْيِ إِلَّا
وَ مُقِرُّونَ بِهِ الْأَمْرَ وَ فِي هَذَا أَوْضَحُ دَلِیلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ یَقُولُ بِأَمْرِهِمْ فَیَأْمُرُهُمْ وَ یَنْهَاهُمْ وَ یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ یُجَاهِدُ

الْعَدُوَّ وَ یَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَ یَفْرِضُ الْفَرَائِضَ وَ یُعَرِّفُهُمْ أَبْوَابَ مَا فِیهِ صَلَاحُهُمْ وَ یُحَذِّرُهُمْ مَا فِیهِ مَضَارُّهُمْ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ أَحَدَ
أَسْبَابِ بَقَاءِ الْخَلْقِ وَ إِلَّا سَقَطَتِ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ لَمْ یَرْتَدِعْ وَ لَفَسَدَ التَّدْبِیرُ وَ كَانَ ذَلِكَ سَبَباً لِهَلَاكِ الْعِبَادِ فِي أَمْرِ الْبَقَاءِ وَ الْحَیَاةِ
فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْمَسَاكِنِ وَ الْمَلَابِسِ وَ الْمَنَاكِحِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ إِذْ كَانَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَخْلُقْهُمْ
بِحَیْثُ یَسْتَغْنُونَ عَنْ جَمِیعِ ذَلِكَ وَ وَجَدْنَا أَوَّلَ الْمَخْلُوقِینَ وَ هُوَ آدَمُ ع لَمْ یَتِمَّ لَهُ الْبَقَاءُ وَ الْحَیَاةُ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ «یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» فَدَلَّهُمَا عَلَى مَا فِیهِ نَفْعُهُمَا وَ بَقَاؤُهُمَا
وَ نَهَاهُمَا عَنْ سَبَبِ مَضَرَّتِهِمَا ثُمَّ جَرَى الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ فِي ذُرِّیَّتِهِمَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

1

 )1از امام صادق ع در مورد بهشت حضرت آدم ع سوال شد كه آیا از بهشتهاي دنیاست یا از بهشتها آخرت؟
فرمود :از بهشتهاي دنیا بود كه خورشید و ماه در آن طلوع ميكنند؛ و اگر از بهشتهاي آخرت بود آدم هیچگاه از آن
بیرون نميآمد و ابلیس هیچگاه در آن داخل نميشد.
تفسیر القمي ،ج ،1ص48؛ الكافي ،ج ،8ص742
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَنَّةِ آدَمَ أَ مِنْ جِنَانِ الدُّنْیَا كَانَتْ أَمْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ
الدُّنْیَا تَطْلُعُ فِیهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهَا أَبَداً آدَمُ وَ لَمْ یَدْخُلْهَا إِبْلِیس.
تدبر

« )1وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ»
خدا آدم را همراه با همسرش در بهشت ساكن كرد ،استفاده از همه چیز را هم براي او آزاد گذاشت .فقط یك درخت را
ممنوع كرد .چرا؟ چه ميشد اگر همان یك درخت را هم ممنوع نميكرد؟
بحث تخصصي انسانشناسي

از مهمترین عواملي كه موجب برتري انسان بر سایر موجودات ميشود ،برخورداري او از اختیار است؛ یعني اینكه با
اختیار خود مسیر كمال را طي ميكند؛ و این خیلي ارزشمندتر است از جایي كه موجودي نتواند جز خوبي انجام دهد (=
فرشتگان).
اما خود اختیار و آزادي عمل ،بخودي خود كمال نیست ،بلكه اختیار داشتن زماني عامل رشد شخصي ميشود كه در میان
گزینه هاي مختلفِ پیش رو ،مسیري براي ارتقاي شخص در كار باشد و شخص با اراده خود آن مسیر  -و نه هر گزینهاي كه
دلش خواست  -را انتخاب كند؛ و زماني این انتخاب ارادي معنادار است كه گزینههاي دیگر (یعني خروج از آن مسیر) هم
برایش جذابیت داشته باشد و اراده وي در این زمینه (در مقابل امیال و غرایز طبیعياش كه در هر حیواني وجود دارد) واقعا
نقش ایفا كند.
اینكه مسیر معیني در كار باشد و قرار باشد آن مسیر خاص را طي كند ،امكان ندارد مگر اینكه دستورالعمل خاصي در كار
باشد كه بگوید چگونه برو و چگونه نرو ،تا شخص درون مسیر حركت كند؛ به تعبیر دیگر ،وجود مسیر معین ،مستلزم وجود
امر و نهيهابي براي زندگي انسان است .پس ،اگر انجام برخي كارها واجب و برخي كارها ممنوع نباشد ،اینكه در میان
گزینههاي گوناگون یك مسیر معین طي شود ،بيمعنا خواهد بود.
 . 1وَ لِهَذَا اضْطُرَّ الْخَلْقُ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ إِمَامٍ مَنْصُوصٍ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَأْتِي بِالْمُعْجِزَاتِ ثُمَّ یَأْمُرُ النَّاسَ وَ یَنْهَاهُم...

براي همین است كه براي انسان ،حتي در بهشت نخستین ،كه به تعبیر روایات از جنس جنتهاي دنیاست (حدیث،)1
(یعني اختیار و انتخاب در آن معنا دارد و شخص ميتواند كار بد هم انجام دهد) باید امر ممنوع (و یا واجب)ي وجود داشته
باشد تا مقاومت وي در برابر آن ،امكان رسیدن به مقام ویژه انسان را مهیا سازد( .با توجه به این توضیحات ،یكبار دیگر
حدیث 4را مطالعه كنید)
« )7وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ»
شروع زندگي انسان از بهشت بود؛ آن هم نه زندگي منفرد ،بلكه زندگي با همسرش.
به تعبیر دیگر ،خدا انسان را براي خلیفه شدن «در زمین» آفریده بود اما الزمه آنكه بتواند در زمین خلیفه شود این بود كه
قبل از ورودش به زمین از بهشت گذر كرده باشد.
نکته تخصصی انسانشناسی

قبال درباره ثمرات تفكر دارویني در انسانشناسي اشاراتي شد( .جلسه ،166تدبر1؛ جلسه ،772تدبر )7و بیان شد این مقدار
از تئوري داروین كه ریشه انسان را به تكسلوليها و احتماال از آن به خاك برميگرداند ،لزوما مشكلي ندارد .آنچه مشكل دارد
این است كه این سابقه را تنها سابقه وجود آدمي ميداند .در حالي كه انسان یك سابقه دیگري هم دارد:
خدا انسان را از خاك آفرید ،از روح خود در او دمید ،و فرشتگان را هم به سجده كردن بر او واداشت :نكته مهم این
است كه این انسان از خاك آفریده شده ،ابتدا به بهشت رفت و سپس از آنجا به زمین رانده شد .پس انسان یك سابقه بهشتي
دارد كه این سابقه ،میل به بازگشت به وطن اصلیش را در او به ودیعه نهاده است؛ و ابعاد فطري وجود ما (مانند كمالطلبي،
زیبایيطلبي ،بينهایتطلبي ،حقیقتطلبي ،خیرخواهي و  )...كه به لحاظ مادي قابل تفسیر نیست و در حیوانات و سایر
موجودات عالم طبیعت یافت نميشود؛ همگي ریشه در این سابقه انسان دارد.
همین سابقه است كه انسان را با تمام موجودات عالم طبیعت متفاوت كرده است ،تا حدي كه حیوانيترین غریزه انسان،
یعني غریزه جنسي ،ریشه فرهنگيترین و غیرحیوانيترین نهاد جامعه بشري ،یعني «خانواده» شده است؛ زیرا آدم و همسرش
ابتدا در بهشت همدیگر را یافتند.
(توجه :خانواده در انسان ،تفاوت بسیار شدیدي با خانواده در حیوانات دارد .خانواده در حیوانات یا صرفا براي نگهداشتن
بچه است تا بتواند مستقل شود ویا كامال تقسیم كار اجتماعي از پیش تعیین شدهاي را رقم ميزند .اما در انسان ،خانواده بستر
اولین آموزشها و تربیتها ،بویژه آموزش زبان و توانایي درك فرهنگهاي متنوع اكتسابي و شكلگیري شخصیت ویژه و متمایز
از دیگران است)
« )8كُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ»
انسان از همان اول هم ،حتي وقتي همه چیز را داشت ،همین كه از یك چیزي منعش كردند ،بدان حرص ورزید!
و البته ،خدا این خصلت انسان را ميدانست؛ ولي نگفت چون منع مایه حرص بیشتر ميشود اصال منعي در كار نباشد.
نكته تخصصي انسانشناسي

اگرچه غالبا منع ،مایه حرص بیشتر ميشود؛ اما از این مقدمه لزوما نميتوان نتیجه گرفت كه باید همه منعها را از پیش
روي انسان برداشت .گاه منع مایه حرص ميشود؛ اما وجود این منع یك فلسفهاي دارد كه آن فلسفه ،اهمیتش بیشتر است از
كنترل حرص ناشي از منع؛ و گاه با اینكه منع مایه حرص ميشود؛ اما چهبسا برداشتن منع و باز بودن راه ،به نحو دیگري

حرص را افزون كند ،كه نمونهاش را در آزادي جنسي دنیاي مدرن ميتوان مشاهده كرد كه برداشتن موانع ،نهتنها حرص افراد
را كم نكرده ،بلكه همچنان تجارت پورونوگرافي در راس تجارتهاي درآمدزا در جهان است و هر روز روشهاي جدیدي از
روابط عجیب و غریب جنسي ابداع ميشود تا بتواند حرص فزاینده بشر «آزاد» را اندكي سیراب كند.
« )4ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ»
و توجه شود كه ریشه این ممنوعیت ،ظلم دانسته شده است؛ و واضح است كه این ظلم ،ظلم به خود است ،نه ظلم به
دیگران .و در واقع ،ریشه همه ظلمها ظلم به خود است :كسي كه خودش را درست بشناسد و بتواند به خودش ظلم نكند ،به
دیگران ظلم نخواهد كرد .براي همین است كه آزادي معنوي مقدمهاي ضروري براي رسیدن به آزادي اجتماعي (وضعیت
اجتماعياي كه به كسي ظلم نشود) است( .مطهري ،آزادي معنوي)
« )1ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ»
آیا وقتي دستوري از جانب خدا ميآید باید حتما فلسفهاش را هم بگویند؟
در این آیه هم به فلسفه نهي اشاره شده و هم نشده است .اشاره شده چون فرموده «از ظالمان خواهید شد» و اشاره نشده
چون این جمله مانند این است كه بگویند گناه نكن چون گناهكار ميشوي .به تعبیر دیگر ،در این حد اشاره شده كه انجام این
كار نوعي ظلم است و ظلم براي روح انسان ضرر دارد؛ اما اینكه مشخصا انجام این كار چه اثري در روح ميگذارد ،بیان نشده
است.
« )6ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ»
این درخت چه بوده است .روایات متعددي درباره آن آمده است :از برخي روایات كه آن را چیز بسیار خوبي قلمداد
ميكنند مانند علم حضرت محمد و آل محمد ص (حدیث )1تا روایاتي كه آن را یك گیاه عادي (مانند گندم و انگور) قلمداد
ميكنند تا روایاتي كه آن را یك امر بسیار بد (حسد) معرفي ميكنند .در حدیث 8در دو گام به زیبایي تمام بین این روایات
جمع كرده است:
در گام اول فرموده كه درختهاي بهشتي مانند درختهاي دنیا تك محصولي نیستند ،بلكه در آن واحد ميتوانند چند میوه
بدهند .اما ممكن است اشكال بشود كه این در مورد میوههاي آن.
اما چگونه از خیلي خوب (علم اهل بیت ع) تا خیلي بد (حسد) تعبیر شده است .اینجاست كه روایت گام دوم را برميدارد
كه :خود این درخت مقامي بسیار باال بوده (علم اهل بیت) اما كسي كه تحمل آن مقام را ندارد اگر دنبالش برود و بخواهد
بناحق آن را به دست آورد ،این درخت براي او بدترین رذیله (حسد) محسوب ميشود.
نكته تخصصي عرفاني

عرفا سفرهاي چهارگانهاي براي انسان برميشمرند .سفر اول حركت به سمت خداست .در سفر دوم ،شخص محو جمال
و جالل خداوند شده و اصال متوجه غیر نیست .این مقام فناست كه حتي شخص متوجه خود نیست و مقام وحدت محض و
مقام جمع است (= جمع و اضمحالل همه كثرات در وحدت) .اما در سفرهاي سوم و چهارم ،شخص در حالي كه كامال خدایي
شده ،اما از منظر خدایي در عالم مينگرد و كثرات را هم ميبیند .این مقام بقاء بعد الفناست كه به آن مقام جمعالجمعي هم
ميگویند (با گذر از مقام جمع ،حاال بین وحدت و كثرت هم جمع كرده).

آدم تا در بهشت بود ،در مقام فنا بود و دنیا را نميدید .اما فهمید كساني هستند كه مقامي باالتر دارند و آرزو كرد به مقام
آنها برسد؛یعني هم دنیا و كثرات را ببیند و هم ذرهاي از وحدت خارج نشود .خوردن از آن درخت ،هم خوردن گندم بود (به
عنوان دیدن دنیوي)و هم طمع و حسد بود و هم درصدد علم اهل بیت برآمدن؛ اما نتوانست بین وحدت و كثرت جمع كند و
به مقام بقاي بعد از فناء برسد؛ بلكه توجهش معطوف به كثرت شد و از وحدت فروماند و از فنا خارج شد و توجهاش به
خودش جلب شد و به زمین و عالم كثرت رانده شد.
اما چارهاي نبود ،زیرا كسي كه ميخواهد به مقام بقاي بعد از فنا برسد باید كه از مقام كثرت عبور كند .آدم هم توبه كرد
و به او وعده برگشت به بهشت دادند ،كه عليالقاعده این برگشت او رفتن به مرتبه باالتري بوده كه اساسا براي آن آفریده شده
بود ،یعني همان مقام خلیفةاللهي كه مقام جمعالجمعي است.

 )116سوره بقره ( )1آیه  86فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حينٍ
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ترجمه

پس شیطان از آن لغزانیدشان و از آنچه در آن بودند بیرونشان راند؛ و گفتیم هبوط كنید در حالي كه با همدیگر دشمناید
و براي شما در زمین قرارگاه و بهرهمندياي تا مدتي هست.
نکات ترجمهای و نحوی

«أَزَلَّهُمَا»« :ازلّ» باب افعال از ماده «زلل» ميباشد كه در اصل به معناي لغزیدن و سُر خوردن غیر عمدي است ،آب «زالل»
را بدین زالل گویند كه به خاطر رقیق بودنش روي زبان ميلغزد و فروميرود؛ و مكان لغزنده را «مَزِلّة» ميگویند و «تزلزل» به
معناي «اضطراب» است و تكرار حروف آن داللت بر تكراري معناي زلل در آن ميكند چنانكه در مورد «زلزله» هم همین گونه
است .به گناه غیرعمدي « زَلَّت» گویند گویي كه خطاكار از راه صواب لغزیده است؛ و «أزلّ» به معناي انجام كاري است كه
دیگري به لغزش افتد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،8ص4؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )821و برخي گفتهاند معناي «ازالل» (مصدر
أزلّ) شبیه معناي ازاله (زایل كردن و زدودن) است با این تفاوت كه به ازالهي یكدفعهاي ،ازالل گویند (الفروق في اللغة،
ص ) 822و الزم به ذكر است كه در قرائات سبعه ،حمزه ،و در میان قرائات شاذ ،اعمش و حسن بصري این كلمه را «أزالهما»
خواندهاند.

1

«اهْبِطُوا» :ماده «هبط» در اصل به معناي نزول و پایین آمدن ،و نقطه مقابل «ارتفاع» و «رفعت یافتن» است( .كتاب العین،
ج ،4ص71؛ معجم المقاییس اللغة ،ج ،6ص )82برخي گفتهاند هبوط نزولي است كه قهري و غیر اختیاري باشد و در معناي

 . 1در البحر المحیط ،ج ،1ص 762گفته« :قرأ الحسن و أبو رجاء و حمزة :فأزالهم» و در الكامل المفصل في القرائات االربعه عشر این را قرائت
حمزه و اعمش دانسته است.

آن ،برخالف نزول ،نوعي استخفاف نهفته است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )287اما برخي دیگر ،تفاوت نزول و هبوط را در
این دانستهاند كه هبوط نزولي است كه اقامت در پي دارد (الفروق في الغة ،ص)768
جمله «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» در مقام حال براي «اهْبِطُوا» ميباشد( .إعراب القرآن ،ج ،1ص)46
«مُسْتَقَرٌّ» :از ماده «قرر» ميباشد .برخي گفتهاند "این ماده بر دو معناي متفاوت داللت ميكند ،یكي معناي «سردي» است
چنانكه «القُرّ» به معناي «سرما» و «یومٌ قَرٌّ و قارٌّ؛ و لیلة قَرَّةٌ و قارَّة» به معناي روز سرد و شب سرد است و درباره وجه تسمیه
عبارت «أقَرَّ اللَّهُ عینَك» و تعبیر «قُرّة العین» (كه در فارسي به صورت :چشمت روشن! روشنيِ چشم تعبیر ميشود) هم گفته
شدد چون اشك شوق ،سرد است اما اشك غم گرم است؛ و معناي دوم را «تمكن» (=جاي گرفتن) دانستهاند كه «استقرار» از
همین ماده است و «اقرار» هم نقطه مقابل انكار و زیر بار حق نرفتن ،را هم از این جهت اقرار گفتهاند كه كسي كه به حقي
اقرار ميكند آن حق را در جاي مناسب خود قرار داده است؛ و برخي وجه تسمیه عبارت «أقَرَّ اللَّهُ عینَك» را از این معناي «قرر»
دانسته و گفتهاند كه بدین معناست كه خدا كاري كند كه او به حق خود برسد و راضي شود و چشم به دارایي دیگران ندوزد".
(معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص )2-2اما برخي این دو معنا را به هم برگردانده و گفتهاند "اصل «قرر» به معناي این است كه
چیزي در جایي ثابت و مستقر شود و سرما را از این جهت «القُرّ» گفتهاند كه اقتضاي سكون دارد ،برخالف گرما كه اقتضاي
حركت دارد؛ و اقرار هم به معناي اثبات (ثابت كردن) است؛ و معتقدند چهبسا تعبیر «قِرْنَ فِي بُیُوتِكُن :در خانههاي خود بمانید»
(احزاب )88/كه خطاب به زنان پیامبر بوده ،اصلش «إقرِرن» و از همین ماده «قرر» است كه یكي از «ر»هاي آن براي تخفیف
در كالم افتاده است همانند «فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» (واقعه )61 /كه اصلش «ظللتم» بوده است( ".مفردات ألفاظ القرآن ،ص)667
حدیث

 )1در تفسیر منسوب به امام حسن عسكري آمده است:
«پس شیطان از آن لغزانیدشان و بیرونشان راند» با وسوسه و فریبش «از آنچه در آن بودند؛ و گفتیم »:اي آدم و اي حوا و
اي مار و اي ابلیس! «هبوط كنید در حالي كه با همدیگر دشمناید»؛ آدم و حوا و فرزندانشان دشمن مار خواهند بود و ابلیس
و مار و فرزندان این دو دشمنان شمایند؛ «و براي شما در زمین قرارگاه» و منزلي و جایي براي زندگيتان «و بهرهمندياي
هست» كه از آن بهره ببرید «تا هنگامي» كه مرگ برسد ...
[بعد از توضیحاتي ،دوباره به جمله اخیر برميگردند و توضیح ميدهند]:
سپس خداوند عز و جل به آدم و حوا و ابلیس و مار كه آنها را هبوط داده بود ،فرمود« :و براي شما در زمین قرارگاهي
است» :جایگاهي است كه در آن زندگي كنید و شبها و روزهایش شما را به سعي و تالش براي آخرت ميخواند ،پس خوشا
به حال كسي كه از آن براي سراي باقي توشهاي برگیرد و «بهرهمندياي تا مدتي» یعني براي شما در زمین بهرهاي هست تا
هنگام مرگتان ،زیرا خداوند متعال زراعات و میوهها را از زمین براي شما بیرون ميآورد ،و با زمین است كه شما را پاك ميكند
و نعمت به شما ميبخشد ،و همچنین در آن است كه با بالها امتحانتان ميكند :گاه لذت نعمتهاي دنیا را به شما ميچشاند تا
تا شما را به یاد نعمت خالص آخرت بیندازد در قبال نعمت دنیا كه رو به نقصان ميگذارد و هدر ميرود تا در آن زهد بورزید
و آن را كوچك و حقیر بشمرید ،و گاه با بالهاي دنیا امتحانتان مي كند كه در خالل آن رحمتهایي است و در مضاعف شدنش
نعمتهایي است كه خداوند با آن امور ناخوشایندي را از شخص مبتال دفع ميكند ،تا با اینها شما را از عذاب جاودانهاي بیم
دهد كه هیچ قرین عافیت نخواهد بود و در مضاعف شدنش هیچ راحت و رحمتي وجود ندارد.

التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص 774و 772
1فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما بِوَسْوَسَتِهِ وَ غُرُورِهِ مِمَّا كانا فِیهِ مِنَ النَّعِیمِ وَ قُلْنَا یَا آدَمُ وَ یَا حَوَّاءُ وَ یَا أَیَّتُهَا الْحَیَّةُ وَ یَا
إِبْلِیسُ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ وُلْدُهُمَا عَدُوٌّ لِلْحَیَّةِ ،وَ إِبْلِیسُ وَ الْحَیَّةُ وَ أَوْلَادُهُمَا أَعْدَاؤُكُمْ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ مَنْزِلٌ وَ مَقَرٌّ لِلْمَعَاشِ وَ مَتاعٌ مَنْفَعَةٌ إِلى حِینٍ الْمَوْتِ.
ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ :لِلَّذِینَ أَهْبَطَهُمْ مِنْ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ إِبْلِیسَ وَ الْحَیَّةِ« :وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ» مَقَامٌ فِیهَا تَعِیشُونَ ،وَ تَحُثُّكُمْ
لَیَالِیَهَا وَ أَیَّامَهَا إِلَى السَّعْيِ لِلْآخِرَةِ ،فَطُوبَى لِمَنْ (تَزَوَّدَ مِنْهَا) لِدَارِ الْبَقَاءِ وَ «مَتاعٌ إِلى حِینٍ» لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَنْفَعَةٌ إِلَى حِینِ مَوْتِكُمْ،
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهَا یُخْرِجُ زُرُوعَكُمْ وَ ثِمَارَكُمْ ،وَ بِهَا یُنَزِّهُكُمْ وَ یُنْعِمُكُمْ ،وَ فِیهَا أَیْضاً بِالْبَلَایَا یَمْتَحِنُكُمْ .یُلَذِّذُكُمْ بِنَعِیمِ الدُّنْیَا تَارَةً
لِیُذَكِّرَكُمْ نَعِیمَ الْآخِرَةِ الْخَالِصَ ،مِمَّا یَنْقُصُ نَعِیمَ الدُّنْیَا وَ یُبْطِلُهُ ،وَ یُزَهِّدُ فِیهِ وَ یُصَغِّرُهُ وَ یُحَقِّرُهُ .وَ یَمْتَحِنُكُمْ تَارَةً بِبَلَایَا الدُّنْیَا الَّتِي
[قَدْ] تَكُونُ فِي خِلَالِهَا (الرَّحَمَاتُ ،وَ فِي تَضَاعِیفِهَا النِّعَمُ الَّتِي) تُدْفَعُ عَنِ الْمُبْتَلَى بِهَا مَكَارِهُهَا لِیُحَذِّرَكُمْ بِذَلِكَ عَذَابَ الْأَبَدِ الَّذِي لَا
یَشُوبُهُ عَافِیَةٌ ،وَ لَا یَقَعُ فِي تَضَاعِیفِهِ رَاحَةٌ وَ لَا رَحْمَةٌ.
 )7از امیرالمومنین ع روایت شده است كه یهودياي نزد پیامبر خدا ص آمد و سواالتي كرد و از جمله سواالتش این بود
كه چرا خداوند روزه را بر امت تو سي روز واجب ساخت در حالي كه در امتهاي قبلي بیش از این بود؟
پیامبر ص فرمودند :هنگامي كه آدم از آن درخت خورد در شكمش سي روز باقي ماند ،پس خداوند بر ذریه او سي روز
گرسنگي و تشنگي را واجب كرد و آنچه [در بین این سي روز] ميخورند تفضلي از جانب خداوند عز و جل بر آنهاست .بر
آدم چنین گذشت و به همین جهت خدا بر امت من چنین مقرر كرد .سپس رسول خدا ص این آیه را تالوت فرمود« :بر شما
روزه نوشته شد همان گونه كه بر كساني كه قبل از شما بودند روزه نوشته شد تا تقوا پیشه كنید ،در روزهایي معدود»
یهودي گفت :راست گفتي اي محمد ص!
الخصال ،ج ،7ص181-182

 . 1عبارات قبلش چنین است :قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها عَنِ الْجَنَّةِ بِوَسْوَسَتِهِ وَ خَدِیعَتِهِ وَ إِیهَامِهِ [وَ عَدَاوَتِهِ] وَ غُرُورِهِ ،بِأَنْ بَدَأَ بِآدَمَ فَقَالَ:
ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَیْنِ إِنْ تَنَاوَلْتُمَا مِنْهَا تَعْلَمَانِ الْغَیْبَ ،وَ تَقْدِرَانِ عَلَى مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقُدْرَةِ «أَوْ تَكُونا
مِنَ الْخالِدِینَ» لَا تَمُوتَانِ أَبَداً «وَ قاسَمَهُما حَلَفَ لَهُمَا إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِینَ» وَ كَانَ إِبْلِیسُ بَیْنَ لَحْیَيِ الْحَیَّةِ أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ ،وَ كَانَ آدَمُ یَظُنُّ أَنَّ الْحَیَّةَ
هِيَ الَّتِي تُخَاطِبُهُ ،وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ إِبْلِیسَ قَدِ اخْتَبَأَ بَیْنَ لَحْیَیْهَا .فَرَدَّ آدَمُ عَلَى الْحَیَّةِ :أَیَّتُهَا الْحَیَّةُ هَذَا مِنْ غُرُورِ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ كَیْفَ یَخُونُنَا رَبُّنَا أَمْ كَیْفَ
تُعَظِّمِینَ اللَّهَ بِالْقَسَمِ بِهِ وَ أَنْتِ تَنْسُبِینَهُ إِلَى الْخِیَانَةِ وَ سُوءِ النَّظَرِ ،وَ هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِینَ أَمْ كَیْفَ أَرُومُ التَّوَصُّلَ إِلَى مَا مَنَعَنِي مِنْهُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ ،وَ أَتَعَاطَاهُ
بِغَیْرِ حِكْمَةٍ فَلَمَّا أَیِسَ إِبْلِیسُ مِنْ قَبُولِ آدَمَ مِنْهُ ،عَادَ ثَانِیَةً بَیْنَ لَحْیَيِ الْحَیَّةِ فَخَاطَبَ حَوَّاءَ مِنْ حَیْثُ یُوهِمُهَا أَنَّ الْحَیَّةَ هِيَ الَّتِي تُخَاطِبُهَا ،وَ قَالَ :یَا حَوَّاءُ
أَ رَأَیْتِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الَّتِي كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَهَا عَلَیْكُمَا ،قَدْ أَحَلَّهَا لَكُمَا بَعْدَ تَحْرِیمِهَا لِمَا عَرَفَ مِنْ حُسْنِ طَاعَتِكُمَا لَهُ ،وَ تَوْقِیرِكُمَا إِیَّاهُ وَ ذَلِكِ أَنَّ
الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِینَ بِالشَّجَرَةِ الَّذِینَ مَعَهُمْ حِرَابٌ یَدْفَعُونَ عَنْهَا سَائِرَ حَیَوَانِ الْجَنَّةِ لَا تَدْفَعُكِ عَنْهَا إِنْ رُمْتِهَا فَاعْلَمِي بِذَلِكِ أَنَّهُ قَدْ أُحِلَّ لَكِ ،وَ أَبْشِرِي
بِأَنَّكِ إِنْ تَنَاوَلْتِهَا قَبْلَ آدَمَ كُنْتِ أَنْتِ الْمُسَلِّطَةَ عَلَیْهِ ،الْآمِرَةَ النَّاهِیَةَ فَوْقَهُ .فَقَالَتْ حَوَّاءُ :سَوْفَ أُجَرِّبُ هَذَا .فَرَامَتِ الشَّجَرَةَ فَأَرَادَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَدْفَعَهَا عَنْهَا
بِحِرَابِهَا .فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهَا :إِنَّمَا تَدْفَعُونَ بِحِرَابِكُمْ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ یَزْجُرُهُ ،فَأَمَّا مَنْ جَعَلْتُهُ مُمَكَّناً مُمَیِّزاً مُخْتَاراً ،فَكِلُوهُ إِلَى عَقْلِهِ الَّذِي جَعَلْتُهُ حُجَّةً
عَلَیْهِ ،فَإِنْ أَطَاعَ اسْتَحَقَّ ثَوَابِي ،وَ إِنْ عَصَى وَ خَالَفَ [أَمْرِي] اسْتَحَقَّ عِقَابِي وَ جَزَائِي .فَتَرَكُوهَا وَ لَمْ یَتَعَرَّضُوا لَهَا ،بَعْدَ مَا هَمُّوا بِمَنْعِهَا بِحِرَابِهِمْ .فَظَنَّتْ
أَنَّ اللَّهَ نَهَاهُمْ عَنْ مَنْعِهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَحَلَّهَا بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا .فَقَالَتْ :صَدَقَتِ الْحَیَّةُ ،وَ ظَنَّتْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَهَا هِيَ الْحَیَّةُ ،فَتَنَاوَلَتْ مِنْهَا وَ لَمْ تَنَكَّرْ مِنْ نَفْسِهَا
شَیْئاً .فَقَالَتْ لِآدَمَ :أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الشَّجَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَیْنَا قَدْ أُبِیحَتْ لَنَا تَنَاوَلْتُ مِنْهَا فَلَمْ تَمْنَعْنِي أَمْلَاكُهَا ،وَ لَمْ أُنْكِرْ شَیْئاً مِنْ حَالِي (فَذَلِكَ حِینَ) اغْتَرَّ آدَمُ
وَ غَلِطَ فَتَنَاوَلَ فَأَصَابَهُمَا [مَا] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّقِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ:
جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ عَلَى
أُمَّتِكَ بِالنَّهَارِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ فَرَضَ عَلَى الْأُمَمِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِيَ فِي بَطْنِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً
فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّیَّتِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ الَّذِي یَأْكُلُونَهُ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ كَذَلِكَ كَانَ عَلَى
آدَمَ فَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِي ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْآیَةَ «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ» قَالَ الْیَهُودِيُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّد.
 )8از امام صادق ع روایت شده است:
حضرت موسي ع از پ روردگارش خواست كه دیداري با حضرت آدم ع داشته باشد .هنگامي كه به هم رسیدند ،حضرت
موسي ع گفت :پدرجان! مگر نه این بود كه خدا تو را به دست خویش آفرید و از روح خود در تو دمید و فرشتگانش را به
سجده بر تو واداشت و به تو دستور داد كه از آن درخت نخوري ،چرا از او سرپیچي كردي؟
گفت :موسي! چه مدت قبل از آفرینشم حكایت خطاي من را در تورات یافتي؟
گفت :سي هزار سال قبل از اینكه آدم آفریده شود.
گفت :مطلب همین است.
امام صادق فرمود :آدم حجتي [قانع كننده] بر موسي ارائه كرد.
تفسیر القمي ،ج ،1ص44
قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُوسَى ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ
ع فَجَمَعَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى یَا أَبَهْ أَ لَمْ یَخْلُقْكَ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ
فَلِمَ عَصَیْتَهُ فَقَالَ یَا مُوسَى بِكَمْ وَجَدْتَ خَطِیئَتِي قَبْلَ خَلْقِي فِي التَّوْرَاةِ قَالَ بِثَلَاثِینَ أَلْفَ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ خُلِقَ آدَمُ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ قَالَ
الصَّادِقُ ع فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ع.
تدبر

« )1فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى
حینٍ»
خدا در بهشت هر خوردنياي را مجاز كرد و به آدم و حوا فرمود فقط سراغ یك درخت نروید .شیطان هم دقیقا روي
همان منع سرمایه گذاري كرد تا آنها را لغزاند و از جایگاهشان به در آورد .وقتي از وضعیت اصلي خود خارج شدند خدا آنها
را به زمین فروفرستاد و زندگي زمیني را با سه ویژگي معرفي كرد:
 دشمني بین آنها با همدیگر (ظاهرا بین شیطان با انسان) استقرار محدود در زمین براي انسانها -بهرهوري محدود در زمین براي انسانها

و چه بسا تاكید بر این سه ویژگي بدین جهت است كه اگر انسان این سه ویژگي را بفهمد و متناسب با آنها زندگي كند
(یعني شیطان را واقعا دشمن خود بگیرد :فاطر6/؛ و استقرار و بهرهوري خود را موقت بداند) به بهشت برميگردد؛ اما اگر اینها
را نفهمد یا متناسب با این فهم زندگي خود را سامان ندهد ،دیگر روي بهشت را نخواهد دید.
« )7فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها»:
تعبیر «ازلّ :لغزاند» براي اقدام شیطان تعبیر بسیار قابل توجهي است :شروع كار شیطان همواره با لغزاندن است نه مواجهه
رویارو و درگیري واضح .انحراف همواره از یك لغزش كوچك آغاز ميشود .كسي كه امروز نسبت به یك لغزش كوچك
بياعتنا بود ،فردا ممكن است جنایتكارترین موجود جهان شود.
« )8فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فیهِ»:
شیطان لغزشي ایجاد كرد تا آدم و حوا از وضعیتي كه در آن بودند ،بیرون شوند:
شیطان در بهشت جایي ندارد ،اما با بهشت و بهشتیان به جد كار دارد .تمام همّ و غمّش این است كه بهشتياي در بهشت
نماند؛ لذا عليالقاعده سرمایهگذاري شیطان براي انسان مومن بسیار بیشتر است تا سرمایهگذاریش براي انسانهاي كافر.
اگر ميكوشیم در مسیر خدا گام برداریم باید حضورش و تالشش در زندگیمان را جديتر بگیریم.
« )4فَأَزَلَّ«هُمَا» الشَّیْطانُ  ...فَأَخْرَجَ«هُما»  ...وَ قُلْنَا اهْبِطُ«وا» بَعْضُ«كُمْ» لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَ«كُمْ» فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ »...
به ضمیرها دقت شود :دو ضمیر اول تثنیه (ناظر به دو نفر :آدم و حوا) است ولي خطابهاي خدا همگي جمع است .چرا
این خطابها جمع آمده است؟
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الف .خطابهاي خدا عالوه بر آدم و حوا ،شامل ابلیس هم ميشود و منظور از دشمني ،دشمني بین آدم و حوا و ابلیس
است( .حدیث )1و استقرار و بهرهوري از زمین نیز هم مربوط به آدم و حواست و هم مربوط به شیطان.
ب .آدم و حوا نماینده نوع انسان بودند (جلسه ،774تدبر )7و با رانده شدنشان از بهشت ،در واقع همه انسانها به زمین
هبوط كردند و منظور از دشمني هم دشمنياي است كه در زندگي زمیني بین انسانها به وقوع ميپیوندد؛ و استقرار و بهرهوري
محدود هم مربوط به انسانهاست( .شاهدي بر اینكه فرزندان آدم هم در این خطابات با آدم شریكند آیه  11سوره اعراف است
كه ميفرماید «شما» را آفریدیم سپس به فرشتگان دستور دادیم كه بر «آدم» سجده كنند)
 .1در مجمعالبیان ،ج ،1ص 1 132-132قول در این زمینه مطرح شده است( :كه چهار قول آن ،یعني همگي غیر از قول پنجم ،قبال در أمالي
المرتضى ،ج ،7ص 112-114آمده است):
 )1آدم و حوا و ابلیس (زجاج) و در جواب این اشكال كه شیطان قبال رانده شده بود پاسخ ميدهد كه اوال رانده شدن غیر از هبوط به ارض است
و ثانیا ممكن است كه این آیه دارد وضعیت كلياي كه براي آنها جداجدا رخ داد بیان كند.
 )7آدم و حوا و مار ،كه اشكال شده كه اوال خطاب قرار دادن موجودي كه خطاب را نميفهمد جالب نیست و ثانیا وقتي اسمي از مار در آیات
نیامده كنایه از او زیبا نیست.
 )8آدم و حوا و ذریهاش
 )4آدم و حوا ،و در زبان عربي اینكه گاه براي دونفر تعبیر جمع بیاید ممكن است مانند آیه «إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِینَ»
(انبیاء )22/كه منظور حكم داود و سلیمان است
 )1آدم و حوا و وسوسه (حسن بصري) كه بسیار دیدگاه ضعیفي است.
اما به ازاي این  1قول ،درباره بعضكم لبعض عدو دو قول است :دشمني بین انسانها و شیاطین؛ دشمني بین خود انسانها.

ج... .
« )1قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»:
هبوط با دشمني گره خورده است؛ پس ،فرشتگان هم كه در آدم تنها خونریزي و فساد را ميدیدند (بقره ،)82/انسان را
فقط در افق هبوط تحلیل ميكردند.
نكته تخصصي انسانشناسي

قبال اشاره شد كه تحت تاثیر آراء داروین ،اصل تنازع بقا در جامعه انساني ،و اینكه «انسان گرگ انسان است» ،به رسمیت
شناخته شد (جلسه ،772تدبر .)7این آیه هم بصراحت اعالم ميكند كه هبوط با دشمني گره خورده است.
در واقع ،مادام كه انسان را فقط در افق انسانِ هبوط یافته تحلیل كنیم ،حق با كساني است كه تنازع بقا را مهمترین اصل
انسانشناسي و جامعهشناسي قلمداد ميكنند؛
اما اگر به یاد داشته باشیم كه این انسان هبوط یافته ،قبال سابقه بهشتي بودن داشته و اگر زندگي درستي در پیش گیرد بعدا
هم دوباره به این بهشت برخواهد گشت ،خواهیم دید كه این دشمني چارهپذیر است.
اما در مجموع باید به یاد داشت كه چاره این دشمني در میان بشر تنها و تنها در گروي این است كه از این هبوط به
درآید .به تعبیر دیگر ،شعار صلح و مدارا و گفتگوي تمدنها و  ...تنها و تنها در میان مردماني قابلیت اجرا دارد و از حد شعار
فراتر ميرود كه تصمیم گرفته باشند از افق هبوط به درآیند :نميتوان زندگي دنیامدارانه را برگزید و به شعارهاي صلح و
گفتگوي تمدنها امید بست؛ همان گونه كه نميتوان با گرگها ،مادام كه گرگ هستند ،پیمان صلح امضا نمود.
« )6لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حینٍ»
با هبوط ما در زمین مستقر شدهایم و از زمین بهره ميبریم ،اما هم استقرار و هم بهره ما از زمین محدود است.
«الي حینٍ» را برخي روایات «تا مرگ» و برخي روایات «تا قیامت» تفسیر كردهاند؛
اما نكته جالب این است كه خود قرآن با نكره آوردن كلمه «حینٍ» ،تعبیر مبهمِ «تا مدتي» را به كار برده است؛
یعني اصرار آیه بر اصل محدودیت است ،نه تعیین پایان آن؛
همان گونه كه خود مرگ هم اگرچه یك نقطه پایان است ،اما زمانش نامعلوم است؛
همان گونه كه موقع وقوع قیامت هم نامعلوم است.
همه اینها یك تذكر مهم دارد :به یاد داشته باشیم كه «زندگي در دنیا ،محدود و تمام شدني است» و این واقعیتي است كه
هیچكس نميتواند انكارش كند .و اگر كسي تنها همین واقعیت انكارناپذیر را جدي بگیرد ،قطعا زندگیش سامان الهي ميیابد.
مطلب زیر را در كانال نگذاشتم

« )2فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها»:
در آیات قبل سخن از ابلیس بود و در این آیه به جاي ابلیس تعبیر شیطان را براي او به كار برد .با توجه به معناي این دو
كلمه ،ظاهرا عنایتي در این تغییر تعبیر بوده است .ابلیس ظاهرا از ابالس گرفته شده بود كه به معناي ناامیدي بود و وقتي ابلیس
دستور خدا را اطاعت نكرد در واقع مسالهاي بود كه به خودش برميگشت و نشان مي داد كه دیگر از رحمت خدا ناامید شده
است .اما شیطان از شیطنت و مكر و فریب گرفته شده و شاید چون در این آیه از اقدام او علیه انسان بحث ميشود تعبیر
شیطان را به كار برده است.
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فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ
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ترجمه

پس آدم از پروردگارش كلماتي را دریافت كرد ،و او را توبه داد (ویا :توبهاش را پذیرفت)؛ بدرستي كه تنها اوست كه
بسیار توبهپذیر و داراي رحمتي همیشگي است.
نکات ترجمهای و نحوی

«تَلَقَّى» :از ماده «لقي» یا «لقو» ميباشد كه یكي از معاني این ماده «به دیدار هم نائل شدن» و «به هم رسیدن» (مالقات و
توافي) (معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص )761و به تعبیر برخي به معناي «در مقابل هم قرار گرفتن» و «با هم برخورد كردن»
(مقابله و مصادفه) ميباشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)241باب تفعل داللت بر «قبول حالتي كه ماده لفظ بر آن داللت ميكند»
(= مطاوعه) دارد و لذا «تلقي» به معناي قبول این حالت مالقات است ،و ظاهرا به همین مناسبت« ،تلقّي» را به معناي «به
استقبال كسي رفتن» دانستهاند (المحیط في اللغة ،ج ،6ص72؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )241كه وقتي در مورد شیئي به كار
ميرود عليالقاعده به معناي پذیرش و قبول آن چیز با روي باز ميباشد« .تلقي كالم» را گرفتن و قبول كردن یك كالم ،و تعبیر
«تلقي من ربه كلمات» را به معناي با روي خوش به استقبال آن كلمات رفتن و آنها را گرفتن و بدان عمل كردن دانستهاند
(مجمع البحرین ،ج ،1ص)822
«تابَ عَلَیْهِ ،التَّوَّابُ»
ماده «توب» در اصل به معناي رجوع و بازگشت ميباشد كه غالبا در مورد رجوع از گناه به كار ميرود .وقتي این كلمه
در مورد انسان به كار مي رود به معناي رجوع انسان از گناهان به سوي خداست و لذا غالبا با حرف اضافه «الي» ميآید (تاب
الي اهلل)؛ اما وقتي در مورد خدا به كار ميرود ،با تعبیر «علي» ميآید (تاب اهلل علي عبده) كه به معناي این است كه خداوند از
موضع باال و البته با فضل و رحمت و مغفرتش به جانب بندهاش برميگردد( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص)422
تعبیر «تاب اهلل علیه» را غالبا به معناي «خدا توبهاش را پذیرفت» دانستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص163؛ المصباح المنیر،
ج ،7ص )22و برخي به معناي «اعطاي توفیق توبه از جانب خداوند» دانستهاند (الصحاح) و حق این است كه در هر دو معنا
به كار ميرود (تاج العروس ،ج ،1ص )872و در قرآن كریم هم مواردي به وضوح در معناي اول (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ
أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ؛ مائده )83/و مواردي به وضوح در معناي دوم (تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا؛ توبه )112/و در مواردي دوبار
در یك آیه و ظاهرا هربار به یكي از این دو معنا به كار رفته است (لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرینَ وَ الْأَنْصارِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ
في ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ یَزیغُ قُلُوبُ فَریقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِ؛ توبه.)112/
تعبیر «فتاب علیه» در آیه حاضر ظرفیت معاني متعددي را دارد؛ و از مصادیق جالب براي امكان استعمال یك لفظ در چند
معنا ميتواند باشد:
 .1فاعل تاب «خدا» باشد و منظور از «علیه» دادن توفیق توبه به آدم .یعني خدا به آدم توفیق توبه داد.
 .7فاعل تاب «خدا» باشد و منظور از «علیه» قبول توبه آدم؛ یعني خدا توبه آدم را پذیرفت.

 .8فاعل تاب «خدا» باشد و ضمیر «علیه» به «آنچه خدا به آدم داد» برگردد ،یعني خدا با این كلمات ،آدم را توبه داد.
 .4فاعل تاب «خدا» باشد و ضمیر «علیه» به «آنچه خدا به آدم داد» برگردد ،یعني خدا با این كلمات ،توبه آدم را قبول كرد.
 .1فاعل تاب «آدم» باشد و ضمیر «علیه» به «آنچه خدا به آدم داد» برگردد ،یعني بر اساس آنچه خدا به او داد (= این
كلمات) آدم توبه كرد.
«تواب» هم صیغه مبالغه از «توبه» است ،كه هم در مورد بنده (بقره )777/و هم در مورد خداوند (بقره 82/و  14و  172و
 ،162توبه 124/و  )112به كار ميرود؛ كه در اولي به معناي انساني است كه زیاد توبه ميكند و دومي به این جهت به خداوند
گفته ميشود كه مرتب توبه بندگان را ميپذیرد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )163و بسیار به آنها توفیق توبه ميدهد 1.برخي
گفتهاند این مبالغه در كثرت قبول توبه از جانب خدا است [یعني مبالغه در كمیت] و ميتواند منظور این است كه گناهان بسیار
عظیم را هم ميبخشد [مبالغه در كیفیت] (مجمع البیان ،ج ،1ص)722
جمله «إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ» مشتمل بر تاكیدات فراواني است« :إنّ» آوردن  +ضمیر فصل (هو)  +آوردن «الـ» بر روي
خبر (التواب الرحیم) ،كه نكته اخیر ،عالوه بر تاكید ،داللت بر حصر هم ميكند( .ضمنا دو گونه تحلیل نحوي براي این جمله
ممكن است .یكي اینكه «هو» را ضمیر فصل بگیریم و «التواب» را خبر إنّ بدانیم؛ دوم اینكه «هو» را مبتدا و «التواب» را خبر
آن و جمله «هو التواب» را خبر إنّ به حساب آوریم( .اعراب القرآن و بیانه ،ج ،1ص( )22در هر دو حالت« ،ه» اسم ان است و
«الرحیم» هم خبر دوم است و ميتوان آن را صفت براي التواب دانست كه البته احتمال ضعیفي است).
حدیث

 )1از یكي از دو امام (باقر و صادق) علیهماالسالم درباره این سخن خداوند عز و جل كه «پس آدم از پروردگارش كلماتي
را دریافت كرد» روایت شده است كه[ :آدم] گفت« :هیچ خداي جز تو نیست خدایا تو منزهي ،و حمد شایسته توست؛ من بد
كردم و به خود ستم نمودم ،پس مرا ببخش كه تو بهترین بخشندهاي؛ هیچ خداي جز تو نیست خدایا تو منزهي ،و حمد شایسته
توست؛ من بد كردم و به خود ستم نمودم ،پس بر من رحم كن كه تو رحمكنندهترین رحمكنندگاني؛ هیچ خداي جز تو نیست
خدایا تو منزهي ،و حمد شایسته توست؛ من بد كردم و به خود ستم نمودم ،پس تو مرا بپذیر كه تو بسیارتوبهپذیر و رحیمي»
و در روایتي دیگر چنین آمده است كه منظور از این كلمات این بود كه از خدا به حق محمد و علي و فاطمه و حسن و حسین
 كه صلوات خدا بر ایشان -تقاضایش را مطرح كرد.الكافي ،ج ،2ص821
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ صَاحِبِ الشَّعِیرِ عَنْ كَثِیرِ بْنِ كَلْثَمَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ» قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وَ أَنْتَ
خَیْرُ الْغَافِرِینَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ
ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وَ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى فِي
قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِمْ.

 . 1درباره مفهوم انابه كه به توبه نزدیك است در جلسه 183توضیحاتي گذشت.
 . 7در این راستا روایات زیر هم قابل توجه است:
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 )1رَوَیْنَاهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى بِهَا آدَمُ
رَبَّهُ هِيَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ.
 )7رَوَیْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا أَیْضاً إِلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :شَكَا آدَمُ ع إِلَى اللَّهِ
حَدِیثَ النَّفْسِ فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَهَا فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَذَا أَصْلُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
 )8وَ لَعَلَّهُ ع دَعَا بِهَا وَ هُوَ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ لَا یَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ وَ لَا یُنْجِي مِنْ عُقُوبَتِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَیْكَ حَاجَتِيَ الَّتِي إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ یَضُرَّنِي
مَا حَرَمْتَنِي وَ إِنْ حَرَمْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِي مَا أَعْطَیْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ یَا ذَا الْعَرْشِ الشَّامِخِ الْمُنِیفِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ
الْبَاذِخِ الْعَظِیمِ یَا ذَا الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ یَا إِلَهَ الْعَالَمِینَ یَا صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ وَ یَا مَنْزُولًا بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِیتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا مِنْكَ
وَ قَرِّبْنِي مِنْكَ زُلْفَى وَ إِلَّا تَكُنْ رَضِیتَ عَنِّي فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بِفَضْلِكَ عَلَیْهِمْ لَمَّا رَضِیتَ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا
الدُّعَاءُ الَّذِي تَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا آدَمُ سَأَلْتَنِي بِمُحَمَّدٍ وَ لَمْ تَرَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ عَلَى عَرْشِكَ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ
رَاوِي الْحَدِیثِ فَوَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ بِهِنَّ فِي سِرٍّ وَ لَا عَلَانِیَةٍ فِي شِدَّةٍ وَ لَا رَخَاءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لِي.
مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص824
وهمچنین این روایت از تفسیر قمي ،ج ،1ص:41
 )4حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ آدَمَ ع بَقِيَ عَلَى الصَّفَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاجِداً یَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ وَ عَلَى
خُرُوجِهِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ جِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا آدَمُ مَا لَكَ تَبْكِي فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا لِي لَا أَبْكِي وَ قَدْ أَخْرَجَنِي اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ
مِنْ جِوَارِهِ وَ أَهْبَطَنِي إِلَى الدُّنْیَا فَقَالَ یَا آدَمُ تُبْ إِلَیْهِ قَالَ وَ كَیْفَ أَتُوبُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ قُبَّةً مِنْ نُورٍ فِیهِ مَوْضِعُ الْبَیْتِ فَسَطَعَ نُورُهَا فِي جِبَالِ مَكَّةَ فَهُوَ
الْحَرَمُ فَأَمَرَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَضَعَ عَلَیْهِ الْأَعْلَامَ قَالَ قُمْ یَا آدَمُ فَخَرَجَ بِهِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُحْرِمَ وَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
فَلَمَّا كَانَ یَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَخْرَجَهُ جَبْرَئِیلُ ع إِلَى مِنًى فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْرَجَهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ قَدْ كَانَ عَلَّمَهُ حِینَ أَخْرَجَهُ مِنْ مَكَّةَ الْإِحْرَامَ
وَ عَلَّمَهُ التَّلْبِیَةَ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَاتٍ وَ عَلَّمَهُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا مِنْ رَبِّهِ وَ هِيَ
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ
نَفْسِي وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» فَبَقِيَ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ رَافِعاً یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ یَتَضَرَّعُ وَ یَبْكِي إِلَى اللَّهِ فَلَمَّا غَابَتِ
الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى بِكَلِمَاتٍ وَ تَابَ إِلَیْهِ ثُمَّ أَفْضَى إِلَى مِنًى وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَحْلِقَ
الشَّعْرَ الَّذِي عَلَیْهِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَى بِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَهَا فَقَالَ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ
فَرَمَى وَ أَنْ یُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِیرَةً فَفَعَلَ ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَرَمَى وَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
تَكْبِیرَةً ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِیرَةً فَذَهَبَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّكَ
لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ أَبَداً ،فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَكَ وَ حَلَّتْ لَكَ زَوْجَتُكَ قَالَ
فَلَمَّا قَضَى آدَمُ حَجَّهُ لَقِیَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْأَبْطَحِ فَقَالُوا یَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ هَذَا الْبَیْتَ بِأَلْفَيْ عَام.
 )1عن جابر عن أبي جعفر ع قال :قال رسول اهلل ص إن اهلل حین أهبط آدم إلى األرض أمره أن یحرث بیده فیأكل من كده بعد الجنة و نعیمها ،فلبث
یجأر و یبكي على الجنة مائتي سنة ،ثم إنه سجد هلل سجدة فلم یرفع رأسه ثالثة أیام و لیالیها ،ثم قال :أي رب أ لم تخلقني فقال اهلل :قد فعلت ،فقال:
أ لم تنفخ في من روحك قال :قد فعلت قال :أ لم تسكني جنتك قال :قد فعلت ،قال :أ لم تسبق لي رحمتك غضبك قال اهلل :قد فعلت فهل صبرت
أو شكرت قال آدم :ال إله إال أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحیم ،فرحمه اهلل بذلك و «تاب عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ».
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص41

 )7صفوان جمال مي گوید:
بر امام صادق ع وارد شدم در حالي كه داشت این آیه را ميخواند« :پس آدم از پروردگارش كلماتي را دریافت كرد ،و او
را توبه داد (ویا :توبهاش را پذیرفت)؛ بدرستي كه تنها اوست كه بسیار توبهپذیر و داراي رحمتي همیشگي است».
پس ،رو كرد به من و فرمود :صفوان! بدرستي كه خداوند متعال به آدم الهام كرد تا نگاهي به جانب عرش انداخت ،پس
پنج شبح از نور دید كه خداوند را تسبیح و تقدیس ميگفتند .آدم گفت :پروردگارا ! اینها كیانند؟
فرمود :آدم! برگزیده من از میان خالیقم؛ اگر آنها نبودند ،نه بهشتي را ميآفریدم و نه جهنمي را ! بهشت را براي آنها و
كسي كه تولي آنها را داشته باشد آفریدم ،و آتش را براي دشمنانشان .و اگر بندهاي گناهاني همچون كوههاي برافراشته داشته
باشد اما به حق آنها متوسل گردد ،حتما او را عفو خواهم كرد.
پس هنگامي كه آدم در خطایش افتاد ،گفت :پروردگارا ! به حق آن شبحهاي نوراني ،مرا ببخش!
خداوند عز و جل به او وحي كرد :آدم! تو به برگزیدگانم به من توسل جستي ،پس تو را عفو كردم.
آدم گفت :پروردگارا ! به حق مغفرتي كه در مورد من روا داشتي ،به من خبر بده كه آنها كیانند؟
خداوند به او وحي كرد :آدم! آنها پنج تا از فرزندان تواند ،به خاطر جایگاه عظیم آنها در نزد من ،پنج اسم از اسامي خود
را براي آنها برگزیدم :من محمود هستم و این محمد است؛ من علي (اعلي) هستم و این علي است؛ من فاطر هستم و این
فاطمه است؛ من محسن هستم و این حسن است؛ من احسان هستم و این حسین است.
شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار علیهم السالم ،ج ،8ص6
صفوان الجمال قال :دخلت على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد علیه السالم و هو یقرأ هذه اآلیة« :فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ
فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» ثم التفت إليّ .فقال :یا صفوان إن اللّه تعالى ألهم آدم علیه السالم أن یرمي بطرفه نحو العرش،
فإذا هو بخمسة أشباح من نور یسبّحون اللّه و یقدسونه .فقال آدم :یا ربّ من هؤالء؟ قال :یا آدم صفوتي من خلقي لوالهم ما
خلقت الجنة و ال النار ،خلقت الجنة لهم و لمن واالهم ،و النار لمن عاداهم .لو أن عبدا من عبادي أتى بذنوب كالحبال الرواسي
ثم توسل إليّ بحق هؤالء لعفوت له .فلما أن وقع آدم في الخطیّة قال :یا رب بحق هؤالء األشباح اغفر لي فأوحى اللّه عزّ و جلّ
إلیه :إنك توسلت إليّ بصفوتي و قد عفوت لك .قال آدم :یا ربّ بالمغفرة التي غفرت إال أخبرتني من هم .فأوحى اللّه إلیه :یا
آدم هؤالء خمسة من ولدك ،لعظیم حقهم عندي اشتقت لهم خمسة أسماء من أسمائي ،فأنا المحمود و هذا محمد ،و أنا العلي
و هذا علي ،و أنا الفاطر و هذه فاطمة ،و أنا المحسن و هذا الحسن ،و أنا اإلحسان فهذا الحسین.
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 )6عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال الكلمات التي تلقیهن آدم من ربه فَتابَ عَلَیْهِ و هدى قال« :سبحانك اللهم و بحمدك إني عملت
سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خیر الغافرین اللهم إنه ال إله إال أنت سبحانك و بحمدك إني عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت
الغفور الرحیم».
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص41
 )2و قال الحسن بن راشد إذا استیقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقى بها آدم من ربه «سبوح قدوس رب المالئكة و الروح سبقت رحمتك
غضبك ال إله إال أنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني إنك أنت التواب الرحیم الغفور».
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص41
 . 1روایات متعددي در این مضمون وارد شدهاند كه برخي از آنها تقدیم ميشود:

 )1فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَوَادٍ [سوا سَوَّارٍ] قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِیدِ أَبُو بَدْرٍ السَّكُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
لَمَّا نَزَلَتِ الْخَطِیئَةُ بِآدَمَ وَ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا آدَمُ ادْعُ رَبَّكَ قَالَ [یَا] حَبِیبِي جَبْرَئِیلُ مَا أَدْعُو قَالَ قُلْ رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ الَّذِینَ
تُخْرِجُهُمْ مِنْ صُلْبِي آخِرَ الزَّمَانِ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ وَ رَحِمْتَنِي فَقَالَ لَهُ آدَمُ ع یَا جَبْرَئِیلُ سَمِّهِمْ لِي قَالَ قُلْ رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِیِّكَ وَ بِحَقِّ عَلِيٍّ وَصِيِّ
نَبِیِّكَ وَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّكَ وَ بِحَقِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سِبْطَيْ نَبِیِّكَ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ وَ رَحِمْتَنِي [فَارْحَمْنِي] فَدَعَا بِهِنَّ آدَمُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ
اللَّهِ تَعَالَى فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَكْرُوبٍ یُخْلِصُ النِّیَّةَ وَ یَدْعُو بِهِنَّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
تفسیر فرات الكوفي ،ص12 :
(ترجمه :از رسول خدا ص روایت شده است :هنگامي كه آدم در آن خطا افتاد و از بهشت بیرون شد ،جبرئیل نزدش آمد و گفت :آدم! خدایت را
بخوان!
آدم گفت :چه بگویم؟
جبرئیل گفت :بگو :پروردگارا ! به حق پنج شخصي كه از صُلب من در آخرالزمان بیرون خواهي آورد از تو مي خواهم كه توبه مرا بپذیري و بر من
رحم كني.
آدم گفت :اسمهاي آنها را برایم بگو!
گفت :بگو پروردگارا ! به حق محمد ص پیامبرت ،و به حق علي ع وصي پیامبرت ،و به حق فاطمه س دختر پیامبرت ،و به حق حسن و حسین دو
سبط پیامبرت ،از تو مي خواهم كه توبه مرا بپذیري و بر من رحم كني.
پس آدم با آنها خدا را خواند و خداوند توبهاش را پذیرفت و این همان سخن خداوند متعال است كه« :پس آدم از پروردگارش كلماتي را دریافت
كرد ،و توبهاش را پذیرفت» و هیچ بنده گرفتاري نیست كه نیتش را خالص كند و با آنها خدا را بخواند ،مگر اینكه خداوند او را اجابت كند).
 )7قَالَ ع فَلَمَّا زَلَّتْ مِنْ آدَمَ الْخَطِیئَةُ ،وَ اعْتَذَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ،قَالَ :یَا رَبِّ تُبْ عَلَيَّ ،وَ اقْبَلْ مَعْذِرَتِي ،وَ أَعِدْنِي إِلَى مَرْتِبَتِي ،وَ ارْفَعْ لَدَیْكَ دَرَجَتِي
فَلَقَدْ تَبَیَّنَ نَقْصُ الْخَطِیئَةِ وَ ذُلُّهَا فِي أَعْضَائِي وَ سَائِرِ بَدَنِي.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :یَا آدَمُ أَ مَا تَذْكُرُ أَمْرِي إِیَّاكَ بِأَنْ تَدْعُوَنِي بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ عِنْدَ شَدَائِدِكَ وَ دَوَاهِیكَ ،وَ فِي النَّوَازِلِ [الَّتِي] تَبْهَظُكَ قَالَ آدَمُ :یَا رَبِّ
بَلَى.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (لَهُ :فَتَوَسَّلْ بِمُحَمَّدٍ) وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ خُصُوصاً ،فَادْعُنِي أُجِبْكَ إِلَى مُلْتَمَسِكَ ،وَ أَزِدْكَ فَوْقَ
مُرَادِكَ.
فَقَالَ آدَمُ :یَا رَبِّ ،یَا إِلَهِي وَ قَدْ بَلَغَ عِنْدَكَ مِنْ مَحَلِّهِمْ أَنَّكَ بِالتَّوَسُّلِ [إِلَیْكَ] بِهِمْ تَقْبَلُ تَوْبَتِي وَ تَغْفِرُ خَطِیئَتِي ،وَ أَنَا الَّذِي أَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ ،وَ أَبَحْتَهُ
جَنَّتَكَ وَ زَوَّجْتَهُ حَوَّاءَ أَمَتَكَ ،وَ أَخْدَمْتَهُ كِرَامَ مَلَائِكَتِكَ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :یَا آدَمُ إِنَّمَا أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِتَعْظِیمِكَ [وَ] بِالسُّجُودِ [لَكَ] إِذْ كُنْتَ وِعَاءً لِهَذِهِ
الْأَنْوَارِ ،وَ لَوْ كُنْتَ سَأَلْتَنِي بِهِمْ قَبْلَ خَطِیئَتِكَ أَنْ أَعْصِمَكَ مِنْهَا ،وَ أَنْ أُفَطِّنَكَ لِدَوَاعِي عَدُوِّكَ إِبْلِیسَ حَتَّى تَحْتَرِزَ مِنْهُ لَكُنْتُ قَدْ جَعَلْتُ ذَلِكَ ،وَ لَكِنَّ
الْمَعْلُومَ فِي سَابِقِ عِلْمِي یَجْرِي مُوَافِقاً لِعِلْمِي ،فَالْآنَ فَبِهِمْ فَادْعُنِي ألجبك [لِأُجِیبَكَ] .فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ آدَمُ« :اللَّهُمَّ [بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ] بِجَاهِ مُحَمَّدٍ
وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ،وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الطَّیِّبِینَ مِنْ آلِهِمْ لَمَّا تَفَضَّلْتَ [عَلَيَ] بِقَبُولِ تَوْبَتِي وَ غُفْرَانِ زَلَّتِي وَ إِعَادَتِي مِنْ كَرَامَاتِكَ إِلَى مَرْتَبَتِي».
فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :قَدْ قَبِلْتُ تَوْبَتَكَ ،وَ أَقْبَلْتُ بِرِضْوَانِي عَلَیْكَ ،وَ صَرَفْتُ آلَائِي وَ نَعْمَائِي إِلَیْكَ ،وَ أَعَدْتُكَ إِلَى مَرْتَبَتِكَ مِنْ كَرَامَاتِي ،وَ وَفَّرْتُ نَصِیبَكَ
مِنْ رَحَمَاتِي .فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ« :فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم»
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص776-771
 )8قَالَ عَلِيٌّ ع قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ یَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ بِالْهِنْدِ وَ أَهْبَطَ حَوَّاءَ بِجُدَّةَ وَ الْحَیَّةَ بِأَصْبَهَانَ
وَ إِبْلِیسَ بِمِیسَانَ وَ لَمْ یَكُنْ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْحَیَّةِ وَ الطَّاوُسِ وَ كَانَ لِلْحَیَّةِ قَوَائِمُ كَقَوَائِمِ الْبَعِیرِ فَدَخَلَ إِبْلِیسُ جَوْفَهَا فَغَرَّ آدَمَ وَ خَدَعَهُ فَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَى الْحَیَّةِ وَ أَلْقَى عَنْهَا قَوَائِمَهَا وَ قَالَ جَعَلْتُ رِزْقَكِ التُّرَابَ وَ جَعَلْتُكِ تَمْشِینَ عَلَى بَطْنِكِ لَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ رَحِمَكِ وَ غَضِبَ عَلَى الطَّاوُسِ لِأَنَّهُ كَانَ
دَلَّ إِبْلِیسَ عَلَى الشَّجَرَةِ فَمَسَخَ مِنْهُ صَوْتَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَمَكَثَ آدَمُ بِالْهِنْدِ مِائَةَ سَنَةٍ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَاضِعاً یَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ یَبْكِي عَلَى خَطِیئَتِهِ فَبَعَثَ

اللَّهُ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ فَقَالَ یَا آدَمُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ یَا آدَمُ أَ لَمْ أَخْلُقْكَ بِیَدِي أَ لَمْ أَنْفُخْ فِیكَ مِنْ رُوحِي أَ لَمْ أُسْجِدْ لَكَ مَلَائِكَتِي أَ لَمْ
أُزَوِّجْكَ حَوَّاءَ أَمَتِي أَ لَمْ أُسْكِنْكَ جَنَّتِي فَمَا هَذَا الْبُكَاءُ یَا آدَمُ تَتَكَلَّمُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَابِلٌ تَوْبَتَكَ قُلْ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیم
تحف العقول ،ص11
 )4حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ قُلْتُ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارُ
قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ الْأَشْقَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ ص عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّى آدَمُ
مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ فَتَابَ عَلَیْهِ.
األمالي( للصدوق) ،النص ،ص21 :؛ الخصال ،ج ،1ص722
 )1عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ یَرْفَعُهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْكَلِمَاتِ
الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ .قَالَ :سَأَلَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ،إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ فَتَابَ عَلَیْه
الروضة في فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیهما السالم (البن شاذان القمي) ،ص21
 )6أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ
بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ الْأَشْقَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِالْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ ع مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع إِلَّا مَا تُبْتَ
عَلَيَّ فَتَابَ عَلَیْهِ ع
مناقب ابن المغازلي ص 68به نقل از عمدة عیون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار ،ص823
 )2محمد بن علي الكاتب األصفهاني النطنزي في كتاب الخصائص العلویة على جمیع البریة و المآثر العلویة لسید الذریة قَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ أَخْبَرَنِي
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْقَاضِي بِفُرَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَالِدِي قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّهْقَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَائِیلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ عَطَسَ
فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ یَرْحَمُكَ رَبُّكَ فَلَمَّا أَسْجَدَ لَهُ الْمَلَائِكَةَ تَدَاخَلَهُ الْعُجْبُ فَقَالَ یَا رَبِّ خَلَقْتَ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنِّي فَلَمْ
یُجِبْ ثُمَّ قَالَ الثَّانِیَةَ فَلَمْ یُجِبْ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ یُجِبْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَعَمْ وَ لَوْلَاهُمْ مَا خَلَقْتُكَ فَقَالَ یَا رَبِّ فَأَرِنِیهِمْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
إِلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ أَنِ ارْفَعُوا الْحُجُبَ فَلَمَّا رُفِعَتْ إِذَا آدَمُ بِخَمْسَةِ أَشْبَاحٍ قُدَّامَ الْعَرْشِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ یَا آدَمُ هَذَا مُحَمَّدٌ نَبِیِّي وَ هَذَا عَلِيٌّ
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ابْنُ عَمِّ نَبِیِّي وَ وَصِیُّهُ وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ ابْنَةُ نَبِیِّي وَ هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِيٍّ وَ وَلَدَا نَبِیِّي ثُمَّ قَالَ یَا آدَمُ هُمْ وُلْدُكَ فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَلَمَّا
اقْتَرَفَ الْخَطِیئَةَ قَالَ یَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَذَا فَهَذَا الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَتَلَقَّى
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ» فَلَمَّا هَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ صَاغَ خَاتَماً فَنَقَشَ عَلَیْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ یُكَنَّى آدَمُ بِأَبِي مُحَمَّد
الیقین باختصاص موالنا علي علیه السالم بإمرة المؤمنین ،ص121
 )2عن عبد الرحمن بن كثیر عن أبي عبد اهلل ع قال إن اهلل تبارك و تعالى عرض على آدم في المیثاق ذریته .فمر به النبي ص و هو متكئ على علي
ع و فاطمة ص تتلوهما و الحسن و الحسین ع یتلوان فاطمة ،فقال اهلل :یا آدم إیاك أن تنظر إلیهم بحسد أهبطك من جواري ،فلما أسكنه اهلل الجنة
مثل له النبي و علي و فاطمة و الحسن و الحسین ص ،فنظر إلیهم بحسد ثم عرضت علیه الوالیة فأنكرها فرمته الجنة بأوراقها ،فلما تاب إلى اهلل من
حسده و أقر بالوالیة و دعا بحق الخمسة محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسین ع غفر اهلل له ،و ذلك قوله «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ» اآلیة.
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص41
 )3عن محمد بن عیسى بن عبد اهلل العلوي عن أبیه عن جده عن علي ع قال الكلمات التي تلقیها آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قال :یا رب أسألك بحق محمد لما
تبت علي ،قال :و ما علمك بمحمد قال :رأیته في سرادقك األعظم مكتوبا و أنا في الجنة
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص41

 ) 8از پیامبر خدا ص روایت شده است كه درنگ آدم و حوا در بهشت تا وقتي كه از آن خارج شدند به اندازه هفت
ساعت از ساعات دنیا بود تا اینكه از آن درخت خوردند و خداوند آنها را در همان روزشان به زمین هبوط داد.
پس آدم به احتجاج با پروردگارش برخاست و گفت :پروردگارا ! آیا قبل از اینكه مرا بیافریني این گناه را و هر آنچه
شدهام و ميشوم را برایم مقدر كرده بودي یا این كاري بود كه خودم انجام دادهام بدون اینكه تقدیري برایم كرده باشي و تنها
شقوت من بر من غلبه كرد و این كار و عمل خودم بود نه از جانب تو و كار تو؟!
خداوند فرمود :آدم! من تو را آفریدم و آگاهت ساختم كه تو و همسرت را در بهشت ساكن ميكنم و با نعمت من و آن
قوتي كه در تو نهادم توانا شدي كه با جوارحت به معصیت من اقدام كني ،و لحظهاي از دید من غایب نبودي و نه كار تو و نه
آنچه انجامدهندهاش هستي ،هیچ جا از علم من خارج نشد.
آدم گفت :حجت به نفع تو علیه من است ،پروردگارا ! هنگامي كه مرا آفریدي و صورت بخشیدي و از روحت در من
دمیدي.
خداوند متعال فرمود :آدم :فرشتگانم را به سجده بر تو واداشتم و نام تو را در آسمانهایم رفعت بخشیدم و با كرامتم آغازت
كردم و در بهشتم ساكنت نمودم و این كارها را نكردم مگر اینكه رضایت من به تو تعلق گرفته بود؛ به آن [واقعه] مبتالیت
كردم بدون اینكه كاري كرده باشي كه مستوجب آنچه با تو كردم شده باشي.
آدم گفت :پروردگارا ! خوبي از توست و بدي از من.
خداوند فر مود :آدم! من خداي كریمم .خوبي را قبل از بدي آفریدم و رحمتم را قبل از غضبم خلق كردم و كرامتم را بر
خوار كردن مقدم نمودم و احتجاجم را قبل از عذابم قرار دادم .آدم! آیا از آن درخت منعت نكردم و به تو خبر ندادم كه شیطان
دشمني براي تو و همسرت است و قبل از اینكه و ارد بهشت شوید برحذرتان نداشتم و آگاهتان نكردم كه اگر از آن درخت
بخورید از ظالمان به خودتان و معصیت كار نسبت به من خواهید بود؟ آدم! كسي كه ظالم است و عصیانم كرده ،در بهشتم در
جوارم نميماند.
آدم گفت :بله پروردگارا ! حجت به نفع تو و علیه ماست ،بر خویش ظلم كردیم و عصیان نمودیم و اگر ما را نبخشي و
بر ما رحم نكني از زیانكاران خواهیم بود.
[پیامبر اكرم ص در ادامه] فرمود :هنگامي كه در مقابل پروردگارشان به گناهشان و اینكه حجت از جانب خدا بر آنها تمام
شده ،اقرار كردند رحمتي از جانب خداوند رحمان و رحیم آنها را دربرگرفت و پروردگارشان توبهشان را پذیرفت «كه بدرستي
تنها اوست كه بسیار توبهپذیر و رحیم است»
خداوند فرمود :آدم! تو و همسرت به زمین هبوط كنید؛ پس اگر اصالح كردید اصالحتان ميكنم و اگر براي من كار انجام
دادید تقویتتان ميكنم و اگر متعرض رضاي من شدید به آنچه رضاي شما را در بر دارد ميشتابم و اگر از من ترسیدید شما را
از خشم خود ایمن ميكنم.
آن دو گفتند :پروردگارا ! پس ما را بر اصالح خویش و عمل بدانچه تو را راضي گرداند یاري فرما.
خداوند بدانها فرمود :اگر عمل بدي انجام دادید به نزد من از آن توبه آورید تا توبه شما را بپذیرم كه همانا من خدایي
هستم كه بسیار توبهپذیر و رحیمم ...
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص86-81

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ :إِنَّمَا كَانَ لَبِثَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى
خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنْ أَیَّامِ الدُّنْیَا حَتَّى أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَهْبَطَهُمَا اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ یَوْمِهِمَا ذَلِكَ قَالَ فَحَاجَّ آدَمُ رَبَّهُ فَقَالَ
یَا رَبِّ أَ رَأَیْتَكَ قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَنِي كُنْتَ قَدَّرْتَ عَلَىَّ هَذَا الذَّنْبَ وَ كُلَّ مَا صِرْتُ وَ أَنَا صَائِرٌ إِلَیْهِ أَوْ هَذَا شَيْءٌ فَعَلْتُهُ أَنَا مِنْ قَبْلُ لَمْ
تُقَدِّرْهُ عَلَيَّ غَلَبَتْ عَلَيَّ شِقْوَتِي فَكَانَ ذَلِكَ مِنِّي وَ فِعْلِي لَا مِنْكَ وَ لَا مِنْ فِعْلِكَ قَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَنَا خَلَقْتُكَ وَ عَلَّمْتُكَ أَنِّي أُسْكِنُكَ وَ
زَوْجَتَكَ الْجَنَّةَ وَ بِنِعْمَتِي وَ مَا جَعَلْتُ فِیكَ مِنْ قُوَّتِي قَوِیتَ بِجَوَارِحِكَ عَلَى مَعْصِیَتِي وَ لَمْ تَغِبْ عَنْ عَیْنِي وَ لَمْ یَخْلُ عِلْمِي مِنْ
فِعْلِكَ وَ لَا مِمَّا أَنْتَ فَاعِلُهُ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ الْحُجَّةُ لَكَ عَلَيَّ یَا رَبِّ فَحِینَ خَلَقْتَنِي وَ صَوَّرْتَنِي وَ نَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِي .وَ [قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى یَا آدَمُ] أَسْجَدْتُ لَكَ مَلَائِكَتِي وَ نَوَّهْتُ بِاسْمِكَ فِي سَمَاوَاتِي وَ ابْتَدَأْتُكَ بِكَرَامَتِي وَ أَسْكَنْتُكَ جَنَّتِي وَ لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا
بِرِضًى مِنِّي عَلَیْكَ أَبْلُوكَ بِذَلِكَ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ لِي عَمَلًا تَسْتَوْجِبُ بِهِ عِنْدِي مَا فَعَلْتُ بِكَ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ الْخَیْرُ مِنْكَ وَ
الشَّرُّ مِنِّي قَالَ اللَّهُ یَا آدَمُ أَنَا اللَّهُ الْكَرِیمُ خَلَقْتُ الْخَیْرَ قَبْلَ الشَّرِّ وَ خَلَقْتُ رَحْمَتِي قَبْلَ غَضَبِي وَ قَدَّمْتُ بِكَرَامَتِي قَبْلَ هَوَانِي وَ
قَدَّمْتُ بِاحْتِجَاجِي قَبْلَ عَذَابِي یَا آدَمُ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنِ الشَّجَرَةِ وَ أُخْبِرْكَ أَنَّ الشَّیْطَانَ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجَتِكَ وَ أُحَذِّرْكُمَا قَبْلَ أَنْ تَصِیرَا
إِلَى الْجَنَّةِ وَ أُعَلِّمْكُمَا أَنَّكُمَا إِنْ أَكَلْتُمَا مِنَ الشَّجَرَةِ كُنْتُمَا ظَالِمَیْنِ لِأَنْفُسِكُمَا عَاصِیَیْنِ لِي یَا آدَمُ لَا یُجَاوِرُنِي فِي جَنَّتِي ظَالِمٌ عَاصٍ
لِي قَالَ فَقَالَ بَلَى یَا رَبِّ الْحُجَّةُ لَكَ عَلَیْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ عَصَیْنَا وَ إِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا نَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ
قَالَ فَلَمَّا أَقَرَّا لِرَبِّهِمَا بِذَنْبِهِمَا وَ أَنَّ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ لَهُمَا تَدَارَكَهُمَا رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَتَابَ عَلَیْهِمَا رَبُّهُمَا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِیمُ قَالَ اللَّهُ یَا آدَمُ اهْبِطْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا أَصْلَحْتُمَا أَصْلَحْتُكُمَا وَ إِنْ عَمِلْتُمَا لِي قَوَّیْتُكُمَا وَ إِنْ تَعَرَّضْتُمَا لِرِضَايَ
تَسَارَعْتُ إِلَى رِضَاكُمَا وَ إِنْ خِفْتُمَا مِنِّي آمَنْتُكُمَا مِنْ سَخَطِي قَالَ فَبَكَیَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ قَاال رَبَّنَا فَأَعِنَّا عَلَى صَلَاحِ أَنْفُسِنَا وَ عَلَى الْعَمَلِ
بِمَا یُرْضِیكَ عَنَّا قَالَ اللَّهُ لَهُمَا إِذَا عَمِلْتُمَا سُوءاً فَتُوبَا إِلَيَّ مِنْهُ أَتُبْ عَلَیْكُمَا وَ أَنَا اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ...
 )4از امام صادق ع در مورد آیه «و هنگامي كه ابراهیم را پروردگارش به كلماتي امتحان كرد» (بقره )174/سوال شد كه
اینها چه كلماتي بود؟
فرمود :آن همان كلماتي بود كه آدم از پروردگارش دریافت كرد و خدا توبهاش را پذیرفت» و آن این بود كه گفت:
پروردگارا ! به حق محمد ص و علي ع و فاطمه س و حسن ع و حسین ع از تو ميخواهم كه توبهام را بپذیري »پس خداوند
توبهاش را پذیرفت كه بدرستي كه تنها او است كه بسیار توبهپذیر و رحیم است».
الخصال ،ج ،1ص 821؛ كمال الدین و تمام النعمة ،ج ،7ص 813؛ معاني األخبار ،ص171
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
مَالِكٍ الْكُوفِيُّ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ الْأَزْدِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ
الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ» مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ هِيَ الْكَلِمَاتُ
الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ
فَتَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم.
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دو روایت زیر هم به نحوي به آیه مرتبط بود كه براي رعایت اختصار در كانال نگذاشتم:

 . 1فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا یَعْنِي عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ یَعْنِي فَأَتَمَّهُنَّ إِلَى الْقَائِمِ ع اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْن ...

 )1قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ بِقَوْلِهِ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَ قَالَ لِنَبِیِّنَا
ص إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً وَ قَالَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ
عَلَیْهِ وَ قَالَ تَعَالَى لِنَبِیِّنَا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ ( ...روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،1ص)67
 )6حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ :جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ
إِلَى رَسُولِ اللَّه ...
قَالَ الْیَهُودِي :فَأَخْبِرْنِي عَنِ التَّاسِعَةِ لِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الْعَصْرَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي
عَصَى فِیهَا آدَمُ رَبَّهُ وَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أُمَّتِيَ الْوُقُوفَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ فِي أَحَبِّ الْمَوَاضِعِ إِلَیْهِ وَ تَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ
السَّاعَةُ الَّتِي یَنْصَرِفُ فِیهَا النَّاسُ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَلَقَّى فِیهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص
وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً إِنَّ لِلَّهِ بَاباً فِي السَّمَاءِ الدُّنْیَا یُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ الْحَاجَاتِ وَ بَابُ التَّفَضُّلِ
وَ بَابُ الْإِحْسَانِ وَ بَابُ الْجُودِ وَ بَابُ الْكَرَمِ وَ بَابُ الْعَفْوِ وَ لَا یَجْتَمِعُ بِعَرَفَاتٍ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَأْهَلَ مِنَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ هَذِهِ الْخِصَالَ
وَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ لِلَّهِ رَحْمَةٌ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ یُنْزِلُهَا عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ
فَإِذَا انْصَرَفُوا أَشْهَدَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ بِعِتْقِ أَهْلِ عَرَفَاتٍ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَ نَادَى مُنَادٍ انْصَرِفُوا مَغْفُورِینَ فَقَدْ
أَرْضَیْتُمُونِي وَ رَضِیتُ عَنْكُمْ
األمالي( للصدوق) ،ص134
تدبر

« )1فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»
آدم كلماتي دریافت كرد تا به (توفیق ویا قبوليِ) توبه رسید .این كلمات چیستند؟
در روایات ،درباره این كلمات دو دسته مطلب آمده است .برخي جمالتي را كه در آنها ابراز عبودیت و بندگي است مطرح
كردهاند (مانند حدیث )1و برخي جمالتي را كه ناظر به توسل به حقیقت نوراني و ماورایي اهل بیت است (مانند حدیث.)7
یك جمع اولیه بین دو دسته روایات ،قرار دادن آنها ذیل دسته سومي از روایات است كه ابتدا جمالت حاوي ابراز عبودیت
آدم را نقل ميكنند ،و در مرتبه بعد (غالبا با تاكید بر اینكه جبرئیل به او یادآوري مي كند ویا اینكه خودش به یادش ميآید) به
همان اسمائي كه در ساق عرش دیده متوسل شود و آنگاه جمالت دسته دوم ابراز ميگردد( .مثال نگاه كنید به مهج الدعوات و
منهج العبادات ،ص)824

1

 . 1وَ لَعَلَّهُ ع دَعَا بِهَا وَ هُوَ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ لَا یَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ وَ لَا یُنْجِي مِنْ عُقُوبَتِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَیْكَ حَاجَتِيَ الَّتِي إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ یَضُرَّنِي
مَا حَرَمْتَنِي وَ إِنْ حَرَمْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِي مَا أَعْطَیْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ یَا ذَا الْعَرْشِ الشَّامِخِ الْمُنِیفِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ
الْبَاذِخِ الْعَظِیمِ یَا ذَا الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ یَا إِلَهَ الْعَالَمِینَ یَا صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ وَ یَا مَنْزُولًا بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِیتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا مِنْكَ
وَ قَرِّبْنِي مِنْكَ زُلْفَى وَ إِلَّا تَكُنْ رَضِیتَ عَنِّي فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بِفَضْلِكَ عَلَیْهِمْ لَمَّا رَضِیتَ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا

اما سوالي كه همچنان باقي است اینكه چرا خدا سربسته سخن گفت و آن كلمات را بیان نكرد؟ و چرا احادیث این كلمات
را به انحاء مختلف بیان كردهاند؟ اگر لزوما یك كلمات معیني مد نظر بوده ،چرا تعبیر «كلمات» را به صورت نكره (كلماتٍ)
آورد ،نه به صورت معرفه (الكلمات) .این كلمات چه نسبتي با «اسماء»اي كه خدا به انسان تعلیم داد ،دارند؟
نكته تكمیلي:
برخي از مفسران گفتهاند منظور از این كلمات ،همان عبارات «قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخاسِرِین» است كه در آیه  78سوره اعراف آمده .عالمه طباطبایي در رد این سخن به این مطلب تمسك ميجویند كه در آن
آیه ،تعبیر «اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حین» بعد از آن كلمات آمده است ،در حالي كه در
آیه محل بحث (بقره )82/دریافت كلمات بعد از تعبیر فوق بوده است .به تعبیر دیگر ،در اینجا خدا اول دستور هبوط داده ،بعد
آدم كلمات را دریافت و توبه كرده است؛ در حالي كه در سوره اعراف ،آن كلمات را قبل از اینكه خداوند دستور هبوط بدهد
بیان كرد؛ پس آن كلمات ،این كلمات نیست.
« )7فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»:
پس از اینكه آنها از بهشت بیرون شدند ،آدم از پروردگارش كلماتي را دریافت كرد ،تا اینكه خدا او را توبه داد (ویا
توبهاش را پذیرفت) .به حرف «فـ» (فتاب علیه) دقت شود .یعني دریافت آن كلمات ،مقدمه بود تا اینكه باب توفیق توبه (یا
قبول توبه) باز شود .اما چرا براي توفیقِ (یا قبوليِ) توبه ،این كلمات ضرورت دارد؟ و اصال چرا براي توفیقِ (یا قبوليِ) توبه،
«كلمات» و «سخن» ضرورت دارد؟
پاسخ این سوال (و نیز سوال مذكور در تدبر قبل) را نميدانم ،اما به نظر ميرسد اینها شاهدي است بر اینكه مساله كالم
و سخن را باید بسیار فراتر از حد یك قرارداد اجتماعي ببینیم .اینكه خداوند پذیرش توبه انسان را منوط به یك كلماتي كرد،
مویدي دیگر است بر اینكه تعلیم اسماء  -كه برتري آدم بر فرشتگان را در گروي تعلیم اسماء به آدم دانست  -صرفاً ارائه یك
سلسله حقایق و امري بيارتباط با زبان و سخن گفتن ،نیست( .جلسه ،771تدبر)8
« )8فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ»:
توبهي بنده در دو توبه از سوي خدا پیچیده شده است :ابتدا از جانب خدا به بنده توجه ميشود (كلمات به آدم ارائه شد)
و آیه «ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا» (توبه )112/به طور واضحتري بر این مطلب داللت ميكند؛ آنگاه اگر انسان توبه كرد ،خدا توبهاش
را قبول ميكند( .المیزان ،ج ،1ص)188
(همچنین به بحثي كه در این زمینه در «نكات ترجمه» اشاره شد ،توجه شود)
« )4فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ»:
هم چنان كه توفیق توبه از خداست ،باید چگونگى و راه توبه را نیز از خداوند دریافت كنیم( .تفسیر نور ،ج ،1ص)32
« )1فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»

الدُّعَاءُ الَّذِي تَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا آدَمُ سَأَلْتَنِي بِمُحَمَّدٍ وَ لَمْ تَرَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ عَلَى عَرْشِكَ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ
رَاوِي الْحَدِیثِ فَوَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ بِهِنَّ فِي سِرٍّ وَ لَا عَلَانِیَةٍ فِي شِدَّةٍ وَ لَا رَخَاءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لِي.
مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص824

در «نكات ترجمه» اشاره شد كه «تاب علیه» به چند معنا ميتواند باشد كه اصليترین آن معاني این است كه خدا به آدم
توفیق توبه داد ویا اینكه خدا توبه او را پذیرفت .در هر صورت آنچه مهم است این است كه تا عنایت الهي نباشد ،توبه كردن
انسان سودي ندارد؛ و البته عنایت خدا در بازگشت انسان به نحوي است كه او را نه «تائب» كه «تواب» گفتهاند و در قرآن
كریم ،اگر یكبار كلمه «تواب» را براي انسان به كار برده (بقره ،)777/چهار بار این كلمه را در مورد خداوند به كار برده است
(بقره 82/و  14و  172و  ،162توبه 124/و )112؛ و بالفاصله بعد از این كلمه ،بر «رحیم» بودن خداوند تاكید كرده است.
اینها همگي نشان ميدهد كه خداوند امكان خطا و گناه در انسان را قبول دارد و خود را بشدت مهیاي برگشت انسان
كرده است؛ وقتي خدا چنین است ،آیا جاي آن نیست كه ما به خود آییم و به سوي خدا برگردیم؟
« )6فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»
شبهه :با توجه به اینكه حضرت آدم ع از پیامبران بوده است و پیامبران عصمت دارند ،این گناه حضرت آدم ع كه بقدري
زشت و ناپسند بود كه به خاطر آن از بهشت رانده شد ،چه توجیهي دارد؟
الف :عالمه طباطبایي :مخالفت آدم ،مخالفت با امر ارشادي بوده است ،نه با امر مولوي؛ و لذا گناه محسوب نميشود.
(المیزان ،ج ،1ص)186
توضیح :گناه در جایي صدق ميكند كه خداوند دستوري داده باشد و اطاعت از آن دستور موضوعیت داشته باشد و
مخالفت با آن مخالفت با خدا به حساب آید ،كه به چنین دستوري «امر مولوي» ميگویند (مانند دستور سجده بر آدم یا دستور
نماز خواندن) .اما گاهي مطلبي در قالب جمله امري بیان ميشود اما در حقیقت یك جمله شرطیه است ،یعني به شخص
ميگویند اگر ميخواهي به فالن چیز برسي ،باید این كار را بكني .یعني در اختیار خود شخص است كه آن مقصد و مقصود
را انتخاب كند یا نكند ،و این دستور فقط یك ارشاد است به اینكه اگر آن مقصد را انتخاب كردي ،راه رسیدن به آن ،این است.
در اینجا شخص ،اگر به آن «باید» عمل نكند ،مخالفت با دستور قلمداد نميشود فقط معلوم ميشود كه یا به خودش ضرر زده
و یا آن مقصد و مقصود را جدي نگرفته است؛ و اتفاقا در مورد حضرت آدم چنین بوده است .زیرا اوال در مواردي توضیح
داده كه اگر از آن درخت بخوري به زحمت ميافتي (طه )113-112/یعني ارشاد ميكند كه اگر ميخواهي به زحمت و مشقت
نیفتي از آن نخور؛ و ثانیا در مورد كار آنها همین دو تعبیر فوق (به خود ضرر زدن و جدي نگرفتن هدف) آمده است :خودشان
گفتند كه «تنها به خودشان ظلم كردند» (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا؛ اعراف )78/و خدا هم فرمود :عزم جدياي در او نیافتیم (طه)111/
ب« .گناه» و «توبه» یك مفهوم تشكیكي و داراي مراتب است .آن گناهي كه با عصمت منافات دارد ،حد متوسطي از گناه
است كه براي همگان گناه محسوب ميشود .اما انسانها با توجه به رشدي كه بدان ميرسند ،به موقعیتهایي دست ميیابند
كه چهبسا كاري كه براي دیگران خوب محسوب شود ،براي آنها و متناسب با جایگاه آنها گناه محسوب شود (حسنات
االبرار،سیئات المقربین :خوبيهاي نیكوكاران ،بديهاي مقربان الهي محسوب ميشود) .مثال در مورد یكي از اولیاءاهلل نقل شده
كه وقتي كسي گفت براي حضور قلب در نماز ميكوشم به معاني جمالتي كه تلفظ ميكنم توجه داشته باشم ،پاسخ داد «پس
چه موقع به خدا توجه ميكني؟» براي اغلب ما ،اینكه بتوانیم در نماز به معاني تمام كلماتي كه ابراز ميكنیم توجه داشته باشیم،
مصداقي از حضور قلب و مایه ثواب بردن محسوب شود ،اما براي او كه به مراتب باالتر رفته ،همین كار مصداقي از غفلت
است .به نظر ميرسد نهتنها در اینجا ،بلكه در دعاهاي معصومین (مثال دعاي كمیل) كه از خوف گناهانشان چنان ميگریند و
تقاضاي توبه دارند ،چنین معنایي از گناه مد نظر است.

ج« .گناه» به معناي معصیت خدا براي انسان زماني معني دارد كه شریعتي از جانب خداوند نازل شده باشد؛ اما طبق آیه
 82سوره بقره ،شریعت و هدایت تشریعي براي انسان بعد از هبوط حضرت آدم شروع شد ،و لذا در مرتبه قبل از هبوط ،اصال
گناه معني ندارد (المیزان ،ج ،1ص)182
د« .خطا»ي حضرت آدم از جنس گناه نبود زیرا وقتي كسي گناه ميكند و خدا توبهاش را ميپذیرد ،او را به جایگاه اولیه
خود برميگرداند ،در حالي كه خدا صریحا توبه حضرت آدم را پذیرفت ،اما او را به بهشت برنگرداند( .المیزان ،ج ،1ص)182

در كانال نگذاشتم

« )2فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»
عذرپذیرى (توبهپذیري) خداوند همراه با رحمت است (رحیم) ،نه عتاب و سرزنش( .تفسیر نور ،ج ،1ص)32
علت اینكه در كانال نگذاشتم این بود كه عبارت «نه  »...لزوما درست نیست .یعني خیلي معلوم نیست كه اقتضاي برخورد
رحیمانه این باشد كه هیچ عتاب و سرزنشي در كار نباشد؟ اما اصل مطلب جاي تامل دارد.

 )112سوره بقره ( )1آیه 82

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

2831/2/21
ترجمه

گفتیم همگي از آن هبوط كنید؛ پس آنگاه كه شما را از من راهنمایياي رسد ،كسي كه از راهنمایي من پیروي كند ،آنگاه
نه ترسي بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوند.
نکات ترجمهای و نحوی

«فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ» = فَـ +إِن  +ما  +یَأْتِيَ  +نَّ  +كُمْ :
«فَـ» حرف استیناف است (كه براي شروع مطلب جدید ميآید).
«إِمَّا» در اصل «إن» (حرف شرط) و «ما» زائده بوده كه در هم ادغام شدهاند( .این «ما» زائده براي تاكید بر شرط است
چنانكه «ن» ثقیلهاي كه بر روي «یاتي» آمده است نیز همین كاركرد را دارد .تفسیر الصافي ،ج ،1ص)171
«یَأْتِيَ» فعل شرط (فعل مضارع در محل جزم ،چون ادات شرط بر آن واقع شده) و مبني بر فتح است (چون به نون ثقلیه
متصل شده است).
«نَّ» نون ثقیله براي تاكید است.
«كُمْ» مفعول است.
درباره معناي «خوف» و «حزن» و تفاوت اینها در جلسه ،61تدبر 7توضیحي گذشت.

حدیث

 )1از امام حسن عسگري ع در تفسیر این آیات روایت شده است:
خداوند متعال ميفرماید« :پس آدم از پروردگارش كلماتي را دریافت كرد» كه آنها را بگوید و آنها را گفت «پس او را
توبه داد (ویا :توبهاش را پذیرفت)» بواسطه آنها «بدرستي كه تنها اوست كه بسیار توبهپذیر و رحیم است» تواب یعني قبولكننده
توبهها و رحیم است به توبهكنندگان.
«گفتیم همگي از آن هبوط كنید» امر اول خطاب به آن دو [آدم و حوا] بود و در دفعه دوم ،همه را با هم امر به هبوط كرد،
كه هیچیك از آنها بر دیگري متقدم نشود« ... ،پس آنگاه كه شما را از من راهنمایياي رسد :به شما و فرزندانتان بعد از شما از
جانب من هدایتي برسد اي آدم و اي ابلیس «كسي كه از راهنمایي من پیروي كند ،آنگاه نه ترسي بر آنان است و نه آنان
اندوهگین شوند» نه ترسي بر آنان استدر هنگامي كه مخالفان [این راهنمایي] ميترسند و نه آنان اندوهگین شوند در جایي كه
آنها اندهگین ميشوند.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص774
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى« :فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ» یَقُولُهَا ،فَقَالَهَا «فَتابَ اللَّهُ عَلَیْهِ» بِهَا «إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» [التَّوَّابُ] الْقَابِلُ
لِلتَّوْبَاتِ ،الرَّحِیمُ بِالتَّائِبِینَ
«قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً» كَانَ أَمَرَ فِي الْأَوَّلِ أَنْ یَهْبِطَا ،وَ فِي الثَّانِي أَمَرَهُمْ أَنْ یَهْبِطُوا جَمِیعاً ،لَا یَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ « 1...فَإِمَّا
یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً» یَأْتِیكُمْ وَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ مِنِّي هُدًى یَا آدَمُ وَ یَا إِبْلِیسُ «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»
لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ حِینَ یَخَافُ الْمُخَالِفُونَ ،وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ إِذَا یَحْزَنُونَ.
 )7جابر مي گوید :از امام باقر ع از تفسیر این آیه «پس آنگاه كه شما را از من راهنمایياي رسد ،كسي كه از راهنمایي من
پیروي كند ،آنگاه نه ترسي بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوند» در باطن قرآن سوال كردم .فرمود :تفسیر هدایت ،حضرت
علي ع است كه خداوند در مورد اوست كه فرمود« :كسي كه از راهنمایي من پیروي كند ،آنگاه نه ترسي بر آنان است و نه آنان
اندوهگین شوند».
تفسیر العیاشي ،ج ،1ص47؛ تفسیر فرات الكوفي ،7ص12
عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن تفسیر هذه اآلیة في باطن القرآن «فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ
عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» قال :تفسیر الهدى علي ع قال اهلل فیه «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»
تدبر

« )1قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»
انسان وقتي در بهشت بود ،نعمت ابتدایي خدا بر او این بود كه هیچ مشكلي نداشته باشد (طه .)113-112/اما وقتي از آن
موقعیت هبوط كرد ،اقتضاي زندگي زمیني وجود مشكالت در زندگي است .اما این آیه ميفرماید با این حال خداوند راه چنان
 . 1مطلب حذف شده چنین است :وَ الْهُبُوطُ إِنَّمَا كَانَ هُبُوطُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ مِنَ الْجَنَّةِ ،وَ هُبُوطُ الْحَیَّةِ أَیْضاً مِنْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ دَوَابِّهَا ،وَ هُبُوطُ
إِبْلِیسَ مِنْ حَوَالَیْهَا ،فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ دُخُولُ الْجَنَّةِ
 . 7فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُنَخَّلِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر الْبَاقِرِ ع وَ قَوْلُهُ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً قَالَ فَهُوَ [هُوَ] عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع].

زندگياي را – حتي در این دنیا  -نبسته است و ميتوان كاري كرد كه در همین زندگي زمیني هم هیچ مشكلي نماند .راهش
این است:
اگر هدایت الهي آمد از آن پیروي كنیم ،كه كسي كه چنین كند نه ترس و نگرانياي از آینده خواهد داشت و نه غم و
غصهاي از گذشته( .درباره اینكه تعبیر «ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» داللت دارد كه هیچ مشكلي در گذشته و آینده
نميماند ،در جلسه  ،61تدبر 7توضیح داده شد).
« )7قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»
در آیه  86توضیح داد كه پس از اینكه فریب شیطان را خوردند دستور آمد كه هبوط كنید در حالي كه با همدیگر دشمناید
و براي شما در زمین قرارگاه و بهرهمندياي تا مدتي هست .سپس در آیه  82ميفرماید آدم توبه كرد و خدا هم توبهاش را
پذیرفت .اما در این آیه دوباره مي فرماید :هبوط كنید .این هبوط دوباره به چه معناست؟
الف .هبوط اول جنبه عقاب داشته است ،كه بعد از آن توبه كرد ،و هبوط دوم ،به قرینه اینكه با تاكید بر آمدن هدایت و
تبعیت از آن مطرح شده ،شروع زندگي زمیني براي رسیدن به مقام خلیفةاللهي است كه ميتواند آسماني شدن آنها را در افقي
برتر رقم بزند .به تعبیر عالمه طباطبایي ،در مرحله اول ،اقتضاي خوردن از درخت ،هبوط و استقرار در زمین و یك زندگي
زمیني بود .در مرحله دوم ،توبه آدم اقتضاي جدیدي ایجاد كرد كه این زندگي ،بتواند با دریافت هدایت الهي زندگي پاكي شود
و زندگي زمیني با زندگي آسماني درهمآمیزد .درواقع ،این توبه در موقعیتي رخ داده كه هنوز كامل از بهشت جدا نشدهاند
هرچند هنوز استقرار قبلي در بهشت را هم ندارند( .المیزان ،ج ،1ص )181یعني با این توبه ،نحوه هبوط او را به این صورت
اخیر نهایي شد.
ب .اینها دو هبوط مستقل بوده است؛ هبوط اول خاص آدم و حوا بود (علت جمع آوردنش هم ناظر به ذریه آدم بوده و
شاهد بر این مدعا آن است كه در جاي دیگر (طه )178/همین تعبیر كه «هبوط كنید در حالي كه با هم دشمنید» را با صیغه
مثني (و نه جمع) آورده است) و هبوط دوم مال مجموع آنها (آدم و حوا و ابلیس و ( )...حدیث)1
ج .چه بسا هبوط دوم تاكید بر همان هبوط نخستین باشد ،یعني در آیه  86وضعیت هبوط را از حیث روابط بین خود
هبوطشوندگان (كه با هم دشمناند) و نحوه و میزان ماندگاريشان در زمین (كه در زمین قرارگاهي دارند و تا مدتي بهره
خواهند برد) مد نظر قرار داده ،اما در این آیه هبوط را از این حیث رابطهشان با خدا و سعادتشان (كه در صورتي كه هدایت
الهي را تبعیت كنند مشكلي برایشان نخواهد بود) مد نظر قرار داده است( .به نقل از مجمعالبیان ،ج ،1ص)724
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د... .
« )8فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً»

 . 1در مجمع البیان این را در قالب دو قول آورده است :یكي قول به تاكید و دوم قول به اینكه داللت بر دو حالت مختلف (دو وجهه مختلف) از
هبوط كند" :و قیل إنما كرر للتأكید و قیل إنما كرر الختالف الحالین فقد بین بقوله «وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» إن اإلهباط إنما كان في حال
عداوة بعضهم لبعض و بین بقوله «قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً» أن اإلهباط إنما كان لالبتالء و التكلیف" (مجمع البیان في تفسیر
القرآن ،ج ،1ص )724همچنین وي قول دیگري را هم مي آورد كه قائل بوده هبوط اول از بهشت به آسمان و هبوط دوم از آسمان به زمین بوده
است.

چنانكه در نكات ترجمه بیان شد «إِمَّا» در اصل «إن (حرف شرط)  +ما (زائده براي تاكید)» بوده است .چرا آمدن هدایت
را به صورت جمله شرطیه آورد( ،اگر هدایتي بیاید) ،در حالي كه ميدانیم كه خداوند حتما هدایت ميفرستد؟
الف .ميخواهد اعالم كند پذیرش توحید و عبودیت لزوما نیازمند آمدن هدایت بیروني نیست؛ بلكه خدا به انسان عقل
داده [كه حجت دروني است] كه خودش براي اصل عبودیت كفایت ميكند (الكشاف ،ج ،1ص)173
ب .ميخواهد اشاره كند به ثمرهاي كه بر هدایت مترتب ميشود .یعني بدون هدایت الهي هم زندگياي ميتوان داشت و
چهبسا با فطرت و عقل بتوان به حدي از عبودیت و اخالق هم رسید؛ اما اگر هدایت آمد و مبناي زندگي قرار گرفت ،ميتوان
به زندگي كامال بيدغدغه رسید.
ج .این جمله ميخواهد نشان دهد دست خدا بسته نیست؛ یعني این گونه نیست كه خدا مجبور باشد هدایت كند (این
كه ی ك مطلب واضحي بیان شود و سپس همان مترتب بر مشیت و خواست خدا بشودد در موارد دیگري هم در قرآن كریم
وجود دارد و ظاهرا به همین منظور است كه تاكید كند كه این قوانین ،دست خدا را نميبندد؛ مثال در مواردي كه بعد از وعده
بهشت به خوبان و جهنم به بدان ،تعبیر «اال ما شاء اهلل» ميآید؛ هود)122-126/
اما در عین حال براي اینكه نشان دهد كه هدایت حتما خواهد آمد دو عالمت تاكید («ما زائده» و «نّ ثقیله»)بر روي جمله
شرط آورد( .دقت شود كه غالبا براي اینكه بر رابطه شرطیه تاكید شود ،حروف تاكید روي قسمت جزاي شرط (تالي) ميآید
نه روي جمله شرطیه (مقدم) ).
د... .
« )4فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:
حقیقت انسان (روح انسان) حقیقتي الهي و آسماني است .پس انسان در زمین غریبه است و ناآشنا؛ كسي كه در جایي
غریبه باشد نیازمند راهنمایي است؛ هم ميترسد و هم غمگین ميشود .اما خدا این شخص غریب را در غربتش تنها نميگذارد
و راهنمایياش ميكند و اگر او به راهنمایي الهي تن دهد ،دیگر نه ترسي برایش ميماند و نه غمي.
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وَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ

2831/2/28

ترجمه

وكساني كه كفر ورزیدند و آیات ما را تكذیب كردند ،آنها همنشینان آتشاند ،به طوري كه ایشان جاودانه در آن خواهند
بود.
نکات ترجمهای و نحوی

«كَفَرُوا» درباره معناي «كفر» در جلسه  721توضیح داده شد و در جلسه ،113حدیث 1و جلسه  ،142حدیث 8احادیثي
درباره معاني كفر در قرآن كریم ارائه شد.
كَذَّبُوا« :كذب» نقطه مقابل «صدق» است و به معناي خبر دادن از چیري برخالف واقع است ،اعم از اینكه عامدانه یا از
روي اشتباه باشد (المصباح المنیر ،ج ،7ص )173و «كَذِب» به معناي «دروغ» و امري است كه براي ابراز خالف واقع به كار

گرفته شده و اعم از آن است كه سخن باشد (كهف )1/یا یك عمل و شيء خارجي (وَ جاؤُوا عَلى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِب؛
یوسف .)12/اما وقتي به باب تفعیل ميرود (كذّب ،یُكَذّب ،تكذیب) به معناي «نسبت دروغ دادن» به كسي یا به محتوایي به
كار ميرود ،خواه آن شخص یا محتوا واقعا صادق باشد ،یا كاذب ،و آنچه در قرآن آمده است همگي در مورد تصدیق شخص
یا محتواي صادق است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )224ولذا الاقل در فضاي قرآن ،تكذیب همواره نوعي داللت بر انكار حق
و زیر بار حق نرفتن دارد.
«آیات» :جمع «آیة» به معناي عالمت و نشانه است .درباره اینكه ماده اصلي این كلمه چه بوده ،مورد اختالف است .برخي
آن را از ماده «أیي» گرفتهاند ،خواه از كلمه «أيُّ» (به معناي :كدامیك) از این ماده است (آیه را از این جهت آیه گفتهاند كه هر
چیزي را از چیز دیگر (هركدام را از دیگري) متمایز ميكند) یا از كلمه «تَاَیّي» به معناي «تعمد» (برافراشتن عمود و ستون) و
تَثَبّت (ثابت و پابرجاماندن) است از آن جهت كه آیه عالمتي ثابت است كه متعلق خود را همواره نشان ميدهد؛ و برخي آن
را از ماده «أوي» است كه خود همین كلمه را برخي به معناي كنار هم جمع شدن دانستهاند (گفته ميشود «جاء القوم بآیتهم:
یعني آن قوم با همه جماعتشان آمدند») و آنگاه وجه تسمیه «آیه» این است كه حروف و كلمات را در كنار هم براي مقصودي
واحد جمع مي كند؛ و برخي «أوي» را به معناي قصد كردن به سوي جایگاهي براي استراحت در آن دانستهاند و آنگاه «آیه»
به معناي وسیلهاي است كه ما را به مقصود ميرساند( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص 117و 162-162؛ مفردات ألفاظ القرآن،
ص127-121؛ الفروق في اللغة ،ص67؛ التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص122 :؛ النهایة ،ج ،1ص)22
«أَصْحابُ» :ماده «صحب» در اصل داللت دارد بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ و و وقتي چیزي با چیز
دیگر مالئم و سازگار شد تعبیر «استصحبه» به كار ميبرند (معجم المقاییس اللغة ،ج ،8ص )886و «صاحب» (جمع آن :اصحاب)
به هر مالزم و همنشین و همراهي گفته ميشود و البته در عرف غالبا در مواردي اطالق ميشود كه این همراهي زیاد باشد و
از همین جهت به مالك یك چیز هم صاحب آن گفته ميشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )426و تفاوت «صاحب» با «قرین»
در این است كه در مفهوم مصاحبت ،یك بده بستان و رابطه متقابل وجود دارد اما در قرین لزوما چنین چیزي وجود ندارد
(الفروق في اللغة ،ص )722و این همنشیني و مالزمت لزوما به معناي همسنخ بودن نیست ،چنانكه هم به جهنمیان «اصحاب
النار» گفته شده (مانند آیه حاضر) و هم به فرشتگاني كه كارگزاران جهنماند «ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِكَة» (مدثر)81/
این آیه مشتمل بر سه جمله تودرتوست« :الذین» مبتداست ،و جمله «اولئك  »...خبر آن است .سپس در همین جمله اخیر،
«اولئك» مبتداست و «اصحاب  »...خبر آن است؛ و سپس «هم» مبتداست و «خالدون» خبر آن؛ كه خود جمله «هُمْ فیها خالِدُونَ»
ميتواند حال براي «النار» یا «اولئك» ،ویا خبر دوم براي «اولئك» ،ویا جمله مفسرهاي كه محلي از اعراب ندارد ،باشد( .إعراب
القرآن و بیانه ،ج ،1ص32؛ إعراب القرآن الكریم ،ج ،1ص)77-78
حدیث

 )1از امام حسن عسكري در تفسیر این آیات روایت شده است:
سپس خداوند عز و جل فرمود« :وكساني كه كفر ورزیدند و تكذیب كردند آیات ما را» [آیاتي كه] كه داللت ميكرد بر
صدق حضرت محمد ص در آنچه از اخبار جامعههاي گذشته آورده بود و نیز آنچه به بندگان خدا ابالغ كرد در مورد برتري
دادن حضرت علي ع و خاندان پاك او ،كه بهترین مردان و زنان برتريیافته بعد از حضرت محمد ص ،سید و سرور موجودات،
ميباشند« ،آنها» كه منكر صدق حضرت محمد ص در این خبررسانياش شدند و او را تكذیب كردند در انتصابش حضرت

علي ع ،كه سید اوصیاء است ،و برگزیدگان از ذریه پاك و طاهر او را براي اولیاي خود «همنشینان آتشاند ،به طوري كه ایشان
جاودانه در آن خواهند بود».
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص772؛ تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص14
قال االمام ع:
ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« :وَ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا» الدَّالَّاتِ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ ص عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ
السَّالِفَةِ ،وَ عَلَى مَا أَدَّاهُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ تَفْضِیلِهِ لِعَلِيٍّ ع وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ خَیْرِ الْفَاضِلِینَ وَ الْفَاضِلَاتِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْبَرِیَّاتِ
«أُولئِكَ» الدَّافِعُونَ لِصِدْقِ مُحَمَّدٍ فِي إِنْبَائِهِ وَ الْمُكَذِّبُونَ لَهُ فِي نَصْبِهِ لِأَوْلِیَائِهِ عَلِيٍّ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ ،وَ الْمُنْتَجَبِینَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ الطَّیِّبِینَ
الطَّاهِرِینَ «أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُون».
 )7از امام صادق ع روایت شده است:
اهل آتش قطعا بدین علت در آتش جاودانه شدهاند كه نیتشان در دنیا چنین بود كه اگر در دنیا جاودان ميماندند تا ابد به
معصیت خدا ادامه مي دادند؛ و اهل بهشت قطعا بدین علت در بهشت جاودانه شدند كه نیتشان در دنیا این بود كه اگر در دنیا
باقي ميماندند تا ابد خدا را اطاعت ميكرد ند؛ با نیات است كه اینها و آنها جاودان شدند؛ سپس این آیه را تالوت كرد :بگو
هر كس عمل ميكند بر اساس شاكله [= ساختار وجودياي كه خودش براي خود رقم زده] » (اسراء )24/فرمود :یعني بر اساس
نیتش.
الكافي ،ج ،7ص21؛ المحاسن ،ج ،7ص 881؛ علل الشرائع ،ج ،7ص178
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ
لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى «قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلى
شاكِلَتِهِ» (اسراء )24/قَالَ عَلَى نِیَّتِهِ.

1

تدبر

« )1وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»:
وقتي هدایت خدا برسد؛ انسانها نهایتا دو دسته ميشوند :یا هدایت الهي را ميپذیرند و از آن پیروي ميكنند؛ كه اینها همه
مشكالتشان در دنیا هم حل خواهد شد و به زندگي بيدغدغهاي (بدون هیچ ترس و غمي) ميرسند (جلسه  ،772تدبر )1در
مقابل كسانياند كه این هدایت را انكار ميكنند كه آنها در جهنم جاودانه خواهند بود.
« )7فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»:

 . 1این روایت هم در این زمینه قابل توجه است :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُخَلِّدُ اللَّهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَّلَالِ وَ الشِّرْك
التوحید (للصدوق) ،ص422

این دو آیه انسانها را فقط در دو دسته كامال خوب و كامال بد قرار داد .با توجه به اینكه ميدانیم كه انسانهایي هم كه
بینابین اینها باشند (نه كامال از هدایت الهي پیروي ميكنند و نه كامال كفر ميورزند) وجود دارند ،معلوم ميشود این دو دسته،
دو سر طیف انسانها هستند .اما چرا خداوند فقط این دو دسته را نام برد و مساله را به صورت طیفي مطرح نكرد؟
الف .شاید بدین جهت كه همه انسانها در زندگيشان در هرلحظهاي در این دو راهي قرار ميگیرند.
ب .شاید بدین جهت است كه باالخره نهایت كار انسانها این دو دسته است .یعني كساني كه حالت بینابین دارند با
وضعیتهایي كه در لحظه مرگ ،عالم برزخ ،و مواقف قیامت برایشان حاصل ميشود باالخره یك طرفه ميشوند؛ و نهایتا به
دو دسته بهشتي و جهنمياي ميرسیم كه دیگر تا ابد موقعیتشان تغییر نمي كند.
ج... .
« )8وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»
در آیه قبل سخن از تبعیت از هدایت بود و در این آیه كه نقطه مقابل آن است ،به جاي تكذیب هدایت ،از تكذیب
نشانهها سخن گفت .پس هدایت خدا از طریق نشانهها و آیات صورت ميگیرد .در واقع ،مسیر هدایت ،مسیري است كه با
عالئمي نشانهگذاري شده است .شبیه جادهاي كه با عالئم راهنمایي و رانندگي ،نشانهگذاري شده است .ما انسانها حقیقتي
آسماني داریم و در زمین غریبهایم (جلسه  ،772تدبر .)4انسان غریبه براي اینكه مسیر خود را پیدا كند نیاز به راهنمایي دارد.
كسي كه این راهنمایي را جدي بگیرد بيهیچ ترس و غمي و با اطمینان خاطر این مسیر را طي ميكند؛ اما كسي كه این عالئم
را انكار ميكند سرگردان ميماند و به پوچي ميرسد و در اضطراب ميمیرد.
تاملي انسانشناختي در وضعیت انسان مدرن

انسان مدرن ،با اكتفا كردن به حس و انكار نشانههایي كه ما را به فراتر از حس ره مينماید ،زندگي مرفهي را در دنیا براي
خود ایجاد كرده ،اما هر اندازه این رفاه و راحتي ظاهري بیشتر شده ،اضطراب و ترس و غم این انسان فزوني گرفته است؛ و
ریشه همه آنها این است كه نشانهها را دروغ شمرده است .بله ،اگر كسي بخواهد عالئم راهنمایي را فقط با مشاهده محض
تفسیر كند جز خطوط هندسي رنگي و یا سیاه و سفیدي بر روي صفحات فلزي ،چیزي نميیابد ،اما كسي كه قبول داشته باشد
كه این خطوط هر كدام ميخواهد حرفي با ما بزند و نه به جنس و رنگ آنها ،بلكه به عالمت و نشانه بودن آنها توجه كند ،این
عالئم لحظه به لحظه او را كمك ميكنند كه درست رانندگي كند.
« )4وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»
براي جهنمي شدن ،در كنار كفرورزي ،از تكذیب آیات خدا سخن گفت:
ميخواهد بگوید كه خداوند هر لحظه با نشانههایي با ما سخن ميگوید .در حوزه شناخت واقعیت ،نباید خود را به درك
حسي محض از اشیاء (یعني صرفا آنچه در اشیاء ميبینیم) محدود كنیم و باید شناخت آیهاي (نشانهشناسي) را هم جدي
بگیریم ،شناختي كه اشیاء را نشانهاي قرار ميدهد براي راه بردن به حقایق برتري كه در پشت پرده ظاهر این اشیاء قرار دارند.
نمونه ساده شناخت آیهاي ،این است كه با گفتگو با افراد كمكم به میزان عقل و هوش آنها پي ميبریم درحالي كه هیچگاه
عقل و هوش كسي را با اندامهاي حسيمان ندیده و درك نكردهایم.

نكته تخصصي علمشناسي:

در دوره مدرن ،غلبه رویكرد پوزیتیویستي (تجربهگرایياي كه منكر هر واقعیت ماوراي حس و ماده شد) موجب شد كه
تفكر دیني و معنویت مسخ ره گرفته شود و تالش فراواني شد كه عالم از هر گونه معناي فراتر از ماده تهي گردد و هرگونه
شناختي كه ما را به فراتر امر مادي ببرد ،به عنوان خرافات قلمداد شد .و البته وجود پارهاي از خرافات در جوامع بشري ،باور
به خرافي بودن همه امور ماورایي را تشدید كرد .اما این رویكرد عمال زندگي را هم از هرگونه معنایي تهي كرد و انسان را در
حد ماشین ویا یك حیواني كه نهایت خواستههایش خور و خواب و خشم و شهوت است ،فروكاست و اگر چه به دستاوردهاي
فراواني در شناخت عالم ماده نائل آمد ،اما همراه آن پوچگرایي و ناامیدي را در جوامع بشري تقویت كرد و اگرچه ظاهر زندگي
را به بهشت شبیه نمود اما باطن زندگيها جهنمي سوزان گردید كه تكیهگاه انسان را سوزاند و بر باد داد.
شاید بتوان گفت مهمترین دغدغه كساني كه درصدد احیاي «علم دیني» در جوامع امروزي برآمدهاند ،اصالح نگاه تكبُعديِ
مدرن به علم است كه بینش خود در افق ماده و مادیات محدود كرده بود؛ و ميخواهند شناختي جامع نسبت به عالم و آدم را
احیا كنند ،شناختي كه واقعیت ،و حتي همین واقعیات مادي ،را فقط در افق ماده مطالعه نكند و آن را عالمت و نشانهاي براي
واقعیات برتر قرار دهد؛
و تاسفبار اینكه غوغاساالريِ مدعیانِ علم مدرن به ضمیمهي جهالتورزيِ پارهاي از خردستیزانِ مدعي علم دیني ،تصویر
علم دیني را گاه چنان خرافي و نامعقول جلوه ميدهد كه هیچ عاقلي بدان رغبت نكند ،چه برسد به دینداران واقعي.
« )1وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»
چرا سرانجام كساني كه كفر ميورزند و نشانههاي الهي را تكذیب ميكنند «همنشیني به آتش» دانست؟
الف .در جلسه  ،11بویژه تدبرهاي 7و 8توضیحاتي درباره آتش گذشت .آتش واقعیتي است كه هیچ واقعیتي را در كنار
خود باقي نميگذارد وهرچه را كه در جوارش سكني گزیند ،ميسوزاند و پوچ ميكند .كسي كه كفر ميورزد ،حقیقت را انكار
مي كند و كسي كه حقیقت را انكار كند زندگي خود را بر اساس وهمیات و خرافات بنا ميكند و باطن این زندگي ،پوچ و
وهمي است؛ و چون او تمام حقیقت خود را چنین رقم زده است ،پس همواره همنشین آتش است ،آتشي كه دائما پوچي هر
آنچه وي براي خود بنا كرده را به وي نشان ميدهد.
ب... .
« )6أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»
برخي خواستهاند «خلود در جهنم» را به معناي مدت طوالني معرفي كنند ،اما تعبیرات دیگر قرآن (مثال تعبیر «وَ ما هُمْ
بِخارِجینَ مِنَ النَّارِ :و آنها هیچگاه خارج شونده از آتش نیستند؛ بقره )162/نشان ميدهد كه در مورد عدهاي واقعا خلود به
معناي جاودانه در آتش بودن در آخرت محقق ميشود( .قرائتي ،تفسیر نور ،ج ،1ص( )711همچنین به حدیث 7توجه شود)
(درباره آیه  162سوره بقره قبال در جلسه  721بحث شد).
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وَ لَقَدْ مَكَّنَّاکُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ قَليالً ما تَشْكُرُونَ
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ترجمه

و قطعا كه در زمین جایگاهتان دادیم و برایتان در آن اسباب معیشتي گذاشتیم ،سپاسگزاريتان چه اندك است.
نکات ترجمهای و نحوی

«مَكَّنَ»:
باب إفعال از كلمه «مكان» و به معناي «مكان دادن» است كه با تَوسّعي در معنا ،به معناي امكانات را در اختیار كسي قرار
دادن نیز به كار ميرود ،چنانكه به شخصي كه قدر و منزلتي داشته باشد «متمكّن» گویند( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص )228در
نگاه اول به نظر ميرسد ،ریشه این كلمه «مكن» است ،اما اهل لغت تذكر دادهاند كه كلمه «مكان» بر وزن مَفعَل [وزن رایج
براي اسم مكان :مانند مَغسل :محل غسل ،مَذبح :محل ذبح؛ مَشرب :محل شُرب] از ماده «كون» (فعل «كان» «یكون») ميباشد
یعني «موضع كینونت :محلّ بودن» ،ولي به خاطر كثرت كاربرد این كلمه ،در تصریف [یعني هنگام ساختن همخانواده] همانند
وزن «فعال» [یعني مانند اینكه ریشه آن «مكن» باشد] با آن برخورد ميشود( .كتاب العین ،ج ،1ص)822
«مَعایِشَ»:
از ماده «عیش» ميباشد كه اصل این ماده داللت بر حیات و بقا دارد( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص )134و «معیشت»
در اصل عبارت است از خوردنيها و نوشیدنيهایي كه انسان با آنها به زندگياش ادامه مي دهد و «معاش» هر چیزي است كه
زندگي به وسیله آن یا در آن جریان ميیابد؛ چنان كه به «روز» معاش گفتهاند [وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشا؛ نبأ ]11/ویا معاش انسانها
را «در زمین» را دانستهاند [آیه حاضر] (كتاب العین ،ج ،7ص )123برخي تذكر دادهاند كه تفاوت «حیات» و «عیش» در این
است كه كلمه «عیش» را صرفا در مورد موجودات زمیني به كار ميبرند ،اما كلمه حیات را در مورد امور ماوراي ماده ،مانند
فرشتگان و حتي خداوند ،هم ميتوان به كار برد( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص« )136معایش» را جمع «معیشة» دانستهاند (لسان
العرب ،ج ،6ص )871و گفتهاند احتماال به خاطر وقوع انواع معاش و اسباب معیشت در زمین است كه در آیه حاضر به صورت
جمع آمده است( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)722
درباره كلمه «شكر» در جلسه  168و  86و همچنین درباره عبارت «قَلیالً ما تَشْكُرُون» در جلسه  716توضیحاتي ارائه شد.
حدیث

[ )1حدیثي طوالني درباره انواع معیشتهاي انسانها در جامعه بشري مطرح شده كه مبناي فصلبندي كتابهاي معتبري
مانند «المكاسب المحرمه» شیخ انصاري قرار گرفته است .شروع این حدیث كه فضاي كلي دستهبندي را مطرح ميكند بدین
بیان است]:
شخصي از امام صادق ع سوال كرد جهات معیشت بندگان كه در آن كسب و كاري دارند یا تعاملي بین آنها روي ميدهد
و نیز ابعاد مختلف خرجهایي كه براي هم ميكنند ،چند تاست؟
فرمودند :جمیع اسباب معیشتي كه همگي از مقوله معامالتي است كه بینشان انجام ميگیرد و كسب و بهرهاي برایشان
دارد چهار گونه معامله است.
پرسید :آیا این چهارتا كه دستهبندي كلي آنهاست ،همگي حاللاند یا همگي حراماند یا برخي حالل و برخي حراماند؟

فرمودند :گاهي ميشود كه در این دستههاي اصلي چهارگانه چیزي از جهتي حالل و از جهت دیگري حرام است و این
دستههاي كلي معروفترین نامهاي این ابعاد [معامالت] ميباشد.
اولین این ابعاد چهارگانه «والیت» و «سرپرستي برخي نسبت به برخي دیگر» است؛ و اولین مورد همین قسم ،والیت
حكمرانان و والیان منصوب این حكمرانان نسبت به نزدیكانشان است كه بابي از ابواب والیت آن حكمران هستند نسبت به
كساني كه تحت والیت وي ميباشد؛
سپس [دومین بُعد] تجارت است در جمیع اقسام خرید و فروشي كه بینشان رخ ميدهد،
سپس صناعتها با تمامي اصنافش،
سپس اجاره كردن و اجیر شدن در تمامي آنچه نیازمند به اجاره كردن و اجرت دادن است؛
ودر همه اینها ابعادي از حالل و حرام وجود دارد و خداوند متعال بر بندگانش واجب فرموده كه در این معامالت از
جهات حالل وارد شوند و به آن وجه حالل عمل كنند و از جهات حرامش اجتناب ورزند.
تحف العقول ،ص887
سَأَلَهُ [اإلمام الصادق] سَائِلٌ فَقَالَ كَمْ جِهَاتُ مَعَایِشِ الْعِبَادِ الَّتِي فِیهَا الِاكْتِسَابُ أَوِ التَّعَامُلُ بَیْنَهُمْ وَ وُجُوهُ النَّفَقَاتِ فَقَالَ ع
جَمِیعُ الْمَعَایِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَكُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ فَقَالَ لَهُ أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ
الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنَاسِ حَلَالٌ أَوْ كُلُّهَا حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهَا حَلَالٌ وَ بَعْضُهَا حَرَامٌ فَقَالَ ع قَدْ یَكُونُ فِي هَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ
حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ وَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مُسَمَّیَاتٌ مَعْرُوفَاتُ الْجِهَاتِ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَایَةُ وَ تَوْلِیَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَالْأَوَّلُ
وِلَایَةُ الْوُلَاةِ وَ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ ثُمَّ التِّجَارَةُ فِي جَمِیعِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ فِي جَمِیعِ صُنُوفِهَا ثُمَّ الْإِجَارَاتُ فِي كُلِّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجَارَاتِ وَ كُلُّ هَذِهِ الصُّنُوفِ تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ
وَ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِي جِهَاتِ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ وَ
اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا...
تدبر

« )1وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ قَلیالً ما تَشْكُرُونَ»:
این آیه در شروع بحث از آیات آفرینش انسان در سوره اعراف است از این جهت همانند آیه  73-72سوره بقره است.
در آنجا پیش از ورود به بحث آفرینش انسان ،بدین پرداخت كه خداوند همه آنچه در زمین است براي شما انسانها آفرید و
اینجا به این مي پردازد كه شما را در زمین تمكن داد و انواعي از اسباب معیشت براي شما در زمین قرار داد .آنجا مذمت كرد
كه چگونه است كه كفر ميورزید (و اشاره شد كه یك معناي كفر ،كفران نعمت و نقطه مقابل شكر است) (جلسه  ،712تدبر)1
و اینجا مذمت ميكند كه چقدر شكرگزاريتان اندك است.
« )7وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ قَلیالً ما تَشْكُرُونَ»:
نعمتها وقتي فراوان شوند ،براي انسان عادي ميشوند و انسان حق آنها را ادا نميكند:
اینكه ما در زمین این اندازه مكنت و امكانات داریم (از وجود آب و وجود هوا (اتمسفر) و فاصله ما با خورشید و وجود
عناصر مختلف در كره زمین و  ...گرفته ،تا عقل و هوش ویژهاي كه توان تسخیر طبیعت و همه موجودات روي زمین را به
آدمي بخشیده و این انسان ضعیف را فرمانرواي كره زمین نموده و ،)...

و اینكه خداوند راهها و اسباب گوناگوني را براي گذران معیشت ما قرار داده (از اسبابي كه به نحو طبیعي نیازهاي معیشتي
ما را رفع ميكنند مانند درختاني كه دائما اكسیژن تولید ميكنند و بادهایي كه ابرها را جابجا ميكنند و آب را به همه جا
ميرسانند و وجود گیاهان و حیواناتي كه چنان آفریده شده اند كه امكان تغذیه و رفع نیازهاي بدني ما از آنها مهیا باشد و ،...
تا زندگي اجتماعيِ ویژه انساني كه انواع كسب و كارها را در میان انسانها رقم زده و كاري كرده كه گذران زندگي در میان
انسانها با چنین تنوع عظیمي روبرو باشد)
نعمتهایي است كه بقدري در آنها غوطهوریم كه بسیار كم ميشود كه یادي از آنها به عنوان نعمت كنیم ،چه رسد به
اینكه شكرشان را هم ادا كنیم.
یكبار به زندگي خود بنگریم .اگر مثال یك بیماري ریوياي كه تنفس را بشدت دچار مشكل كند ،براي یكي از نزدیكانمان
رخ دهد و بعد به طور معجزهآسایي شفا یابد ،چه اندازه خدا را شكر ميكنیم؛ اما آیا تا به حال چه اندازه به اصل و پایه آن
نعمت ،یعني مثال همین «هوا» ویا بهرهمندي ما از دستگاه تنفس ،و ارتباط آن با سایر دستگاههاي عصبي و عروقي و  ...كه
اندك اختاللي در آنها بود كه آن بیماري را ایجاد كرد ،اندیشیده ویا شكر آن را بجا آوردهایم؟
« )8وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ  ...قَلیالً ما تَشْكُرُونَ»:
انسان در زمین جایگاه ویژهاي دارد؛ و امروزه پیشرفت تكنولوژي این برتري انسان بر سایر موجودات زمیني را بیش از
پیش آشكار نموده است .این جایگاه ویژه را خدا به او داده (چرا كه اساسا عقل و هوش و امكانات مختلفي كه بتواند از آنها
بهره بگیرد ،همگي آفریده خداست) ،با این حال ،به جاي اینكه وقتي به این وضعیت ميرسد خدا را شكر كند ،انكار و كفرانش
نسبت به خدا بیشتر شده است.
واقعا چرا؟
این واقعه نباید یكبار ما را به اندیشه درباره این مطلب بكشاند كه واقعا آیا امكانات زیاد داشتن خوب است؛ با بهتر است
آن اندازه امكانات داشته باشیم كه كارمان به طغیان نكشد؟
« )4وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ قَلیالً ما تَشْكُرُونَ»
جمع بسته شدن «معیشت» در مورد انسان ،شاید اشارهاي است به پیچیدگي عظیم انسان ،كه قرار است خدا او را به مقام
خلیفة اللهي برساند؛ واقعیتي كه نشانه (آیه) بودنش براي متفاوت بودن انسان ،كامال انكار ناپذیر است ،اما امروزه بشدت انكار
ميشود( .در مورد انكار نگاه آیهاي ،مطالب جلسه  ،773تدبر 8مالحظه شود)
بحث تخصصي انسانشناسي

چنانكه در نكات ترجمه توضیح داده شد «معیشت» كلمهاي است كه تنها در مورد جانداران زمیني به كار ميرود.
اگر دقت شود ،تمام جانداران روي كره زمین (از گیاهان گرفته تا حیوانات) هركدام تنها یك جور معیشت دارند .یعني
همان غریزيترین نیازهایش را تنها به یك نحو پاسخ ميدهند :اگر نیاز به غذا دارند« ،غذا درست كردن» برایشان بيمعني است
و تنها از آنچه در طبیعت به نحو خام و آماده موجود است (مواد معدني باشد یا گیاهخوار باشند یا گوشتخوار) استفاده ميكنند؛
در حالي كه انسان ،حتي در این سادهترین و پیشپا افتادهترین نیاز غریزي هم بشدت تابع عقل و اندیشهاش است؛ و حتي
خامترین اشیاء را الاقل سعي ميكند قبل از خوردن پاك و تزیین كند (یعني به هر حال یك تصرفي در آن انجام دهد) و سپس
بخورد.

اگر دقت كنیم كه تنها همین غذا چه تنوعي در معیشت ما آدمیان ایجاد كرده و چه اندازه از تالشهاي زندگيهاي ما،
مستقیم و غیرمستقیم ،به غذا درست كردن ،غذا نگه داشتن ،و غذا خوردن ،و عوارض پس از آن مرتبط ميشود؛ درميیابیم كه
واقعا با موجودي مواجهیم كه اگرچه ریشهاي در زمین دارد ،اما زمین و زمیني بودن نميتواند این ظرفیتهاي پیچیده را  -كه
چنین تنوع عظیمي در موجودي كه به لحاظ فیزیولوژیكي یك نوع واحد است ،و بهتَبَعِ آن فرهنگهاي گوناگوني را در این نوع
واحد فیزیولوژیكي رقم زده – توجیه نميكند.
شاید این مهمترین نكتهاي است كه تمام علوم انساني مدرن ميكوشند ،آن را نادیده بگیرند و انسان را تنها مقداري
پیشرفته تر از میمون تلقي كنند؛ و لذا بناي این علوم بر ناشكري و انكار خدا بنا شده است .با اینكه تنوع معیشتي انسان ،كه
حتي خود را در غذا خوردنش نشان داده ،نشانهاي كامال آشكار بر تفاوتي بنیادین بین انسان و سایر موجودات عالم طبیعت
است ،و با اینكه خود غربیان بمراتب بیش از ما این تنوعهاي فرهنگي را كشف كرده و درصدد تحلیل آنها برآمدهاند ،اما عجیب
است كه اصرار فراواني هست كه با اصرار بر انحصار فهم در حوزه حس ،و انكار نگاه نشانهشناسانه ،ردپایي از بُعد حقیقيِ
ملكوتي انسان ،كه پنجره اي به سوي اذعان با واقعیت ماورایي انسان است ،دیده نشود؛ و حتي معنویت را هم در حد یك
حاالت مغزي صرف ،فروميكاهند.
واقعا كه خدا حق دارد ما انسانها را عتاب كند كه «سپاسگزاريتان چه اندك است»
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السَّاجِدینَ

وَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ
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ترجمه

و به یقین [ما] شما را آفریدیم ،سپس شما را صورت بخشیدیم ،سپس به فرشتگان گفتیم به آدم سجده كنید ،پس سجده
كردند جز ابلیس كه از سجدهكنندگان نبود.
نکات ترجمهای و نحوی

«خَلَقْناكُمْ» :درباره ماده «خلق» در جلسه  122توضیحاتي گذشت.
«صَوَّرَ» :در نگاه اول به نظر ميرسد كه ریشه این كلمه« ،صور» است اما گفتهاند این ماده بر معاني بسیار متفاوتي داللت
ميكند كه نميتوان مشتقات آن را به یك معناي واحد برگردانند (مثال :معجم المقاییس اللغة ،ج ،8ص )872-813و مخصوصا
درباره نسبت آن مشتقات با معناي «صورة» ابهامات فراواني وجود دارد و لذا احتماال حق با مرحوم مصطفوي باشد كه معتقد
است كه ماده «صور» یك اصل و ریشه عربي دارد كه به معناي «متمایل شدن» و «میل پیدا كردن» است (مانند كلمه «صُرهنّ»
در قرآن كریم (بقره ،)762/كه به معناي «آنها را به جانب خود متمایل ساز» است) ولي كلمه «صورة» (به معناي شكل و هیئت)
در اصل عربي نبوده ،بلكه اصل و ریشه عبري دارد و مشتقاتي كه از آن گرفته شده (مانند «صَوّر :صورت بخشید» ؛ «مُصَوّر:
صورتبخش» ؛ «تصویر» و  )...ارتباطي با ریشه عربي آن ندارد .البته ایشان این احتمال را هم مطرح كرده اند كه بین «صورة»
و «صیرورة» اشتقاقي رخ داده باشد (التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص )733كه در این صورت ،بعید نیست «صورة»

هم همانند «صیرورت» به ماده «صیر» برگردد .ماده «صیر» كه فعل «صار یصیر» از آن درست ميشود داللت بر مآل و مرجع
دارد و صیرورت به معناي «شدن» است( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،8ص )871در این فرض ،با توجه به اینكه «صورة» بر وزن
«فُعله» است و وزن «فُعله» داللت بر جمعبندي و عصاره یك شيء ميكند ،آنگاه «صورة» به معناي عصاره و جمعبندي
«صیرورت» و حركت یك چیز است؛ و وقتي آیه تعبیر «صوّرناكم» را به كار ميبرد اشاره است به تمام فرایندهایي كه انسان
بعد از آفرینش اولیه طي ميكند و به صورت نهایياش در ميآید .وشاهد بر این مطلب ،این است كه در تفاوت «صورت» و
«هیئت :شكل» گفتهاند« :صورت» اعم از «شكل» و «هیئت» است چنانكه در مورد اموري هم كه شكل و هیئت ندارند ،به كار
ميرود مثال گفته ميشود «صورت این امر چنین است كه» (الفروق في اللغة ،ص)114
جمله «لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدینَ» جمله حالیه است ،البته برخي آن را استینافیه دانستهاند (جمله استینافي یعني جملهاي كه
ربط نحوي به جمله قبل ندارد) آنگاه برخي آن را استیناف بیاني براي تاكید بر استثنا شدن ابلیس دانسته (الجدول في اعراب
القرآن ،ج ،2ص )864و برخي آن را همچون پاسخي به سوال مقدّر [چرا ابلیس سجده نكرد؟ چون اصال از كساني كه اهل
سجده كردن باشند ،نبود] معرفي كردهاند (إعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص)812
حدیث

 )1از امام باقر ع درباره آیه «و به یقین [ما] شما را آفریدیم ،سپس شما را صورت بخشیدیم» سوال شد ،فرمودند:
اما [منظور از] «شما را آفریدیم» پس ابتدا نطفه ،سپس علقه ،سپس مُضغه ،سپس استخوان و سپس گوشت بود؛ و اما
[منظور از] «شما را صورت بخشیدیم» چشم و بیني و گوشها و دهان و دستها و پاهاست كه اینها و مانند آنها را صورت
بخشید ،سپس [افراد را] زشت و زیبا و بلند و كوتاه و مانند اینها قرار داد.
تفسیر القمي ،ج ،1ص774
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِیرُ بْنُ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
قَوْلِهِ «وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ» أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ فَنُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً ثُمَّ لَحْماً ،وَ أَمَّا صَوَّرْنَاكُمْ فَالْعَیْنَ وَ الْأَنْفَ وَ
الْأُذُنَیْنِ وَ الْفَمَ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ صَوَّرَ هَذَا وَ نَحْوَهُ ثُمَّ جَعَلَ الدَّمِیمَ وَ الْوَسِیمَ وَ الطَّوِیلَ وَ الْقَصِیرَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا.
 )7از امام حسن عسكري حدیثي طوالني در بیان كیفیت برنامهاي كه منافقان براي ترور پیامبر اكرم ص (در عقبه) كشیده
بودند ،روایت شده است كه در فرازي از این روایت آمده است:
سپس گفتند :اي پیامبر خدا ! به ما خبر بده كه آیا حضرت علي ع برتر است یا فرشتگان مقرب الهي.
رسول خدا ص فرمود :و آیا فرشتگان جز به خاطر محبت محمد ص و علي ع و پذیرش والیت این دو شرافت یافتند؟
و [علي ع كه جاي خود دارد ]،قطعا هیچ دوستدار علي ع وجود ندارد كه دلش را از آلودگيهاي فریب و دغلبازي و
نجاستهاي گناهان پاك كرده باشد مگر اینكه از فرشتگان پاكتر و برتر است؛ و آیا خداوند به فرشتگان جز بدین جهت دستور
سجده داد كه آنها در درونشان گذشت كه در دنیا بعد از آنها هیچ مخلوقي نخواهد آمد مگر اینكه آنها نسبت به او رفعت دارند
و در دین از او برتر و نسبت به خدا و دینش از او عالمترند؛ و خداوند خواست بدانها نشان دهد كه در گمان و باورشان
برخطایند ،پس آدم را آفرید و اسماء همگي را به او آموخت و سپس بر آنها عرضه كرد ،پس از معرفت آن اسماء درماندند،
پس به آدم دستور داد كه به آنها از آن خبر دهد و برتري خود در علم را بدانها بشناساند ،سپس از صلب آدم ذریهاش را بیرون
آورد كه در میان آنها پیامبران و رسوالن و خوبان از بندگان خدا بودند كه برترینشان محمد ص است ،سپس خاندان و آل

محمد ع و خوبان و اهل فضیلت از آنهاست ،و نیز در میان آنها اصحاب محمد ص و خوبان از امت اویند ،و با این امر به
مالئكه شناساند كه آنها از فرشتگان برترند چرا كه بر دوش كشیدند آنچه بر دوش كشیدند از بارهاي سنگین و ...
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ثُمَّ قَالُوا لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَ هُوَ أَفْضَلُ أَمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَلْ شُرِّفَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِحُبِّهَا لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ قَبُولِهَا لِوَلَایَتِهِمَا وَ إِنَّهُ لَا أَحَدَ مِنْ مُحِبِّي عَلِيٍّ قَدْ نُظِّفَ
قَلْبُهُ مِنْ قَذَرِ الْغِشِّ وَ الدَّغَلِ وَ نَجَاسَاتِ الذُّنُوبِ إِلَّا كَانَ أَطْهَرَ وَ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ هَلْ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ إِلَّا لِمَا
كَانُوا قَدْ وَضَعُوهُ فِي نُفُوسِهِمْ أَنَّهُ لَا یَصِیرُ فِي الدُّنْیَا خَلْقٌ بَعْدَهُمْ إِذَا رُفِعُوا عَنْهَا إِلَّا وَ هُمْ یَعْنُونَ أَنْفُسَهُمْ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي الدِّینِ فَضْلًا
وَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ وَ بِدِینِهِ عِلْماً فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُعَرِّفَهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَئُوا فِي ظُنُونِهِمْ وَ اعْتِقَادَاتِهِمْ فَخَلَقَ آدَمَ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهَا
عَلَیْهِمْ فَعَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا فَأَمَرَ آدَمَ ع أَنْ یُنَبِّئَهُمْ بِهَا وَ عَرَّفَهُمْ فَضْلَهُ فِي الْعِلْمِ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ذُرِّیَّتَهُ مِنْهُمُ الْأَنْبِیَاءُ
وَ الرُّسُلُ وَ الْخِیَارُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَفْضَلُهُمْ مُحَمَّدٌ ثُمَّ آلُ مُحَمَّدٍ وَ الْخِیَارُ الْفَاضِلُونَ مِنْهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ خِیَارُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ عَرَفَ
الْمَلَائِكَةُ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِذَا احْتَمَلُوا مَا حُمِّلُوهُ مِنَ الْأَثْقَالِ.
 )8از امام حسن عسگري ع روایت شده است:
هنگامي كه امام حسین ع و همراهیانش به لشكریاني رسیدند كه بعدا او را به شهادت رساندند ،خطاب به لشكر خود
فرمود :من بیعتم را از شما برداشتم ،پس به خویشان و دوستانتان بپیوندید! و خطاب به اهل بیت خود فرمودند :شما را هم در
جدایي از من آزاد گذاشتم ،شما با توجه به كثرت تعداد آنها و قواي كمكيشان توان روایارویي با آنها را ندارید ،و آنها جز مرا
 .1روایت بسیار طوالني است ولي ادامه سخناني كه در پاسخ این پرسش از پیامبر ص نقل شده چنین است:
جَوَرَةٍ قَاهِرِینَ وَ صُعُوبَةٍ فِي الْمَسَالِكِ فِي الْمَضَایِقِ وَ الْمَخَاوِفِ وَ الْأَجْرَاعِ وَ الْجِبَالِ وَ التِّلَاعِ لِتَحْصِیلِ أَقْوَاتِ الْأَنْفُسِ وَ الْعِیَالِ مِنَ الطَّیِّبِ الْحَلَالِ فَعَرَّفَهُمُ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ خِیَارَ الْمُؤْمِنِینَ یَحْتَمِلُونَ هَذِهِ الْبَلَایَا وَ یَتَخَلَّصُونَ مِنْهَا وَ یُحَارِبُونَ الشَّیَاطِینَ وَ یَهْزِمُونَهُمْ وَ یُجَاهِدُونَ أَنْفُسَهُمْ بِدَفْعِهَا عَنْ شَهَوَاتِهَا وَ
یَغْلِبُونَهَا مَعَ مَا رَكِبَ فِیهِمْ مِنْ شَهَوَاتِ الْفُحُولَةِ وَ حُبِّ اللِّبَاسِ وَ الطَّعَامِ وَ الْعِزِّ وَ الرِّئَاسَةِ وَ الْفَخْرِ وَ الْخُیَلَاءِ وَ مُقَاسَاةِ الْعَنَاءِ وَ الْبَلَاءِ مِنْ إِبْلِیسَ وَ عَفَارِیتِهِ
وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ إِغْوَائِهِمْ وَ اسْتِهْوَائِهِمْ وَ دَفْعِ مَا یُكَابِدُونَهُ مِنْ أَلِیمِ الصَّبْرِ عَلَى سَمَاعِهِمُ الطَّعْنَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ سَمَاعِ الْمَلَاهِي وَ الشَّتْمِ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ مَعَ
مَا یُقَاسُونَهُ فِي أَسْفَارِهِمْ لِطَلَبِ أَقْوَاتِهِمْ وَ الْهَرَبِ مِنْ أَعْدَاءِ دِینِهِمْ أَوِ الطَّلَبِ لِمَنْ یَأْمَلُونَ مُعَامَلَتَهُ مِنْ مُخَالِفِیهِمْ فِي دِینِهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا مَلَائِكَتِي
وَ أَنْتُمْ مِنْ جَمِیعِ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ لَا شَهَوَاتُ الْفُحُولَةِ یُزْعِجُكُمْ وَ لَا شَهْوَةُ الطَّعَامِ تَحْفِزُكُمْ وَ لَا خَوْفٌ مِنْ أَعْدَاءِ دِینِكُمْ وَ دُنْیَاكُمْ تنجب [یُنْخَبُ] فِي قُلُوبِكُمْ
وَ لَا لِإِبْلِیسَ فِي مَلَكُوتِ سَمَاوَاتِي وَ أَرْضِي -شُغُلٌ عَلَى إِغْوَاءِ مَلَائِكَتِيَ الَّذِینَ قَدْ عَصَمْتُهُمْ مِنْهُ -یَا مَلَائِكَتِي فَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْهُمْ وَ سَلَّمَ دِینَهُ مِنْ هَذِهِ
الْآفَاتِ وَ النَّكَبَاتِ فَقَدِ احْتَمَلَ فِي جَنْبِ مَحَبَّتِي مَا لَمْ تَحْتَمِلُوا وَ اكْتَسَبَ مِنَ الْقُرُبَاتِ إِلَيَّ مَا لَمْ تَكْتَسِبُوا فَلَمَّا عَرَّفَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ فَضْلَ خِیَارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
وَ شِیعَةِ عَلِيٍّ وَ خُلَفَائِهِ ع وَ احْتِمَالَهُمْ فِي جَنْبِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ أَبَانَ بَنِي آدَمَ الْخِیَارَ الْمُتَّقِینَ بِالْفَضْلِ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ فَلِذَلِكَ فَاسْجُدُوا
آلِدَمَ لِمَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى أَنْوَارِ هَذِهِ الْخَلَائِقِ الْأَفْضَلِینَ وَ لَمْ یَكُنْ سُجُودُهُمْ آلِدَمَ إِنَّمَا كَانَ آدَمُ قِبْلَةً لَهُمْ یَسْجُدُونَ نَحْوَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ بِذَلِكَ
مُعَظَّماً لَهُ مُبَجَّلًا وَ لَا یَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ -وَ یَخْضَعَ لَهُ خُضُوعَهُ لِلَّهِ وَ یُعَظِّمَ بِالسُّجُودِ لَهُ كَتَعْظِیمِهِ لِلَّهِ وَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ
هَكَذَا لِغَیْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِیعَتِنَا وَ سَائِرَ الْمُكَلَّفِینَ مِنْ شِیعَتِنَا أَنْ یَسْجُدُوا لِمَنْ تَوَسَّطَ فِي عُلُومِ عَلِيٍّ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَحَضَ وِدَادَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ
عَلِيِّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ احْتَمَلَ الْمَكَارِهَ وَ الْبَلَایَا فِي التَّصْرِیحِ بِإِظْهَارِ حُقُوقِ اللَّهِ وَ لَمْ یُنْكِرْ عَلَيَّ حَقّاً أَرْقُبُهُ عَلَیْهِ قَدْ كَانَ جَهِلَهُ أَوْ غَفَلَهُ -ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص عَصَى اللَّهَ إِبْلِیسُ فَهَلَكَ لِمَا كَانَ مَعْصِیَتُهُ بِالْكِبْرِ عَلَى آدَمَ وَ عَصَى آدَمُ اللَّهَ بِأَكْلِ الشَّجَرَةِ فَسَلِمَ وَ لَمْ یَهْلِكْ لِمَا لَمْ یُقَارِنْ بِمَعْصِیَتِهِ التَّكَبُّرَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَهُ یَا آدَمُ عَصَانِي فِیكَ إِبْلِیسُ وَ تَكَبَرَ عَلَیْكَ فَهَلَكَ وَ لَوْ تَوَاضَعَ لَكَ بِأَمْرِي وَ عَظَّمَ عِزَّ جَلَالِي لَأَفْلَحَ
كُلَّ الْفَلَاحِ كَمَا أَفْلَحْتَ وَ أَنْتَ عَصَیْتَنِي بِأَكْلِ الشَّجَرَةِ وَ عَظَّمْتَنِي بِالتَّوَاضُعِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَتُفْلِحُ كُلَّ الْفَلَاحِ وَ تَزُولُ عَنْكَ وَصْمَةُ الزَّلَّةِ فَادْعُنِي
بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ لِذَلِكَ فَدَعَا بِهِمْ فَأَفْلَحَ كُلَّ الْفَلَاحِ لِمَا تَمَسَّكَ بِعُرْوَتِنَا أَهْلَ الْبَیْت.

نمي خواهند ،پس مرا با آنها رها كنید ،كه خداوند عز و جل مرا یاري ميكند و از نظر خود دور ندارد ،چنانكه با گذشتگان
پاكنهاد من چنین كرد.
[ ...بعد از اینكه یاران واقعي و اهل بیت ایشان بر ماندن اصرار كردند] فرمود:
پس اگر خود را براي آن چیزي مهیا كردهاید كه من مهیایش شدهام بدانید كه خداوند جایگاههاي بلندمرتبه را بر اساس
میزان تحمل بندگانش در دشواريها به آنها ميبخشد؛ و اگر خداوند مرا ،همراه با كساني از خاندانم كه من آخرین باقیمانده
آنها در دنیا هستم ،به كرامتهایي اختصاص داد كه با برخورداري از آنها تحمل دشواریها آسان ميشود ،پس شما هم بهرهاي
از آن عنایتهاي خداوند متعال خواهید داشت.
و بدانید كه دنیا ،تلخ و شیرینش همچون خوابي است ،كه بیداریش در آخرت است؛ و رستگار كسي است كه در آنجا
رستگار باشد؛ و بدبخت كسي است كه آنجا بدبخت شود.
آ یا برایتان بگویم از اول كار ما و كار جماعت دوستدار و وليّ ما و پناهجویان به ما ،تا بر شما تحمل آنچه قرار است به
شما برسد آسان گردد؟
گفتند :بله یا ابن رسول اهلل!
فرمود :بدرستي كه خداوند هنگامي كه آدم را آفرید و او را اعتدال بخشید و اسماء هر چیزي را به او آموخت و آنها را
بر فرشتگان عرضه كرد ،محمد ص و علي ع و فاطمه س و حسن ع و حسین ع را اشباح پنجگانهاي در پشت آدم قرار داد و
نور آنها در آفاق آسمانها و حجابها[ي الهي] و بهشت و كرسي و عرش ميدرخشید ،پس خداوند متعال به فرشتگان دستور
سجده به آدم داد از باب بزرگذاشت او ،چرا كه او بود كه این برتري را یافته بود كه ظرف و حامل آن اشباحي كه نورشان آفاق
را فراگرفته بود ،شود.
پس فرشتگان به آدم سجده كردند جز ابلیس كه سرپیچي كرد از اینكه در برابر جالل عظمت خداوند تواضع كند و در
برابر نور ما اهل بیت تواضع ورزد ،در حالي كه فرشتگان همگيشان براي آن تواضع ورزیده بودند ،او استكبار ورزید و خود
را برتر از آن دانست و با این سرپیچي و تكبرش از كافران بود.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ،ص713
قَالَ الْإِمَامُ ع :وَ لَمَّا امْتُحِنَ الْحُسَیْنُ ع وَ مَنْ مَعَهُ بِالْعَسْكَرِ الَّذِینَ قَتَلُوهُ ،وَ حَمَلُوا رَأْسَهُ قَالَ لِعَسْكَرِهِ :أَنْتُمْ مِنْ بَیْعَتِي فِي حِلٍّ
فَالْحَقُوا بِعَشَائِرِكُمْ وَ مَوَالِیكُمْ .وَ قَالَ لِأَهْلِ بَیْتِهِ :قَدْ جَعَلْتُكُمْ فِي حِلٍّ مِنْ مُفَارَقَتِي ،فَإِنَّكُمْ لَا تُطِیقُونَهُمْ لِتَضَاعُفِ أَعْدَادِهِمْ وَ قُوَاهُمْ،
وَ مَا الْمَقْصُودُ غَیْرِي ،فَدَعُونِي وَ الْقَوْمَ ،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُعِینُنِي وَ لَا یُخْلِینِي مِنْ [حُسْنِ] نَظَرِهِ ،كَعَادَتِهِ فِي أَسْلَافِنَا الطَّیِّبِینَ...
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فَقَالَ لَهُمْ :فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَطَّنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَى مَا وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَیْهِ ،فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا یَهَبُ الْمَنَازِلَ الشَّرِیفَةَ لِعِبَادِهِ [لِصَبْرِهِمْ]
بِاحْتِمَالِ الْمَكَارِهِ .وَ إِنَّ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ خَصَّنِي مَعَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِيَ الَّذِینَ أَنَا آخِرُهُمْ بَقَاءً فِي الدُّنْیَا مِنَ الْكَرَامَاتِ بِمَا یَسْهُلُ مَعَهَا
عَلَى احْتِمَالِ الْكَرِیهَاتِ فَإِنَّ لَكُمْ شَطْرَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ اللَّهِ تَعَالَى .وَ اعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا حُلْوَهَا وَ مُرَّهَا حُلُمٌ ،وَ الِانْتِبَاهَ فِي الْآخِرَةِ ،وَ
الْفَائِزَ مَنْ فَازَ فِیهَا ،وَ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِیهَا .أَ وَ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِنَا وَ أَمْرِكُمْ مَعَاشِرَ أَوْلِیَائِنَا وَ مُحِبِّینَا ،وَ الْمُعْتَصِمِینَ بِنَا لِیُسَهِّلَ
عَلَیْكُمْ احْتِمَالَ مَا أَنْتُمْ لَهُ مُعْرَضُونَ
 . 1فَأَمَّا عَسْكَرُهُ فَفَارَقُوهُ .وَ أَمَّا أَهْلُهُ [وَ] الْأَدْنَوْنَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ فَأَبَوْا ،وَ قَالُوا :لَا نُفَارِقُكَ ،وَ یَحِلُّ بِنَا مَا یَحِلُّ بِكَ ،وَ یَحْزُنُنَا مَا یَحْزُنُكَ ،وَ یُصِیبُنَا مَا یُصِیبُكَ،
وَ إِنَّا أَقْرَبُ مَا نَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كُنَّا مَعَكَ.

قَالُوا :بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.
قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ ،وَ سَوَّاهُ ،وَ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ ،جَعَلَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ وَ
الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع أَشْبَاحاً خَمْسَةً فِي ظَهْرِ آدَمَ ،وَ كَانَتْ أَنْوَارُهُمْ تُضِيءُ فِي الْآفَاقِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْحُجُبِ وَ الْجِنَانِ وَ الْكُرْسِيِّ
وَ الْعَرْشِ ،فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ ،تَعْظِیماً لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَضَّلَهُ بِأَنْ جَعَلَهُ وِعَاءً لِتِلْكَ الْأَشْبَاحِ الَّتِي قَدْ عَمَّ أَنْوَارُهَا الْآفَاقَ.
فَسَجَدُوا [لِآدَمَ] إِلَّا إِبْلِیسَ أَبى أَنْ یَتَوَاضَعَ لِجَلَالِ عَظَمَةِ اللَّهِ ،وَ أَنْ یَتَوَاضَعَ لِأَنْوَارِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ ،وَ قَدْ تَوَاضَعَتْ لَهَا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا وَ
اسْتَكْبَرَ ،وَ تَرَفَّعَ وَ كانَ بِإِبَائِهِ ذَلِكَ وَ تَكَبُّرِهِ مِنَ الْكافِرِین.
تدبر

توجه :آیه  84سوره بقره درباره امر به سجده فرشتگان و سحده نكردن ابلیس بسیار شبیه این آیه است كه قبال در جلسه
 774بحث شد؛ لذا احادیث و نكات تدبري آن مجددا تكرار نميشود (بویژه به تدبرهاي  1و  7توجه كنید)
« )1وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ »...
این آیه از آیاتي است كه بخوبي نشان ميدهد كه سجده بر حضرت آدم ،به عنوان نماینده نوع انسان بوده است ،نه فقط
بر شخص او (جلسه ،774تدبر)7؛ زیرا ابتدا مطلب را با خطاب شما آغاز كرد (شما را آفریدیم سپس شما را صورت بخشیدیم)
آنگاه به عنوان گام بعدي (ثم) خطاب به جاي «شما» از «آدم» نام برد (سپس به مالئكه گفتیم بر آدم سجده كنید)...
بحث تخصصي انسانشناسي

عالمه طباطبایي توضیح ميدهند كه این انتقال از «شما» به «آدم» دو حقیقت را نشان مي دهد:
 .1سجده بر آدم سجده بر مقام انسان بوده و آدم به نمایندگي از همه انسانها مسجود مالئك شده و معتقدند در قرآن كریم
[حداقل] سه دلیل بر این مطلب وجود دارد:
الف .قصه خالفت در سوره بقره (جلسات  )774-772كه ظاهرش این بود كه خالفت خاص شخص آدم نبوده و سجده
فرشتگان هم به خاطر این مقام خالفت بوده است.
ب .ابلیس در مواضع گوناگون انتقامگیري خود از مجازات این سجده نكردن را درباره جمیع انسانها دانست (مثال
اعراف12-12/؛ حجر 83/و )...؛ و اگر سجده بر نوع انسان نبود ،انتقام گرفتن از غیر آدم معنایي نداشت.
ج .همه خطاباتي در این داستان در سورههاي بقره و طه در مورد شخص آدم آمدهف در سوره حاضر (اعراف)بعینه در
مورد جمیع انسانها آمده است (مثال اعراف)81/
 .7آفرینش آدم ،بیاني براي آفرینش جمیع انسانهاست( .المیزان ،ج ،2ص)71
« )7وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا»
آیه داللت دارد كه مقدمه سجده كردن دو كار بوده است :آفرینش و صورتبخشي .فرق این دو چیست؟
الف .به لحاظ لغوي ،معناي ریشهاي ماده «خلق» ،تعیین اندازه و مقدار (تقدیر) است (توضیح در نكات ترجمه جلسه)122؛
و معناي ریشهاي ماده «صورة» ،عصاره و جمعبندي تمام فرایندهایي است كه انسان بعد از آفرینش اولیه طي ميكند و به
صورت نهایياش در ميآید( .نكات ترجمه) پس وقتي آفرینش آدم به تمام و كمال خود برسد مسجود فرشتگان ميگردد.

ب .اگر داستان آدم در سوره بقره  -كه ابتدا خلیفه قرار دادن و تعلیم اسماء مطرح شد و در آیات بعد سجده فرشتگان
عنوان گردید -داللت بر این داشته باشد كه سجده بر آدم ،در نتیجه تعلیم اسماء به او بود ،آنگاه چهبسا بتوان این مرتبه
«صورناكم» كه بین آفرینش اولیه و سجده قرار گرفته را همان مرتبه تعلیم اسماء دانست.
این حالت مخصوصا با آنچه درباره نسبت تعلیم اسماء با تنوع ظرفیت فرهنگي انسان بیان شد (جلسه  ،771تدبر )8بسیار
سازگار است؛ یعني این آیه چهبسا صورتهاي مختلف به انسانها دادن را مطرح مي كند كه محصول توانایي انسان براي استفاده
از زبان است.
ج .تعبیر «خلقناكم» به اصل آفرینش انسان اشاره دارد و در گام دوم ،تعبیر «صورناكم» به ظرفیتهایي كه خدا در انسانها
نهاده است ،اشاره ميكند و در گام سوم دستور سجده مالئكه – با توجه به اینكه فرشتگان مدبرات امورند (نازعات - )1/بیانگر
در اختیار بودن تمامي امكانات بیروني عالم براي انسان است.
د... .
« )8فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدینَ»
چرا بعد از اینكه فرمود سجده نكرد ،فرمود از سجده كنندگان نبود .این جمله دو چه نكتهاي بیش از جمله اول دارد؟
الف .اشاره به خوي استكباري ابلیس دارد؛ یعني او اساساً از قبل هم واقعا اهل سجده كردن نبود.
ب .ميخواهد تاكید كند و نشان دهد سجده نكردن ابلیس یك خطاي سهوي و قابل چشمپوشي نبود ،بلكه كامال عمدي
بود( .تفسیر نور ،ج ،4ص)76
ج .سجده همان مقام قرب است (علق .)13/شیطان حقیقتا الیق مقام قرب نبود ،لذا سجده نكرد.
د... .
« )4قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدینَ»
از آیه برميآید كه ابلیس ،كه طبق آیات دیگر قرآن كریم ،از جنیان بود (كهف )12/در جمع فرشتگان حضور داشت و
مورد خطاب سجده قرار گرفت؛ اما سجده نكرد و با این كارش تمایزش از فرشتگان معلوم گردید .و در احادیث هم این نكته
به صراحت بیان شده است (مثال جلسه ،771حدیث1؛ جلسه ،778حدیث1؛ و جلسه ،774حدیث.)7
این نشان ميدهد كه اگر خداوند آدم را نیافریده بود و آنها را امر به سجده نكرده بود ،ابلیس در همان وضعیت غیرمتمایز
از فرشتگان باقي مي ماند .پس آفرینش آدم آن مقام را دو مقام كرد :مقام قرب و مقام بُعد؛ و دو راه را در عالم ایجاد كرد :راه
سعادت و راه شقاوت( .المیزان ،ج ،2ص)74

1

« )1فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدینَ»:
در سوره بقره تعبیر كرد« :فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرینَ» .به نظر ميرسد تعبیر «لمیكن من
الساجدین» دقیقا معادل تعبیر «كان من الكافرین» است؛ شاید بتوان نتیجه گرفت مشكل اصلي كافر این است به سجده نميافتد؛
یعني در مقابل دستور خداوند خاضع نیست.

 . 1این بیان چهبسا بتواند به ما كمك كند در درك اینكه تمایز هفت آسمان به تبع آفرینش انسان ميباشد.

مراقب باشیم ،هر مقدار كه در مقابل دستورات خداوند ،مقاومت نشان ميدهیم ،زمینه ابلیس شدن را در خود تقویت
كردهایم.
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قالَ ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ

2831/2/26
ترجمه

فرمود :چه چیزي مانع تو شد تا سجده نكني هنگامي كه به تو دستور دادم؟ گفت :من از او بهترم .مرا از آتش آفریدي و
او را از خاك آفریدي.
نکات ترجمهای و نحوی

«أَالَّ تَسْجُدَ» = «أن» مصدري « +ال» زائده « +تسجد» .حرف «ال» در اینجا اصطالحا «ال»ي زائده است كه براي تاكید بر
معناي نفياي كه در كلمه «منع» وجود دارد ،به كار رفته است( ،إعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص )81و برخي گفتهاند این «ال»
براي تاكید معناي فعلي است كه بر آن وارد ميشود ،شبیه آیه «لئلّا یعلم  »...كه به معناي این است كه «تا حتما بدانند»( .الكشاف،
ج ،7ص )2و مرحوم طبرسي عالوه بر اقوال فوق ،یك نظر سومي را هم مطرح كرده كه آمدن «ال» در عبارت «ال تسجد» بدین
معنا بوده كه :چه چیزي تو را به این كار خواند ویا نیازمند این كرد كه سجده نكني( .مجمعالبیان ،ج ،4ص )672زیرا كسي كه
از كاري منع ميكند ،در واقع ،دعوت ميكند كه آن را انجام ندهي (أمالي (للمرتضى) ج ،7ص)812
حدیث

احادیثي در گذشته آمد كه كامال مرتبط به این آیه نیز هست :مهمترین آنها عبارتند از حدیث 7در جلسه777؛ و احادیث7
و  8و  1در جلسه.774
 )1از امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:
همانا فرشتگان گمان ميكردند كه ابلیس از آنهاست و در علم خدا [معلوم] بود كه از آنها نیست؛ پس با تعصب [و غضب]
آنچه را در خود داشت بیرون ریخت و گفت« :مرا از آتش آفریدي و او را از گل آفریدي».
[یعني با این سخنش نشان داد كه او از آتش درست شده و از مالئكه كه از نور آفریده شدهاند ،نیست]
تفسیر العیاشي ،ج ،7ص3؛ الكافي ،ج ،7ص822
عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا یَحْسَبُونَ أَنَّ إِبْلِیسَ مِنْهُمْ وَ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُمْ
فَاسْتَخْرَجَ مَا فِي نَفْسِهِ بِالْحَمِیَّةِ [وَ الْغَضَبِ] فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین.
 )7در گفتگویي طوالني كه بین مفضل و امام صادق ع روایت شده ،مفضل درباره برخي از موجودات ميپرسد تا به سوال
از «جن» ميرسد]:
مفضل :جن چطور؟

امام صادق ع :هنگامي كه خداوند آسمانها و زمین را آفرید ،آفرینش آب را در دریاها و رودخانهها و چشمهها و آبگیرهایي
كه در جاهاي مختلف زمین بود قرار داد و «جن»ي را كه از شعلهاي از آتش آفریده بود [در زمین] سكني داد ،پس در میان
آنها انذاردهندگان و رسوالني فرستاد؛ و به بیست و چهار زبان سخن ميگفتند؛ و به ابلیس دستور سجده بر آدم را داد؛ و سجده
همان اطاعت است نه نماز ،پس «سرپیچي كرد و استكبار ورزید» و گفت :سجده نمي كنم به بشري كه «مرا از آتش آفریدي و
او را از گل آفریدي ».پس نسب ت به آدم فخرفروشي كرد و خدا را عصیان كرد؛ و واي بر او كه نار (= آتش) را با نور قیاس
كرد و گمان كرد كه نار برتر است .و اگر ميدانست كه آن نوري كه در آدم است – كه همان روحي است كه خداوند در او
دمید – برتر از ناري است كه ابلیس از آن آفریده شد ،به فساد و بطالن قیاسش پي ميبرد.
مفضل :سرورم! آیا مگر نميگویند كه ابلیس از مالئكه بود؟
امام ع :بله ،مفضل! او از مالئكه بود ،نه [مالئكه] روحاني و نه [مالئكه] نوراني ،و نه از ساكنان آسمانها ،و كلمه مالئكه
یك نام واحدي است كه صرف ميشود و [از آن كلمات] «مَلَك» (فرشته) و «مالك» (صاحب) و «مملوك» [ساخته شده] است
كه همه اینها یك اسم واحدي هستند و [شیطان] از مالكان زمین بود ،آیا سخن خداوند متعال را نشنیدهاي كه «و هنگامي كه
به مالئكه گفتیم به آدم سجده كنید ،پس سجده كردند جز ابلیس كه از جن بود پس از دستور پروردگار سرپیچید» (كهف)12/
و فرمود« :و جنیان را قبال از آتشي سوزان آفریدیم» (حجر )72/و فرمود« :اي جماعت جن و انس ،اگر توانستید از الیههاي
آسمان و زمین بگذرید ،بگذرید؛ [اما] نخواهید گذشت جز با قدرتى [خاص]» (الرحمن )88/و فرمود « :بگو :به من وحى شده
كه گروهى از جن [به این قرآن] گوش فرا داده ،پس [به سوى قوم خود رفته] گفتهاند :حقّا كه ما قرآن عجیبى شنیدیم؛ كه به
سوى [راه] رشد هدایت مىكند ،پس ما بدان ایمان آوردیم و هرگز براى پروردگار خود احدى را شریك نخواهیم ساخت»
(جن)7-1/
الهدایة الكبرى ،ص482 :
قَالَ الْمُفَضَّلُ  ...فَالْجَانُّ؟ قَالَ الصَّادِقُ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَسْكَنَ خَلْقَ الْمَاءِ فِي الْبِحَارِ وَ الْأَنْهَارِ
وَ الْیَنَابِیعِ وَ مَنَاقِعِ الْمَاءِ حَیْثُ كَانَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَ أَسْكَنَ الْجَانَّ الَّذِي خَلَقَهُ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ فَقَامَتْ فِیهِمُ النُّذُرُ وَ الرُّسُلُ وَ نَطَقُوا
بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ لُغَةً وَ أَمَرَ إِبْلِیسَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ وَ السُّجُودُ هُوَ الطَّاعَةُ لَا الصَّلَاةُ فَـ«أَبى وَ اسْتَكْبَرَ» وَ قَالَ لَا أَسْجُدُ لِبَشَرٍ «خَلَقْتَنِي
مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ وَ عَصَى اللَّهَ وَ قَاسَ وَیْلَهُ النَّارَ بِالنُّورِ وَ ظَنَّ أَنَّ النَّارَ أَفْضَلُ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ النُّورَ الَّذِي فِي
آدَمَ وَ هُوَ الرُّوحُ الَّتِي نَفَخَهَا اللَّهُ فِیهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ النَّارِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا إِبْلِیسُ لَفَسَدَ قِیَاسُهُ.
قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَوْلَايَ :أَ وَ لَیْسَ یُقَالُ إِنَّ إِبْلِیسَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
قَالَ بَلَى یَا مُفَضَّلُ هُوَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ،لَا الرُّوحَانِیَّةِ وَ لَا النُّورَانِیَّةِ ،وَ لَا سُكَّانِ السَّمَاوَاتِ ،وَ مَعْنَى مَلَائِكَةٍ هُوَ اسْمٌ وَاحِدٌ فَیُصْرَفُ
فَهُوَ مَلَكٌ وَ مَالِكٌ وَ مَمْلُوكٌ هَذَا كُلُّهُ اسْمٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ أَمْلَاكَ الْأَرْضِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى« :وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» وَ قَوْلَهُ تَعَالَى« :وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ» وَ قَالَ« :یا
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ» وَ قَوْلَهُ« :قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ
أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَدا»

 )8روایت شده است كه یكبار ابوحنیفه [كه خود را فقیه ميدانست و براي مردم فتوا ميداد] بر امام صادق ع وارد شد و
حضرت به او فرمود :نعمان! [= اسم ابوحنیفه ،نعمان است] جایي كه سخن صریحي از كتاب خدا و یا حدیثي از رسول خدا
ص نیابي [ ،در فتوا دادن] به چه چیزي تكیه ميكني؟
گفت :قیاس ميكنم به آنچه یافتهام[ .قیاس :یعني بر اساس مقایسه و مشابهتي كه به ذهن ميرسد حكم چیزي را به چیز
دیگري تسري دادن]
فرمود :همانا اولین كسي كه قیاس كرد ابلیس بود ،پس به خطا رفت؛ هنگامي كه خداوند عز و جل به او دستور سجده به
آدم داد ولي او گفت« :من از او بهترم ،مرا از آتش آفریدي و او را از گِل آفریدي»؛ و به نظرش رسید كه آتش مادهاي بلندمرتبهتر
از گِل است ،پس این كارش او را در عذابي خوار كننده جاودان ساخت.
نعمان! كدام از این دو پاكتر است؟ مَني یا ادرار؟
گفت :مَني.
فرمود :اما خداوند عز و جل در مورد ادرار ،وضو را قرار داد ،اما در مورد مَني ،غسل را قرار داد ،و اگر قرار بود قیاس
شود باید در مورد ادرار ،غسل را قرار ميداد.
سپس فرمود :كدام از این دو نزد خداوند اهمیتش بیشتر است؟ زنا یا كُشتن یك نفر؟
گفت :كُشتن یك نفر.
فرمو د :اما خداوند عز و جل براي [اثبات] قتل دو شاهد را الزم دانست و در مورد زنا چهار شاهد را الزم دانست ،در
حالي كه اگر قرار به قیاس بود باید چهار شاهد را براي قتل قرار ميداد ،چرا كه آن عظیمتر است.
سپس فرمود :كدام از این دو نزد خداوند اهمیتش بیشتر است؟ نماز یا روزه؟
گفت :نماز.
فرمود :اما رسول خدا ص به زن حائض دستور داد كه روزهاش را قضا كند ولي نمازش را قضا نكند ،در حالي كه اگر
قرار بر قیاس بود الزم بود كه نمازش را قضا كند.
پس ،نعمان! تقوا پیشه كن و قیاس نكن؛ چرا كه فردا ما و تو كسي كه با ما مخالفت كرده در پیشگاه الهي ميایستیم ،از ما
از سخنمان سوال ميشود و از شما هم از سخنتان؛ ما ميگوییم« :گفتیم خداوند چنین ميگوید و رسول خدا ص چنین
ميگوید» و تو و طرفدارانت مي گویید« :به نظرمان چنین رسید و قیاس كردیم» آنگاه خداوند با ما و شما هرچه بخواهد،
ميكند.
دعائم اإلسالم (إلبنحیون المغربي ،م ،)868ج ،1ص31

نكته :درباره مخالفت شدید امامان با قیاس ،و بویژه برخوردهاي آنها با ابوحنیفه كه قیاس ميكرد ،روایات متعددي آمده
است از جمله در :الكافي ،ج ،1ص ،1 12دعائم اإلسالم ،ج ،7ص ،7 186علل الشرائع ،ج ،1ص ،8 67علل الشرائع ،ج ،1ص26
،4
 . 1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ إِبْلِیسَ قَاسَ نَفْسَهُ
بِآدَمَ فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ وَ لَوْ قَاسَ الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَ ضِیَاءً مِنَ النَّارِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ :دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ
بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ* فَقَاسَ مَا بَیْنَ النَّارِ وَ الطِّینِ وَ لَوْ قَاسَ
نُورِیَّةَ آدَمَ بِنُورِیَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَیْنَ النُّورَیْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر.
 . 7عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ :لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ فِي دِینِ اللَّهِ بِرَأْیِهِ أَوْ یَأْخُذَ فِیهِ بِقِیَاسِهِ وَیْحَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ یَقُولُونَ هَذَا یَنْقَاسُ وَ هَذَا لَا
یَنْقَاسُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ حِینَ قَالَ «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» فَرَأَى فِي نَفْسِهِ وَ قَالَ بِشِرْكِهِ إِنَّ النَّارَ أَعْظَمُ قَدْراً مِنَ
الطِّینِ فَفَتَحَ لَهُ بِالْقِیَاسِ أَنْ لَا یَسْجُدَ الْأَعْظَمُ لِلْأَدْنَى فَلُعِنَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَ صُیِّرَ شَیْطَاناً مَرِیداً وَ لَوْ جَازَ الْقِیَاسُ لَكَانَ كُلُّ قَائِسٍ مُخْطِئٍ فِي سَعَةٍ إِذِ الْقِیَاسُ
مِمَّا یَتِمُّ بِهِ الدِّینُ فَلَا حَرَجَ عَلَى أَهْلِ الْخِلَافِ كَأَنْ یَكُونَ وَ أَنَّ أَمْرَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَمْ یَزَلْ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِیهِمْ الْمُوَلَّدُونَ مِنْ أَبْنَاءِ سَبَایَا الْأُمَمِ فَأَخَذُوا
بِالرَّأْيِ وَ الْقِیَاسِ وَ تَرَكُوا سُنَنَ الْأَنْبِیَاءِ ص فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.
 . 8حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّكَّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَال...
 ...ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَا یُحْمَلُ عَلَى الْمَقَایِیسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَى الْمَقَایِیسِ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ إِنَّ أَوَّلَ مَعْصِیَةٍ ظَهَرَتِ
الْأَنَانِیَّةُ عَنْ إِبْلِیسَ اللَّعِینِ حِینَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَلَائِكَتَهُ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَسَجَدُوا وَ أَبَى إِبْلِیسُ اللَّعِینُ أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ
أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَكَانَ أَوَّلُ كُفْرِهِ قَوْلَهُ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ ثُمَّ قِیَاسَهُ بِقَوْلِهِ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَطَرَدَهُ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جِوَارِهِ وَ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ رَجِیماً وَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا یَقِیسُ أَحَدٌ فِي دِینِهِ إِلَّا قَرَنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِیسَ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ النَّارِ.
 . 4در این كتاب ،شیخ صدوق روایات متعددي آورده است:
 )1أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُقَیْلِيِّ الْقُرَشِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ :دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِیسُ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ
مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَقَاسَ مَا بَیْنَ النَّارِ وَ الطِّینِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِیَّةَ آدَمَ بِنُورِیَّةِ النَّارِ عَرَفَ الْفَضْلَ مَا بَیْنَ النُّورَیْنِ
وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَ لَكِنْ قِسْ لِي رَأْسَكَ أَخْبِرْنِي عَنْ أُذُنَیْكَ مَا لَهُمَا مُرَّتَانِ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَأَنْتَ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقِیسَ رَأْسَكَ فَكَیْفَ تَقِیسُ
الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأُذُنَیْنِ مُرَّتَیْنِ لِئَلَّا یَدْخُلَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا مَاتَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ ابْنَ آدَمَ
الْهَوَامُّ وَ جَعَلَ الشَّفَتَیْنِ عَذْبَتَیْنِ لِیَجِدَ ابْنُ آدَمَ طَعْمَ الْحُلْوِ وَ الْمُرِّ وَ جَعَلَ الْعَیْنَیْنِ مَالِحَتَیْنِ لِأَنَّهُمَا شَحْمَتَانِ وَ لَوْ لَا مُلُوحَتُهُمَا لَذَابَتَا وَ جَعَلَ الْأَنْفَ بَارِداً
سَائِلًا لِئَلَّا یَدَعَ فِي الرَّأْسِ دَاءً إِلَّا أَخْرَجَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَثَقُلَ الدِّمَاغُ وَ تَدَوَّدَ.
 7حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِأَبِي حَنِیفَةَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسِ الدِّینَ بِرَأْیِكَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ
أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ ثُمَّ قَالَ أَ تُحْسِنُ أَنْ تَقِیسَ رَأْسَكَ مِنْ بَدَنِكَ قَالَ لَا قَالَ جَعْفَرٌ ع
فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ اللَّهُ الْمُلُوحَةَ فِي الْعَیْنَیْنِ وَ الْمَرَارَةَ فِي الْأُذُنَیْنِ وَ الْمَاءَ الْمُنْتِنَ فِي الْمَنْخِرَیْنِ وَ الْعُذُوبَةَ فِي الشَّفَتَیْنِ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ جَعْفَرٌ ع
لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَیْنَیْنِ فَجَعَلَهُمَا شَحْمَتَیْنِ وَ جَعَلَ الْمُلُوحَةَ فِیهِمَا مَنّاً مِنْهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَذَابَتَا وَ جَعَلَ الْأُذُنَیْنِ مُرَّتَیْنِ وَ لَوْ لَا
ذَلِكَ لَهَجَمَتِ الدَّوَابُّ وَ أَكَلَتْ دِمَاغَهُ وَ جَعَلَ الْمَاءَ فِي الْمَنْخِرَیْنِ لِیَصْعَدَ مِنْهُ النَّفَسُ وَ یَنْزِلَ وَ یَجِدَ مِنْهُ الرِّیحَ الطَّیِّبَةَ مِنَ الْخَبِیثَةِ وَ جَعَلَ الْعُذُوبَةَ فِي
الشَّفَتَیْنِ لِیَجِدَ ابْنُ آدَمَ لَذَّةَ مَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ ع لِأَبِي حَنِیفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ كَلِمَةٍ أَوَّلُهَا شِرْكٌ وَ آخِرُهَا إِیمَانٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ هِيَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ لَوْ قَالَ لَا إِلَهَ كَانَ شِرْكٌ وَ لَوْ قَالَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ إِیمَانٌ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ ع وَیْحَكَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

جَلَّ قَدْ قَبِلَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةً ثُمَّ قَالَ ع أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّیَامَ
وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَكَیْفَ یَقُومُ لَكَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
 )8أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَهُ قَالَ :دَخَلَ
أَبُو حَنِیفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِیسُ فَقَالَ وَیْلَكَ لَا تَقِسْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ
نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ قَاسَ مَا بَیْنَ النَّارِ وَ الطِّینِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِیَّةَ آدَمَ بِنُورِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَیْنَ النُّورَیْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَ لَكِنْ قِسْ لِي
رَأْسَكَ مِنْ جَسَدِكَ أَخْبِرْنِي عَنْ أُذُنَیْكَ مَا لَهُمَا مُرَّتَانِ وَ عَنْ عَیْنَیْكَ مَا لَهُمَا مَالِحَتَانِ وَ عَنْ شَفَتَیْكَ مَا لَهُمَا عَذْبَتَانِ وَ عَنْ أَنْفِكَ مَا لَهُ بَارِدٌ فَقَالَ لَا أَدْرِي
فَقَالَ لَهُ أَنْتَ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقِیسَ رَأْسَكَ فَكَیْفَ تَقِیسُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي كَیْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ
الْأُذُنَیْنِ مُرَّتَیْنِ لِئَلَّا یَدْخُلَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا مَاتَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَتِ الدَّوَابُّ ابْنَ آدَمَ وَ جَعَلَ الْعَیْنَیْنِ مَالِحَتَیْنِ لِأَنَّهُمَا شَحْمَتَانِ وَ لَوْ لَا مُلُوحَتُهُمَا لَذَابَتَا وَ جَعَلَ
الشَّفَتَیْنِ عَذْبَتَیْنِ لِیَجِدَ ابْنُ آدَمَ طَعْمَ الْحُلْوِ وَ الْمُرِّ وَ جَعَلَ الْأَنْفَ بَارِداً سَائِلًا لِئَلَّا یَدَعَ فِي الرَّأْسِ دَاءً إِلَّا أَخْرَجَهُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَثَقُلَ الدِّمَاغُ وَ تَدَوَّدَ.
 )4وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَحْیَى الْعَامِرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَیْلَى قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَ النُّعْمَانُ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
فَرَحَّبَ بِنَا وَ قَالَ یَا ابْنَ أَبِي لَیْلَى مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ رَأْيٌ وَ نَظَرٌ وَ نِقَادٌ قَالَ فَلَعَلَّهُ الَّذِي یَقِیسُ الْأَشْیَاءَ بِرَأْیِهِ
ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا نُعْمَانُ هَلْ تُحْسِنُ تَقِیسُ رَأْسَكَ قَالَ لَا قَالَ فَمَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَقِیسُ شَیْئاً وَ لَا تَهْتَدِي إِلَّا مِنْ عِنْدِ غَیْرِكَ فَهَلْ عَرَفْتَ مِمَّا الْمُلُوحَةُ فِي الْعَیْنَیْنِ
وَ الْمَرَارَةُ فِي الْأُذُنَیْنِ وَ الْبُرُودَةُ فِي الْمَنْخِرَیْنِ وَ الْعُذُوبَةُ فِي الْفَمِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ عَرَفْتَ كَلِمَةً أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِیمَانٌ قَالَ لَا قَالَ ابْنُ لَیْلَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ
فِدَاكَ لَا تَدَعْنَا فِي عَمًى مِمَّا وَصَفْتَ لَنَا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ عَیْنَيِ ابْنِ آدَمَ عَلَى شَحْمَتَیْنِ
فَجَعَلَ فِیهَا الْمُلُوحَةَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَذَابَتَا وَ لَمْ یَقَعْ فِیهِمَا شَيْءٌ مِنَ الْقَذَى إِلَّا أَذَابَهُمَا وَ الْمُلُوحَةُ تَلْفِظُ مَا یَقَعُ فِي الْعَیْنَیْنِ مِنَ الْقَذَى وَ جَعَلَ الْمَرَارَةَ فِي
الْأُذُنَیْنِ حِجَاباً لِلدِّمَاغِ فَلَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ تَقَعُ فِي الْأُذُنَیْنِ إِلَّا الْتَمَسَتِ الْخُرُوجَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَوَصَلَتْ إِلَى الدِّمَاغِ وَ جَعَلَ الْبُرُودَةَ فِي الْمَنْخِرَیْنِ حِجَاباً لِلدِّمَاغِ
وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَسَالَ الدِّمَاغُ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْعُذُوبَةَ فِي الْفَمِ مَنّاً مِنَ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ لِیَجِدَ لَذَّةَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ أَمَّا كَلِمَةٌ أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِیمَانٌ فَقَوْلُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَ آخِرُهَا إِیمَانٌ ثُمَّ قَالَ یَا نُعْمَانُ إِیَّاكَ وَ الْقِیَاسَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَاسَ شَیْئاً مِنَ الدِّینِ بِرَأْیِهِ
قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِیسَ فِي النَّارِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَدَعُوا الرَّأْيَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَیْسَ لَهُ فِي دِینِ اللَّهِ
بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِینَ اللَّهِ لَمْ یُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ.
 )1حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَیْرِ بْنُ شَبِیبِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ غُلَامٌ مِنْ كِنْدَةَ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَأَفْتَاهُ فِیهَا فَعَرَفْتُ الْغُلَامَ وَ
الْمَسْأَلَةَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِیفَةَ فَإِذَا ذَاكَ الْغُلَامُ بِعَیْنِهِ یَسْتَفْتِیهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَیْنِهَا فَأَفْتَاهُ فِیهَا بِخِلَافِ مَا أَفْتَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُمْتُ
إِلَیْهِ فَقُلْتُ وَیْلَكَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنِّي كُنْتُ الْعَامَ حَاجّاً فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مُسَلِّماً عَلَیْهِ فَوَجَدْتُ هَذَا الْغُلَامَ یَسْتَفْتِیهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَیْنِهَا فَأَفْتَاهُ بِخِلَافِ
مَا أَفْتَیْتَهُ فَقَالَ وَ مَا یَعْلَمُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ أَنَا لَقِیتُ الرِّجَالَ وَ سَمِعْتُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صُحُفِيٌّ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنَ الْكُتُبِ فَقُلْتُ
فِي نَفْسِي وَ اللَّهِ لَأَحُجَّنَّ وَ لَوْ حَبْواً قَالَ فَكُنْتُ فِي طَلَبِ حِجَّةٍ فَجَاءَتْنِي حِجَّةٌ فَحَجَجْتُ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَكَیْتُ لَهُ الْكَلَامَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا فِي
قَوْلِهِ إِنِّي رَجُلٌ صُحُفِيٌّ فَقَدْ صَدَقَ قَرَأْتُ صُحُفَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَى فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُ بِمِثْلِ تِلْكَ الصُّحُفِ قَالَ فَمَا لَبِثْتُ أَنْ طَرَقَ الْبَابَ طَارِقٌ وَ كَانَ
عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْغُلَامُ انْظُرْ مَنْ ذَا فَرَجَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ قَالَ أَدْخِلْهُ فَدَخَلَ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَكَ
اللَّهُ أَ تَأْذَنُ لِي فِي الْقُعُودِ فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ یُحَدِّثُهُمْ وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ الثَّانِیَةَ وَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیْهِ فَجَلَسَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ غَیْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا عَلِمَ
أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ الْتَفَتَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَیْنَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقِیلَ هُوَ ذَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَا تُفْتِیهِمْ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ
ص قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ تَعْرِفُ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَیْلَكَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّةِ نَبِیِّنَا ص مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفاً فَإِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ لَسْتَ كَمَا
تَقُولُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -سِیرُوا فِیها لَیالِيَ وَ أَیَّاماً آمِنِینَ أَیْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ أَحْسَبُهُ مَا بَیْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّاسَ یُقْطَعُ عَلَیْهِمْ بَیْنَ الْمَدِینَةِ وَ مَكَّةَ فَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا یُؤْمَنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ یُقْتَلُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ أَبُو حَنِیفَةَ
فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً أَیْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ الْكَعْبَةُ قَالَ أَ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ یُوسُفَ حِینَ وَضَعَ

وَ قَدْ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِیفَةَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ یَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فِیمَا لَمْ تَجِدْ
فِیهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنِ الرَّسُولِ ص؟ قَالَ أَقِیسُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ .قَالَ لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ فَأَخْطَأَ إِذْ
أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ ع فَقَالَ «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ عُنْصُراً مِنَ الطِّینِ
فَخَلَّدَهُ ذَلِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِینِ أَيْ نُعْمَانُ أَیُّهُمَا أَطْهَرُ الْمَنِيُّ أَمِ الْبَوْلُ قَالَ الْمَنِيُّ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْبَوْلِ الْوُضُوءَ وَ
فِي الْمَنِيِّ الْغُسْلَ وَ لَوْ كَانَ یُحْمَلُ عَلَى الْقِیَاسِ لَكَانَ الْغُسْلُ فِي الْبَوْلِ وَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الزِّنَاءُ أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ
قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ فِي الزِّنَاءِ أَرْبَعَةً وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِیَاسِ لَكَانَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ
أَعْظَمُ وَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَائِضَ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِیَاسِ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا نُعْمَانُ وَ لَا تَقِسْ فَإِنَّا نَقِفُ غَداً نَحْنُ وَ أَنْتَ وَ مَنْ خَالَفَنَا بَیْنَ
یَدَيِ اللَّهِ فَیَسْأَلُنَا عَنْ قَوْلِنَا وَ یَسْأَلُكُمْ عَنْ قَوْلِكُمْ فَنَقُولُ قُلْنَا قَالَ اللَّهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ تَقُولُ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ رَأَیْنَا وَ قِسْنَا فَیَفْعَلُ
اللَّهُ بِنَا وَ بِكُمْ مَا یَشَاءُ.
 )4اسحاق بن حریز ميگوید :امام صادق ع از من پرسید :شیعیان در مورد سخن ابلیس كه گفت« :مرا از آتش آفریدي و
او را از گِل آفریدي» چه نظري دارند؟
گفتم :فدایت شوم! این را گفته است و خداوند در كتابش از او نقل كرده.
فرمود :اسحاق! ابلیس – لعنة اهلل علیه – دروغ گفت؛ خداوند او را هم از گل آفریده بود؛ خداوند ميفرماید «او [خدا]
كسي است كه براي شما از درخت سبز آتش قرار داد كه شما از آن شعله برميافروزید» خداوند وي را از آن آتش آفرید و آن
آتش از درخت بود و درخت هم اصلش از گِل است.
تفسیر القمي ،ج ،7ص741

الْمَنْجَنِیقَ عَلَى ابْنِ الزُّبَیْرِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ كَانَ آمِناً فِیهَا قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْكَ شَيْءٌ لَیْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ
السُّنَّةُ كَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِي قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ قَاسَ عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ أَنَا
خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَسَكَتَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ
مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ فَسَكَتَ -فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي
صَلَاتَهَا فَسَكَتَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ وَ كَانَتْ لَهُ حُرَّةٌ لَا تَلِدُ فَزَارَتِ الصَّبِیَّةُ بِنْتُ أُمِّ الْوَلَدِ أَبَاهَا فَقَامَ الرَّجُلُ
بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَوَاقَعَ أَهْلَهُ الَّتِي لَا تَلِدُ وَ خَرَجَ إِلَى الْحَمَّامِ فَأَرَادَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تَكِیدَ أُمَّ الْوَلَدِ وَ ابْنَتَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَامَتْ إِلَیْهَا بِحَرَارَةِ ذَلِكَ الْمَاءِ
فَوَقَعَتْ عَلَیْهَا وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَعَالَجَتْهَا كَمَا یُعَالِجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَعَلِقَتْ أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِیهَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي فِیهَا شَيْءٌ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَخْبِرْنِي عَنْ
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ غَابَ الْمَمْلُوكُ فَوُلِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ مَوْلُودٌ وَ وُلِدَ لِلْمَمْلُوكِ مَوْلُودٌ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَسَقَطَ الْبَیْتُ عَلَى الْجَارِیَتَیْنِ
وَ مَاتَ الْمَوْلَى مَنِ الْوَارِثُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي فِیهَا شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً بِالْكُوفَةِ یَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْمُرُهُمْ
بِالْبَرَاءَةِ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَقَالَ وَیْلَكَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ لَمْ یَكُنْ هَذَا مَعَاذَ اللَّهِ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ یُعَظِّمُونَ الْأَمْرَ فِیهِمَا قَالَ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تَكْتُبُ
إِلَیْهِمْ قَالَ بِمَا ذَا قَالَ تَسْأَلُهُمْ الْكَفَّ عَنْهُمَا قَالَ لَا یُطِیعُونِّي قَالَ بَلَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِذَا كُنْتَ أَنْتَ الْكَاتِبَ وَ أَنَا الرَّسُولُ أَطَاعُونِي قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَبَیْتَ إِلَّا
جَهْلًا كَمْ بَیْنِي وَ بَیْنَ الْكُوفَةِ مِنَ الْفَرَاسِخِ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا لَا یُحْصَى فَقَالَ كَمْ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ أَنْتَ دَخَلْتَ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي فَاسْتَأْذَنْتَ
فِي الْجُلُوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ آذَنْ لَكَ فَجَلَسْتَ بِغَیْرِ إِذْنِي خِلَافاً عَلَيَّ كَیْفَ یُطِیعُونِّي أُولَئِكَ وَ هُمْ هُنَاكَ وَ أَنَا هَاهُنَا قَالَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَ خَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ
أَعْلَمُ النَّاسِ وَ لَمْ نَرَهُ عِنْدَ عَالِمٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْجَوَابُ فِي الْمَسْأَلَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَقَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ سِیرُوا فِیها لَیالِيَ وَ أَیَّاماً آمِنِینَ فَقَالَ
مَعَ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فَمَنْ بَایَعَهُ وَ دَخَلَ مَعَهُ وَ مَسَحَ عَلَى یَدِهِ وَ دَخَلَ فِي عَقْدِ أَصْحَابِهِ كَانَ آمِناً.

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِي سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْءٍ یَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي قَوْلِ إِبْلِیسَ
خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ كَذَبَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَا إِسْحَاقُ مَا
خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ طِینٍ ،ثُمَّ قَالَ :قَالَ اللَّهُ :الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً -فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ» خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ النَّارِ
وَ النَّارُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَ الشَّجَرَةُ أَصْلُهَا مِنْ طِین.
این روایات هم قابل توجه است كه براي رعاي اختصار در كانال نیاوردم:
 )1الْمُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ
نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ وَ لَوْ عَلِمَ إِبْلِیسُ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي آدَمَ لَمْ یَفْتَخِرْ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنَ النُّورِ وَ
خَلَقَ الْجَانَّ مِنَ النَّارِ وَ خَلَقَ الْجِنَّ صِنْفاً مِنَ الْجَانِّ مِنَ الرِّیحِ وَ خَلَقَ صِنْفاً مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْمَاءِ وَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ صَفْحَةِ الطِّینِ ثُمَّ
أَجْرَى فِي آدَمَ النُّورَ وَ النَّارَ وَ الرِّیحَ وَ الْمَاءَ فَبِالنَّورِ أَبْصَرَ وَ عَقَلَ وَ فَهِمَ وَ بِالنَّارِ أَكَلَ وَ شَرِبَ وَ لَوْ لَا أَنَّ النَّارَ فِي الْمَعِدَةِ لَمْ تَطْحَنِ
الْمَعِدَةُ الطَّعَامَ وَ لَوْ لَا أَنَّ الرِّیحَ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ یُلْهِبُ نَارَ الْمَعِدَةِ لَمْ یَلْتَهِبْ وَ لَوْ لَا أَنَّ الْمَاءَ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ یُطْفِئُ حَرَّ نَارِ
الْمَعِدَةِ لَأَحْرَقَتِ النَّارُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَجَمَعَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي آدَمَ الْخَمْسَ الْخِصَالِ وَ كَانَتْ فِي إِبْلِیسَ خَصْلَةٌ فَافْتَخَرَ بِهَا عَلَى آدَمَ ع
اإلختصاص (للمفید) ،ص123
 )6عَنْ أَبِي بَصِیرٍ قَالَ :كَانَ مَوْلَانَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع جَالِساً فِي الْحَرَمِ وَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَوْلِیَائِهِ إِذْ أَقْبَلَ
طَاوُسٌ الْیَمَانِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ؟ فَقَالَ أَذِنَّا لَكَ فَسَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي مَتَى هَلَكَ
ثُلُثُ النَّاسِ قَالَ وَهِمْتَ یَا شَیْخُ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ مَتَى هَلَكَ رُبُعُ النَّاسِ وَ ذَلِكَ یَوْمَ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ كَانُوا أَرْبَعَةً آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ قَابِیلُ
وَ هَابِیلُ فَهَلَكَ رُبُعُهُمْ فَقَالَ أَصَبْتَ وَ وَهِمْتُ أَنَا فَأَیُّهُمَا كَانَ أَباً لِلنَّاسِ الْقَاتِلُ أَوِ الْمَقْتُولُ؟ قَالَ لَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ أَبُوهُمْ شَیْثُ بْنُ
آدَمَ فَقَالَ فَلِمَ سُمِّيَ آدَمُ آدَمَ-؟ قَالَ لِأَنَّهُ رُفِعَتْ طِینَتُهُ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ السُّفْلَى قَالَ وَ لِمَ سُمِّیَتْ حَوَّاءُ حَوَّاءَ -قَالَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ
ضِلْعِ حَيٍّ یَعْنِي ضِلْعَ آدَمَ قَالَ فَلِمَ سُمِّيَ إِبْلِیسُ إِبْلِیسَ؟ قَالَ لِأَنَّهُ أُبْلِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَرْجُوهَا قَالَ فَلِمَ سُمِّيَ الْجِنُّ
جِنّاً؟ قَالَ لِأَنَّهُمْ اسْتَجَنُّوا فَلَمْ یُرَوْا قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ كَذِبَةٍ كُذِبَتْ مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ -أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ
وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین...
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،7ص873
تدبر

« )1قالَ ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ»:
شیطان توانسته بود با عباداتش تا حدي باال رود كه در زمره فرشتگان قرار گیرد تا حدي كه فرشتگان او را از خود تمییز
ندهند( .جلسه ،774حدیث )7خدا به فرشتگان دستور داد بر آدم سجده كنند كه این سجده به معناي این بود كه از در اطاعت
برآیند و مطیع انسان باشند (حدیث )7اما شیطان نپذیرفت .یعني او حاضر نشد دستور خدا را اطاعت كند و در اطاعت از انسان
باشد ،چرا كه خود را برتر ميدید؛ و این خودبرتربینياش را با استداللي بیان كرد كه كامال كوتهبیني وي را نشان ميدهد:
او «از آتش بودنِ» خود ،و «از گِل بودنِ» انسان را بهانه كرد؛ در حالي كه:
 خدا مادام كه انسان هنوز از گل بود ،دستور سجده نداد و نفرمود «بر این موجود از گِل درست شده ،سجده كنید»؛بلكه فرمود «این را از گِل درست كردم ،اما وقتي از روح خود در او دمیدم بر او سجده كنید» (حجر 73/؛ ص )27/و

ابلیس نورانیت ویژه انسان كه او را برتر از نار (آتش) قرار ميدهد ندید (حدیث )7و آدمي را فقط در حد «از گِل
بودن» دید.
 آتشي كه ابلیس از او درست شده ،از درختي است كه آن هم سابقهاي در گِل بودن دارد (حدیث)4 استداللش ،ضعیفترین مدل استدالل است (استدالل تمثیلي كه صرفا بر اساس مشابهت ظاهري حكم ميكند)(حدیث)8
 بیانش حاوي مغالطه «استدالل از طریق منشأ» بود( .منشأ و خاستگاه اولیه چیزي تنها معیار قضاوت درباره آن چیزاست .نمونهاي از این مغالطه :الف شاگرد ب بوده ،ج شاگرد د بوده ،ب از د بوده؛ پس الف از ج باالتر است)
ثمره اخالقی

خودبزرگبیني چنان رذیلهاي است كه چشم فرد را نسبت به واقعیت كامال كور ميكند تا حدي كه شخص حاضر ميشود
با سخیفترین استداللها و مغالطات در مقابل خدا بایستد!
« )7قالَ ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»:
نفرمود «چرا سجده نكردي؟» بلكه فرمود «چه چیزي مانع شد تا سجده نكني؟» در واقع ریشه سجده نكردن را نشان داد:
یعني اگر كسي به دستورات الهي تن نميدهد و در مقابل دستورات الهي ميایستد ،مانعي در او وجود دارد.
قبل از اینكه در معرض امتحان الهي قرار بگیریم ،بكوشیم موانع وجوديمان را بشناشیم و رفع كنیم تا شیطان نشویم!
« )8قالَ ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ  ...خَلَقْتَني :»...
شیطان در مقابل دستور مستقیم خدا در سجده كردن ایستاد و در مقام چرایي كارش ،به خالقیت خدا تمسك جُست:
یعني شیطان خالق بودن خدا را – حتي در مورد خودش  -قبول داشت (خَلَقْتَني) و حتي آن را مبناي استدالل خود قرار
داد ،اما خود را ملزم به اطاعت از دستور خدا نميدید؛ و خدا او را كافر خواند (بقره84/؛ ص.)24/
پس ،مساله اصلي در خداباوري كه ایمان و كفر را رقم ميزند ،اعتقاد به خالقیت خدا نیست؛ بلكه قبول ربوبیت تشریعي
خدا و لزوم اطاعت از خداست.
یعني
كساني كه خدا را به عنوان خالق قبول دارند ،و حتي در بیاناتشان بر آن تاكید ميورزند ،اما خود را ملزم به پیروي از
دستورات خدا نميدانند و با گمانهزنيهاي خود – چهبسا با استداللهاي خداباورانه! -در مقابل دستورات الهي بهانهتراشي
ميكنند ،و تخلف از دستورات خدا را منطقيتر ميپندارند ،نه فقط كافر ،بلكه حقیقتا شیطاناند.
 ...« )4خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ»:
ابلیس ،انسان را در حد موجودي ساخته شده از «گِل» دید و به مخالفت با دستورات خدا درباره انسان پرداخت؛ امري كه
اساس نگرش اومانیستي دوره مدرن را تشكیل ميدهد
نکته تخصصی انسانشناختی

چنانكه قبال اشاره شد مهمترین اشكال نظریه تطور انواع (تئوري تكامل دارویني) ،این نیست كه سابقهاي خاكي براي
انسان نشان ميدهد و ميكوشد ردپاي موجودات را از خاك تا انسان تعقیب كند ،بلكه مهمترین اشكالش در این است كه این

تئوري زیستشناختي به یك ایدئولوژي تبدیل شده به حدي كه در مقام انسانشناسي اصرار دارند كه انسان را منحصر به این
سابقه كنند و بُعد روحي انسان به عنوان یك حقیقت متعالي الهي را انكار كنند.
در واقع ،ابلیس امروزه توانسته همان دیدگاه خود درباره انسان را در جهان گسترش دهد و نام علم بر آن نهد و هر
شناختي كه حقیقت ماورایي انسان را جدي بگیرد ،با انواع ترفندها و برچسبزنيها از میدان بدر كند و بدین ترتیب ،همچون
خودش ،انسانها را به مخالفت با دستورات الهي بكشاند.
تاسفبارتر اینكه این نگاه كامال ضد انساني نام «اومانیسم :انسانگرایي» به خود گرفته است و انكار مقام خلیفةاللهي انسان
به عنوان احترام و ارزش به انسان معرفي ميشود!!!
« )1ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ؟ ...أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ»...
عالمه طباطبایي با استناد به این آیه ميفرمایند:
ریشه تمام گناهان ،كه در همین اولین گناهي كه در عالم رخ داد نهفته است ،همین «منیت» و خودخواهياي است كه
شخص براي «من» در مقابل خدا جایگاهي قرار دهد .بویژه پاسخ ابلیس بخوبي این غلبه «منیت» را در او نشان ميدهد .وقتي
سوال ميشود «چه چیزي مانع شد تا سجده نكردي» طبیعتا باید چنین پاسخ ميداد كه «آنچه مانع شد سجده نكنم این بود كه
من بهتر از اویم»؛ اما به جاي این ،فقط همین را گفت كه «من بهترم» یعني فقط به ابراز منیت بسنده كرد و این نشان ميدهد
كه این تكبر او بیش و پیش از آنكه تكبر بر آدم باشد ،تكبرورزي در مقابل خود خداوند است.
شاهدش هم اینكه در جاي دیگر ميفرماید كه «او سجده نكرد و از دستور پروردگارش سرپیچي كرد» نه اینكه «او سجده
نكرد و از خضوع بر آدم سرپیچي كرد» «فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه» (كهف( )12/المیزان ،ج ،2ص-76
 )72چنانكه در همین آیه هم بر «إذ أمرتك :هنگامي كه به تو امر كردم» تاكید شده است( .تفسیر نور ،ج،4ص)72
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قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرینَ
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ترجمه

فرمود :پس ،از آنجا هبوط كن ،كه تو را نرسد در آنجا تكبر بورزي ،پس بیرون رو! یقیناً تو از خوارشدگاني!
نکات ترجمهای و نحوی

«اهْبِطْ» :درباره ماده «هبط» در جلسه  776توضیح داده شد.
«تَتَكَبَّرَ» :از ماده «كبر» به معناي «بزرگي» و نقطه مقابل «صغر» (كوچكي) ميباشد؛ و این دو كلمه متضایف هستند ،یعني
همواره در نسبت با همدیگر سنجیده ميشوند( ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص )636و دو مفهومي هستند كه همواره در نسبت با
امور دیگر مطرح ميگردند ،برخالف «عظمت» و «حقارت» كه درباره خود شيء به خودي خود و صرف نظر از مقایسه آن با
چیزي دیگر به كار ميروند (التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص )12بدین معنا كه وقتي ميگوییم چیزي «كبیر» است
آن را در نسبت با چیز دیگري در نظر گرفتهایم كه این از آن بزرگتر است؛ اما وقتي ميگوییم چیزي «عظیم» است به عظمت
خود آن شيء و بزرگيِ فينفسه آن توجه كردهایم .در زبان فارسي براي هر دو از كلمه «بزرگ» استفاده ميكنیم.

در تفاوت معنایي این ماده با كلمات نزدیك به آن گفتهاند« :كبیر» در مقام مقایسه به دیگري است؛ اما «عظیم» به بزرگيِ
بهخودي خود (في نفسه) توجه ميشود (مانند عظیمالشأن)؛ و «جلیل» (یا أجلّ) عظمتي است كه حمد و ثناي مخاطب را
برميانگیزد؛ و «هیبت» در جایي است كه عظمت شخص در مخاطب خود اثري ميگذارد كه امكان هرگونه هجوم و تعرضي
را از جانب مخاطب منتفي ميسازد (الفروق في اللغة ،ص)122-122
باب «تفعّل» براي مطاوعه (قبول یك حالت) به كار ميرود ،پس «تكبر» به معناي حالت بزرگي به خود گرفتن است؛ و
باب «استفعال» براي طلب كردن یك وضعیت به كار ميرود ،پس «استكبار» به معناي بزرگي را براي خود طلب كردن است؛
و لذا راغب اصفهاني توضیح داده كه :سه كلمه «كِبر» و «تكبر» و «استكبار» به لحاظ معنایي نزدیك به هم هستند؛ چرا كه «كِبر»
هم حالتي است كه در آن حالت شخص خود را بزرگتر از دیگران ميبیند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)636البته ایشان هر یك
از تكبر و استكبار را به دو معناي خوب و بد تقسیم كرده است؛ اما ظاهرا این تقسیم به لحاظ معناي كلمه نباشد بلكه به خاطر
مصادیق آن است؛ یعني در مورد خدا چون واقعا خداوند از همه بزرگتر است و بزرگي شایسته وي است» ،تكبر» جزء صفات
كمالي خداوند قلمداد ميشود و در قرآن كریم او «متكبر» معرفي شده است (حشر )78/اما چون غیر خدا هیچكسي بزرگياي
از خود ندارد و همه مخلوقات بنده خدایند و جا دارد كه در برابر خالقشان تواضع كنند« ،تكبر» براي غیر خدا یك نقصیه
محسوب مي شود (زیرا نوعي دروغ است :كسي كه واقعا بزرگ نیست ،خود را بزرگ مينمایاند) و تكبرورزي در مورد غیر
خداوند مذمت شده است.
«الصَّاغِرینَ» اسم فاعل از ماده «صغر» (كوچكي) است« .صِغَر» نقطه مقابل «كِبَر» و «صغیر :كوچك» در مقابل «كبیر :بزرگ»
است؛ و «صاغر» كسي است كه حقارت و پستي را قبول كرده و به این تحقیرش كنند راضي شده باشد (معجم المقاییس اللغة،
ج ،8ص .)732برخي توضیح دادهاند كه اگر این كلمه در وزن «صَغَرَ ،یَصغُر  ،صَغْرًا» ویا «صغُرَ ،یَصغُر ،صِغرًا» باشد كلمه
«صَغیر» از آن ساخته ميشود به معناي «كوچك» و جمع آن «صغار» است و تعبیر «صِغَر سن» از همین باب است .اما اگر در
وزن «صغُرَ ،یَصغُر ،صَغارًا» و یا «صغِرَ ،یَصغَر ،صَغَرًا» قرار بگیرد ،كلمه «صاغر» از آن درست ميشود كه به معناي كسي است
كه ذلت و خواري را پذیرفته است( .معجم المعاني الجامع ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص)421
حدیث

 )1امیرالمومنین ع «خطبه قاصعه» را چنین آغاز كردهاند:
سپاس خداى را كه لباس عزّت و كبریاء در پوشید و آن دو را براى خود ،و نه براي مخلوقات خود ،برگزید؛ و آن را
قرقگاه و حریم خود فرمود و بر دیگران حرام نمود و آن دو را براي جاللت خود قرار داد؛ و هركس از بندگانش را كه به طمع
آن به نزاع با خدا برخاست لعنت كرد .پس فرشتگان مقرّب خود را بدان بیازمود ،تا فروتنان را از گردنكشان جدا كند .پس
خداى سبحان در حالي كه بدانچه نهان است در دلها ى همگان و در پردههاى غیب پنهان ،دانا بود ،فرمود« :همانا مىآفرینم
آدمى از گل ،پس چون آن را راست و درست كردم ،و از روح خود در آن دمیدم ،بیفتید براى او سجده كنان .پس سجده كردند
فرشتگان همگى شان ،جز شیطان» كه خودخواهي او را فرا گرفت و به آفرینش خویش بر آدم نازید و به اصل خود [كه آتش
است] بر او تعصب ورزید .پس دشمن خدا [شیطان] پیشواى متعصبان است ،و پیشرو مستكبران ،پایه عصبیّت را نهاد ،و بر
سر لباس كبریایى با خدا در افتاد .خواست رخت عزّت را در بر كند ،و لباس خوارى را از تن برآورد.

نمىبینید چگونه خدایش به خاطر تكبرورزي ،او را كوچك ساخت ،و به سبب بلندپروازى به فرودش انداخت ،در دنیا
او را براند ،و براى وى در آخرت آتش افروخته آماده گرداند؟
و اگر خدا مىخواست آدم را از نورى بیافریند كه فروغ آن دیدهها را برباید ،و زیبایى آن بر خردها غالب آید ،با بویى
خوش چنانكه نَفَسها را تازه نماید ،چنین مىكرد؛ و اگر چنین مىكرد ،گردنها برابر او خم بود و كار آزمایش بر فرشتگان آسان
هم ،لیكن خداى سبحان آفریدگان خود را به پارهاى از آنچه اصل آن را نمىدانند ،مىآزماید تا فرمانبردار از نافرمان پدید آید
و تا خوي استكباري را از آنان بزداید ،و خودبزرگبیني را از ایشان دور نماید.
پس ،از آنچه خدا به شیطان كرد پند گیرید ،كه كردار دراز مدّت او را باطل گرداند و كوشش فراوان او بىثمر ماند به
خاطر ساعتي تكبرورزي ،در حالي كه او شش هزار سال با پرستش خدا زیست ،از سالیان دنیا یا آخرت؟ دانسته نیست.
و پس از ابلیس ،كه ایمن بود كه خدا را چنان نافرمانىاي نكند؟ هرگز خدا انسانى را به بهشت در نیاورد به كارى كه بدان
كار ،مَلَكي را از بهشت برون برد .فرمان خدا براى اهل آسمان و زمین یكى است ،و میان خدا و هیچ یك از آفریدگانش در
حالل شمردن آنچه بر جهانیان حرام دانسته ،رفاقتى نیست.
پس بندگان خدا بپرهیزید از دشمن خدا كه شما را به بیمارى خود مبتال گرداند ،و با بانگ خویش بر انگیزاند و سوارگان
و پیادگان خود را بر سر شما كشاند و ...
نهجالبالغه ،خطبه137
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْكِبْرِیَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُمَا حِمًى وَ حَرَماً عَلَى غَیْرِهِ وَ اصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ وَ
جَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِهِ ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ لِیَمِیزَ الْمُتَوَاضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِینَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ
وَ هُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُیُوبِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
ساجِدِینَ فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِیسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّبَ عَلَیْهِ لِأَصْلِهِ فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ
الْمُتَعَصِّبِینَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِینَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبْرِیَّةِ وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَ خَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ أَ لَا
[یَرَوْنَ] تَرَوْنَ كَیْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْیَا مَدْحُوراً وَ أَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِیراوَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ
آدَمَ مِنْ نُورٍ یَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِیَاؤُهُ وَ یَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ وَ طِیبٍ یَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً وَ
لَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِیهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْیِیزاً بِاالخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْیاً لِلِاسْتِكْبَارِ
عَنْهُمْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُیَلَاءِ مِنْهُمْ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ
آلَافِ سَنَةٍ لَا یُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْیَا أَمْ مِنْ سِنِي اآلْخِرَةِ عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِیسَ یَسْلَمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِیَتِهِ كَلَّا
مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِیُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً إِنْ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ وَ مَا بَیْنَ اللَّهِ وَ بَیْنَ
أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةِ حِمًى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِینَ .فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیَكُمْ بِدَائِهِ وَ أَنْ یَسْتَفِزَّكُمْ بِنِدَائِهِ وَ
أَنْ یُجْلِبَ عَلَیْكُمْ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِه ...
 )7از رسول خدا ص (و نیز از امام صادق ع ) روایت شده است:
كسي كه براي خدا فروتني كند خداوند او را باال بَرَد؛ و كسي كه تكبر ورزد ،خداوند فرودش آورد.
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قال رسول اهلل ص :مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّه.
تدبر

« )1قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرینَ»:
شیطان خود را برتر دید و از دستور خدا سرپیچي كرد .خدا او را از جایگاهي كه در آن بود ،فروفرستاد .شیطان تكبر كرد
و خود را بزرگ دانست ،خدا با اخراجش به او نشان داد كه چون خودش را بزرگ ميپندارد ،خود را كوچك كرده و به
كوچكي رضایت داده است.
توضیح تخصصي و قاعدهاي براي زندگي:

«كبر» در مقابل «صغر» است و دو كلمه «تكبر» و «صاغر» كه در این آیه ،هر دو درباره شیطان به كار رفته ،از این دو ماده
گرفته شدهاند:
كاري كه شیطان كرد «تكبر» بود ،یعني خود را بزرگ قلمداد كردن ،اما خدا او را «صاغر» معرفي كرد یعني كسي كه به
كوچكي و ذلت رضایت داده است.
این یك قاعده كلي در زندگي است:
پس كسي كه خود را بزرگ ببیند در اصل به كوچكي و ذلت خویش رضایت داده؛ اما كسي كه تواضع كند و خود را
كوچك ببیند خدا او را به بزرگي ميرساند( .حدیث)7
« )7قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فیها»:
با اینكه تكبر همیشه و همهجا بد است ،چرا تعبیر «فیها» را آورد و فرمود :تو را نرسد كه «در آنجا» تكبر كني؟
الف .آوردن این تعبیر ،این اشكال را كه «چرا شیطان با اینكه فرشته نبود ،مخاطب امر به سجده قرار گرفت» حل ميكند،
چون به تعبیر عالمه طباطبایي :معلوم ميشود كه امر به سجده ،امري به فرشتگان از آن جهت كه فرشتهاند نبود ،بلكه امري بود
مربوط به مقامي كه فرشتگان «در آنجا» بودند؛ كه اگر كسي «در آنجا» باشد ،او را نرسد كه در قبال دستور خدا تكبر ورزد؛ و
اگر دستور سجده ،ربطي به این مقام و منزلت نداشت ،و هبوط شیطان فقط به خاطر اطاعت نكردنش بود ،كافي بود بفرماید
«تو را نرسد كه تكبر كني»؛ (المیزان ،ج ،2ص )78و به همین جهت است كه با اینكه ابلیس جزء فرشتگان نبود ،مخاطب این
امر قرار گرفت.
ب .بد بودن تكبر یك امر تشریعي است (لذا با اینكه كار بدي است ،اما انجام دادنش محال نیست)؛ اما مقام قرب الهي،
مقامي است كه تكویناً با تكبر قابل جمع نیست و جایي براي تكبر در آنجا وجود ندارد.
ج .موجودي كه خدا به او اختیار داده ،ميتواند از اختیارش سوءاستفاده كند .اما در این صورت ،باید عوارض آن را هم
بپذیرد« .فیها» را آورد تا دلیلي براي این باشد كه چرا شیطان را هبوط داد و نگذاشت كه در كنار بقیه فرشتگان بماند.
د... .

 . 1حَدَّثَنِي أَبِي ره عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ أَبُو سَعِیدٍ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ  ...ثُمَّ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

« )8قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فیها»:
در این مقام  ،تكبر راه ندارد.
نكته تخصصي فلسفه اخالق

پس ،برخي از وضعیتهاي اخالقي (مانند تكبر) با برخي از وضعیتهاي تكویني (مانند مقام قرب الهي) قابل جمع
نیستند؛ پس اخالق و ارزشها نسبتي جدي با واقعیت دارد و تفكیك كامل «هستها» (واقعیات) و «بایدها» (اخالقیات) پذیرفتني
نیست.
« )4قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرینَ»:
شیطان با آن همه سابقه عبادت ،كه او را تا مقام فرشتگان مقرب باال برده بود ،گناهي كرد كه همه آن سابقه را یكجا بر باد
داد و او را بدترین موجود عالم و ریشه همه بديها كرد.
ثمره اخالقي

هیچیك از ما هرچقدر هم كه ظاهرا كارهاي خوبي كرده باشیم ،مصون از سقوط نیستیم؛ آن هم سقوطي كه ممكن است
ما را از همگان بدتر كند .اگر كسي این مطلب را جدي بگیرد آنگاه تحولي عظیم در وي ایجاد خواهد شد ،زیرا:
 تواضع در برابر همه انسانها و اینكه خود را برتر از هیچكس (حتي گناهكاران) نبیند ،برایش امري كامال موجه ميشود،چرا كه اگر كسي را ميبینیم كه حتي گناهكار است و ما آن گناه را نكردهایم ،این وضعیت فعلي ماست ،از كجا معلوم
كه تا آخر همین طور بمانیم؟
 مهمترین خواستهاش عاقبت به خیري ميشود. هرلحظه از خود مراقبت ميكند كه مبادا مانعي در وجودش شكل بگیرد كه بعدا اثر خود را بگذارد( .جلسه،787تدبر)7
 توكل و احساس نیازش به خدا شدیدتر ميشود و واقعا و از صمیم قلب ،از خدا ميخواهد كه لحظهاي او را به حالخود رها نكند :الهي لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَدا.
 ...« )1قالَ فَاهْبِطْ مِنْها  ...فَاخْرُجْ :»...
شبهه:

اگر شیطان بعد از سجده نكردن بر آدم ،هبوط كرد ،چگونه توانست بعدا آدم را كه در بهشت بود ،بفریبد؟
پاسخ:
الف .هبوط شیطان از مطلق بهشت نبود ،بلكه از منزلت و مقامي بود كه وي را همعرض فرشتگان مقرب الهي قرار داده
بود؛ بویژه كه در داستان سجده بر آدم ،نهتنها هیچ جا نیامده كه «این سجده در بهشت بود» و شیطان از «بهشت» رانده شد،
بلكه در دوجاي قرآن حكایت وارد شدن آدم به بهشت ،بعد از حكایت این سجده آمده است (بقره81-84/؛ و اعراف.)13-11/
پس شیطان از آن مقام رانده شد ،اما ممكن است مراتبي از بهشت وجود داشته باشد كه شیطان به آن مرتبه ميتوانسته راه داشته
باشد .شاهد دیگري بر این مدعا این است كه با اینكه در این آیه خطاب هبوط آمده بود ،اما در آیات بعدي پس از اینكه آدم

و حوا از آن درخت خوردند دوباره خطاب «هبوط» به نحو «جمع» ميآید نه تثنیه؛ یعني شیطان با همان خطابي كه آدم و حوا
از بهشت رانده شدند ،از بهشت رانده شد.
ب .رانده شدن شیطان از بهشت در مرحله اول ،از جنس رانده شدن تشریعي بود ،نه تكویني؛ پس ،شیطان از بهشت رانده
شد ،اما توانست دوباره با ترفندي به بهشت وارد شود ولي این بار همراه آدم و حوا مجددا و به نحو تكویني رانده شد( .ظاهر
برخي از احادیث به این معنا داللت دارد ،مثال در تفسیر منسوب به امام حسن عسگري ،ص ،772-777كه فرازهاي ابتدا و
انتهاي آن از آن در حدیث ،1جلسه  776گذشت)
ج... .
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قالَ أَنْظِرْني إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ

2831/2/22

ترجمه

گفت :مهلتم ده تا روزي كه مبعوث ميشوند!
نکات ترجمهای و نحوی

«أَنْظِرْني» = «أَنْظِرْ» (فعل امر) « +ن» وقایه « +ي» (ضمیر متكلم وحده ،مفعول)
«أَنْظِرْ» از ماده «نظر» است كه اصل این ماده داللت بر تأمل كردن و نگریستن در چیزي ميباشد و سپس به نحو استعاري
در معاني دیگر نیز توسعه داده شده است ،از جمله در معناي مهلت دادن (معجم المقاییس اللغة ،ج ،1ص .)444برخي توضیح
دادهاند كه «نظر» به معناي برگرداندن (تقلیب) بصر (= چشم) ویا بصیرت به منظور ادراك و دیدن چیزي است و لذا گاه به
معناي تامل كردن به كار ميرود؛ و این كلمه در نزد عامه عموما در مورد بصر (دیدن با چشم) ،و در نزد خواص غالبا در مورد
«بصیرت» به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )217در واقع ،نظر ادراكي است كه با اقبالي از جانب دیده ویا با فكر
حاصل مي شود :نظر با چشم ،اقبال با دیدگان و گرداندن حدقه چشم به سوي شيء مورد نظر است؛ و نظر با فكر ،اقبال ذهن
به جانب امري است كه مورد تامل قرار گرفته و نظر كردن سلطان در كار رعیت ،اقبال به جانب ایشان با حُسن سیاست است
و «نظیر» هم به معناي «مثل و مانند» است گویي دو چیز كه نظیر همدیگرند در كار هم نظر ميكنند ویا در كارشان یكسان نظر
شده است؛ و تفاوت «نظر» با تأمل در این است كه تأمل ،نظري است كه امید ميرود به معرفت آن چیزي كه در آن نظر شده،
برسد و غالبا نیازمند زمان است (الفروق في اللغة ،ص )66-61با این اوصاف معناي مهلت دادن در كلمه «انظار» ناشي از این
است كه گویي ميخواهند در كار شخصي كه به او مهلت ميدهند تاملي كنند و «أَنْظِرْني» یعني در وضعیت من تاملي فرما

 .1یك احتمال دیگر هم قابل طرح است اما چون احتمال كجفهمي در آن زیاد است در كانال نگذاشتم و آن اینكه:
رابطه بهشت با دنیا ،از جنس رابطه دو مكان مستقل از همدیگر نیست بلكه از جنس رابطه ظاهر و باطن است .كسي كه در بهشت است در باطني
از عالم حضور دارد و از مزایایي در باطن عالم استفاده ميكند كه كسي كه در بهشت نیست ،از آن مزایا بيبهره است .بر اساس این تصویر ،كسي
كه در بهشت است همان موقع ميتواند با زمینیان هم در ارتباط باشد ،اما كدورتهاي آنها به وي نميرسد .پس شیطان از مرتبه بهشت رانده شده
بود ،اما چون بهشت باطن عالم است ،آدم كه در بهشت بود ،در همان حال در زمین هم حضور داشت و لذا شیطان ميتوانست با او گفتگو كند.

«یُبْعَثُونَ» :ماده «بعث» به معناي برانگیختن و به جانب چیزي یا كاري روانه كردن است كه متناسب با مورد آن تفاوت
ميكند ،چنانكه هم در مورد احیاي مردگان این تعبیر به كار ميرود و هم در مورد برگزیدن شخصي به مقام نبوت (مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)188-187
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است .امام سجاد ع وقتي به «ملتزم» ميآمد [فاصله بین درب كعبه تا ركن حجراالسود،
كه دعا در آنجا بسیار توصیه شده]  ،چنین مناجات مي كرد:
خدایا ! مرا افواجي از گناه و افواجي از خطایاست و تو را افواجي از رحمت و افواجي از مغفرت؛ اي كسي كه نداي
مبغوضترین بندگانت را ،هنگامي كه گفت« :مهلتم بده تا روزي كه مبعوث ميشوند» اجابت كردي ،مرا هم اجابت كن و براي
من چنین و چنان كن.
تفسیر العیاشي ،ج ،7ص741
عَنْ أَبَانٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ إِذَا أَتَى الْمُلْتَزَمَ قَالَ
اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدِي أَفْوَاجاً مِنْ ذُنُوبٍ وَ أَفْوَاجاً مِنْ خَطَایَا وَ عِنْدَكَ أَفْوَاجٌ مِنْ رَحْمَةٍ وَ أَفْوَاجٌ مِنْ مَغْفِرَةٍ یَا مَنِ اسْتَجَابَ لِأَبْغَضِ
خَلْقِهِ إِلَیْهِ إِذْ قَالَ «أَنْظِرْنِي إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ» ،اسْتَجِبْ لِي وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.
 )7در حدیثي طوالني آمده است كه زندیقي [= كافري] نزد امیرالمومنین ع آمد و به خیال خود تناقضهایي در قرآن یافته
بود .حضرت یكي یكي اشكاالت او را پاسخ گفت .در فرازي از این پاسخها آمده است:
امیرالمومنین ع فرمود ... :ایمانِ با قلب ،همان تسلیم شدن در برابر پروردگار است و كسي كه امور را تسلیم مالكشان كند
هیچگاه در برابر امر او استكبار نميورزد ،آن گونه كه ابلیس از سجده بر آدم استكبار ورزید ،و اكثر امتها از اطاعت پیامبرانشان
استكبار ورزیدند ،و دیگر توحید نفعي برایشان نداشت ،همان گونه كه آن سجده طوالني نفعي براي ابلیس نداشت :همانا او
یك سجده انجام داد كه چهار هزار سال طول كشید ،اما با آن سجده درصدد زیورهاي زندگي دنیوي و بهرهمند شدن از آن
«مهلت» بود؛ به همین جهت نماز و صدقه هم سودي ندارد مگر همراه با هدایت شدن به راه نجات و مسیرهاي حق....
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،1ص742
جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِي دِینِكُمْ فَقَالَ
لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟ قَال ...
 ...فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع...فَالْإِیمَانُ بِالْقَلْبِ هُوَ التَّسْلِیمُ لِلرَّبِّ وَ مَنْ سَلَّمَ الْأُمُورَ لِمَالِكِهَا لَمْ یَسْتَكْبِرْ عَنْ أَمْرِهِ كَمَا اسْتَكْبَرَ إِبْلِیسُ
عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ وَ اسْتَكْبَرَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ عَنْ طَاعَةِ أَنْبِیَائِهِمْ فَلَمْ یَنْفَعْهُمُ التَّوْحِیدُ كَمَا لَمْ یَنْفَعْ إِبْلِیسَ ذَلِكَ السُّجُودُ الطَّوِیلُ فَإِنَّهُ سَجَدَ
سَجْدَةً وَاحِدَةً أَرْبَعَةَ آلَافِ عَامٍ وَ لَمْ یُرِدْ بِهَا غَیْرَ زُخْرُفِ الدُّنْیَا وَ التَّمْكِینِ مِنَ النَّظِرَةِ فَلِذَلِكَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاةُ وَ الصَّدَقَةُ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ
إِلَى سَبِیلِ النَّجَاةِ وَ طُرُقِ الْحَقِّ...
تدبر

« )1قالَ أَنْظِرْني إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ»:

پس از اینكه شیطان به آدم سجده نكرد و از درگاه خدا رانده شد ،به جاي اینكه در مقام عذرخواهي برآید و ابراز پشیماني
كند ،تا «روزي كه برانگیخته ميشوند» مهلت خواست .این تعبیر هم شدت كینهتوزيِ وي را نشان ميدهد و هم اینكه چگونه
حسد ،چشن شخص را كور ميكند و وي را به موضع تناقضآلود ميكشاند.
چگونه؟
اوال نگفت تا «روز قیامت» بلكه گفت «تا روزي كه برانگیخته ميشوند» .یعني اگرچه به خیال خود هنوز قصد خود از این
مهلت خواهي را ابراز نكرد و بعد از اینكه به او مهلت داده شد قصدش را ابراز كرد (آیات بعدي) ،اما از همین نوع بیانش
ميشد قصدش را فهمید :او ميخواهد از انسان انتقام بگیرد لذا نهایت مهلت خود را زماني معرفي كرد كه انسانها «برانگیخته
ميشوند» و دیگر تكلیفشان یكسره شده است.
ثانیا او در حالي كه از رحمت خدا مایوس شده بود ،اما براي درخواست مهلت ،از رحمت خدا مایوس نیست! یعني كینه
و حسدچنان چشم او را كور كرد كه حاضر شد از خدا درخواستي بكند ،اما به جاي اینكه درخواستي بكند كه نفعش به خودش
برگردد (كه مثال خدا او را ببخشد) ،درخواست مهلت (براي انتقامگیري از آدم) را مطرح كرد.
« )7قالَ أَنْظِرْني إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ»:
شیطان كه مبغوضترین خالیق بود ،بالفاصله بعد از گناهش  -كه عليالقاعده بدترین گناه عالم بوده (چون او را از در
ردیف فرشتگان مقرب بودن ،به بدترین موجود تبدیل كرد) – از خدا درخواستي كرد؛ و جالب این است كه خدا هم تقاضایش
را رد نكرد؛
پس تحت هیچ شرایطي و هر گناهي هم كه كرده باشیم ،از لطف و عنایت خدا نباید ناامید شد( .حدیث)1
« )8قالَ أَنْظِرْني إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ»:
چرا پایان مهلت خود را روز قیامت قرار داد ،نه بیشتر؟ (چون خود قیامت تازه شروع حسابرسياي است كه براي برخي
هزاران سال طول ميكشد)
الف .او قصدش از این مهلتجویي ،زمین زدن انسانها بود و ميدانست با برپایي قیامت ،دیگر جایي براي فریب نخواهد
ماند.
ب .مي خواست به روال مخالفت با خدا ادامه دهد و ميدانست كه اختیار براي مخالفت با خدا تنها تا قبل از برپایي
قیامت معني دارد و در قیامت بساط دوراهيها و عمل اختیاري به این معنا ،برچیده ميشود .یعني پایانيترین زماني كه مهلت
برایش معنيدار بود را درخواست كرد.
ج... .

1

 . 1یك احتمال دیگر این است كه :از تعبیري كه خدا در موردش فرمود (در جاي دیگر كالم خدا به ابلیس طوالنيتر نقل شده است« :فَاخْرُجْ مِنْها
فَإِنَّكَ رَجِیمٌ وَ إِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلى یَوْمِ الدِّینِ»(حجر ))81-84/همین كه تعبیر لعنت تا «روز جزا» مطرح شد ،فهمید كه از روز جزا به بعد دیگر هیچ
كاري از او ساخته نیست.

 )181سوره اعراف ( )7آیه 21

قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ
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ترجمه

فرمود :همانا تویي از مهلت دادگان.
حدیث

 )1در ادامه حدیثي كه قبال (بقره ،84/جلسه ،774حدیث )8از امام صادق ع روایت شد ،آمده است:
«پس ابلیس سرپیچي كرد از اینكه سجده كند و خداوند متعال فرمود« :بیرون شو كه همانا تو راندهشدهاي؛ و یقینا كه
لعنت من بر تو است تا روز جزا» (حجر.)81-84/
شیطان گفت :پروردگارا ! چگونه چنین مي كني در حال كه تو عادلي هستي كه هیچ ستمي روا نداري ،آیا پاداش كارهاي
من هدر رفت؟
فرمود :خیر ،بلكه از امور دنیا به عنوان پاداش عملت ،هرچه ميخواهي بخواه كه به تو دادم.
گفت :اول از همه باقي ماندن تا روز جزا.
فرمود :دادمت.
گفت :بر فرزندان آدم مسلط شوم.
فرمود :تو را بر آنها توانایي دادم[ .در قرآن كریم بیان داده شده كه این سلطه و توانایي ابلیس تنها نسبت به كساني است
كه از او تبعیت كنند (حجر])47/
گفت :بتوانم همانند خوني كه در رگهاي آنها جاري است در آنها نفوذ كنم.
فرمود :نفوذت دادم.
گفت :هیچیك از آنها فرزندي نیاورد مگر اینكه براي من دو فرزند باشد؛ و من آنها را ببینم و آنها مرا نبینند و به هر
صورتي كه بخواهم براي آنها درآیم.
فرمود :دادمت.
گفت :پروردگارا ! زیادم كن!
فرمود :براي تو در سینههاي آنها جایگاهي قرار دادم.
گفت :قبول است.
آنگاه بود كه ابلیس گفت« :به عزتت سوگند كه قطعا همهشان را گیج و حیران ميكنم ،مگر بندگان خالص شده از میان
آنها را؛ سپس از پیش رو و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپشان سراغشان ميروم و اكثر آنها را سپاسگزار
نخواهي یافت( ».اعراف)12-16/
 )7و از امام صادق ع روایت شده است :هنگامي كه خداوند تبارك و تعالي به ابلیس آن توانایيهاي خاص را بخشید آدم
گفت :پروردگارا ! او را بر فرزندانم مسلط كردي و همچون خون در رگها امكان نفوذش دادي و دادي به او آنچه كه دادي.
پس براي من و فرزندانم چه؟
فرمود :براي تو و فرزندانت به ازاي هر بدي یكي و به ازاي هر خوبي ده تا.

گفت :پروردگارا ! زیادم كن.
فرمود :توبهاي بسط یافته تا زماني كه جان به حلقوم رسد.
گفت :پروردگارا ! زیادم كن!
فرمود :ميبخشم و برایم مهم نیست [كه گناه چه اندازه باشد یا چه كسي گناه كرده باشد یا ]...
گفت :قبول است.
[زراره مي گوید :به امام صادق ع] گفتم :فدایت شوم .به خاطر چه چیزي ابلیس مستوجب آن بخششهاي الهي شد؟
امام ع فرمود :به خاطر چیزي كه از او بود و خدا سپاس آن را برایش گذاشت.
گفتم :و چه چیزي از او بود ،فدایت شوم؟
فرمود :دو ركعت در آسمان كه چهار هزار سال طول كشید.
[در حدیث ،1جلسه ،784تعبیر شده بود «سجدهاي كه چهار هزار سال طول كشید» كه ممكن است یكي از این دو ناشي
از سهو راوي باشد یا ممكن است نمازي باشد كه یك سجدهاش چنین طوالني بوده است]
تفسیر القمي ،ج ،1ص47
 )1قَالَ الصَّادِقُ ع  1...فَأَبَى أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى «فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِیمٌ وَ إِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلى یَوْمِ الدِّینِ» فَقَالَ
إِبْلِیسُ یَا رَبِّ كَیْفَ وَ أَنْتَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا تَجُورُ فَثَوَابُ عَمَلِي بَطَلَ قَالَ لَا وَ لَكِنِ اسْأَلْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا مَا شِئْتَ ثَوَاباً لِعَمَلِكَ فَأَعْطَیْتُكَ
فَأَوَّلُ مَا سَأَلَ الْبَقَاءَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ فَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَیْتُكَ قَالَ سَلِّطْنِي عَلَى وُلْدِ آدَمَ قَالَ قَدْ سَلَّطْتُكَ قَالَ أَجْرِنِي مِنْهُمْ مَجْرَى الدَّمِ
فِي الْعُرُوقِ قَالَ قَدْ أَجْرَیْتُكَ قَالَ وَ لَا یَلِدُ لَهُمْ وَلَدٌ إِلَّا وَ یَلِدُ لِي اثْنَانِ قَالَ وَ أَرَاهُمْ وَ لَا یَرَوْنِي وَ أَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي كُلِّ صُورَةٍ شِئْتُ
فَقَالَ قَدْ أَعْطَیْتُكَ قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ فِي صُدُورِهِمْ أَوْطَاناً قَالَ رَبِّ حَسْبِي فَقَالَ إِبْلِیسُ عِنْدَ ذَلِكَ «فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شاكِرِینَ»
 )7حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَعْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِبْلِیسَ مَا أَعْطَاهُ
مِنَ الْقُوَّةِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ سَلَّطْتَهُ عَلَى وُلْدِي وَ أَجْرَیْتَهُ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ وَ أَعْطَیْتَهُ مَا أَعْطَیْتَهُ فَمَا لِي وَ لِوُلْدِي فَقَالَ لَكَ وَ
لِوُلْدِكَ السَّیِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِي قَالَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ إِلَى حِینِ یَبْلُغُ النَّفْسُ الْحُلْقُومَ فَقَالَ یَا رَبِّ
زِدْنِي قَالَ أَغْفِرُ وَ لَا أُبَالِي قَالَ حَسْبِي قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِمَا ذَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِیسُ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَيْءٍ كَانَ
مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ رَكْعَتَیْنِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
تدبر

« )1قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ»
شیطان با اینكه گناهي كرد كه او را بدترین موجود عالم كرد ،از خدا مهلت خواست؛ آن هم نه براي انجام كارهاي خوب،
بلكه براي اغواي دیگران؛ و خدا هم به او مهلت داد؛ و این را با تعبیر «به تو مهلت دادم» بیان نكرد ،بلكه با تعبیر «تو از مهلت

 . 1فَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ وَ اسْتَكْبَرَ وَ الِاسْتِكْبَارُ هُوَ أَوَّلُ مَعْصِیَةٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِبْلِیسُ یَا رَبِّ اعْفُنِي مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ ع وَ أَنَا أَعْبُدُكَ عِبَادَةً لَمْ
یَعْبُدْكَهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا حَاجَةَ لِي إِلَى عِبَادَتِكَ إِنَّمَا أُرِیدُ أَنْ أُعْبَدَ مِنْ حَیْثُ أُرِیدُ لَا مِنْ حَیْثُ تُرِیدُ

دادگان هستي» بیان كرد .یعني شیطان تنها كسي نیست كه خدا به او مهلت داده است؛ و مهلتدادگاني غیر از او هم دركارند
(المیزان ،ج ،2ص.)82
خداوند به همه ما انسانها هم مهلت داده است .ميتوانیم از این مهلت استفاده كنیم و خوب باشیم ،و ميتوانیم سوءاستفاده
كنیم و بد باشیم .و خدا بنایش بر این نیست كه در مهلتِ داده شده ،خلف وعده كند.
ثمره اخالقي -اجتماعي

اگر دیدیم كسي (خودمان یا دیگران) گناه ميكند و در گناه كردن بيپرواست و چیزي هم مانعش نميشود ،گمان نكنیم
از حوزه قدرت خدا خارج شده است .خدا فعال مهلت داده و مادامي كه مهلت داده ،به زور مانع كارهاي بد نميشود.
نكته تخصصي فلسفه دین

از اشكاالتي كه منكران خدا ميگیرند این است كه اگر خدا خداست و واقعا ميخواهد كه انسانها خوب باشند ،چرا اجازه
ميدهد كه انسانها گناه كنند و دست گناهكاران و ظالمان را در عالم باز گذاشته است؟
با توضیح فوق ،معلوم مي شود كه اشكال آنها ناشي از این است كه عالَم را در زندگي دنیوي خالصه ميكنند؛ در حالي
كه زندگي دنیوي ،صرفا یك مهلت است براي یك آزمون عظیم ،كه نتیجه نهایي این آزمون در آخرت معلوم ميشود .یعني،
اساسا زندگي دنیوي و اینكه انسان بتواند به جایگاه خلیفةاللهي برسد ،در گروي این است كه چنین مهلتي داشته باشد.
به تعبیر دیگر ،آنها انتظار دارند كه خدا اختیار را عمال از انسان بگیرد؛ در حالي كه خوب بودن خدا در گروي این نیست
كه انسانها را مجبور كند.
« )7قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ»
شبهه

خدا كه ميدانست شیطان براي گمراه كردن آدمیان مهلت ميخواهد؛ چرا به او مهلت داد؟ و اصال چرا خدا اجازه ميدهد
كه شیطان انسانها را گمراه كند؟
پاسخ:
خدا انسان را آفرید و براي او مقامي قرار داد كه باالتر از مقام فرشتگان است .فرشتگان معصوماند؛ پس این مقام باالتر از
مقام عصمت است( .جلسه ،772تدبر)8
یكي از ابعادي كه مقام انسان را باالتر از مقام عصمت فرشتگان قرار ميدهد این است كه فرشتگان طوري آفریده شدهاند
كه امكان گناه ندارند؛ اما انسان ميتواند گناه كند و لذا گناه نكردن وي ،در حالي كه ميتواند گناه نكند ،مقام او را بسیار باالتر
ميبرد.
اما امكان گناه زماني امكان واقعي است كه وسوسه گناه كردن هم وجود داشته باشد .شیطان اگرچه موجود بدي است و
اگرچه به خیال خود مي خواهد در مقابل خدا بایستد و از او سرپیچي كند و انسان را گمراه كند ،اما عمال با كار خودش ،زمینه
را براي واقعي شدن آزمون انسان در دنیا مهیا ميكند .اگر شیطان نباشد و بديها را به عنوان خوبي جلوه ندهد و انسانها را به
سوي بديها دعوت نكند ،نه عقل انسان -كه در شرایط پیچیده ميتواند خوبي را از بدي تشخیص دهد -به فعالیت حقیقي

خود واداشته ميشود و نه اراده انسان ،كه در برابر امیال و وسوسهها ایستادگي كند و از مسیر حق منحرف نشود ،ميتواند
اهمیت خود را بنمایاند.
به طور خالصه :وجود و اغواي شیطان است كه برتري انسان بر فرشتگان را ممكن ميسازد و عصمت در آدمیان را بسیار
برتر از عصمت در فرشتگان قرار مي دهد.
« )8قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ»
شیطان گفت« :مرا تا روزي كه مبعوث ميشوند ،مهلت بده» اما خدا فقط فرمود «تو را مهلت دادم» و زمان این مهلت را
معلوم نكرد .در آیات دیگر ،پایان این مهلت را نه روز قیامت بلكه «یوم الوقت المعلوم :روزي كه وقتش معین است» (حجر82/؛
ص )21/معرفي كرد( .در برخي روایات ،آن روز زمان رجعت معرفي شده و برخي هم ،نفخ صور اول دانستهاند؛ و عالمه
طباطبایي هم احتمال دادهاند منظور از این تعبیر ،مادام در عالم دنیا (در قبال عالم برزخ) باشد( .المیزان ،ج ،2ص )82انشاءاهلل
وقتي به آن آیه برسیم در این باره و چرایي محدود بودن این مهلت به «یوم وقت معلوم» بحث بیشتري خواهد شد)
نكته :ظاهر حدیث 1این است كه خداوند تا قیامت به شیطان مهلت داده است؛ و اینكه این مطلب چگونه با روایات فوق
جمع ميشود ،شاید بتوان گفت كه در این حدیث «باقي ماندن» تا آن روز خواسته شده ،و همین مقدارش قبول شده ،اما ظاهر
روایات مذكور ،بقاي همراه با توان اغواگري تا زمان «یوم الوقت المعلوم» است.
« )4قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ»:
هر عمر طوالنى ارزشمند نیست ،شیطان هم عمر طوالنى دارد( .تفسیر نور ،ج ،4ص)81
« )1قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ»
تعبیر مهلت دادن با كلمه «مُنظر» (از ماده «نظر») بیان شده است (درباره این كلمه در جلسه قبل بحث شد) .شاید به طور
تلویحي ميخواهد نشان دهد كه شیطان اگرچه مهلت داده شده ،اما زیر نظر خداست و از منظر الهي خارج نشده است و
كارهاي او چنین نیست كه برنامه الهي را به هم بزند .در واقع ،همه موجودات عالم ،حتي شیطان و كافران ،به نحوي كارگزار
الهياند ،چه خودشان بدانند و چه ندانند ،یعني همه تدبیرهایشان درون تدبیر الهي است و حتي جایي هم كه با حكم تشریعي
الهي مخالفت ميكنند ،از نظام الهي خارج نشده و ناخواسته به مسیر كلي نظام الهي كمك ميكنند (تدبر.)7
در عین حال ،اینكه به نحو كلي كارگزار دستگاه الهياند ،معنایش این نیست كه مؤاخذه و عذاب نشوند .مؤاخذه و عذاب
آنها به خاطر نیت و جهتگیري خودشان است كه از نظر خود برخالف رضاي الهي كار ميكنند.
تمثیل:
حسن به طور یقیني ميداند كه فرشید در آدرس دادن همیشه جهت را معكوس نشان ميدهد ،بویژه كه هرچه او را از
دروغگویي بازداشته ،اثري نكرده است .جعفر ميخواهد از فرشید آدرسي بپرسد .حسن به جعفر گفته است هرچه فرشید گفت
در جهت عكسش حركت كن!
در اینجا ،حسن براي راهنمایي جعفر عمال از كار فرشید بهره برده است؛ اما این به هیچ معنا مستلزم آن نیست كه حسن
از كار فرشید خوشنود باشد و او را الیق مجازات نداند.
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قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ

2831/2/10

ترجمه

[ابلیس] گفت :پس به خاطر آن كه مرا دچار سردرگمي كردي سوگند ميخورم كه حتما در كمین آنها بر سر راه مستقیم
تو بنشینم.
نکات ترجمهای و نحوی

« فَبِما أَغْوَیْتَني» = «فِـ» « +بـ» « +ما» « +اغویتَ» « +ن» « +ي»:
«فـ» :را برخي زائده [براي تاكید در كالم] دانستهاند (اعراب القرآن الكریم ،ج ،1ص )838برخي آن را حرف عطف گفتهاند
(اعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص )818و برخي آن را «فاء» جزاي شرط گرفتهاند كه كل ادامه جمله پاسخ براي جمله شرطیه
مقدر ميباشد (یعني :اگر مرا مهلت دهي ،آنگاه ( )...الجدول في اعراب القرآن ،ج ،2ص)862
«بِـ» :را ميتوان «باء» سببیت گرفت ،كه در این صورت عبارت «بما أغویتني» متعلق به فعل «القعدن» ميشود (یعني :در
كمینشان مينشینم به سبب اینكه مرا اغوا كردي) و ميتوان آن را «باء» قسم دانست و جمله «القعدن  »...را جواب قسم (یعني
سوگند به همین اغوایي كه در حق من انجام دادي ،در كمینشان مينشینم)( 1الكشاف ،ج ،7ص )31و ميتوان آن را «باء» مقابله
هم گرفت (یعني در مقابل اینكه مرا اغوا كردي من هم در كمینشان مينشیم) (المیزان ،ج ،2ص)81
«ما» :مصدریه است (یعني فعل بعد از خود را در معناي مصدري قرار ميدهد :ما اغویتني = اغواي تو مرا) البته در حد
یك احتمال این نظر هم مطرح شده كه «ما»ي استفهام باشد (به چه دلیل مرا گمراه كردي) ،آنگاه جمله بعدي (القعدن )...
جمله استینافیه و شروع مطلب جدید ميشود( .الكشاف ،ج ،7ص)37
«أَغْوَیْتَ» :فعل ماضي از ماده «غوي» باب افعال صیغه متكلم وحده؛ درباره ماده «غوي» و «اغواء» در جلسه  141توضیح
داده شد .متاسفانه در تلگرام دیدم این توضیحات در جلسه  141وجود ندارد .لذا مجددا آن را در اینجا ميآورم:
«أغوي» از ماده «غوي» است (مصدر :غيّ و غوایه) كه چون به باب إفعال رفته ،متعدي شده است« .غيّ» درست نقطه
مقابل «رشد» است (بقره716/؛ اعراف )146/برخي تعریف آن را بر همین اساس دانستهاند كه اگر «رشد» به معناي قرار گرفتن
در مسیر صالح و رستگاري است« ،غيّ» قرار گفتن در مسیر شر و فساد است (التحقیق في كلمات القرآن الكریم .)722 /2پس
اصل این كلمه به معناي فروافتادن در جهل و گمراهي است7؛ و برخي اصل آن را برگرفته از تعبیر «غَوِيَ الفصیل» دانستهاند
كه در مورد [شتر] شیرخوارهاي به كار ميرود كه یا به خاطر اینكه او را از شیر گرفتهاند ویا به خاطر اینكه بیش از حد توانش
شیر خورده است ،به هالكت كشیده شده است( .كتاب العین )416 /4همچنین برخي معتقدند كه كلمه «غوایه» به نحوي از
كلمه «غیابة» (به معناي غبار و ظلمتي كه روي امور را ميپوشاند) اشتقاق یافته و گویي كسي كه دچار «غيّ» شده در حجابي
 11البته برخي این اشكال را مطرح كردهاند كه به خاطر وجود الم قسم بر روي فعل القعدن ،عبارت «بما اغویتني» نميتواند متلعق به آن فعل باشد.
اما در عین حال معناي قسم را براي «بـ» بدین صورت حل كردهاند كه این تعبیر متعلق به یك فعل محذوف است كه تقدیر كالم بدین صورت بوده
است «اقسم باغوائك القعدن» (اعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص)818
 . 7كتاب العین 416 /4؛ المحیط في اللغة ،ج ،1ص143؛

فرو رفته كه دیگر توان دیدن حقیقت را ندارد (معجم المقاییس اللغة833 /4؛ أساس البالغة .))413/مراجعه به آیات قرآن نشان
ميدهد كه تفاوت ظریفي بین «غيّ» و «ضاللت» وجود دارد (نجم )7/و درباره این تفاوت گفتهاند كه «غيّ» درجه خفیفتري
از «ضاللت» و به نحوي مقدمه آن است؛ یعني ضاللت ،وقوع در باطل است ،اما «غيّ» قرار گرفتن در مسیري است كه
سرانجامش به باطل ميرسد( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم 722 /2؛ الفروق في اللغة 1)722/با این اوصاف ،شاید بتوان
«سردرگمي» را معادل خوبي براي «غيّ» دانست.
«ن» :نون وقایه
«ي» :ضمیر متكلم وحده ،مفعول.
«لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ» = «لَـ» :الم قسم « +أَقْعُد» :فعل مضارع از ماده «قعد» (مبني بر فتح به خاطر اتصالش به نون ثقیله) « +نَّ»
تاكید تقیله « +لَهُمْ» جار و مجرور متعلق به «قعد».
«اقعد» :ماده «قعد» به معناي «نشست» در مقابل «قام :ایستاد» ميباشد و وقتي با حرف «لـ» در ادامهاش ميآید به معناي
«در كمین نشستن» و مترصد بودن ميباشد و به زنان یائسه هم از این جهت «قاعده» (جمع آن :قواعد) ميگویند (نور )62/كه
گویي دیگر از اینكه حائض شوند و كسي دنبال ازدواج با آنها باشد ،بر زمین نشستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)623
«صِراطَكَ» :برخي جایگاه نحوي «صراط» را ظرف دانستهاند (الجدول في اعراب القرآن ،ج ،2ص )862اما برخي منصوب
بودن صراط به خاطر حذف حرف جر (علي) معرفي كردهاند (منصوب بنزع خافض) چرا كه معناي آن «بر سر راهت» ميباشد.
(مجمعالبیان ،ج ،4ص )671درباره دو كلمه «صراط» و «مستقیم» در جلسه ( 122حمد )6/توضیحاتي داده شد.
درباره تعبیر «صراط مستقیم» در جلسه ( 122حمد )6/و جلسات ( 717-711مومنون )24-28/احادیث و تدبرهایي مطرح
شد كه مجددا تكرار نميشود.
حدیث

 )1زراره (از شیعیان برجسته ) ميگوید از امام باقر ع درباره این آیه سوال كردم كه[« :شیطان گفت] سوگند ميخورم كه
حتما در كمین آنها بر سر راه مستقیم تو بنشینم .سپس قطعا از پیش روي و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپشان
ميآیم و اكثر آنها را شكرگزار نخواهي یافت».

 . 1البته برخي از متاخرین كامال برعكس گفتهاند ،كه به نظر نميرسد حق با آنها باشد .محمدباقر شریف قرشي ميگوید« :غىّ و غوایة بمعنى رفتن
براه هالكت است .گر چه آنرا ضاللت نومیدى ،جهل ناشى از اعتقاد فاسد و فساد گفتهاند ،زیرا ضاللت بمعنى گمراهى است و غىّ با آن و رفتن
در راه هالكت هر دو میسازد بعبارت دیگر ضالّ ممكن است بىهدف باشد یا در راه هالكت ولى غوایت آن است كه فقط در راه هالكت باشد
طبرسى ذیل آیه قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ (بقره )716 :فرموده« :غَوَى یَغْوَى غَیّاً وَ غَوایَةً :سَلَكَ طَریقَ الْهَالكِ» یعنى راه هالكت در پیش گرفت :در
نهایه آنرا ضاللت و دخول در باطل گفته است بنظرم منظورش قسمت دوم ضاللت است كه همان هالكت و دخول در باطل باشد( ».قاموس قرآن،
ج ،1ص )187كالم مرحوم طبرسي در مقام مقایسه آن با ضاللت نبوده و لذاواقعا چنین داللتي ندارد .ایشان گفتهاند« :الرشد نقیض الغي و هو الرشد
و الرشد و تقول غوي یغوى غیا و غوایة إذا سلك طریق الهالك و غوى إذا خاب قال الشاعر:
و من یلق خیرا یحمد الناس أمره

و من یغو ال یعدم على الغي الئما

و غوي الفصیل یغوى غوى إذا قطع عن اللبن حتى یكاد یهلك» (مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،7ص)682

فرمود :همانا قصد اصلي او تو و همفكرانت [= شیعیان] است؛ اما در مورد بقیه ،از آنها فراغت یافته است[ .ظاهرا یعني
آنها چون دیگر در صراط مستقیم نیستند ،كاري با آنها ندارد].
الكافي ،ج ،2ص141 :؛ المحاسن ،ج ،1ص121؛ تفسیر العیاشي ،ج ،7ص3
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِیمَ ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ
وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِینَ»
قَالَ فَقَالَ َأبُو جَعْفَرٍ ع یَا زُرَارَةُ إِنَّهُ إِنَّمَا صَمَدَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ فَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُمْ.
 )7از امام صادق ع روایت شده است كه« :صراطي كه ابلیس در موردش گفت « سوگند ميخورم كه حتما در كمین آنها
بر سر صراط مستقیم تو بنشینم» همان حضرت علي ع است.
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،1ص23 :؛ تفسیر العیاشي ،ج ،7ص3
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَیْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ :حَدَّثَنِي
َأبُو بَصِیرٍ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الصِّرَاطُ الَّذِي قَالَ إِبْلِیسُ «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِیمَ» فَهُوَ عَلِيٌّ.
 )8از امام صادق ع روایت شده است:
هیچ مومني نیست مگر اینكه خدا چهار كس را مامور او كرده است :شیطاني كه اغوایش كند و ميخواهد او را به ضاللت
بكشاند ،و كافري كه درصدد نابودي وي است ،مومني كه به او حسادت ميورزد كه این از همه بر او سختتر است ،و منافقي
كه دنبال یافتن لغزشهاي اوست [تا رسوایش كند].
الكافي ،ج ،7ص711
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَرْبَعَةً شَیْطَاناً یُغْوِیهِ یُرِیدُ أَنْ یُضِلَّهُ وَ كَافِراً یَغْتَالُهُ وَ مُؤْمِناً یَحْسُدُهُ وَ هُوَ أَشَدُّهُمْ عَلَیْهِ وَ
مُنَافِقاً یَتَتَبَّعُ عَثَرَاتِهِ.
تدبر

« )1قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني :»...
وقتي در حق شیطان نیكي شد ،از لطفي كه به او شد سوءاستفاده كرد:
جمله را با «فـ  :پس» شروع كرد؛ جمله قبل این بود كه خدا به او مهلت داد؛ در اینجا او گفت «پس من چنین چنان
ميكنم» یعني از لطفي كه در حق من كردي سوءاستفاده ميكنم.
ثمره اخالقي

برخي فكر ميكنند اگر از لطف دیگران سوءاستفاده كنند ،خیلي زرنگاند؛ اما اینها شاگردي شیطان را ميكنند.
« )7قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني :»...
شیطان وقتي خطایي كرد ،تقصیر خودش را ندید بلكه خطاي خودش را هم تقصیر خدا انداخت .نگفت «من تمرد كردم»
بلكه گفت« :مرا اغوا كردي»؛ یعني اگر من بد شدم ،تقصیر تو بود نه تقصیر من.

ثمره اخالقي

ما معصوم نیستیم و انتظار عصمت از خودمان نداشته باشیم :اگر دیدیم خطا و گناهي كردیم ،تقصیر خودمان را قبول كنیم.
سعي نكنیم تقصیر را بر عهده این و آن بیندازیم .كسي كه خطاي خود را ميپذیرد ،اصالح ميشود اما كسي كه خطاي خود را
تقصیر دیگري مياندازد ،همچون شیطان همین خطایش را مقدمه گناهي عظیمتر قرار خواهد داد.
« )8قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ»:
شیطان با اینكه مقصر را خدا دانست ،اما چون زورش به خدا نميرسید ناراحتياش را سر دیگري خالي كرد! گفت به
خاطر اینكه «تو» مرا اغوا كردي ،پس من در كمین «آنها» مينشینم.
...« )4لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقیمَ»:
شیطان در صراط مستقیم مينشیند ،نه در بیراهه؛ كسي كه بیراهه ميرود ،قبال شیطان كارش را با او تمام كرده و دیگر
كاري با او ندارد( .حدیث)1
ثمره آیه در تحلیل جامعهشناختي

شیطان در درجه اول با فرد یا جامعهاي كار دارد كه در مجموع در مسیر هدایت قرار گرفته باشد .وقتي توانست مسیر
اصلي حركت را دچار انحراف كند ،دیگر هرچقدر آن فرد یا جامعه ظاهرا خوب باشد ،اهمیتي ندارد .شاید بدین جهت است
كه مشكالت اخالقي و اجتماعي در جامعه دیني اصیل ،بسیار بیشتر جلوه ميكند تا در جوامعي كه واقعا دغدغه خداپرستي را
ندارند یا خداپرستيشان كامال انحرافي است .شیطان با آدمهاي موحد و جوامع حق بیشتر كار دارد تا با افراد و جوامعي كه
دنبال مسیر خدا نیستند .اینكه در بسیاري از جوامع سكوالر و الئیك – كه خدا را از زندگي اجتماعي حذف مي كنند – برخي
قوانین اخالقي كه به نظم اجتماعي كمك ميكند ،بیشتر رعایت ميشود ،اگرچه به طور موقت ،زندگي در آن جوامع را دلپسندتر
ميكند ،اما واقعا دلیل برتري آن جوامع بر جوامع دیني نیست .با این توضیح ،یكبار دیگر حدیث  8را مرور كنید.
تمثیلي براي نسبت قوانین اخالقي با عبودیت و قرب الهي:

كسي كه سوار اتومبیل است و جاده را اشتباهي ميرود ،هرچقدر رعایت قوانین رانندگي را بكند ،نهایتا سودي برایش
نخواهد داشت .البته با رعایت آن قوانین ،سفر كمخطر و كممشكلي را تجربه خواهد كرد ،اما در مجموع دائما از مقصد اصلي
دور ميشود و هیچگاه به مقصد نخواهد رسید .اما كسي كه مسیر اصلي را ميرود ،ممكن است پارهاي از تخلفات را مرتكب
شود و در مسیر دچار زحمت هم بشود ،اما نهایتا به مقصد برسد( .البته برخي تخلفها ممكن است به تصادف شدید و درنتیجه
بازماندن از ادامه مسیر منجر شود)
تطبیق بر آیه
شیطان در صراط مستقیم مينشیند كه دو كار بكند :اگر توانست شخص را از مسیر مستقیم بیرون ميكند؛ آنگاه دیگر
فرقي ندارد كه به دره بیفتد یا مسیر اشتباه را با رعایت قوانین بخوبي طي كند!
و اگر در این جهت موفق نشد ،سعي ميكند تا حد امكان شخص را از انجام قوانین مسیر بازدارد تا بلكه تصادف كند یا
الاقل در مسیرش دچار مشكل گردد.

در كانال نگذاشتم

« )1قالَ فَبِما أَغْوَیْتَني:»...
درباره اینكه مراد و منظور شیطان از «مرا اغوا كردي» چه بوده ،این دیدگاهها بیان شده است:
الف .چون مرا از بهشت و رحمتت محروم كردي.
ب .چون با سجده بر آدم مرا امتحاني كردي كه در آن اغوا شدم.
ج .حكم به اغوا و ضاللت من كردي (ابنعباس ،و ابن زید)
د .مرا با لعنت خودت به هالكت افكندي.
ه .به همان مع ناي اصلي اغوا كردن باشد ،یعني ممكن است شیطان اغوا كردن به عنوان یك عمل شر را واقعا به خدا
نسبت داده باشد( .مجمعالبیان ،ج ،4ص)677
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ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شاکِرینَ

2831/2/12
ترجمه

سپس سوگند كه نزدشان ميآیم از پیش رويشان و از پشت سرشان و از [جوانب] راستشان و از [نواحي] چپشان ،و
بیشترشان را شكرگزار نخواهي یافت.
نکات ترجمه

«أَیْمانِهِمْ»:
«اَیمان» جمع «یمین» و از ماده «یمن» است (توجه شود با «ایمان» كه از ماده «امن» است تفاوت دارد) .برخي اصل معناي
این كلمه از واژه «یمین» به معناي «دست راست» دانستهاند كه بعدا به مناسبتهاي مختلف در معاني «قدرت» (چون دست
راست غالبا قویتر از دست چپ است)« ،یُمن» و بركت (چون عرب سمت راست را غالبا به فال نیك ميگرفت) ،و «قسم
خوردن» (چون هنگام همقسم شدن غالبا دست راست را در دست هم ميگذاشتند) به كار رفته است( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص )234اما برخي اصل معناي این ماده را مشتمل بر سه مولفه «قوت» در مسیر «خوبي» همراه با نوعي «زیادت» و فزوني
دانستهاند و معتقدند كه «یمین» به معناي سوگند ،اگرچه تناسبي با معناي عربي واژه دارد ،اما در اصل از زبانهاي عبري و
سریاني گرفته شده است( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،14ص)722
«شَمائِلِهِمْ»:
«شمائل» جمع «شِمال» است ،از ماده «شمل» .برخي اصل این كلمه را در معناي «دست چپ» در مقابل «دست راست»
دانستهاند و گفتهاند به همین مناسبت ابتدا به لباسي كه سمت چپ بدن را ميپوشاند «الشِمال» گفتند (همان گونه كه نام
قسمتهاي مختلف لباس را از قسمتهاي مختلف بدن گرفتهاند :مانند پاي [پاچه] شلوار و  )..و بعدا بهتدریج به هرگونه پوشاندن
و احاطه كردني تعبیر «شمل» و شمول به كار رفت( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص )464اما در مقابل ،برخي دیگر از متخصصان

لغت بر این باورند كه این ماده در اصل داراي دو معناي كامال متفاوت (مشترك لفظي) بوده و یك معنایش شمول و در برگرفتن
و احاطه كردن ميّاشد و «شَملة» به معناي لباس هم از همین معناست ،و معناي دوم «چپ» در مقابل «راست» است و باد
«شمال» را هم بدین جهت چنین نامیدهاند كه اگر كسي در ناحیه قبله عراق بایستد ،از سمت چپ قبله ميوزد( .معجم المقاییس
اللغة ،ج ،8ص )711-716و برخي در تایید نكته فوق ،معناي اصلي این كلمه را همان احاطه كردن دانسته ،و معتقدند معناي
«سمت چپ» براي این واژه از كلمه «شمؤل» عبري وارد زبان عربي شده است و چون غالبا در مقابل «یمین» قرار گرفته ،و
«یمین»  -چنانكه در باال اشاره شد -بار معنایي مثبت (قوت و یمن و بركت) دارد این كلمه بار معنایي منفي پیدا كرده و به
معناي «ضعف و سستي» و یا «شوم و نحس بودن» رایج شده است( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص)177-171
«شاكِرینَ» :شاكر ،اسم فاعل از ماده «شكر» است (= شكرگزار) و درباره این ماده در جلسه  86و  168توضیحاتي گذشت.
حدیث

 )1از امام باقر ع در تفسیر این آیه روایت شده است« :سپس سوگند كه نزدشان ميآیم از پیش رويشان» معنایش این
است كه امر آخرت را بر آنها سست و كمارزش ميكنم «و از پشت سرشان» دستورشان ميدهم به گردآوري اموال و بخل
ورزیدن به آن ،به جاي اداي حقوقي كه بر آنها واجب است ،تا براي ورثهشان بماند [و خودشان سودي از آن نبرند] «و از
[جوانب] راستشان» امر دینشان را با تزیین گمراهيها و نیكو شمردن شبهات بر آنها فاسد ميكند «و از [نواحي] چپشان»
با تقویت لذتجویي و غلبه دادن شهوات بر دلهایشان.
مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،4ص678
َ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ« :ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ» مَعْنَاهُ أُهَوِّنُ عَلَیْهِمْ أَمْرَ الْآخِرَةِ «وَ مِنْ خَلْفِهِمْ» آمُرُهُمْ بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ وَ
الْبُخْلِ بِهَا عَنِ الْحُقُوقِ لِتَبْقَى لِوَرَثَتِهِمْ «وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ» أُفْسِدُ عَلَیْهِمْ أَمْرَ دِینِهِمْ بِتَزْیِینِ الضَّلَالَةِ وَ تَحْسِینِ الشُّبْهَةِ «وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ»
بِتَحْبِیبِ اللَّذَّاتِ إِلَیْهِمْ وَ تَغْلِیبِ الشَّهَوَاتِ عَلَى قُلُوبِهِمْ.

1

 )7از رسول خدا ص روایت شده است:
شیطان در كمین فرزند آدم در تمام راههایش مينشیند؛ پس ،در كمینش در راه اسالم مينشیند و به او ميگوید :مسلمان
ميشوي و دینت و دین پدران و اجدادت را رها ميكني؟
اما او از وي سرپیچي ميكند و مسلمان ميشود.
سپس در كمینش در راه هجرت مينشیند و به او ميگوید :هجرت ميكني و زمین و آسمانت [یا :زمین و زنانت] را رها
ميكني؟ مگر نمي داني كه مَثَلِ مهاجر مانند اسب در بند است؟
 1در تفسیر قمي بعد از حدیثي از امام صادق ع این جمالت نوشته شده است كه اغلب متاخرین (مثال در بحاراالنوار یا تفسیر البرهان تلقيشان این
بود كه جمالت خود مرحوم علي بن ابراهیم قمي است اما كامال شبیه حدیث فوق است :و أَمَّا قَوْلُهُ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ -وَ عَنْ
أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ أَمَّا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ فَهُوَ مِنْ قِبَلِ الْآخِرَةِ لَأُخْبِرَنَّهُمْ أَنَّهُ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ وَ لَا نُشُورَ ،وَ أَمَّا خَلْفَهُمْ یَقُولُ مِنْ قِبَلِ دُنْیَاهُمْ -آمُرُهُمْ بِجَمْعِ
الْأَمْوَالِ -وَ آمُرُهُمْ أَنْ لَا یَصِلُوا فِي أَمْوَالِهِمْ رَحِماً -وَ لَا یُعْطُوا مِنْهُ حَقّاً -وَ آمُرُهُمْ أَنْ یُقَلِّلُوا عَلَى ذُرِّیَّاتِهِمْ -وَ أُخَوِّفُهُمْ عَلَیْهِمُ الضَّیْعَةَ ،وَ أَمَّا عَنْ أَیْمَانِهِمْ
یَقُولُ مِنْ قِبَلِ دِینِهِمْ -فَإِنْ كَانُوا عَلَى ضَلَالَةٍ زَیَّنْتُهَا لَهُمْ -وَ إِنْ كَانُوا عَلَى هُدًى جَهَدْتُ عَلَیْهِمْ -حَتَّى أُخْرِجَهُمْ مِنْهُ ،وَ أَمَّا عَنْ شَمَائِلِهِمْ یَقُولُ منِ قِبَلِ
اللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ -یَقُولُ اللَّهُ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً فَالْمَذْءُومُ الْمَعِیبُ وَ الْمَدْحُورُ الْمُقْصَى( تفسیر
القمي ،ج ،1ص)774

اما او از وي سرپیچي ميكند و هجرت مينماید.
سپس در مسیر جهاد كمین ميكند و ميگوید :جهاد ميكني كه در آن به زحمت انداختن جان و مال است؟ بعد ميجنگي
تا كشته شوي و با زنت ازدواج كنند و اموالت را تقسیم نمایند؟
اما او از وي سرپیچي ميكند و به جهاد ميرود.
رسول خدا ص در ادامه فرمود :كسي كه چنین كند ،بر خداست كه او را به بهشت وارد نماید.
سنن كبري ،نسائي ،ج ،4ص724؛ بحار األنوار ،ج ،62ص47
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ یَعْقُوبَ ،قَالَ :حدثَنَا أبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ،قَالَ :حدثَنَا َأبُو عُقَیْلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقَیْلٍ ،قَالَ :حدثَنَا
مُوسَى بْنُ الْمُسَیَّبِ ،عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ،عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ ،قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ:
إِنَّ الشَّیْطَانَ قَعَدَ البْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ اإلِسْالمِ ،فَقَالَ :تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِینَكَ وَدِینَ آبَائِكَ وَآبَاءِ آبَائِكَ ،فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ،
ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ الْهِجْرَةِ ،فَقَالَ :تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ [نسائك] ،وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطُّورِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ،
ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ الْجِهَادِ ،فَقَالَ :تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ ،فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَیُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ ،فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص :فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
 )8زیاد بن عبید ،یكي از استاندار امیرالمومنین ع بود .معاویه ابتدا از در تهدید و تطمیع مالي به سراغش رفت ،موفق نشد.
نهایتا با مشورت با عمروعاص تصمیم گرفت با وعده مشاركت در قدرت ،وي را جذب كند .به او نامه نوشت و ادعا كرد تو
برادر من هستي و شریك من در قدرت ،زیرا پدر من (ابوسفیان) با مادر تو رابطه نامشروع داشته است! و درواقع ،پدر واقعي
تو «عبید» نیست ،بلكه ابوسفیان است .امام ع از این نامهنگاري مطلع شد و در نامهاي برایش چنین نوشت:
خبردار شدم معاویه نامهاى به تو نوشته مىخواهد خردت را بلغزاند ،و عزمت را سست گرداند .از او بترس كه همان
شیطان است كه از پیش روي و پشت سر ،و از راست و چپ به سراغ انسان آید ،تا به هنگام غفلت ،بر او بتازد و خردش را
تاراج سازد .در روزگار عمر ،ابو سفیان از آنچه در خاطر داشت سخنى گفت كه لغزش زبان بود و وسوسهاي از شیطان .نه
نَسَبى بدان اثبات شود و نه میراثى سزاوار گردد .آن كه بدان -نسب -آویخته ،چون كسى است كه به جمع میخواران هجوم آرد
تا با آنان باده گسارد ،او را از خود ندانند و از جمع خویش برانند ،یا چون آوندى به دنبال پاالن بسته كه پیوسته جنبد و از این
سو بدان سو جهد.
چون زیاد این نامه را خواند گفت :سوگند به پروردگار كعبه كه بدان گواهى داد ،و با این مطلب مدتها درگیري ذهني
داشت تا معاویه رسما وى را برادر خود خواند و او به معاویه پیوست! [و از این پس خود را «زیاد بن ابيسفیان» ميخواند اما
در میان مردم ،بویژه در شیعیان به «زیاد بن ابیه :زیاد پسر پدرش» معروف شد و ابنزیاد در داستان عاشورا ،پسر اوست؛ و اینكه
در خطبههاي امام حسین ع زیاد را «ابنادّعي :پسر حرامزاده» خطاب ميكنند به خاطر این است كه خود زیاد ،حرامزاده بودن
خود را رسما پذیرفت و گویي بدان افتخار ميكرد!]
نهجالبالغه ،نامه( 44و من كتاب له ع إلى زیاد ابن أبیه و قد بلغه أن معاویة كتب إلیه یرید خدیعته باستلحاقه)
وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِیَةَ كَتَبَ إِلَیْكَ یَسْتَزِلُّ لُبَّكَ وَ یَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّیْطَانُ یَأْتِي الْمَرْءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ
خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ یَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ وَ قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْیَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَدِیثِ
النَّفْسِ وَ نَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ لَا یَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ وَ لَا یُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّعِ وَ النَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ.

فَلَمَّا قَرَأَ زِیَادٌ الْكِتَابَ قَالَ شَهِدَ بِهَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَ لَمْ تَزَلْ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِیَة.
تدبر

« )1ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرینَ»:
شیطان در آیه قبل گفت كه در كمین انسانها بر سر صراط مستقیم تو مينشینم و در این آیه ميگوید در این صراط از همه
جهات چهارگانه (جلو ،عقب ،راست و چپ) به سراغشان ميروم و هدفم این است كه كسي شكرگزار تو نباشد؛ یعني كسي
از نعمتهایي كه به آنها دادهاي در مسیر درستش استفاده نكند.
اما منظور از این جهات چهارگانه چیست؟ واضح است كه نه هدایت و گمراهي امري مكانمند است و نه تاثیر شیطان در
ما یك تاثیر فیزیكي مكاني؛ پس هر یك از این جهات اشاره به یك حقیقت معنوي است .چنانكه حدیث  1هم بخوبي نشان
ميدهد:
الف .پیش رو ،یعني آنچه در آینده و در مقابل ماست؛ یعني كاري ميكند كه در شناخت جلوي روي خود دچار سردرگمي
شویم ،به جاي اینكه آخرت را در مقابل خود ببینیم به آرزوهاي دور و دراز دنیوي سرگرم شویم.
ب .پشت سر ،آن چیزي است كه از آن گذر كردهایم یا بدان تكیه ميكنیم؛ و آن همان مال و منال دنیوي است كه آنها را
جمع ميكنیم و پس از خود باقي ميگذاریم؛ و یا اموال و زن و فرزند و سایر اموري است كه به جاي اینكه به خدا تكیه كنیم،
به آنها اعتماد ميكنیم و هنگام مرگ همه آنها پشت ما را خالي ميكنند و بهرهاش را دیگران ميبرند.
ج .سمت راست ،دین و ایمان ماست كه قرار است ما را به بهشت ببرد ،چنانكه قرآن كریم بهشتیان را «اصحاب یمین»
خوانده است (واقعه)72/؛ یعني شیطان گاه از راه دین وارد ميشود و سعي ميكند با بدعتآفریني و وارد كردن خرافات و ..
در دین مسیر دین را به انحراف بكشاند و از نیروي مذهب علیه مذهب استفاده كند.
د .سمت چپ ،لذات و شهوات دنیا و دنیاپرستي است كه اساسا محور قرار گرفتن آنها (نه استفاده معقول و درست از
آنها) انسان را جهنمي ميكند ،چنانكه قرآن كریم جهنمیان را «اصحاب الشمال» معرفي كرده است( .واقعه.)41/
البته درباره مراد از این جهات چهارگانه ،دیدگاههاي دیگري هم مطرح شده ،كه بر اساس قاعده امكان استعمال لفظ در
بیش از یك معنا ،چهبسا همه آنها نیز درست باشد .برخي از این دیدگاهها بدین بیاناند:
 منظور از جلو و عقب و راست و چپ به ترتیب عبارتند از دنیا و آخرت و راه حسنات و سیئات؛ بدین بیان كه [پیشرو ]:دنیا را زینت ميدهم و از فقر ميترسانم ،و [پشت سر ]:ميگویم بهشت و جهنم و بعث و حسابي در كار نیست و [سمت
راست ]:از حسنات آنها را باز ميدارم و به امور دیگر مشغول ميكنم ،و [سمت چپ] :بديها را برایش زینت داده آنها را بدان
تشویق ميكنم( .نظر ابنعباس ،قتاده ،سدي ،ابنجریح؛ به نقل از مجمع البیان ،ج ،4ص)678
 جلو و سمت راست ،آن جهاتي است كه ميبینیم [متوجه اغواي شیطان ميشویم] و پشت سر و چپ آن جهاتي استكه نميبینیم [كامال فریب مي خوریم] (نظر مجاهد؛ به نقل از مجمع البیان ،ج ،4ص)678
 جلو ،این است كه ميآید ميگوید نترس گناه بكن كه خدا ميبخشدت؛ عقب ،این است كه مرا از خراب بودن وضعیتپشت سرم كه روزیت كفاف زندگيات را نميدهد و  ...مي ترساند؛ راست ،این است كه ميآید و مرا براي كارهاي خوب
مدح و ثنا ميكند [تا مغرور شوم و زمین بخورم]؛ سمت چپ ،این است كه از جانب شهوات سراغ من ميآید (نظر شقیق
بلخي ،به نقل از الكشاف ،ج ،7ص)38

د... .
« )7ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ :»...
این آیه تمام راههاي نفوذ شیطان را برشمرده است ،و از جهات ششگانه ،تنها دو راه باقي مانده :باال و پایین .اما چرا این
دو جهت را نگفته است؟
الف .باال و پایین دو مسیر ارتباط خاص بنده و خداست :وقتي رو به باال ميكنیم و به خدا پناهنده ميشویم ،شیطان راهي
به ما ندارد (نحل)33/؛ وقتي هم سر به سجده ميگذاریم یا از گناهمان شرمسار شده سرافكنده ميشویم و یا در برابر عظمت
خدا سر به زیر مياندازیم و تسلیم ميشویم (جلسه ،788حدیث 7و تدبر ،)1باب توبه باز ميشود و شیطان راهي به ما نميیابد.
ب .چون باال جهتي است كه رحمت از آن نازل ميشود و شیطان راهي بدان ندارد ،و پایین هم جهتي است كه آمدن از
جانب آن وحشتناك است (نظر ابنعباس) (مجمع البیان ،ج ،4ص)678
ج .دشمني كه در یك مسیر به سراغ انسان ميآید ،از جهات چهارگانه بر او وارد ميشود ،و اصال ورود از باال و پایین
معنا ندارد ،لذا اسمي از آنها نبرده است (إعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص.)812
د... .
« )8ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ  ...عَنْ أَیْمانِهِمْ :»...
به نظر ميرسد در میان چهار جهتي كه شیطان براي نفوذ به ما دارد درباره «سمت راست» بیشتر باید اندیشید (در جلسه
 21تدبر ( 4حدید )17/نیز توضیحاتي در این زمینه گذشت) .سه جهت دیگر (فراموشاندن آخرت و آرزواندیشي ،وابسته كردن
انسان به مال و منال و زینت دنیا ،و تحریك شهوات و لذتراني؛ توضیح در تدبر )1همگي انحرافي و شیطاني بودنشان نسبتا
واضح است ،اما وقتي شیطان از راه دین و حسنات وارد ميشود تشخیص خیلي دشوار ميشود .در قیامت وقتي افراد را به
سمت جهنم روانه ميكنند یك گروه را به نحو خاص نگه ميدارند و سواالتي از آنها ميكنند و معلوم ميشود آنها كسانياند
كه از راه راست (راه دین و خوبيها) جهنمي شدهاند! (صافات)81-77/
بحث تخصصي انسانشناسي:

دین ،و بلكه هر حقیقت متعالياي در دنیا ،هرقدر ظرفیتش براي رشد انسان بیشتر باشد ،قابلیت بیشتري براي سوءاستفاده
دارد؛ و شیطان هم از هر قابلیتي در عالم كمال سوءاستفاده را ميكند.
سادهلوحانهترین مواجهه با این سوءاستفادهها این است كه به بهانه این سوءاستفادهها ،اصل خوبي آن حقیقت براي انسان
را انكار كنیم ویا به خاطر این سوءاستفاده ،پیشنهاد استفاده نكردن انسانها از آن حقیقت را بدهیم.
ما باید چشممان باز باشد و سوءاستفادهها را تشخیص دهیم و فریب نخوریم ،وگرنه اگر قرار باشد به بهانه سوءاستفادهها
اصل استفاده از چیزي تعطیل شود ،از هیچ امر ارزشمندي در دنیا نباید ترویج كرد و حتي قرآن هم نباید نازل ميشد؛ زیرا هر
چیزي به ارزش تبدیل شد ،سوءاستفادهچيهایي پیدا خواهند شد كه تحت لواي آن ،دنبال منافع خود باشند.
ثمره اجتماعي و سیاسي

یكي از مهمترین اشكاالت به ورود دین در سیاست و تاسیس حكومت دیني این است كه در این صورت ،زمینه سوءاستفاده
از دین زیاد ميشود .پاسخش دقیقا همین نكته فوق است .اگر این منطق درست بود ،خود پیامبر ص هم نميبایست حكومت
تاسیس ميكرد؛ و بلكه نباید اصال دین ميآورد ،چون وقتي دین آمد امثال بنيامیهها كه محدوده نفوذشان فقط درون شهر مكه

بود توانستند امپراطوريهاي آنچناني تاسیس كنند .استاندار علي ع هم ممكن است با وعدهاي كه مستلزم حرامزاده دانستن وي
است ،به معاویه بپیوندد (حدیث ،)7اما این دلیل نميشود كه حضرت علي ع تن به برپایي حكومت دیني ندهد.
اینكه شیطان در صراط مستقیم نشسته و از راه راست هم وارد ميشود الزمهاش این نیست كه صراط مستقیم و راه راست
را ببندیم كه اصال كسي واردش نشود!
خاطره

یكي از دوستانم چند سال پیش از فرانسه برگشته بود و ميگفت :آنجا هر بدي داشت ،اما یك خوبي داشت و آن اینكه
در آنجا نفاق و ریا وجود نداشت و كسي از دین سوءاستفاده نميكرد.
ظریفي گفت :چون دین در آنجا بهایي ندارد ،از آن سوءاستفاده نميشود .در آنجا هم ریا و نفاق وجود دارد اما به ازاي
آنچه كه آنجا ارزش شمرده ميشود .در آنجا افراد با حقوق بشر و آزاديخواهي نفاق ميورزند و ریا ميكنند.
« )4ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ :»...
چرا آمدن شیطان به سراغ انسان را در مورد «پیش رو و پشت سر» با حرف «مِن» بیان كرد و در مورد «راست و چپ» با
تعبیر «عَن»؟
الف .در این آیه از فن بالغي «مخالفت» استفاده شده كه :دو حرف جرّ متفاوت با كاركردي نسبتا شبیه هم در یك جمله
به كار گرفته شده است .حرف «مِن» صرفا داللت بر شروع دارد ،اما حرف «عَن» داللت بر نوعي تجاوز از مسیر دارد؛ لذا براي
جلو و عقب [كه جهت مسیر در راستاي شخص حركت كننده است] تعبیر «مِن» آمد ،اما براي چپ و راست ،چون مستلزم
ورود از مسیر انحرافي است [یعني از جهتي متغایر با جهت حركتكننده سراغ شخص ميآید] تعبیر «عَن» به كار رفته است.
(مجمع البیان ،ج ،4ص1678؛ إعراب القرآن و بیانه ،ج ،8ص)812
ب« .عن» گاهي به معناي اسمي (نه معناي حرفي) به كار ميرود به معناي «سمت و جهت» :درواقع معناي آیه چنین است:
سپس از پیش رویشان و از پشت سرشان سراغشان ميآیم ،و در سمت راستشان و در سمت چپشان ،مينشینم» (المغني ،به
نقل از الشافي في شرح الكافي (للمال خلیل القزویني) ،ج ،1ص)783
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ج .مدل حرف اضافه براي این دو زوج («جلو و عقب» و «راست و چپ») متفاوت است .تعابیر «بین یدیه» و «خلفه»
(جلو و عقب) این گونهاند كه یا اصال حرفي پیش از آنها نميآید ویا اگر بیاید ،حرف «مِن» است كه در جایي است كه قسمتي
از جلو و عقب مد نظر باشد .اما براي دو تعبیر «یمین» و «شمال» ،یا حرف «عن» ميآید ویا حرف «علي»؛ جایي كه با «علي»

 . 1جمله مرحوم طبرسي چنین است :و إنما دخلت من في القدام و الخلف و عن في الیمین و الشمال ألن في القدام و الخلف معنى طلب النهایة و
في الیمین و الشمال االنحراف عن الجهة.
 . 7متني كه مال خلیل قزویني نقل كرده ،چنین است :وقیل« :عن» قد تكون اسماً بمعنى جانب ،وذلك متعیّن إذا دخل « »4علیها «من» وهو كثیر
كقوله:
فلقد أراني للرماح دریئةً

من عَنْ یمیني مرّة وأمامي

ویحتمله عندي ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ فتقدّر معطوفة على مجرور «من» ،ال على «من» ومجرورها ،و
«من» الداخلةُ على «عن» زائدة عند ابن مالك ،والبتداء الغایة عند غیره ،قالوا :فإذا قیل:قعدت عن یمینه ،فالمعنى في جانب یمینه ،وذلك محتمل
للمالصقة ولخالفها ،فإن جئت ب «من» تعیّن كون القعود مالصقاً ألوّل الناحیة .انتهى.

به كار رود نشان مي دهد آن كسي كه از راست یا چپ وارد شده نوعي سیطره بر شخص مورد نظر دارد؛ اما وقتي با «عن»
مي آید ،نشان دهنده صِرفِ كنار هم قرار گرفتني است كه نسبت به هم با زاویه نشسته و به هم نچسبیده باشند( .زمخشري،
الكشاف ،ج ،7ص[ 1)38درواقع ،هیچیك از حرف «من» و «عن» از حروفي نیستند كه بتوانند در مورد همه این چهار جهت به
كار روند؛ و اگر بحثي هست باید دید چرا در اولي «من» آمده (به جاي اینكه اصال حرفي نیاید) و در دومي «عن» آمده (به
جاي اینكه «علي» بیاید].
د... .
« )1ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ  ...وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرینَ»:
قبال بیان شد كه حقیقت شكر ،شناختي صحیح از نعمت است همراه با رفتاري كه متناسب با آن شناخت انجام ميشود
(«نكات ترجمه» در جلسه )168این آیه ميفرماید هدف شیطان از «در صراط مستقیم نشستن» و «از چهار جهت هجوم آوردن»
( و در واقع ،هدف نهایي شیطان از همه كارهایش) این است كه ما شاكر نباشیم .یعني ،یا نعمتهایي كه به ما داده را درست
نشناسیم ،یا اگر شناختیم از آنها سوءاستفاده كنیم ،نه حسن استفاده.
این شاخصي است براي اینكه بفهمیم چه اندازه شیطان بر ما غلبه كرده است و آیا در زندگيمان در مسیر شیطان حركت
ميكنیم یا در مسیر صحیح :هر اندازه شكر در وجود ما تقویت شود:
(یعني:
 واقعا آنچه داریم را درست بشناسیم، از جانب خدا بدانیم، و آن گونه كه خدا دستور داده ،از آنها استفاده كنیم)معلوم ميشود مسیر را درست آمدهایم؛ وگرنه ،نه.
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قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعينَ
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ترجمه

فرمود :سرافكنده و مطرود از اینجا بیرون شو؛ قطعاً هركس از آنها تو را پیروي كند ،جهنم را از شما همگي پر ميكنم.

 . 1عبارات زمخشري چنین است :فإن قلت :كیف قیل مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ بحرف االبتداء وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ بحرف المجاوزة؟
قلت :المفعول فیه عدّى إلیه الفعل نحو تعدیته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعدیة في ذاك اختلفت في هذا ،و كانت لغة تؤخذ و ال تقاس.
و إنما یفتش عن صحة موقعها فقط ،فلما سمعناهم یقولون :جلس عن یمینه و على یمینه ،و عن شماله و على شماله ،قلنا :معنى «على یمینه» أنه
تمكن من جهة الیمین تمكن المستعلى من المستعلى علیه .و معنى «عن یمینه» أنه جلس متجافیا عن صاحب الیمین منحرفا عنه غیر مالصق له .ثم
كثر حتى استعمل في المتجافي و غیره ،كما ذكرنا في «تعالى» .و نحوه من المفعول به قولهم رمیت عن القوس ،و على القوس ،و من القول ،ألنّ
السهم یبعد عنها ،و یستعلیها إذا وضع على كبدها للرمي ،و یبتدئ الرمي منها .كذلك قالوا :جلس بین یدیه و خلفه بمعنى فیه ،ألنهما ظرفان للفعل.
و من بین یدیه و من خلفه :ألن الفعل یقع في بعض الجهتین ،كما تقول :جئته من اللیل ،ترید بعض اللیل.

نکات ترجمه

«مَذْؤُماً» :اسم مفعول از ماده «ذأم» است كه داللت بر عیب و ناخوشایندي ميكند (معجم المقاییس اللغة ،ج ،7ص )862و
تقریبا هم معناي كلمه «مذموم» است با این تفاوت كه مذموم و مذمت در مورد مطلق عیبها به كار ميرود اما «مذئوم» عیبي
است كه با نوعي حقارت توأم باشد( .التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص )734از این ماده تنها همین كلمه در قرآن
كریم آمده است؛ البته تعبیر «مذموما مدحورا» نیز در مورد برخي از جهنمیان به كار رفته است (اسراء ،)12/كه در آیه حاضر در
هیچیك از قرائات متواتر ،كسي آن را به صورت «مذموما» تلفظ نكرده است.
«مَدْحُوراً» اسم مفعول از ماده «دحر» ميباشد كه به معناي طرد و دور كردن ميباشد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،7ص881؛
مفردات ألفاظ القرآن ،ص )822و برخي توضیح دادهاند كه دور كردن و راندني است كه با نوعي تحقیر و خوار كردن همراه
باشد (التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص .)122از این ماده ،در قرآن كریم سه بار با همین صیغه ،ویكبار به صورت
«دحورا» (به صورت مصدري) (صافات )3/به كار رفته است.
حدیث

 )1از امام صادق ع در ضمن روایتط طوالني ،نقل شده است:
«و ابلیس (كه لعنت خدا بر او باد) از اینكه بر حضرت آدم علیهالسالم سجده كند ،از روي استكبار و حسادت ،سرپیچي
كرد ،پس خداوند متعال فرمود« :چه چیزي تو را بازداشت از اینكه سجده كني بر آنچه كه به دست خودم آفریدم یا اینكه از
بلندمرتبگان بودي؟! گفت :من از او بهترم ،مرا از آتش آفریدي و او را از گِل( ».ص )26-21/درحالي كه آتش ،گِل را ميبلعد؛
و من كسيام كه روزگاري طوالني قبل از اینكه او را بیافریني عبادتت كردم و تو خلعت و نور بر تنم كردي ،و من كسيام كه
همراه با فرشتگان كروبین (سروران فرشتگان) و صافین (به صف ایستادگان) و مسبحین (تسبیحگویان) و روحانیین و مقربین
در آسمانها تو را بندگي كردم!
خداوند متعال فرمود :از پیش در علم من معلوم بود كه از فرشتگان اطاعت سر ميزند و از تو معصیت؛ و با وضعیتي كه
از پیش در مورد تو مي دانستم ،طوالني بودن عبادتت برایت سودي نداشت؛ و تو را از هر گونه خیري تا ابد ناامید كردم (=
أبلس) ،و تو را سرافكنده و مطرود و شیطان و راندهشده و مورد لعنت قرار دادم .آنگاه بود كه آفرینش نیكوي او به آفرینشي
زشت و پلید تغییر كرد ،و فرشتگان بر او یورش بردند ...
البرهان في تفسیر القرآن ،ج ،8ص841
و عنه [=تحفة اإلخوان ،ص« 61مخطوط»] :قال جعفر الصادق (علیه السالم):
 ...و أبى إبلیس (لعنه اهلل) من أن یسجد آلدم (علیه السالم) استكبارا و حسدا ،فقال اهلل تعالى« :ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما
خَلَقْتُ بِیَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِین؛ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» و النار تأكل الطین ،و أنا الذي
عبدتك دهرا طویال قبل أن تخلقه ،و أنا الذي كسوتني الریش و النور ،و أنا الذي عبدتك في أكناف السماوات مع الكروبیین و
الصافین و المسبحین و الروحانیین و المقربین .قال اهلل تعالى :لقد علمت في سابق علمي من مالئكتي الطاعة و منك المعصیة،
فلم ینفعك طول العبادة لسابق العلم فیك ،و قد أبلستك من الخیر كله إلى آخر األبد ،و جعلتك مذموما مدحورا شیطانا رجیما
لعینا .فعند ذلك تغیرت خلقته الحسنة إلى خلقة كریهة مشوهة ،فوثب علیه المالئكة ...

 )7از امام رضاع روایت شده است كه اسم ابلیس ،حارث بوده و این سخن خداوند عزو جل است كه [به او خطاب كرد]
«اي ابلیس ،اي عصیانگر» ،و «ابلیس» نامیده شد ،چون از رحمت خداوند عز و جل ناامید گردید [ابلس = ناامید شد].
معاني األخبار ،ص182
حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِيُّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ اسْمَ
إِبْلِیسَ الْحَارِثُ وَ إِنَّمَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا إِبْلِیسُ یَا عَاصِي وَ سُمِّيَ إِبْلِیسُ لِأَنَّهُ أُبْلِسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.
 )8از ابنعباس روایت شده است كه رسول خدا ص به علي به ابيطالب ع فرمود:
علي! همانا جبرئیل در مورد تو خبري برایم آورد كه بدان خبر چشمم روشن و دلم شاد شد.
به من گفت :محمد! خداوند متعال به من فرمود :به محمد سالمي از من برسان و آگاهش كن كه علي ع امام هدایت و
چراغ در ظلمت و حجت بر اهل دنیاست ،همانا اوست كه صدّیق اكبر و فاروق اعظم است ،و من به عزتم سوگند خوردهام
كه كسي را كه به والیت و سرپرستي او تن دهد و تسلیم او و جانشینان پس از وي باشد ،داخل آتش نكنم ،و كسي كه والیت
او و تسلیم بودن در برابر او و جانشینانش را رها كند ،در بهشت وارد نكنم ،و «این سخن از من قطعي شد كه قطعا پر ميكنم
جهنم» (سجده )18/و طبقاتش را از دشمنان او ،و پر ميكنم بهشت را از اولیاء و شیعیان وي.
مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة( ،البن شاذان) ص16؛ التحصین ألسرار ما زاد من كتاب الیقین( ،البن طاووس)
ص677
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَیَّاشٍ الْحَافِظِ عَنِ الْقَاضِي عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ حَاتِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سلت [صَلْتٍ] عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع:
یَا عَلِيُّ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِي فِیكَ بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِي وَ فَرِحَ لَهُ قَلْبِي قَالَ لِي:
یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي أَقْرِئْ مُحَمَّداً مِنِّي السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ عَلِیّاً إِمَامُ الْهُدَى وَ مِصْبَاحُ الدُّجَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ
الدُّنْیَا وَ أَنَّهُ الصِّدِّیقُ الْأَكْبَرُ وَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ وَ إِنِّي آلَیْتُ بِعِزَّتِي أَنْ لَا أُدْخِلَ النَّارَ أَحَداً یُوَالِیهِ وَ سَلَّمَ لَهُ وَ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ
[أَنْ] لَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ تَرَكَ وَلَایَتَهُ وَ التَّسْلِیمَ لَهُ وَ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ و «حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» وَ أَطْبَاقَهَا مِنْ أَعْدَائِهِ وَ
لَأَمْلَأَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ.
تدبر

« )1قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعینَ»:
بعد از اینكه خدا به شیطان مهلت داد و شیطان گفت كه چه قصدي دارد ،خطاب ميآید كه سرافكنده و مطرود از اینجا
بیرون شو؛ كه جهنم را از تو و پیروانت پر ميكنم .درواقع شیطان مهلتي گرفت اما در این مهلت ،مذموم و رانده شده است و
نهایتا هم جایگاهش جهنمي است .یعني از نظر خودش مهلتي گرفت ،اما حقیقت این است كه هم در این مهلت داده شده،
بدبخت است و هم بعد از مهلت.

ثمره اخالقی

كسي كه به غیر قرب خدا رضایت دهد ،شاید از منظر خودش سودي برده باشد ،اما حتي با صرف نظر از اینكه آخرت
جهنمي ميشود ،همین دوره مهلتي هم كه دارد حقیقتا درمانده و رانده شده خواهد بود.
« )7اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً :»...
كارهاي شیطاني مذموم (مورد مذمت عقل) و سردرهوا (رانده شده ،بدون پایگاه مطمئن) است.
...« )8لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعینَ»:
خداوند انسان را براي رسیدن به مقام خلیفةاللهي آفرید ،نه براي جهنم رفتن .اما انسان بودن انسان به این بود كه با اختیار
خود حركت كند تا بتواند به مقامي برتر از فرشتگان برسد (جلسه ،771تدبر)1؛ و وقتي اختیار داشت ،امكان بد بودن و پیروي
از شیطان را هم دارا بود .خود شیطان جهنمي است؛ پس طبیعي است كه كسي دنبال شیطان برود از جهنم سر درآورد.
اگر به نكته فوق دقت شود معلوم ميشود چرا در حالي كه مقام خلیفةاللهي براي نوع انسان است (و حضرت آدم به
نمایندگي از نوع مسجود مالئكه شد :جلسه ،774تدبر )7اما در عین حال ،برخي از انسانها نهتنها به آن مقام نميرسند ،بلكه
جهنمي ميشوند.
...« )4لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعینَ»:
گرچه ابلیس در مسیر راه مستقیم كمین كرده و دائماً وسوسه مىكند (ایه قبل) ،ولى گنهكار خود به دنبال شیطان مىرود
و جهنّمى مىشود( .تفسیر نور ،ج ،4ص)84

توجه

از آنجا كه انشاءاهلل امشب (شنبه )1831/2/77 ،عازم سفر عتبات عراق و انشاء اهلل نیل به زیارت اربعین هستم ،در چند
روز آینده احتماال كار گذاشتن آیات متوقف خواهد شد و انشاءاهلل بعد از بازگشت (سهشنبه و شاید چهارشنبه هفته آینده)
كار كانال ادامه ميیابد.
پیشنهاد حقیر این است كه دوستاني كه در این ایام روال «روزي تدبر در یك آیه» را در پیش گرفتهاند كار خود را متوقف
به مطالب كانال نكنند و خودشان در این چند روز ،روي برخي آیات تامالتي داشته باشند و انشاءاهلل خودم هم چنین خواهم
كرد.
از همگان حاللیت ميطلبم و انشاءاهلل نایبالزیاره همگان خواهم بود.

امروز اربعین و اینجا كربالست

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امروز اربعین و اینجا كربالست
مركز معنوي عالم
كه
رسانه هاي غربي مي كوشند این بزرگترین واقعه عالم را انكار كنند

اما شك ندارم كه بزودي جهانیان خواهند فهمید كه
مدیریت جهان به دست كیست؟
إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِكُم
اراده پروردگار در كارهایش به شما نازل میشود و از خانه هاي شما صادر مي گردد
(زیارت اول امام حسین ع .مفاتیح الجنان)
كسي اربعین حسیني را به چشم ببیند
باور مي كند كه
ظهور نزدیك است
ولو كره المشركون
انشاءاهلل نایب الزیاره تمام دلسوختگان امام حسین علیهالسالم هستم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اگر روزي حداقل در یك آیه قرآن بیندیشیم بعد از  12سال در طول عمرمان در تمام آیات تدبر كرده ایم.

لینك كانال «حداقل یک آیه در روز»
https://telegram.me/YekAaye

لینك كانال «یک آیه در روز -گزیده» (كه گلچیني است از مطالب كانال اصلي)
https://telegram.me/YekAayah

لینك وبالگ
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/

آدرس كانال «حداقل یک آیه در روز» در تلگرام
@YekAaye

آدرس كانال «گزیده» در تلگرام
@YekAayah

ارتباط با حسین سوزنچي (نویسنده كانال) در تلگرام
@hsouzanchi

توضیحات درباره كانال در فضاي تلگرام
https://telegram.me/YekAaye/2025

