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

 1442جمادی الثانی  25مصادف با:  مطلب سوم: تلقی قبل از    _بخش اول: تلقی کلمات  _ 37موضوع جزئی: آیه       

 39جلسه:                                       مطلب چهارم: کیفیت تلقی  _هبوط یا پس از آن؟       

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

درباره تلقی کلمات و دیگری درباره توبه. این دو بخش اصلی دو بخش اصلی مطرح شده، یکی  37عرض کردیم در آیه 

 هستند. 37تشکیل دهنده مضمون آیه 

گونی را درباره تلقی کلمات باید مطرح کنیم. تا اینجا ابخش اول خودش متضمن چندین مطلب است؛ یعنی ما مطالب گون

لقی چیست. و دوم فرق بین تلقی کلمات و حقیقت تلقی بود که اساسا معنای تدو مطلب را متعرض شدیم. یکی درباره 

 تعلیم اسماء بود.

 مطلب سوم: تلقی قبل از هبوط یا پس از آن؟

تبع آن توبه، قبلَ به مطلب سوم که در مقام بیان معنا و تفسیر آیه هم اشاره اجمالی داشتیم، درباره این است که آیا تلقی و 

آید که کأن یکبار امر به هبوط شده بعد به حسب ظاهر اینطور به نظر میالهبوط بوده یا بعدَ الهبوط؟ در آیات سوره بقره 

فأخرجهما مما کانا  فأزلهما الشیطان عنها»فرمود:  36به هبوط شده است. در آیه دیگری تلقی صورت گرفته و بعد امر 

ظاهر این آیه این است که بعد از آنکه  «.بعضکم لبعض عدو و لکم فی االرض مستقر و متاع إلی حینهبطوا فیه و قلنا ا

اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی »خداوند فرمود:  ،باعث شد آنها اخراج شوند از بهشتشیطان انسان را فریب داد و 

 .، اینجا امر به هبوط شد«االرض مستقر و متاع إلی حین

؛ بعد از امر به هبوط میفرماید «إنه هو التواب الرحیمفتلقی آدمُ مِن ربّه کلماتِ فتابَ علیه »میفرماید:  37سپس در آیه 

 هم تواب و رحیم است. آدم کلماتی را از پروردگارش تلقی و دریافت کرد و آنگاه توبه نمود و خداوند

فإما یأتینّکم منی هدی فمن تبع هدایَ فال خوفٌ علیه و ال هم قلنا اهبطوا منها جمیعا »دوباره میفرماید:  38سپس در آیه 

 .«قلنا اهبطوا منها جمیعا»باز در اینجا هم امر به هبوط دارد؛ . «یحزنون

پس باید بین  دوباره امر به هبوط باشد؟امری به هبوط در ابتدا باشد و بعد تلقی و توبه واقع شود و آنگاه  چگونه است

 گفته شده جمع کنیم. 38و آنچه که در آیه  36آیه 

خداوند تبارک و تعالی از قول آدم و حوا اینچنین نقل  23ت ذکر نشده. در آیه در سوره اعراف به صراحت تلقی کلما

ن اغوای شیطان و فریب ابعد از آنکه داست. «لنکونن من الخاسرینربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا قاال »د: کنمی

ت پیشیمانی پیدا کردند. به خدا عرض کردند ما به خودمان ظلم کردیم و اگر حال هااینید گومید، کنمیدادن آنها را نقل 
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و قلنا اهبطوا »میفرماید:  24ما را نبخشی و به ما رحم نکنی، ما از خاسرین و زیان کنندگان خواهیم بود. سپس در آیه 

رین احتمال دادند و در برخی از اینجا با توجه به اینکه بعضی از مفس. «بعضکم لبعض عدو و لکم مستقر و متاع إلی حین

یعنی . «ربنا ظلمنا أنفسنا»ضی از آن، این جمله است: ای که آدم تلقی کرد و یا حداقل بعکه آن کلمه آمده روایات هم 

کأن خداوند متعال به او تعلیم داد، به او یاد داد و آدم این را از خدا دریافت کرد که چگونه از خداوند طلب رحم و مغفرت 

ت این بوده است و یا حداقل بخشی از کلما «ربنا ظلمنا أنفسنا»همین  تاین احتمال ذکر شده است که منظور از کلما کند.

 «.و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو»د از آن امر به هبوط صورت گرفته، بعاست. 

وان یک احتمال مطرح است دند، به عنالبته اینکه ما بگوییم آنچه که آدم و حوا گفتند همان کلماتی بوده که از خدا تلقی کر

ید این احتمال گومید. کنمیپذیرند. مانند مرحوم عالمه در المیزان که اصال این احتمال را رد اما بعضی مفسرین این را نمی

یا احتمال شویم که آ اهیم وارد ارزیابی اینخومین. ما فعال باشد، صحیح نیست «ربنا ظلمنا أنفسنا»که منظور از کلمات 

د این است که امر به شومیاین احتمال درست است یا غلط. مهم این است که آن چیزی که از آیات سوره اعراف فهمیده 

ن است قدر مسلم ای و چه ندانیم. «ربنا ظلمنا أنفسنا»هبوط بعد از توبه آدم تلقی صورت گرفته است. چه ما کلمات را 

لذا به حسب ظاهر  وحالت توبه آدم دارد و توبه هم همراه با تلقی بوده در سوره اعراف باالخره حکایت از  23که آیه 

 اتفاق افتاده است همان عالم این در سوره اعراف تلقی قبلَ الهبوط بوده است، قبل از اینکه به زمین هبوط کند و در

 حق در مسئله

ت. ثانیا روایاتی این سوره اعراف نیست. اوال ظاهر آیه همین قبلیت تلقی و توبه قبل از هبوط اس اینجا البته مشکلی در

 این روایت: د که توبه قبل از هبوط بوده است. مانندکنمید، ما روایات متعددی داریم که تایید کنمیرا تایید 

التی تابَ اهلل عز و جل فیها علی آدم و کانَ  ساعۀالعن النبی )ص( و أما صالۀ المغرب فهی البته این رویات طوالنی است 

و فی ایام اآلخرۀ یومٌ کألف سنۀ ما بین العصر و  سنۀ من ایام الدنیاو بین ما تابَ اهلل علیه ثالث مأۀ  بینما أکلَ منَ الشجرۀ

، اهلل علی آدمتابَ ید: گومینماز مغرب آن ساعت و لحظه ای است که خداوند عز و جل توبه کرد بر آدم، چون  العشاء.

که آدم از آن درخت خورد و بین پذیرش توبه  وقتییعنی خدا رجوع کرد به او و خدا توبه او را پذیرفت در حالی که از 

او یا رجوع خداوند به او، سیصد سال از ایام دنیا طول کشید. بین زمان صدور خطیئه و زمان پذیرش توبه. و فی ایام 

کألف سنۀ ما بین العصر و العشا فصل آدم ثالث رکعات دنیا سیصد سال و در ایام آخرت یک روز اآلخرۀ یوم، این در ایام 

التی  متی و هی الساعۀهذه الثالث رکعات علی ا عز و جلفترض اهلل التوبۀ فلخطیئۀ و رکعۀ لخطیئۀ حوا و رکعۀ لرکعۀ 

خداوند تبارک و تعای به این جهت سه رکعت را بر امت من واجب کرد و این همان ساعتی است که  یستجابُ فیه الدعاء.
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خداوند عز و جل به من وعده داد کسی  فوعدنی ربّی عز و جل أن یستجیبَ لمن دعاه فیها،د. شومیدر آن دعا مستجاب 

 1د.کنمیلبی داشته باشد، خداوند اجابت که در این ساعت )ساعت صالۀ مغرب( درخواستی کند و دعا کند و از خدا ط

د کنمیقتی مقایسه ونوعا ظهور در این دارد که تلقی قبل از هبوط بوده است.  نظیر این داریم که ما روایات دیگری هم

 ست. ااین ایام را در دنیا و آخرت، ظهور در این دارد که توبه در آن عالم قبل از هبوط به زمین بوده 

م بر انکارش نیست هل دلیلی انیست اما در عین ح روایات معتبریین روایات از نظر سندی مشکل دارند و البته بعضی از ا

فته شد که بالفاصله آدم و بعضی از این امور را به این شکل بیان کرده که منافاتی با اصول اعتقادی ندارد. ولی مجموعا گ

ه کرده است. اینکه ما پیدا شد که اشتباکرد و این حالت در او  توبه کرد. آدم بعد از ارتکاب این خطیئه بالفاصله توبه

د معیاری برای صحت و شومیچگونه بالفاصله را با این روایت جمع کنیم و با این زمان طوالنی، اموری است که خیلی ن

 سقمش ارائه دارد.

و شاید اقتضای  اعدت بعضی روایاتانیم این را بگوییم که بر طبق ظاهر آیات سوره اعراف و نیز مستومیولی اجماال 

 ست.ه قبل از هبوط به زمین بوده ابرخی قواعد در مورد آدم و انبیاء باید بگوییم که این تلقی و توب

 بقره 38و  36توجیه آیات 

وده است. چون بسوره بقره که االن موضع بحث ما است، کأن این تلقی بعد از امر به هبوط  38تا  36طبق آیات  لکن

دوباره بحث امر به  38د و در آیه کنمیبحث تلقی را مطرح  37سپس در آیه  «و قلنا اهبطوا»میفرماید:  36یکبار در آیه 

 ع است؟ منظور چیست؟با یکدیگر قابل جم هاایند. آیا شومیهبوط مطرح 

است و بعد تحقق پیدا کرده  ابتدا به اطالع آدم رسیدهانیم در اینجا ذکر کنیم این است که کأن اصل اراده الهی تومیآنچه که 

ای امر. آنچه که از آیه است. یعنی کأن یک امر ابتدایی یا به تعبیر دقیق تر اطالع رسانی و ابالغ امر است، و دیگری اجر

 37انیم بین آنچه که در آیه تومید، اجرا است. به این طریق شومیفهمیده  38د ابالغ است. آنچه از آیه شومی فهمیده 36

 آید.و دیگر مشکلی پیش نمی سوره اعراف هم جمع کنیم 24گفته شده و بین آیه 

انیم تومیگفته شده و  «انا أنفسنو قاال ربنا ظلم»بعد از آن بوده که  «قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو»که گفته:  24در آیه 

د از اینکه آدم تلقی بگوییم آن بعد از تلقی است. اینجا هم اول امر به هبوط است که این در حقیقت ابالغ امر است. بع

 به زمین. آید و خداوند کأن میفرماید االن وقت آن است که عمل شود و بروید، آنوقت امر به اجرا در میکنمی

 ده.د که تلقی و توبه قبل از هبوط به زمین بوشومییجه این نت در این صورت

مر ابتدایی است و به ارا حمل بر ابالغ امر کنیم و بگوییم منظور  36ماند. ما اگر آیه یک پرسش اینجا باقی می إن قلت:

 .مقام اجرا کاری ندارد
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 36آیه . «االرض مستقر و متاعٌ إلی حینوقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی »سوره اعراف این است:  24آیه 

عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی االرض فأزلهما الشیطان »سوره بقره میفرماید: 

همین جمله حمل بر ابالغ امر شود و در جایی دیگر  این الزمه اش این است که در یک موضع «.مستقر و متاعٌ إلی حین

حمل بر امر ابتدایی شود، ولی همین جمله در آیه  «قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو»همین  36حمل بر اجرا شود. در آیه 

ان چطور با یکدیگر قابل جمع است؟ یعنی یک بیان و یک لس هااینحمل بر اجرا یا به تعبیر دیگر امر نهایی شود.  24

در دو موضع یکی حمل بر امر ابتدایی شود و در جایی دیگر حمل بر امر نهایی شود. یکی در جایی حمل بر ابالغی شود 

وجود ما بر سر راه شود. این تنها مشکلی است که طبق این بیان امر  و دیگری در جایی حمل بر اجراییعنی ابالغُ االمر 

 ین را بپذیریم.انستیم اتومیدارد. اگر لسانش فرق داشت، باز 

، و «بعضُکم لبعض عدو و لکم مستقرٌ إلی حین»منافاتی ندارد که خداوند متعال هم قبلَ از تلقی به او فرموده باشد  قلت:

د کنمییا ابالغ  گویدرا می هم بعد از تلقی به او همین را بفرماید. در هر دو موضع یعنی همان جایی که دارد امر ابتدایی

و هم در امر نهایی و یا در هنگام اجرا این  ،«بعضکم لبعض عدو و لکم مستقر و متاع إلی حین» ر شوداین مطلب را متذک

د که همین کنمیاین مانعی ایجاد ن «.بعضکم لبعض عدو و لکم فی األرض مستقرُ و متاعٌ إلی حین»را فرموده باشد که 

 باشد و هم بعد از تلقی.یک جمله که مبین حقیقت است، هم قبل از تلقی به آدم گفته شده 

پس نتیجه اینکه مجموعه قرائنی که عرض کردیم، خود آیه و آنچه که در آیات سوره اعراف آمده و روایاتی که مربوط 

قبل  د که تلقیکنمیدر او پیدا شد، اقتضا ت اصله بعد از خطیئه این حالبه این موضع است، شأن حضرت آدم، و اینکه بالف

 صورت گرفته باشد.از هبوط به زمین 

 مطلب چهارم: کیفیت تلقی

بینیم اما مطلب چهارم در مورد نحوه تلقی است که اساسا تلقی به چه نحو و کیفیتی واقع شده است. مسئله این است که می

ن کلماتی را از خدا تلقی کرد. پس آآدم  ،«و تلقی آدمُ من ربّه کلماتٍ»اینجا تلقی از خدا است. این صریح آیه است: 

اهیم خومیاز اینکه خود خداوند این کلمات را به آدم القاء کرد،  شده خداوند است. حال بعد از فراغ کسی که از او تلقی

 نیم که نحوه تلقی چگونه بوده است.یبب

برسد د که انحاء تلقی از خدا به سه نحو است، ممکن است در بدو امر به نظر شومیبا توجه به اینکه از خود قرآن استفاده 

 أو من وراء حجاب نَ لبشرٍ أن یکلّمه اهلل إال وحیاًو ما کا»سوره شوری میفرماید:  51که هر سه در اینجا محتمل است. آیه 

اند خداوند با او تکلیم داشته باشد اال از طریق تومیهیچ بشری ن «.أو یرسل رسوال فیوحی بإذنه ما یشاء إنه علی حکیم

 د.کنمیچه را که خداوند بخواهد به بشر وحی او به اذن خدا آنطریق ارسال رسول که ازوحی یا از وراء حجاب و یا 

 د: شومیپس سه راه بیان 

 . وحی 1
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 . از وراء حجاب2

 . ارسال رسول و پیک وحی3

دریافت کرد و تلقی برای هر سه در قرآن نمونه هایی ذکر شده است. حال سوال این است که این آدم که از خدا چیزی 

کرد، به کدام یک از این سه طریق بوده است؟ همه آیاتی که داستان حضرت آدم را نقل کردند و جریان تلقی را متعرض 

د. چون شومیشدند، نه اشاره ای به حجاب کردند و نه به ارسال رسول. اینکه واسطه ای در کار باشد در این آیات دیده ن

گر پیک و رسولی باشد، آنهم واسطه است. اما وحی که در این آیه ذکر باز یک واسطه است. ا اگر من رواء حجاب باشد،

شده ظاهرش این است که دیگر واسطه ای در کار نیست. در همه آیات که این داستان را نقل کردند، هیچ کجا اشاره به 

این کلمات را مستقیما  انیم بگوییم تلقی کلمات از ناحیه آدم بدون واسطه بوده و خداوندتومیحجاب و واسطه نیست. لذا 

 به او رسانده است.

 انشاءاهلل در جلسه آینده مطلب پنجم را بیان خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


