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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  20: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442ربیع االول  24مصادف با: ارتباط این آیه با                       _مضمون کلی آیه  _ 35موضوع جزئی: آیه       

  11جلسه: آیات قبل و بعد                                                                                          

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 35مضمون کلی آیه 

و قلنا یا آدم اسکن أنتَ و زوجُکَ الجَنَّۀ و کال منها رَغَدا حیثُ شئتُما »سوره بقره است. آیه این است:  35 بحث ما در آیه

 .«و ال تَقرَبا هذه الشَجَرَۀ و تکونا منَ الظالمین

اهید  خومیآدم تو و همسرت در بهشت آرام بگیرید و هر نوع تصرفی  روشن است. میفرماید: گفتیم که ایترجمه این آیه 

گاه از ستمگران ننزدیک این درخت نشوید که آ از هر جا که خواستید بخورید لکندر آنجا انجام دهید و از آن به فراوانی 

 خواهید بود.

تقریبا در سه که باشد، و استکبار و امتناع ابلیس میدر واقع مربوط به جریانات بعد از سجده مالئکه در برابر آدم  این آیه

این در مواضع مختلف در قرآن آمده، لکن  آدم و امر به سجده و تمرّد ابلیس،داستان خلقت  شده است. ن مطرحجای قرآ

ارج بوط و خدن به درخت ممنوعه و بعد هامر شد به اینکه سکنی گزیند با همسرش و بعد داستان نزدیک ش که آدممسئله 

و یا آدَمُ »که در طی شش آیه بیان شده است.  1شدن او از بهشت، در سه جای قرآن آمده است. یکی در سوره اعراف

هذه الشَجَرَۀ  فتکونا منَ الظالمین فوَسوَس لهما الشیطان لیُبدیَ  ۀ فکال من حیثُ شئتُما و ال تقربااسکن أنتَ و زوجُکَ الجَنَّ

 .«لهما ما وُرِیَ عنهما

بین این سه هست. مثال در سوره طاها هم این داستان نقل شده است. البته تفاوت هایی هم 2همچنین در سوره طاها

 .«مامن قَبل، فَنَسیَ و لَم نجد له عزوَ لَقَد عهدنا إلی آدَمَ »: میفرماید

حوا و جریانات بعدی را ذکر کنیم، تحقیقا این سه  پس اگر بخواهیم مواضعی که این داستان ورود آدم به بهشت به همراه

 موضع قابل ذکر است.

در )رضوان اهلل تعالی علیه( میفرماید سیاق این سه دسته از آیات و مخصوصا این آیه ای که مه طباطبایی مرحوم عال

 کی از این است که آدم از اصلاح هااین، «إنی جاعلٌ فی االرض خلیفۀ»ضوع بحث ما به عنوان صدر آیه ذکر شده که وم

اگر خدای تعالی او را برای چند روزی در زمین زندگی کند و در زمین هم بمیرد و  ردو اساس برای این آفریده شده که 

                                                            
 .25 _ 19. سوره اعراف، آیات  1

 .126 _ 115. سوره طاها، آیات  2
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بوط مانی عورتش هویدا شود و به زمین هبهشت سکنی داد، برای این بود که امتحان بدهد و در نتیجه آن امتحان و نافر

کند. یعنی در واقع این یک قضای حتمی الهی بوده که در این قالب و در این ترتیب و ترکیب رخ داده است. این اجمالی 

منتهی کأنّ مرحله به مرحله  ،ه باید بعدا بیشتر توضیح داده شود. که اصال خداوند آدم را خلق کرده بود برای زمیناست ک

ید در ادامه و در جلسات آینده بیشتر در این رابطه سخن خواهیم گومیایشان صورت گرفته است. این مطلبی است که 

  رحوم عالمه فرموده اند ذکر کنم.اره به آنچه که در اینجا مگفت. بنده فعال خواستم روح کلی این آیات را با اش

 ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد

باالخره یک تناسبی بین این آیه و آیات قبل و آیات بعد وجود دارد. در آیات قبل بحث از خلقت انسان است.  نکته اول:

زمین خلیفه قرار بدهم.  ی خودم دراهم براخومی .«خلیفۀإنی جاعلٌ فی االرض »د که کنمیشروع مطلب خداوند با این 

منظور از زمین یعنی عالم طبیعت و بعد مرحله به مرحله مالحظه میفرمایید که بعد از سجده مالئکه و تکریم او و اثبات 

بوط ه به زمین هیک فرایندی قرار داد کدر  پی بردن مالئکه به توانایی ها و قابلیت های انسان، آنگاه او راو عظمت او 

را  هاآنآن فرایند هم این بود که اول وارد بهشت شود و بعد او را از نزدیک شدن به درختی منع کنند و بعد شیطان  کند.

به طور خالصه کأنّ خداوند متعال مقدمه چینی کرد برای اینکه انسان را وارد زمین  توضیحاتی دارد. هااینوسوسه کند که 

به زمین  گی، بدون طی آن مقدمات، بدون فهم معصیت، بدون فهم ضعف هایش، بدون شناخت شیطانکند. یعنی بدون آماد

 زمین آشنا شود. مقتضیات زندگی دراجماال با  وره مقدماتی بود و دوره ای بود تا. یعنی کأنّ یک دهبوط نکند

 سوال:

 رشد کنند، ای اینکه بچه های این سرزمینماند که یک کسی برای اینکه فرزندش و یا یک رئیسی براستاد: مثل این می

دهد که این بچه ها در سن یک سالگی به این صورت تحت تربیت قرار بگیرند د و فرایندی را قرار میکنمیبرنامه ریزی 

تا برسند به دبستان و... تمهید این مراحل برای ارتقا و رشد دادن این بچه های، معنایش اجبار است؟ خیر فراهم کردن 

 نه ها برای رشد یافتن، ارتقا و دستیابی به کماالت است.زمی

 سوال:

 هااینخداوند کاری کرد که عورات  تا انسان به زمین برود. استاد: خیر، فرض همین است که اساسا این شرایط پیش آمد

آید که را ببخشد. آنوقت این سوال پیش می هاآنآشکار شود و آنوقت پشیمان شوند و استغاثه کنند به درگاه او و خداوند

است که بنده عرض کردم که به نظر  را از بهشت راند؟ این همان هاآنرا پذیرفت، پس چرا دوباره  هاایناگر خداوند توبه 

عف همان مدت ض افتاد تا انسان دراین اتفاقات می افتاد،این روند باید اتفاق می رسد مطلب مهمی است که باالخرهمی

هایش را بشناسد و آماده ورود به زمین شود. ممکن است بگویید برای این چیزی که عالمه فرموده، ما چه دلیل و قرینه 

د که آدم در این کنمیکه باید بعدا بیشتر توضیح داده شود. ولی اجماال خداوند دارد در این سه موضع اشاره  ای داریم؟

 یا شد برای ورود به زمین.اصله مهف



55 

 

نه؟ به این صورت که ابتدا رفت در بهشت و قرار بوده برود در زمین رشد و نمو داشته باشد، منتهی به یکباره او را چگو

اند تومیبه سوی زمین نبردند. وسوسه شیطان و ضعف خودش برای خودش آشکار شود که بفهمد راه بازگشت است و 

وده است برای اینکه انسان ار است. گویا یک دوره تمهیدی ببرگردد به سوی خداوند. بفهمد که زندگی در این عالم دشو

 کرده خاکی شود.  وارد

است که اساسا  ر حال در صدر آیه اشاره به این شدهپس تناسب این آیه با آیات قبل و بعد، یک جهتش این است که به ه

 و خالفت را خداوند به او اعطا کرده است.  فت در زمین خلق شدهانسان برای خال

البته  به سوی زمین. روشن شد، او را برد در بهشت و از آنجا به نوعی بعد از اینکه عظمت و شأن او برای مالئکه گاهآن

باغ  ا باغی ازکه منظور از بهشت در اینجا چیست؟ آیا جنۀُ الخلد است یا جنت برزخی است؟ ی کرد بعدا بحث خواهیم

 های دنیا بوده؟

وسوسه و شیطانی هست، انسان دوره تمهیدی را خداوند برای انسان گذاشته که بفهمد عمده این است که به هر حال این 

نقطه ضعف ها و گرایشاتی دارد که ممکن است پایش بلغزد و یاد بگیرد توبه ای است. لذا در واقع به این صورت یک 

 د.کنمیارتباطی بین این آیه و آیات قبل و بعد ایجاد 

د، این است که کأنّ خداوند متعال به پیامبر یک تسلیتی کنمیکه به نوعی بین این آیه و آیات بعدی تناسب ایجاد  :نکته دوم

نگران نباشد.  هاآنآزار های  د که چندان از کفر کافران و نفاق منافقان و اذیت وکنمیدهد و او را دعوت به آرامش می

حال اهل معصیت است، اهل نافرمانی است و این نافرمانی و معصیت )اگر هد به پیامبر بگوید که انسان به هر اخومی

اهد به پیامبر یک آرامش خاطری بدهد که ای خومیخلقت همراه انسان بوده است. اسمش را معصیت بگذاریم( از آغاز 

یت از آغاز خلفت وجود و معص ند، این نافرمانیکنمیند و نافرمانی کنمینی اینچنین مخالفت و اذیت بیمیپیامبر اینکه 

ید من خودم اولین کسی گومیداشته است تا آخر هم خواهد بود. در واقع از این جهت موجب تسلیت پیامبر است که 

 هستم که عصیان و نافرمانی شدم آنهم از ناحیه یکی از مقرب ترین موجودات به خودم.

د. البته عرض کردم که در دو موضع کنمیبه نوعی آشکار  رسد که تناسب این آیه با آیات قبل رااین دو نکته به نظر می

دیگر هم این داستان ذکر شده که مسئله و نکته اول خیلی مهم است که به چه منظور خداوند انسان را آورد به بهشت و 

 بوط کرد به سوی زمین که انشاءاهلل در این رابطه بیشتر سخن خواهیم گفت.هاز آنجا 

این آیه هم مانند آیات قبل دو قسمتی  یم.کنمیدرباره مفردات آیه مطالبی را عرض  آیات، فسیرول در ابتدای تطبق معم

د به استقرار و کنمیاست که امر  لاین بخش او .«آدمُ اسکن أنتَ و زوجُکَ الجَنّۀ قُلنا یا» :یدگومیاست. در قسمت اول 

 .«و ال تقربا هذه الشجرۀ فتکونا من الظالمین» درخت است:نهی از نزدیک شدن به سکون در بهشت. بخش دوم 

ید وارد بهشت شوید و کال منهما و رغدا حیثُ شئتما. در بخش دوم هم نهی است که میفرماید اگر با این نهی گومیاول 

 مخالفت کردید، فتکونا من الظالمین. 
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 کیفیت خلق حوا

ه مهم این است که اساسا در جریان خلق آدم اشاره را بیان کنیم، یک نکتقبل از اینکه به این دو قسمت بپردازیم و مفردات 

د و هم در مواضع دیگر به کرات تکرار شده و آن شومی چون این نکته هم به این آیه مربوط ای به خلق حوا نشده است.

مسکن گزینید، چطور ا و ید تو به همراه همسرت در جنت مأوگومید به آدم و کنمیاین است که اگر اینجا خداوند امر 

که خداوند آدم را خلق کرد و بعد دستور داد تو و  بیان شدههیچ اشاره ای به حوا و همسر آدم نشده است؟ در همه جا 

یامثال  .«قُلنا یا آدمُ اسکن أنتَ و زوجُکَ» ید:گومیزوجت وارد در بهشت شوید و آنجا سکنی گزینید. مثال همین آیه که 

باز اشاره  .«یا أیها الناسُ اتقوا ربّکمُ الذی خلَقَکُم من نفس واحدۀ و خَلَقَ منها زوجها»در آیه اول سوره نساء میفرماید: 

من نفسٍ هو الذی خَلَقَکم »سوره اعراف میفرماید:  189دارد که از آن نفس واحده زوجش را هم آفرید. و یا مثال در آیه 

آیات دیگری هم از این دست وجود دارد که اصال اشاره ای به خلقت حوا نشده . «زوجها لیسکنَ إلیها واحدۀ و جَعَلَ منها

است و نگفته اند او را چطور خلق کردند. این مسئله از قسمت هایی است که در قرآن به اجمال از آن عبور شده و فقط 

ی شده رگه که همان ها هم منشأ بحث های دیشد در بعضی از روایات از آن سخن گفته ولیخلقت آدم را ذکر کردند. 

هستند که ای روایات بعضا به گونه در واقع این  ن پذیرفتنی هم نیست.ات که ظاهرشااست. مخصوصا بعضی از روای

استوصوا بانساء خیرا فإنهنّ زن ها را به خیر و خوبی سفارش کنید. آمده که در بعضی روایات پذیرفت. را ها ان آنتومین

ه خیر و خوبی ب هاآننیست که چون زن ها از ضلع أعوج خلق شدند، با قابل پذیرش این سخن،  ضلعٍ أعوج.خلقنَ من 

در واقع به عنوان خلقت از یک زائده  بیان شود که آفرینش و خلقت زنان طوری کهلذا قابل قبول نیست  رش کنید.سفا

و ، آنهم زائده ای که در آن خیلی نقص است و باید نقص ها را مرد ها جبران کنند، این با بسیاری از آیات بوده انسان

إنّ أکرمَکم »جنسیت تأثیری در کماالت انسانی ندارد. مثال در ها بر اساس آنروایات ما سازگار نیست. این همه آیاتی که 

اصال بحث زن و  «إن االنسانَ لفی خسر إال الذین آمنوا...»است مانند و یا آنجایی که صحبت از انسان  «عند اهلل أتقاکم

لغزش آنجاهایی هم که به  بر مدار جنسیت نیست. دشومین اشاره جایی که به ارزش های انسانی در قرآمرد نیست. آن

دارند  معتبریه اند و سند های انسان اشاره دارد، جنسیت در آن دخیل نیست. لذا یا باید روایاتی که در این رابطه وارد شد

  هیچ.تأویل شوند و اگر سندشان هم اشکال دارد که 

زن از ضلع آدم آفریده شده است. اینکه از ضلع آدم  خُلِقَت من ضلع آدم، یعنی به عنوان مثال این مضمون وارد شده که

روح در او دمید، آنگاه بعد از  هپس از آنک یعنی از یک عضوی از آدم آفریده شده یک احتمال این است که آفریده شده،

قبل از آنکه نفخ روح شود، یک ضلعی از آدم را أخذ  احتمال دیگر اینکهنفخ روح، از ضلع أیسر آدم، حوا را آفرید. 

دم و یا بعد از نفخ روح آدم هیئت ز نفخ روح آکردند و از آن حوا را آفریدند و بعد در آن نفخ روح کردند. اینکه قبل ا

 باشد. شد و آنگاه در او نفخ روح شد، خیلی مهم نیست. اما این چیزی است که خیلی قابل قبول نمی حوا آفریده
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ید هم آدم و هم حوا از یک گل آفریده شدند، گومیگِلی اضافه بود که حوا را از آن خلق کرد. اینکه احتمال سوم اینکه 

ید از دنده چپ و گومیحوا قرار دادند. پس اینکه را، گل دم را درست کردند، ما زاد آن آمعنایش این است که ابتدا گل 

را آفریدند. آنوقت اینکه شما  ضلع اعوج و... توجیهش این است که با همان گلی که آدم را آفریدند، با ما زادش حوا

ه این به اهم عرض کنم کخومیآید، بنده یت، فرعیت و.. از این به دست میایید، حتی اگر چنین باشد یک نوع ظلمیفرم

د یا ماده هایی که برای اسباب بازی االن یک ماده ای را در جایی بریزیت نیست. اگر شما یعیت، فرعیت و تبمعنای ظل

زند و مقداری دیگر را در جایی دیگر یند، اگر مقداری را در جایی برکنمیکودکان است و با آن شکل و شمایل درست 

آن یکی فرع؟ باالخره اینکه اول آدم را آفرید تردیدی نیست ولی اینکه خداوند  د این اصل است وشومیبریزند، آیا گفته 

قرار داده و از شیطان خواسته که در برابر او سجده کند، آدم در واقع نماد آن  خلیفه اخبار کرده از جعل خلیفه و آدم را

یا حضرت زهرا و حضرت مریم به مقام د به مقام خالفت برسد. آناتومیمعنایش این نیست که زن ن لی اینخالفت است و

مسئله خالفت هم جنسیت دخیل نیست. آنجا هم که اعالم خالفت کرده، خداوند متعال  در خالفت الهی نرسیدند؟ پس

رفت. این طبیعی است به عنوان مسجودٌ له قرار میگآدم را به عنوان نماد قرار داده است. باالخره آنجا هم باید یک نماد 

 وا أکمل بود و طبیعتا باید مسجودٌ له قرار میگرفت. چون آدم از ح

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


