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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 3111بهمن  31 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 3441جمادی الثانی  31 مصادف با:     مفردات آیه           _ارتباط آیه با آیه قبل و بعد  _ 73موضوع جزئی: آیه       

 13جلسه: 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل  للیالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 73آیه 

ش اتی را از ناحیه پروردگارآدم کلمپس  ؛«ابَ علیه إنه هو التواب الرحیمته کلماتٍ ففتلقی آدمُ من ربّ» این است: 73آیه 

تواب و رحیم است. طبق أخذ کرد و سپس او به درگاه خداوند توبه کرد و خداوند هم توبه او را پذیرفت چون خداوند 

معمول ارتباط این آیه با آیات قبل را باید مورد اشاره قرار دهیم و پس از بیان مفردات این آیه به تفسیر آن بپردازیم البته 

  آن مقداری که الزم است.

 ارتباط آیه با آیه قبل و بعد

اینکه در دو آیه قبل، سخن از سکونت آدم در ارتباط این آیه با آیه قبل کامال روشن است و نیاز به توضیح ندارد چه 

اینجا خداوند متعال  د و منجر به صدور امر به هبوط شد،بهشت و بعد از آن ازالل شیطان و آن خطیئه ای که از آدم سر ز

فته ربه کرد؛ آنگاه توبه او پذیرا از خداوند أخذ کرد و تومیفرماید آدم به سرعت متوجه خطا و اشتباه خودش شد. کلماتی 

 ه این آیه در ادامه آیه قبل است.نیازی به توضیح ندارد ک لذاشد. 

عا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فال خوفٌ علیه یمنها جم اقلنا اهبطو» :باز خداوند متعال میفرماید 78البته در آیه 

؛ «دوقلنا اهبطوا بعضکم لبعض ع» :فرمود آیه قبلیدو ذکر شده است با اینکه در  «قلنا اهبطوا» اینجا هم .«و ال هم یحزنون

 .«اعقلنا اهبطوا منها جمی» :هم میفرماید 78دوباره در آیه 

باید به  که به طور طبیعی این آیات مربوط به یک ماجرا است منتهی در جزئیاتش البته چند سوال و پرسش وجود دارد

،  بعد «قلنا اهبطوا» :فرمود 73یکی اینکه چرا در اینجا دو بار امر به هبوط در این داستان ذکر شده؟ در آیه  آن پاسخ داد:

ه این چیست که دوباره امر ب . سرّ«قلنا اهبطوا منها جمیعا» :سخن از تلقی کلمات است و سپس دوباره خداوند میفرماید

آید که آیا تلقی کلمات قبل از هبوط بوده است یا بعد رسش پیش میهبوط را ذکر کرده است؟ آنوقت بر این اساس این پ

 از آن؟ 

. یعنی کأن آدم توبه کرد به دلیل أخذ این کلمات و خدا توبه «فتلقی آدم من ربّه کلماتٍ فتابَ علیه» :در این آیه میفرماید

؟ «طواقلنا اهب»آیه قبل فرموده: را در چنین است پس چاگر  .«قلنا اهبطوا منها جمیعا» :او را پذیرفت و سپس میفرماید
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به او که به واسطه تلقی صورت گرفته، قبل از هبوط بوده یا بعد از آن؟ این داستانی دارد که باید وباالخره این تلقی و ت

 و سخنان خالی از اشکال نیست.بررسی شود. اینجا بعضی از کلمات 

حث محور آیه محل ب :یدگومیه کنند، ربه تناسب این آیات اشا اهدخومیآیت اهلل جوادی آملی در تفسیر تسنیم وقتی 

وبه و ی را برای تآدم پس از هبوط به زمین کلمات :بیان این نکته است که چگونه آدم آن لغزش را جبران کرد. میفرماید

 رفت زیرا او تواب وارش دریافت و با آن کلمات در درگاه خداوند توبه کرد. خداوند نیز توبه او را پذیانابه از پروردگ

 و توبه پس از هبوط به زمین بوده است.این صریح است در اینکه تلقی کلمات  0رحیم است.

د که بگوید این تلقی و توبه قبل از هبوط به زمین صورت گرفته است. چند کنمیاما در ادامه خود ایشان به نوعی تالش 

با توبه و پذیرش آن بوده قبل از هبوط به زمین صورت گرفته ید: تلقی کلمات که هماهنگ گومیصفحه بعد خود ایشان 

کاری تفاوت آش هابین اینیند قبل از هبوط به زمین بوده. گومی، آنجا اینجا میفرماید پس از هبوط به زمین بوده 2است.

ا که به صراحت در د ولی باالخره آنچه رکنمید. عرض کردم در ادامه مطلبی دارند که راه را برای توجیه باز روجود دا

 اینجا بیان کردند، با آنجا چندان سازگار نیست.

 73به هر حال این یک مسئله است که تلقی آدم قبل از هبوط بوده یا بعد از آن با توجه به اینکه امر به هبوط هم در آیه 

 . چون بحث از ارتباط آیات است به این نکته اشاره کردم.78آمده و هم در آیه 

نحو بیان سوره اعراف است. اینجا داستان تلقی آدم به این  22و  27د، آیه کنمینکته دیگری که ابهام و پرسش را تقویت 

 .است( هر چند یک امر به هبوط هم بعد از نقل تلقی کلمات آمده)بعد از امر به هبوط،  شده است:

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن منَ الخاسرین قال اهبطوا قاال ربّنا ظلمنا أنفسنا و »اعراف میفرماید:  22و  27در آیه 

برد و طبق این آیات، خداوند متعال آنها را به سوی بهشت می 1«.بعضکم لبعض عدو و لکم مستقرٌ و متاع إلی حین

 د.خوردنند فریب شومیرند و متوجه خومیآید و اینها فریب شیطان را داستان پیش می آنند و کنمیسکونت پیدا 

به این است که اینها قبل از هبوط تو «حمنا لنکونن منَ الخاسرینأنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترقالَ ربنا ظلمنا »ظاهر آیه: 

توبه هم  تقتوبه به حسب آیه قبل از هبوط بوده است. آنو .«قالَ اهبطوا بعضکم لبعض عدو» :یدگومیکردند چون بعد 

. اصال توبه ات تفکیک کنیمتلقی کلمن أخذ کلمات و ست. یعنی اینطور نیست که ما بیا بدون أخذ کلمات صورت نگرفته

 عرض خواهیم کرد.بعدا بعد از تلقی کلمات است. البته بعدا اینکه کلمه چیست را 

                                                           
 .224، ص 7. تفسیر تسنیم، ج  0

 .220، ص 7. تفسیر تسنیم، ج  2
 .22و  27. سوره اعراف، آیه  7
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سوره بقره قابل جمع است؟ ظاهر این  73ت. این چطور با آیه سا هبوط آدمقبل از ی کلمات تلقطبق آیات سوره اعراف، 

ر گوییم، باز این پرسش هست که چرا دچنین بیه این آیات این است که تلقی بعد از امر به هبوط صروت گرفته. اگر آ

 دوباره یک امری دیگر دارد. لذا این سوال هم مطرح است. 78ادامه و در آیه 

ب با آیه قبل بودیم. به حس این دو سوال، دو سوال مهمی است که به آن اشاره کردیم چون در مقام تبیین ارتباط این آیه

ظاهر در آیه قبل بعد از ارتکاب آن خطیئه امر به هبوط شد، بعد تلقی کلمات برای اینها پیش آمد و سپس توبه و خداوند 

هم آنها را بخشید. این با آنچه که در سوره بقره گفته شده موافقت ندارد بعالوه با آیه بعدی هم باید دید که چطور قابل 

آیا آدم دو هبوط داشته است همانطور که شیطان دو هبوط داشته؟ و دیگر اینکه هبوط او بعد از توبه و تلقی جمع است. 

نچه که اجماال الزم بود ذکر شود، ارتباط این آیه خواهیم پرداخت. آاین دو پرسش در ادامه به کلمات بوده یا قبل از آن؟ 

م د که در ادامه به آن پاسخ خواهیشومیطبیعتا منجر به این پرسش ها و سواالت  آیات قبل و بعد بود که این ارتباطبا 

 داد.

 مفردات آیه

 ه نیاز به یک توضیح اجمالی دارد:بعضی از کلمات این آی

 «فاء. »3

فاصله البیعنی آدم بعد از آن اتفاقی که افتاد، بالفاصله کلمات را تلقی کرد.  «فتلقی» در این آیه فاء تفریع است.« فاء»

صله بعد از ارتکاب آن خطیئه و اخراج از بهشت. چون عرض کردیم که بین ابعد از چه؟ بالفاصله بعد از هبوط یا بالف

اخراج از بهشت و هبوط فرق است پس اوال این فاء، فاء تفریع است و نشانه این است که تلقی کلمات که در واقع مالزم 

زود آدم به سوی خدا بازگشته، به سرعت توانسته از آن مخمصه خودش را نجات با توبه است، بالفاصله اتفاق افتاده، 

 دهد منتهی آیا این به سرعت و بالفاصله بعد از هبوط است یا بعد از خروج از جنت و ارتکاب خطیئه؟

 «تلقی. »1

ست و مطلق ا لفهم و العلمبه معنای أخذ مع ا قن گرفته شده و تلقنلیعنی چه؟ تلقی به معنای أخذ است. تلقی از ت «تلقی»

را از روی میل و رغبت و همراه  هاآنتلقی در واقع یعنی  .مقصود استأخذ کالم منظور نیست. بلکه أخذ با علم و آگاهی 

اینکه  .این تلقی باعث شد که آدم به راحتی توبه کند د که زمینه توبه او را فراهم کرد. یعنی کأنربا فهم و آگاهی أخذ ک

 ب شد آدم به راحتی توبه کند را هم عرض خواهیم کرد.چه چیزی موج

 سوال:

استاد: چون هر توبه ای در واقع محفوف به توبتین و توفیق است. هم توبه کردن و هم پذیرفته شدن توبه. چون پذیرش 

که این را عرض  ی خدا دارد، خدا هم یک رجوع به اوتوبه به معنای رجوع خدا به سوی او است. این یک رجوع به سو

 خواهیم کرد.
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 «کلمات. »1

مورد کلمات احتماالت متعددی در اینجا ذکر شده است که من  راما منظور از کلمات چیست؟ کلمات به چه معناست؟ د

 سخن باره انشاءاهلل م چون فرض ما توضیح مفردات این آیه است و اال در تفسیر آیه بیشتر در اینکنمیاشاره ای اجمالی 

 گفت. خواهیم

د. کنیمالفاظ و مفاهیمی است که انسان برای انتقال مقصود و معنای مورد نظر خود به دیگران از آن استفاده  احتمال اول:

ا اگر کلمه این باشد، تلقی آن هم متوقف بر سمع و استماع است. کلمات را به هر معنا بدانیم، تلقی آن با دیگری تطبیع

 مین معنایی است که ما از کلمه در ذهن داریم.د. پس یک احتمال هشومیمتفاوت 

 توانست بهباشند. اینکه یک حقایقی را تلقی کرده باشد که این حقایق البته می اینکه حقایق و اعیان خارجیه :احتمال دوم

ی بعض. چون در است عصمت و طهارتانوار نورانی اهل بیت  ند برای آدم. از جمله این حقایق کنحوی بروز و ظهور پیدا 

از روایات هم داریم که اسامی اینها را أخذ کرد. البته در بعضی از روایات اسامی دارد و در بعضی دیگر نور دارد؛ نور 

عنی ی ییم منحصر در اینها بوده،گومیتارۀ  را این حقیقت نی حقیقت اینها را دریافت کرده، البتهاینها را دریافت کرد، یع

ند یا مجموعه ای از حقایق این عالم را أخذ کرد که در زمره آن حقایق، حقایق وجودی اهل آنچه را که أخذ کرد اینها بود

 بودند. بیت عصمت و طهارت

ا، احکام تغییر ناپذیر الهی ر لهی و حکم قطعی الهی بود. یعنیادیگر از این است که منظور قضای  احتمال احتمال سوم:

ر است. یعنی تلقی حقایق عینی غی قبلی هم متفاوت مورد تلقی نسبت به این مورد و در این صورتآنها را أخذ کرد که 

 از تلقی الفاظ است. تلقی قضای حتمی الهی هم غیر از تلقی الفاظ است یا غیر از تلقی حقایق عینیه است.

ه رل اشاباین مقام قا که در االتی باشدشاید این سه احتمال، مهمترین احتم به هر حال در باب تلقی احتماالتی ذکر شده که

عنای متفاوتی میم، تلقی هم طبیعتا کنمیتفصیلش را بیشتر ذکر خواهیم کرد. قهرا وقتی ما کلمات را اینطور معنا  باشد و

 پیدا خواهد کرد.

 «فتابَ علیه». 4

در اینجا « هعلی»آدم. ضمیر تابَ خدا علیه یعنی علی در اینجا فاء تفریع آورده؛ یعنی بالفاصله بعد از تلقی توبه کرد. 

 گردد.طبیعتا به آدم بر می

گردد. متعدی شد به عبد و انسان بر می «إلی». اگر با «إلی»د و هم با شومیمتعدی  «علی»تابَ از افعالی است که هم با 

رد. اینجا او توبه کییم تابَ علیه، یعنی خداوند بر گومید. وقتی کنمیمتعدی شد، به خداوند استناد پیدا  «علی»اگر با 

 ییم تابَ إلیه، اینجا یعنی آدم رجوعگومید به خدا. یعنی رحمت و مغفرت خداوند شامل او شد. یک بار کنمیاستناد پیدا 

اهد بگوید بعد از تلقی آدم این کلمات را، خدا به خومیکرد به سوی خدا و در اینجا چون با علی متعدی شده، در واقع 
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شامل او شد، إنّه هو التواب الرحیم،  عنایت خداوندسوی او بازگشت. یعنی عنایت خدا شامل حال او شد. بعد از تلقی 

 برای اینکه خداوند بسیار آمرزنده و بسیار رحیم است. 

 هم اجماال روشن است. «رحیم»و  «تواب»معنای 

توانیم تا حدی می نکات رارد که باید این مطالب و عمده این است که در این آیه مطالب متنوع و گوناگونی وجود دا

، در مقام تفسیر این آیه ما بتوانیم اینها را یک به یک متعرض شویم. یک اشاره اجمالی به معنای آیه و توضیح دهیم

ع نظر طد را بررسی کنیم. چون در خود این آیه با قشومیپرسش های مهمی که از قِبَل این آیه نسبت به آیات دیگر پیدا 

 یات دیگر پرسش و مسئله زیاد است.از آ

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


