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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399دی  3: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1442جمادی االول  8مصادف با:                            _ازالل شیطان  مطالبی پیرامون _ 36موضوع جزئی: آیه       

 30جلسه:                    _نظر عالمه طباطبایی  _مطلب پنجم: چگونگی فریب آدم و حوا       

  پاسخ به یک پرسش       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

جلسه گذشته درباره چگونگی اغواء آدم و حوا توسط شیطان مطالبی را عرض کردیم. محصّل آنچه که در جلسه گذشته 

از راه تزیین و تسویل  در مورد آدم و حوا د،کنمیگفتیم این شد که شیطان در بین راه هایی که برای اغوا و ازالل استفاده 

و ورود به آن، زمینه این لغزش  هاآنسه کرد و با تصرف در ذهن و اندیشه وارد شد و آدم و حوا را اغوا کرد، یعنی وسو

یادشان بود. اتفاقا همان نهی خدا را و  هاآنچون غفلت و نسیان نسبت به نهی خداوند،راه  فراهم کرد. نه از هاآنرا در 

کشاند به سمت انجام این گناه یا ممنوع بود را به نحوی در برابر آدم زینت داد و تسویل کرد و او را همان چیزی که 

 ارتکاب این لغزش. ما گفتیم مسئله غفلت و... در مورد آدم مطرح نشد. آدم غافل از دستور خدا نشد.

 یک پرسش

و لقد عهدنا »سوره طاها میفرماید:  115اینجا جای یک سوال و پرسش هست که خود خداوند تبارک و تعالی در آیه 

ست . صریح این آیه این ا؛ ما قبال با آدم عهدی بسته بودیم اما او فراموش کرد«زمافنسی و لم نجد له ع الی آدم من قبلُ

د آنچه که باعث مشکل برای آدم شد، فراموشی عهد بود. آنوقت شما چطور شومیمعلوم  که آدم آن عهد را فراموش کرد.

 یید که مسئله غفلت و نسیان در اینجا مطرح نیست؟گومییید شیطان از راه تزیین و تسویل وارد شد؟ چطور گومی

 نظر عالمه طباطبایی

بدهیم، مناسب است مطلبی را که مرحوم عالمه طباطبایی در توضیح این آیه  پاسخ به این سوال و پرسش قبل از اینکه

 این آیه گفته شده با در د و مطلبی کهشومیخ داده این پرسش پاسبیان فرموده اند را ذکر کنیم، آنگاه ببینیم که چگونه 

 دارد یا خیر؟در جلسه گذشته گفتیم منافاتی  آنچه که

 کند:ذکر میعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه در رابطه با عهد سه احتمال 

اینکه 1«.ال تقربا هذه الشجرۀ و فتکونا منَ الظالمین»ال فرمود: خداوند متعکه  تاس ای یمنظور از عهد همان نه احتمال اول:

 ید فراموش کرد عهد ما را، یعنی فراموش کرد آن نهی و دستوری که ما داده بودیم.گومی
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به عداوت شیطان مطرح کرده بود. چون خداوند تبارک  نسبتعهد یعنی آن هشدار و تحذیری که  منظور از احتمال دوم:

یم شیطان تفدم گبه آ1،«یخرجنکما منَ الجنّۀ فتشقیإن هذا عدوّ لک و لزوجک فال »و تعالی میفرماید ما به آدم گفتیم: 

دشمن تو و زوج تو است، پس مواظب باشید که شما را از جنت اخراج نکند که باعث شقاوت شما خواهد شد. یعنی 

ال دوم این است که آدم این اعالم دشمنی را یادش رفت و مپس در واقع احتحوا. و الم دشمنی شیطان با آدم همان اع

 پیدا کرد.گرفتاری 

احتمال سوم در مورد معنای عهد همان میثاق عمومی است که خداوند از همه آدم ها به ویژه انبیاء گرفت.  احتمال سوم:

به آن  دارد این اشاره2«.هم علی أنفسهم ألست بربّکم قالوا بلیو إذ أخَذَ ربّک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهَدَ»

اهد بگوید آدم آن را فراموش خومی، یعنی ن ها به ویژه آدم و انبیاء گرفتهمیثاق کلی که خداوند تبارک و تعالی از همه انسا

 کرد.

 ید منظور احتمال سوم است.گومید و کنمیمرحوم عالمه احتمال اول و دوم را رد 

ریب آدم این فاست که خودش شیطان در جریان اغوا و اینکه احتمال اول صحیح نیست، برای این  بررسی احتمال اول:

شیطان  در واقع خود «.کما ربکما عن هذه الشجرۀان و قال ما نهافوسوس لهما الشیط» :یدگومینهی را به آدم متذکر شد. 

و دستور ر آیه، نهی معنا ندارد که بگوییم منظور از عهد د لذا دیگری این نهی کمک گرفت؛ رآو از یاد آدمبرای اغوای 

آیه بعدش که  د بر اینکه منظور از عهد آن نهی نیست. هم این آیه و همکنمیخدا است. این آیه خیلی روشن داللت 

د وقتی که آدم شویمید من خیر خواه شما هستم. از اینجا معلوم گومی، «و قاسمهما إنی لکما منَ الناصحین»میفرماید: 

ه یاد نهی خدا بود و نبرده بود و کامال بد، نهی خدا را از یاد کرش استفاده میبرد و از میوه اداشت از درخت بهره می

ه او گفت از این درخت اساسا با این انگیزه این کار را انجام داد که خلود پیدا کند و شیطان هم به او همین را گفت؛ ب

 بخور که جاودانه شوی.

تعالی دشمنی شیطان  خداوند تبارک واما احتمال دوم را هم ایشان میفرماید صحیح نیست برای اینکه  بررسی احتمال دوم:

اند دشمنی شیطان تومید آن عهد نشومیپس معلوم  ،«إن هذا عدّو لک و لزوجک» را به هر دو اعالم کرده بود. فرمود:

این  راموش کرده است.این آیه این است که آدم فقط ف ا آدم و حوا باشد چون به هر دو اعالم شده بود در حالی که ظاهرب

اند منظور تومیپس ن م؛، چه کسی فراموش کرد؟ آد«عزماو لقد عهدنا الی آدم من قبلُ فنسی و لم نجد له »»اید: مرآیه میف

راموش آدم ف خودسوره طاها  115طبق آیه  ولی به هر دو اعالم شده بوداز این عهد اعالم دشمنی شیطان باشد چون 

 کرده است. بنابراین احتمال دوم هم مردود است.
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د، کنمیین را تایید اکلی است و آنچه که احتمال سوم این بود که منظور از عهد در آیه همان میثاق  احتمال سوم:بررسی 

 شد.د که منظور از عهد همان میثاق کلی باکنمیآیاتی است که در ذیل همین آیات آمده و تناسبش اقتضا 

لّ و ال یشقی و مَن فال یض فمن اتّبَعَ هُدایَ فإما یأتینّکم منّی هدیً»میفرماید:  در ادامه این آیات خداوند تبارک و تعالی

 هااین و تعالی میفرماید من برای اوند تبارکده خکاین1«.نکا و نحشُرُه یومَ القیامۀ أعمیفإنّ له معیشۀ ضأعرَضً عن ذکری 

فإنّ له معیشۀ »د و کسی که از ذکر من اعراض کند، شومیه از هدایت من تبعیت کند گمراه نهدایتی فرستادم پس کسی ک

 «.ا و نحشُرُه یومَ القیامۀ أعمیضنک

یزی که آدم آن را فراموش دهد منظور از عهد و آن چنشان می ،«و لقد عهدنا الی آدمُ من قَبل فنسیَ»این آیه به دنبال آیه 

م اینجا منظور غیر. نه نزدیک شدن به درخت و نه اعالم دشمنی شیطان، هیچکداال است و کرد، همین میثاق کلی بوده

مانی آن عهد و پی ا،آن عهد و پیمان خودش با ما ر اهد بفرماید که آدم فراموش کردخومینیست. کأن خدا تبارک و تعالی 

، آن عهد و پیمان را «لیبأنفسهم ألستُ بربّکم قالوا علی و أشهَدَهم »که فرمود:  موطن خاص ما از او گرفتیم، همان که در

اید در جای ست که با نه گرفته شد و کجا گرفته شد، مطلبیآدم فراموش کرد. اینکه این عهد و پیمان چیست و چگو

و عبودیت و  بحث کنیم. اما اجمالش این است که خداوند یک عهد و پیمانی مبنی بر ربوبیت خودش خودش درباره آن

ه این شدت و غلظت بدیگر  یاغلیظ تر است اما در مورد انسان هشدید تر و  انبیاء ی آدم گرفت. این پیمان در موردبندگ

 نیست.

دهد آنچه که نقطه مقابل این عهد این عهد نشان می با «و مَن أعرَضَ عن ذکری»قرینه مقابله اعراض از ذکر خدا، لذا 

و تعالی  مورد غفلت قرار گرفته، توجه به خداوند تبارکموش شده، آنچه که است، اعراض از ذکر خدا است. آنچه که فرا

از انسان گرفت، یعنی بدان ربّ تو، مالک تو و مدبّر تو من هستم و تو نباید این  خود را ربوبیت است. پس خداوند میثاق

ماید کسی که کسی که این را از یادش ه میفرادام اق است. خداوند دررا تا ابد و تا آخر زندگی از یاد ببری. این همان میث

صرفا محدودیت مالی و سختی مالی و محرومیت  ضنک، یعنی زندگی سختی دارد. زندگی «اضنکفإن له معیشۀ »برود، 

و تعب روحی و البته آن رنج های جسمی هم در جای  آمیخته با رنجیعنی یک زندگی  «اضنکمعیشۀ »، های مادی نیست

د. کسی که آن میثاق یادش برود، کنمید خدا غفلت کند، قهرا در دنیا گرفتاری هایی پیدا خودش است. کسی که از یا

تحت  ین عالم است،ا نیست و هرچه که در لدارد و او مستقد. کسی که یادش برود این عالم استقالل نکنمیگرفتاری پیدا 

اراده و ملکیت و سیطره خداوند تبارک و تعالی است. کسی که این را یادش برود، طبیعتا اتفاقات این دنیا برایش مشکل 

د که دائما دچار اضطراب و نگرانی و شومید و این باعث شومیدر نظرش برجسته  سختی هاد. شومیتر و سخت تر 

د و آن را فراموش نکند، به گفته مرحوم عالمه او زندگی آرام و راحتی باشد. اما کسی که از آن میثاق غافل نشو دلهره
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دهد و هرچه نخواهد اهد میخومی لم است و او است که به کس هرچهمالک این عاد که خدا کنمی. چون وقتی فکر دارد

 دهد و... مت و نقمت میدهد. اوست که نعد و شفا میکنمید. اوست که بیمار کنمیمیراند و زنده دهد. اوست که مینمی

د و هیچ چیزی برایش شومیزیبا  دنیا برایش شود، دیگر همه چیز گاه و باور با تمام وجود برای انسان محققاگر این ن

که منظور از این عهد در این آیه همان میثاق کلی است و قرینه اش هم آیات بعدی د کنمیزیبا نیست. لذا ایشان تاکید نا

د و با استدالل کنمیرا به عنوان یک قرینه مهم بر این مطلب ذکر  «اضنکض عن ذکری فإن له معیشۀ و مَن أعر»است و 

 1د.کنمیو دلیل هم آن دو احتمال دیگر را رد 

 ا.آدم فراموش کرد آن میثاق کلی رکه  حاکی از آن است «و لقد عهدنا الی آدم من قَبل فنسی»پس آیه 

اه غفلت وارد نشد. از آنچه که ما جلسه گذشته گفتیم این بود که شیطان تزیین و تسویل کرد و از ربا توجه به این مطلب 

ویل کرد و از راه یید شیطان تزیین و تسگومیراه نسیان وارد نشد. این دو چگونه با هم قابل جمع است؟ شما از طرفی 

 ه باید پاسخ دهیم.این سوالی است ک ؟اموش کرد آن راید آدم فرگومیغافل کردن آدم وارد نشد، اما این آیه به صراحت 

 سوال:

ود پس باید هر دو الم دشمنی به هر دو بعدم فراموش کرد. در حالی که اآ ،«فنسیَ آدم»: یدگومیببینید  استاد: چرا؟

 .«فنسیَ»ید گومیفراموش کرده باشند. 

 سوال:

دارد به هر دو  ،«ربکماعن هذه الشجرۀ نهاکماما »ید گومیشیطان  «.إن هذا عدوّ لک و لزوجک» :یدگومیاستاد: آنجا 

ر مقابل همان داین  ،«اضنکفإن له معیشۀ  و مَن أعرض عن ذکری»سوره طاها که میفرماید:  124ید. آیه گومیاین را 

 د که این در مقابل هم اند.شومیق است. پس معلوم اعهد و میث

 سوال:

خودش را به عنوان  ،«قاسمهما إنی لکما منَ الناصحین»ید: گومیید قرینه دارد و گومیاستاد: خیر مراتب دارد. بله شما 

ول است، ولی اخیرخواه ظاهر شد و باعث شد عداوت و دشمنی یادشان برود. قبول دارم این احتمال بهتر از احتمال 

 شیطان را.گوید آدم فراموش کرد دشمنی اینجا می هباالخر

ان قرینه هم برایش ذکر کرد؛ ولی با تومیمجموعا احتمال اول ضعیف است. احتمال دوم بهتر از احتمال اول است و لذا 

معلوم  «فإما یأتینّکم منّی هدی»توجه به مجموع آیاتی که در سوره طاها و اعراف و اینجا آمده و آیات بعدی آن یعنی 

د، این شاید در بین احتاالت شومیچه  دذکر من اعراض کن است، پس کسی که از مترتب بر مسئله هدایتشود این می
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بینیم که ماند که ما گفتیم شیطان از راه تزیین و تسویل وارد شد اما اینجا میسه گانه بهتر باشد. اما آن سوال باقی می

 جمع شود؟ هاایند که بین شومیاشاره به همان غفلت دارد. چگونه 

 پرسش و پاسخ

. گفتیم غفلت نسبت به نهی و دستور خدا بودمسئله غفلت که ما گفتیم شیطان از این راه وارد نشد و تزیین و تسویل کرد، 

اشاره نهی و منع از قرب به این درخت و أکل ثمره آن درخت، غافل نشده بود. برای اینکه در حین گفتگو هم شیطان  آدم

م خودش توجه دارد. ما تزیین و تسویل را هم توضیح دادیم. اما این منافات د و هم معلوم است که آدکنمیبه این نهی 

ندارد برای لحظاتی آن میثاق مورد غفلت آدم قرار بگیرد. و آنچه باعث شد آن مورد غفلت قرار بگیرد، لباس نصح و 

اینکه او مالک، ربّ،  تن کرد و در واقع غفلت کرد از اینکه همه چیز در دست خدا است. خیرخواهی است که شیطان بر

و... است و خلود و جاودانگی در دست اوست. او یک لحظه از این غفلت کرد و توجه کرد به اسباب مادون  مدیر، مدبّر

ه توجه آدم از علتُ العلل منعطف شد به راهی که شیطان پیش روی او گذاشت برای ظسبب و علت اصلی. اینکه یک لح

نه انگیزه اش، بلکه فقط یک لحظه توجه کرد به یک واسطه،  مشروع بود وهدفش نانه  اینکه در جوار قرب الهی بماند.

 ولو اینکه اشتباه بود. 

ل باعث شد آدم وسوسه بگیریم، باید بگوییم تزیین و تسوی هپس اگر بخواهیم به درستی تحلیل کنیم این بحث را و نتیج

عهد و میثاق و نسیان آن عهد و  آدمامد. اما غفلت نسبت به شود. غفلت نسبت به نهی و دستور خدا هم برای او پیش نی

میثاق برای او طبق این آیه پیش آمد. و آن نسیانش هم به این ترتیب بود که یک لحظه فراموش کرد که هرچه خیر است، 

را فراموش  اهد باید به خدا تمسک کند و چون لحظه ای از آن غافل شد و از او غافل شد و آن میثاق و عهدخومیهرچه 

شد. یعنی باعث شد هبوط کند و گرفتار این رنج ها شود. هرچند توبه کرد و  ضنککرد و اعراض کرد، گرفتار معیشت 

بازگشت، اما مسئله این است که این یک راه و روش در زندگی همه ما باید باشد که از آن مبدأ و علتُ العلل و مسبّبُ 

باعث سقوط  م که ایناز او غافل شوی رویمست و اگر سراغ وسائط هم میت اوهرچه هس بدانیم واألسباب غافل نشویم 

 د. همه چیز را باید واسطه ببینیم و مواظب باشیم از آن عهد و میثاق غافل نشویم.شومیما 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


