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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  12 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  6 مصادف با: افسانه هاروت و ماروت و بررسی آن        _ 30موضوع جزئی: آیه       

  17 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 واقعیت هاروت و ماروت

آنچه که مالئکه در مورد اعالم خالفت انسان پرسیدند و پاسخی د و با شومییکی از مسائلی که در ذیل این آیه مطرح 

سوره  102مسئله و قصه هاروت و ماروت است. داستان هاروت و ماروت در آیه  مرتبط است، دادند هاآنکه خداوند به 

 مُلْكِ وَاتََّبَعُوا مَا تَتْلُو الشََّیَاطِینُ عَلَى»سوره بقره آمده:  102آیه بقره به مناسبت ذکر نام این دو مطرح خواهد شد. در 

 و َمَاالسَِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  النََّاسَ یُعَلَِّمُونَ فَرُواکَ الشََّیَاطِینَ کِنََّسُلَیْمَانُ وَلَ کَفَرَ وَمَا سُلَیْمَانَ

بِهِ مِنْ  بِضَارَِّینَ هُمْ وَ مَاءِ وَزَوْجِهِ یُفَرَِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْ مَا مِنْهُمَا فَیَتَعَلََّمُونَنَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ  إِنََّمَا یَقُولَا حَتََّى أَحَدٍ مِنْ یُعَلَِّمَانِ

 بِهِ شَرَوْا مَا وَ لَبِئْسَلَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  مَا اشْتَرَاهُ لَمَنِ عَلِمُوا و َلَقَدْلََّمُونَ مَا یَضُرَُّهُمْ وَلَا یَنْفَعُهُمْ وَ یَتَعَأَحَدٍ إِلََّا بِإِذْنِ اللََّهِ  

در این آیه اشاره به نام هاروت و ماروت شده و آنچه که در این آیه مورد اشاره قرار گرفته این  «.یَعْلَمُونَ کَانُوا لَوْأَنْفُسَهُمْ 

رابر کسانی تا مردم با فراگیری سحر بتوانند در ب به زمین آمدهاست که این دو ملك از سوی خدا برای تعلیم سحر به مردم 

، نه برای فتنه تعلیم دهند،مردم در آن زمان  سحر را بهدادند ایستادگی کنند. یعنی پسند انجام میکه با سحر کار های نا

 از باب آزمایش این کار را انجام دادند. هاآنبلکه به تعبیر خود 

آن دوران فرستاده؟ آیا این  دراینکه چرا تعلیم سحر به مردم داده شده و چرا خداوند این دو را برای تعلیم سحر  حال

 مطرح شود. 102مسائلی است که باید تفسیرش در ذیل آیه  هااین مان است؟یدوران ملك و سلطنت سل مربوط به

د شومیاصل قصه هاروت و ماروت اجماال همین است که در این آیه به آن اشاره شده و آن مقداری که از قرآن فهمیده 

 همین است.

 افسانه هاروت و ماروت

به افسانه های عجیب و غریب که یك نقل از  یل شدهدمورد اشاره قرار گرفته، تب قرآناما این واقعیت که در این حد در 

داستان ها و افسانه هایی که در باره این دو ملك نقل شده به نوعی مربوط به داستان خلقت حضرت آدم شده است. در 

ند به نوعی به این دو ملك نسبت از روایات به مسئله خلقت انسان اشاره شده و در واقع سوال فرشتگان از خداوبرخی 

داده شده و این مسئله آنقدر پر و بال پیدا کرده که حتی ائمه ما بعضا مانند امام رضا و امام عسکری )علیهما السالم( و نیز 

درستی این داستان و افسانه را که موضع گرفتند و تالش کردند که نا مفسرین بسیاری از شیعه و سنی در برابر این افسانه

 در برخی از روایات به شکل غیر واقعی مطرح شده را آشکار کنند.
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، این است که هاروت و ماروت مطرح شده 30آیه  در مورداشاره شده ولی آنچه که  102در آیه به نحو اجمال  قصهاصل 

این موجود را. آنگاه ، انکار کردند این معاصی و هاآندو ملك از مالئکه بودند که وقتی نگاه کردند به اهل زمین و معاصی 

آدم را  ه بنیاگر من آنچه را ک بتَلیتُ به بنی آدم، لعصَیتُمانی،الو اِبتَلَیتُکما بما وحی کرد:  هااینبه  خداوند تبارک و تعالی

رض ع ،لو فَعَلتَ بذلك بنا یا ربّ لما عَصَیناک ید.کنمیشما را هم به آن مبتال کنم نافرمانی و عصیان به آن مبتال کردم، 

یعنی امتحان  رَّبنافجفرمانی و عصیان نخواهیم کرد، ا ناکردند که اگر چنین امتحان و آزمایشی را برای ما قرار بدهی، قطعا م

ا به طبق برخی از نقل ه را مبتال به شهوات بنی آدم نمود. هاآنباط به سوی زمین کرد و را اه هااینکن ما را. خداوند 

هره را به صورت زنی در زبه سمت زمین بروید. آنوقت  زهره بود امر کرد که شما که موکَّل زهره و ملکیبه نام  ستاره ای

هره خانه ای اختیار کرد و خودش را زینت کرد و هاروت و ماروت را به سوی ز آورد و آن ملك را به صورت مرد.

زن این دو را آن ل این زن شدند، خویش فرا خواند. در منزلش هم یك صنم و بت قرار داد و آنگاه که این دو وارد منز

ما به هیچ وجه شرب خمر  ،ربُ الخَمر نشَالشرط کرد که شما شرب خمر کنید. آن دو گفتند  لیدعوت به فحشاء کرد و

پذیرفتند. بعد آن زن گفت این کافی نیست و عالوه بر شرب خمر  ه آن دو غلبه کرد و شرب خمر رایم ولی شهوت بکنمین

در آمده بود. آن دو  هره بود که به شکل صنمزصنم در واقع همان ملك موکَّل به  ا سجده کنید. آنباید آن صنم و بت ر

دهیم غلبه کرد منتهی گفتند ما این کار را انجام می هاآنورزیم. اما شهوت بر ما به خدا شرک نمی، ال نشرکُ باهللگفتند 

زهره به سوی . آنگاه هاآنهم شرب خمر کردند و هم سجده بر صنم بخاطر غلبه شهوت بر  هاآن. یمکنمیولی بعد استغفار 

اره و کوکب شد و ملکی که موکَّل او بود هم به سوی آسمان صعود کرد. بعد این دو متوجه شدند آسمان رفت و همان ست

وقتی  هم شما بفهماند کهبه آنها  استخومیپیش آمد، به سبب سرزنش بنی آدم بود و خدا  هااینکه این ماجرا که برای 

 ید.کنمیبتال شوید به آنچه که آدم به آن مبتال شد، معصیت و نافرمانی م

کرد نه اینکه از آسمان دعوت  دو نفر را هره یك فاجره ای از اهل ارض بود و او ایندر یك روایت دیگری آمده که ز

. آنگاه این دو این کار ها را هااین، سجده بر صنم و امثال را به شرب خمر هاآنآمده باشد و مشروط کرد کامجویی 

که خداوند فرموده بود درست بوده. بعد این زن فاجره با تعلیم اسم اعظم به او به  همرتکب شدند و پی بردند به اینکه آنچ

و ماروت اثبات کرد  آسمان صعود کرد و خدا او را مسخ نمود و تبدیل به ستاره زهره شد و خدا به این وسیله به هارت

ثمّ خیّرهما بینَ عذابِ اآلخرة د، نافرمانی من را خواهید کرد. بعد در این روایت دارد یکه اگر شما هم مانند آدم مبتال شو

را مخیر کرد بین اینکه در آخرت عذاب شوند و بین اینکه در دنیا عذاب  هاآنخداوند  جالً.عاجالً و بین عذابِ الدّنیا آ

را در بابل در  هااینخدا  بابِلَ منکوسا فی بئرٍ.ب فجعلهمارَ عذابِ الدّنیا، آن دو عذاب دنیا را اختیار کردند. شوند. فاختا

 حالی که واژگون بودند در چاهی قرار داد و به این صورت این دو را مورد عذاب قرار داد.

 است. گری هم در برخی از روایات ذکر شدهاین داستان به اشکال دی
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بعد این  و این افسانه ها پیرامونش ذکر شده قصه هاروت و ماروت به نوعی ارتباط با این آیه پیدا کرده وبه این ترتیب 

 است. داستان ها ساخته شده و ظاهرا خیلی هم انتشار پیدا کرده

رفته و هم امام عسکری ه السالم( در مورد این قصه موضع گدر همان دوران ائمه )علیهم السالم( و لذا هم امام رضا )علی

 )علیه السالم(.

اند و از کفر  برم زیرا مالئکه معصومرا فرموده که از این سخنان به خدا پناه میکری )علیه السالم( درباره این ماجامام عس

شرب خمر و رک زناء، شِ مرتکبساس این داستان این دو ملك اباشند. چون بر و کارهای پلید به لطف خدا در امان می

عصمت مالئکه فرمودند که من از این سخنان به ضمن تأکید بر امام عسکری )علیه السالم(  شدند.رئوس گناهان بشری 

 برم که انشاءاهلل این روایات در جای خودشان بیان خواهند شد.خدا پناه می

 و لذاسوره بقره مطرح کردند  30داستان هاروت و ماروت را به عنوان یك شبهه در ذیل آیه برخی  که این بودغرض 

به غیر از اینکه ائمه معصومین )علیهم السالم( در این مورد یعنی  اسخ دادند و آن را باطل دانستند؛بسیاری به این شبهه پ

خر رازی، قرطبی و دیگران همگی بر بی اساس بودن موضع گرفتند، مفسرین بسیاری از جمله مرحوم عالمه طباطبایی، ف

 اصال این داستان متضمّن مطالب واضح البطالن و واضح الفساد است.این ماجرا تأکید کردند و جهتش هم معلوم است که 

 بررسی افسانه هاروت و ماروت

هاروت و ماروت طبق نقل شد ضمن اینکه عرض  .یمکنمیاکنون به چند وجه از وجوه فساد و بطالن این داستان اشاره 

بحث هایی مطرح  البته .شده مطرح 30غیر از آن چیزی است که در ذیل آیه  ولی این هم دارد قرآن به نوعی واقعیت

را خداوند  هااینپادشاه بودند یا ملك؟ چرا  هااینعلق به چه زبانی اند و یعنی چه؟ آیا تت مواست که واژه هاروت و مار

بیان خواهد شد. ولی این  102؟ که انشاء اهلل در ذیل تفسیر آیه مردم فرستاد و در چه زمانی بوده اند برای تعلیم سحر به

 ماجرا هیچ ارتباطی به مسئله خلقت آدم و اعالم خالفت او ندارد. 

 اشکال اول

اگر من شما را به آنچه که ادم را به  .«لیتُ به بنی آدم، لعصَیتُمانیکما بما بتَتُلَیبتَلو اِ» :وقتی خداوند تبارک و تعالی فرمود

 لو فَعَلتَ بذلك بنا یا ربّ لما عَصَیناک»در جواب گفتند:  هاآنید. کنمیآن مبتال کردم، مبتال کنم، نافرمانی و عصیان 

 این جواب یعنی تکذیب خداوند؛ چونکنیم. خود اگر شما این کار را بکنی امکان ندارد که ما معصیت تو را ب «.فجرَّبنا

یم و ما را کنمییند نه ما عصیان نگومیصریحا  هااینید ولی کنمیا را مبتال کنم، شما عصیان مید اگر شگومیخداوند 

دانی که یی و این تکذیب است و یا تو نمیگومیکه یا تو میدانی و داری دورغ  این است هااینمعنای پاسخ  امتحان کن.

و این یعنی نسبت جهل دادن به خدا. تکذیب خدا و تجهیل خدا به این معنا که نسبت جهل به خدا داده  یمکنمیما عصیان ن

 زم با کفر و شرک است.شود، مال

 اشکال دوم
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و جعَلَها اهلل  در نقل دوم گفته شد بعد از اینکه اسم اعظم به آن زن فاجره تعلیم داده شد به سوی آسمان صعود کرداینکه 

فَلَا »اً، خداوند او را به عنوان یك ستاره نورانی قرار داد به نحوی که در قرآن هم به آن قسم خورده: ضیئمُتعالی کوکباً 

د که یك زن فاجره از زمین صعود کند به سوی آسمان و مسخ شود شومیآنوقت چطور  ،«الْجَوَارِ الْکُنََّسِ أُقْسِمُ بِالْخُنََّسِ

 ل شود به یك ستاره نورانی؟و تبدی

 اشکال سوم

بر فرض اینکه آن دو عصیان  .این مطلب هم باطل استکه  عذابِ الدُّنیا و عذابِ اآلخرة،خیّرَهما بین در آن روایت دارد 

را مخیّر  هاآنرا مخیر کرد بین عذاب دنیا و عذاب آخرت؟ اتفاقا خداوند در این موارد باید  هااینکردند، اما چرا خداوند 

، (البته غیر از قتل نفس)اگر توبه کند  دکنمیکند بین توبه و عذاب. بر اساس منطق قرآن و آموزه های دینی، کسی که گناه 

 ر بین عذاب دنیا و عذاب آخرت شود،دهد. اما اینکه کسی بخاطر معصیت مخیّخداوند او را مورد عفو و بخشش قرار می

 ست.این بر خالف آموزه های دینی ا

ه با داستان حضرت آدم، یوند پیدا کردبه هر حال اینکه قصه هاروت و ماروت تبدیل به یك افسانه شده و به نوعی پ

د و مفسرین هم اجماال یا تفصیال به این مسئله شومین یك شبهه مطرح ت که در ذیل این آیه بعضا به عنوامطلبی اس

 اند.و به این شبهه و افسانه پاسخ داده  پرداخته اند

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


