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بررسی کالمی و تطبیقی هبوط حضرت آدم(علیه السالم) در دو تفسیر الجوهر الثمین
و تیسیر الکریم الرحمن
مصطفی جاللی ، 1فاطمه حویزاوی ، 2سیدابوالقاسم

موسوی3

 1استادیار دانشگاه پیام نور خوزستان
 2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور خوزستان (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
قرآن ،کتاب قصه و داستان و تاریخ نیست ،اما در برخی آیات به زیباترین اسلوب و بهترین بیان ،داستانی را ذکر میکند تا هدف
خود را در میان کالم به مخاطب برساند .در این مقاله سعی شده است؛ به یکی از پرچالشترین داستانهای قرآنی ،که همان
هبوط آدم و حوا (علیهم السالم) است اهتمام ورزیده شود .پژوهش حاضر با تکیه بر تفسیر «التیسیر الکریم الرحمن» نوشتهی
شیخ عبدالرحمن آل سعدی (م1376ق) از دانشمندان عامه و «الجوهر الثمین» نوشتهی سید عبداهلل شبر (م1224ق) از علمای
امامیه به بررسی داستان حضرت آدم و حوا در سورۀ بقره میپردازد .تالش بر این است که تحلیلی از تفسیر هبوط ،با نظر به
آیات قرآن کریم ارائه داده شود .لذا نگارنده ،با روش توصیفی  -تحلیلی و با رویکرد کتابخانهای  -اسنادی ،مسائل مربوط به
هبوط حضرت آدم (علیه السالم) را مورد بررسی قرار داده است و به تحلیل و بررسی نظرات هر دو مفسر ،تصحیح خطاها و ذکر
مشترکات و تا حد امکان ،ریشه یابی نظرات این دو مفسر پرداخته شده است .در مقایسه این دو تفسیر نگاشته شده ،هر دو در
بسیاری موارد راه به صواب برده و در برخی موارد نیز دچار خطا شده اند ،گاهی مشترکاتی داشتند و در اکثر مطالب ،تفاوت
دیدگاه و افتراقاتی بین آن دو مشاهده شده است.
واژههای کلیدی :قرآن ،تفسیر ،شبّر ،السعدی ،آدم و حوا ،خلقت ،هبوط.
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مقدمه
قرآن کریم ،با توجه به شرایط عصر نزول و فضای گفتار ،به بیان قصص بسیاری پرداخته کهه پهیش از بعثهت پیهامبر(ا) واقه
شده اند .از جمله این قصص ،داستان حضرت آدم و حوا از آفرینش تا هبوط میباشد؛ خداوند پس از اینکه قصد کرد تا آفرینش
انسان را آغاز کند ،فرشتگان را از تصمیم خود با خبر ساخت که از جانب خود خلیفهای بر روی زمین خواهد گماشت .فرشتگان
طبق دانشی که در مورد مخلوقات پیش از بشر در اختیار داشتند به خداوند تبارک و تعالی عرضه داشتند کهه چگونهه کسهی را
خلیفه بر روی زمین قرار میدهی در حالیکه با وجود وی ،گسترش فساد و خونریزی بر روی زمین ،احتمهال مهیرود؟ خداونهد
فرمود که من چیزی میدانم که شما نمیدانید و در این راستا ،نامهایی را به آدم آموزش داد .آدم به دستور پروردگار ،اسهما را
بر فرشتگان عرضه کرد و اینگونه برتری وی برای آنها اثبات شد.
سوال اساسی این تحقیق این است که دو مفسر در برابر آیات مربوط به داستان مذکور چه رویکهردی تتخهاذ کهردهانهد و وجهوه
اشتراک و افتراق دیدگاه ایشان در این زمینه کدام است؟
 -1معرفی و بیانی کوتاه از کارنامۀ علمی دو مفسر عالیقدر
 -1-1سید عبداهلل شبر حسینی
سید عبداهلل بن سید محمدرضا شبّر حسهینی ،از مفسهران و محهدثان امامیهه در قهرن سهیزدهم اسهت .وی در سهال  1188در
خانوادهای سرشناس ،در نجف اشرف به دنیا آمد و پس از تحصیالت مقدماتی همراه پدرش راهی کاظمین شد و تا پایهان عمهر
در آنجا ماند و به تألیف و تدریس پرداخت .نامبرده را به دلیل کثرت تألیفاتش مجلسی ثانی لقب دادهاند .وی مدت بسیاری نهزد
پدرش شاگردی کرد و همزمان خدمت سید محسن اعرجی صاحب «کتاب المحصول فی االصول» تلمهذ نمهود؛ از شهیخ جعفهر
نجفی صاحب «کاشف الغطا »  ،شیخ احمد بن زین العابدین احسایی پیشوای شیخیه و شیخ اسداهلل شوشتری صاحب «مقهابس
االنوار» به او اجازه اجتهاد داده بودند .سید شبّر بیش از هفتاد عنوان اثر از خود به جا گذاشته است ،که تفسیر الجهوهر الثمهین
فی تفسیر القرآن المبین در میان الوجیز و الکبیر(صفوه التفاسیر) قرار میگیرد که از لحها حجهم صهفوه التفاسهیر از الجهوهر
الثمین دوبرابر است.
 -2-1شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی
شیخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل آل سعدی از مفسران و دانشمندان حنبلی مذهب که در سال 1307ق در شههر عنیهزه از
تواب نجد به دنیا آمد .وی در چهار سالگی مادر و در هفت سالگی پدر خود را از دست داد و تحهت سرپرسهتی نامهادری دلسهوز
خویش قرار گرفت .وی بعد از وفات پدرش به حفظ قرآن اهتمام ورزید ،در سن چهارده سالگی وارد مدرسه حفظ قرآن شد و بها
پشتکار فراوان در پانزده سالگی حافظ کل قرآن و مسلط برآن شد .پس از آن به فراگیری علم کالم ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصهول
و حفظ متون پرداخت .عالوه بر تفسیر «تیسیر الکریم» ،کتابهای دیگری در تفسیر و علوم قهرآن تحهت عنهاوین ذیهل داشهته
است -1 :تیسیر اللطیف المنان خالصة تفسیر القرآن؛  -2القواعد الحسهان لتفسهیر القهرآن؛  -3الهدالئل القرآنیهة فهی العلهوم و
االعمال النافعة العصریة داخلة فی الدین.
 -2بررسی و نقد دیدگاههای مفسران در خصوص قصه حضرت آدم و حوا (علیهم السالم)
تفسیر الجوهر الثمین به عنوان تفسیری اجتهادی و مختصر با تالشهای سیدعبداهلل شبر و با الهام از تفاسیر معتبر قبل از زمان
زندگی مفسر و نیز روایات اهل بیت (علیهم السالم) و با سلیقه علمی سیدشبر نگاشته شده است .پهس از ذکهر آیهات مهوردنظر
ابتدا نظرات سید شبر بررسی شده اند .سعی برآن است که بیکم و کاست ،تمامی نظرهای تفسیری مفسر ذکر شود.
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سپس در مرحلهی بعد تفسیر تیسیرالکریم الرحمان اثر شیخ عبدالرحمان السعدی که با انگارههای تربیتی و اجتماعی و برپایهی
اصول فکری اهل تسنن و به ایجاز نوشته شده ،مورد مداقّه قرار گرفته و تمام نظرات مفسر بیان گردد .آنگاه تحلیل ،مقایسهه و
بررسی نقاط اشتراک و افتراق هردو مفسر ارائه میگردد.
 -1-2آیه اول
ُسهبِّحُ بِحَمْهدِکَ وَ
« وَ تِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِکَةِ تِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّما َ وَ نَحْنُ ن َ
نُقَدِّسُ لَكَ قالَ تِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ»(بقره« )30/و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفهت مهن در زمهین جانشهینی خهواهم
گماشت (فرشتگان) گفتند آیا در آن مخلوقی قرار میدهی که فساد کند و خونها بریزد حا آنکه ما تو را همهواره بها ستایشهت
تسبیح میگوییم و تقدیست میکنیم(خداوند) گفت :من آن میدانم که شما نمیدانید».
سید شبّر مراد از «خلیفه» در آیه را تعیین جانشین برای خداوند متعال در زمین میداند .وی بر آن است که در آیه مورد بحث،
خداوند به آن دسته از فرشتگان که پیش از این در زمین بودهاند و جنیان را به دلیل عصیان و فسادشان از بین بردهاند خطهاب
می کند و آنان به دلیل تصوری که از عملکرد آن موجودات پیشین داشت بیان داشته که «أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ
الدِّما َ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» .در واق منشأ این سؤال همان تصور آنان است و عالوه بر این ،اشاره ضمنی دارد بهه
این که منظور فرشتگان شایستگی خودشان برای «خلیفه اهلل» بودن است .نامبرده در مورد عبارت «وَ نُقَدِّسُ لَكَ» سهه دیهدگاه
را بدون اظهارنظر ذکر کرده است که عبارتند از -1 :پاکسازی زمین از عصیانگهران و مفسهدان توسهط فرشهتگان و درخواسهت
ضمنی انتخاب خلیفه از میان خود فرشتگان؛  -2پاککردن فرشتگان از گناهان و پلیدیها؛  -3منزهکردن خداوند از هر عنهوان
ناروا که بر مبنای آن «الم» در «لك» زائده میباشد .به عالوه مراد از دانشی کهه در آیهه مهذکور خداونهد فرشهتگان را فاقهد آن
دانسته(تِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ) دو چیز مهیتوانهد باشهد -1 :مصهلحت آفهرینش و جانشهینی انسهان؛  -2نمایانهدن کفهر بهاطن
فرشتگان(ابلیس)(شبّر1426 ،ق ،ج :1ا.)48
السعدی ،آیه را سرآغاز بیان فضلیت حضرت آدم دانسته است و بر آن است که ذکر خونریزی پس از فساد در زمین که در واقه
نوعی تخصیص بعد از تعمیم برای اشاره به شدت و بزرگی مفسده جنگ و خونریزی است .وی خاستگاه این سؤال را تصور آنهها
در باره عملکرد خلیفه و جانشین میداند که به هر حال از آنها فساد و خونریزی سهر مهیزنهد ،از ایهن رو بهه تسهبیح و تعظهیم
خداوند پرداختند و بیان داشتهاند که او را به دور از تمام این شوائب و مفسهدههها پرسهتش خواهنهد کهرد .وی مهراد از تسهبیح
مذکور در جمله «وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ» را تنزیه مناسب با حمد و جالل خداوند می داند و در تفسیر عبارت «نُقَدِّسُ لَكَ» نیهز
آن را محتمل دو معنا میداند -1 :فرشتگان در آیه بیان داشتهاند که خداوند را تعظیم و تقدیس میکنند .بر مبنای این دیهدگاه
«الم» ،جهت افادۀ تخصیص است؛  -2بیان داشتهاند که نفس خود را با آراسهته شهدن بهه اخهالق فاضهله و پیراسهتن از رذایهل
اخالقی برای خداوند پاک میگردانند.
نامبرده دانشی که خداوند فرشتگان را در این آیه فاقد آن دانسته است ،مربوط به آدم و آفرینش او میداند؛ زیرا سؤال فرشتگان
 در مورد انسان به عنوان خلیفه خداوند -برخاسته از ظن و گمان آنها بوده است ،در حالی که خداوند به ظواهر و بهواطن امهورآگاه است .وی به برخی از حکمتها و اموری که بر فرشتگان پنهان مانده بود اشاره میکند :از جمله این که  -1خیهر حاصهل از
آفریش انسان به مراتب بیشتر از شرّ آن است و در میان بنیآدم انبیا  ،صدیقین ،شهدا و صالحین خواههد بهود؛  -2خداونهد از
این طریق آیات خود را برای مخلوقات آشکار خواهد کرد؛  -3از عبودیات مانند جههاد و  ...چیهزی حاصهل خواههد شهد کهه در
صورت عدم خلقت انسان حاصل نمیشد؛  -4نیز با امتحان الهی آن چه از خیر و شر در وجود انسان اسهت آشهکار مهیگهردد و
دوست و دشمن او معلوم خواهد شد؛  -5ظاهر کردن شر و عصیان شیطان.
عالوه بر آن چه ذکر گردید صاحب «تیسیر الکریم» بر آن است در گفته فرشتگان اشاره است به این که آنان خود را برتر از آدم
به عنوان خلیفه میدانستند (السعدی1422 ،ق ،ج :1ا.)39
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بررسی و تحلیل
بر پایه ی آن چه ذکر گردید ،از نگاه سید شبّر فرشتگان در زمین مورد خطاب قرار گرفتهاند امها نویسهنده «تیسهیر الکهریم» در
مورد جایگاه فرشتگان به هنگام مخاطبه بحث نکرده است ،هر دو مفسر خاستگاه سؤال فرشتگان را مبتنی بر ظن و گمان آنهان
دانسته اند با این تفاوت که سید شبّر چنین تصوری را برخواسته از ذهنیت فرشتگان درباره رفتار موجهودات پهیش از انسهان در
زمین میداند ،اما السعدی در این مورد نیز بحث نکرده است .در مورد تقدیس مذکور در عبارت «نُقَدِّسُ لَكَ» بهه طهور کلهی و
صرف نظر از برخی جزئیات مواردی که نویسنده «تیسیر» بیان میکند مورد تأیید سید شبّر نیز مهیباشهد ،بها ایهن حهال وجهه
نخستی که شبّر بیان کرده ،در تفسیر «تیسیر» ذکر نگردیده و به نظر میرسد که چنین وجهی مورد تأیید او نبوده؛ چنهان کهه
آیه را تنها متحمل دو معنا دانسته است.
از دیگر موضوعات و مسائل مهم مطرح در آیه ،چیستی دانشی است که فرشتگان فاقد آن معرفی شدهاند.
در این مورد ،وجوهی که شبّر بیان کرده مورد تأیید السعدی نیز میباشد هر چند شهیخ السهعدی بهه تفصهیل وجهوه بیشهتری
نسبت به سید شبر ،پرداخته است .به عالوه از نظر هر دو مفسر سخن فرشتگان به طور ضهمنی داللهت بهر برتهری خودشهان از
انسان به عنوان خلیفه دارد.
 -2-2آیه دوم
«وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْما َ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُونی بِأَسْما ِ هؤُال ِ تِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ»(بقره« )31 /و(خداونهد) همههی
نامها(ی موجودات) را به آدم آموخت پس آنها را به فرشتگان ارائه کرد و گفت :مرا از نامهای ایشان خبر دهید اگهر(در ادعهای
سزاوار بودنتان به جانشینی) راستگویید».
مهمترین سواالت مطرح پیرامون آیه عبارتند از -1 :چیستی «نامها»یی که خداوند به بشر آموخت؛  -2علت درخواست خداوند
از مشرکان مبنی بر خبر دادن از آنها.
در پاسخ به مسئله نخست ،سید شبّر دو دیدگاه را ذکرکرده است ،بر مبنای یك دیدگاه مهراد نهامههای مخلوقهات و بهر مبنهای
دیگری مراد «نامهای نیکوی خداوند :اسما اهلل الحسنی» میباشد .وی بر آن است که علهت درخواسهت خداونهد از مشهرکان -
مبنی بر خبر دادن از نامهای مخلوقات یا حقایق آنها که احتماالً اسما اهلل باشد -سنجش ادعای آنها در شایستگی و برتریشان
برای «خلیفه اهلل» بودن میباشد(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
السعدی مراد از «نامهای» مورد اشاره در آیه را اسما اشیا و مسمای الفا میداند؛ به دیگر سخن ،خداونهد ههم الفها و ههم
معانی را به آدم(ع) آموخت .وی بر آن است که خداوند مسماها را برای امتحان فرشتگان بر آنها عرضه کرد و به جهت سهنجش
گفته آنها و نادرستی پندارشان مبنی بر این که از انسان برتر هستند خواسته شد که از نام آنها خبهر دهند(السهعدی1422 ،ق،
ج :1ا.)39
بررسی و تحلیل
بنا بر آن چه در ذیل آیه مورد بحث ذکر شد  ،میتوان گفت :دیدگاه دو مفسّر در مورد چیستی «اسما » مذکور در آیه و علت و
منشأ درخواست خداوند از فرشتگان  -مبنی بر این که از نامها و یا مسمیات خبردهند-یکسان میباشد .البته در مهورد نخسهت
سید شبّر بر خالف السعدی این احتمال را نیز داده که مراد از «نامهای» مذکور در آیهه «االسهما الحسهنی» باشهد .جالهب ایهن
جاست که وی به این دیدگاه مطرح در تفاسیر متقدم شیعه (فرات کوفی1410 ،ق ،ا )56که مراد از «نامهای» مورد بحهث را
پیامبر و ائمه(ع) میداند ،نپرداخته است.
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 -3-2آیه سوم
«قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا تِالَّ ما عَلَّمْتَنا تِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَکیمُ » (بقره(« )32/فرشتگان) گفتند پاکی تو راست ما را دانشی جهز
آنچه به ما آموختهای نیست حقا دانای حکیم تنها تویی»(بهرام پور1391 ،ش :ا.)6
سید شبر بیان می دارد که این آیه قول فرشتگان در اقرار به تقصیر است و از فحوای کالم استنباط میکند که فرشهتگان مهی-
خواهند بگویند که هدفشان از پرسش،استعالم و دانستن مطلب است نه اعتراض ،همچنین اقرار به صفت حکیم بهودن خداونهد
توسط فرشتگان اشاره به هدفمند بودن و درست بودن افعال خداست(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
شیخ السعدی میگوید که اقرار فرشتگان به دو صفت علیم و حکیم بودن خداوند ،بیعلت نیست .وی اظهار میدارد کهه العلهیم
یعنی خداوند دانشش بر هر چیزی احاطه دارد لذا ذره ای نه کوچکتر و نه بزرگتر در آسمانها و زمین بهر او پوشهیده نیسهت و
الحکیم کسی است که حکمت تامه برای اوست که هیچ مخلوقی از آن خارج نمیشود و کسی از آن مستثنی نشده پس چیهزی
نیافرید و به چیزی دستور نداد جز به حکمت و معنای حکمت قرار دادن شی در موض آن است.
وی اذعان میدارد که فرشتگا ن به چهار چیز اعتراف کردند :علم و حکمت خداوندی  ،کوتاهی آنها نسبت بهه معرفهت کمتهرین
چیز ،برتری مطلق خداوند  ،و آنچه را نمیدانند خداوند به آنها آموخت (السعدی1422 ،ق ،ج :1ا.)39
بررسی و تحلیل
سید شبر این آیه را اقرار به تقصیر فرشتگان میداند و شیخ السعدی آن را منزه دانستن خداوند از اعتراض فرشهتگان مهیدانهد.
سید شبر از آیه اعتراض فرشتگان را استنباط نمیکند و پرسش آنها را استعالم و دانستن مطلب مهیدانهد .سهید شهبر حکهیم
بودن خداوند را در هدفمندی افعال او میداند و شیخ نیز نظری مشابه به این نظر دارد .از این لحا هر دو با استفاده از ریشهی
لفظی اسم ،به یك نتیجه رسیدند و اگر چه از لحا عقیده با هم مختلف بودند .در مبحث اقرار ،شیخ السعدی عالوه بهر تقصهیر
فرشتگان و علم وحکمت خداوندی که سیدشبر نیز آنها را ذکر کرده چیز بیشتری نیز استنباط میکند.
 -4-2آیه چهارم
« قالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ تِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَهمُ مها تُبْهدُونَ وَ مها
کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ» (بقره(« )33/خداوند) فرمود :ای آدم آنان را از نامهای آنها آگاه ساز پس همین که از نام آنها آگاهشهان نمهود
فرمود آیا به شما نگفتم که من نهان آسمانها و زمین را میدانم و میدانم آنچه را آشکار میکنیهد و آنچهه را کهه پنههان مهی-
داشتید؟»(بهرامپور1391 ،ش ،ا.)6
سید شبر هدف از دستور خداوند به آدم(ع) را ،آگاهسازی فرشتگان ،اثبات جامعیت و سزاواری به حق او برای خالفهت الههی در
زمین و نیز توانایی خداوند برگردآوری صفات دور از هم و متضاد درآفریدهای واحد بیان میکند  .او معتقد اسهت کهه منظهور از
غیب آسمان ها و زمین ،اسرارشان است.که ظاهراً جز بر خدا و هرکه بخواهد بر بقیه پوشیده است(توضیح از محقهق) ،و مهراد از
آنچه آشکار میکنید در أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ جواب فرشتگان و ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ ،افکار برخی است که اعتقهاد داشهتند کسهی برتهر از
خودشان نیست(احتماالً منظور ابلیس میباشد) .وی میگوید که در این آیه بر برتری آدم در مقابهل فرشهتگان و بیهانگر اشهرف
مخلوقات بودن انسان و برتری دانش برعبادت داللت میکند .لذا آدم از فرشتگان برتر است و خالفت متوقف بر اوست زیرا داناتر
از آنهاست(حداقل در باب علم به اسما )(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
شیخ السعدی در تفسیر این آیه میگوید ،آدم نامهای مسمیات را که خداوند بهر فرشهتگان عرضهه کهرد و آنهها از دانسهتن آن
ناتوان بودند را به آنها خبر داده و پس از با خبر ساختن آدم به اسما  ،برای فرشتگان هم برتری آدم بر آنها آشکار شهد و ههم
حکمت و دانش آفریدگار در جانشین نمودن این مخلوق برای آنان نمایان گشت .وی منظور از غیب را آنچه از دیدگان غایهب و
پنهان شده باشد ،میداند(السعدی1422 ،ق ،ج :1ا.)38
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بررسی و تحلیل
سید شبر متعرض بحثهای مهم وبنیادیتری در تفسیر این آیه برخالف شیخ السعدی شده اسهت .بها ایهن حهال ههردو تقریبهاً
اذعان داشته اند که هدف از انبا و آگاه سازی مالئکه توسط آدم ،اثبات برتری او بر فرشتگان اسهت .عهالوه بهراین سهید تحلیهل
دیگری نیز دارد و آن اینکه توانایی جم اضداد و صفات متباین را نیز به فرشتگان نشان داد و مقصود سید این استکه خداوند
احتمال فساد وشر بودن بنی آدم را نفی نکرد ولیکن در همان حال او را دارای خیر فراوان دانست ،در صورتی که شیخ تنهها بهه
اثبات علم و حکمت خداوندی اکتفا میکند .سید(غیب) و مفهوم آن را اسرار آسمانها و زمین قرار مهیدههد وبها ایهن توصهیف
اشارهای غیرمستقیم به مبحث اسما میکند که در آنهنگام جزو اسراری بود که فرشتگان نمیدانستند اما به آدم آموخته شهد
و این اسرار قطعا جز بر خداوند و هرکه خداوند بخواهد روشن و آشکار و بر بقیه پوشیده و نهان است .لیکن شیخ افق دید خهود
را کوتاه کرده،تنها غیب را شامل آنچه که از دیدهها پنهان شده دانسته است .به نظر میرسد نظر سید صحیحتر و عامتهر باشهد.
هردو مفسر دلیل شایستگی آدم برای خالفت را علم بیشتر او از فرشتگان میداننهد و علهم انسهان مزیتهی عظهیم بهرای اشهرف
مخلوقات قرار گرفتن آدم است .ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که سید ،خداوند را عالم به کفر نههان شهیطان دانسهته و
لذا آزمون سجود را برای تصفیه او از فرشتگان و اظهار کفر درونیاش میداند در حالیکه شیخ در اینباره نظری نمیدهد.
 -5-2آیه پنجم
«وَ تِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا تِالَّ تِبْلیسَ أَبى وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ » (بقره(« )34/ویادکن) هنگامی را کهه بهه
فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران بهود»(مکهارم
شیرازی1387 ،ش ،ا.)6
سید شبر در مورد فلسفه و علیت سجود فرشتگان برآدم سه دیهدگاه دارد -1 :بخهاطر وجهود نهور حضهرت محمهد(ا) و اههل
بیت(ع) در صلب آدم و برای بزرگداشت و تکریم شأن آن ذوات مقدسه بود -2 .این سجود ،همزمهان عهالوه بهرتعظیم وتکهریم
معصومین(ع) ،در عرض عبودیت برای خداوند سبحان و طاعت برای آدم(ع) بود -3 .در واق جهت بزرگداشهت شهأن حضهرت
آدم ،و گفته شده که ایشان برای فرشتگان قبله قرار داده شده بود .و بهطور کلی سجود فرشتگان بهرای آدم ،داللتهی بهر برتهری
پیامبران بر فرشتگان(بهطورعام) دارد.
در مورد اینکه چرا در آیه  ،ابلیس همردیف فرشتگان قرار گرفته و مورد خطاب واق شده نیز سید چند نظر را ایهراد مهیکنهد:
 -1دخول او به این خاطر است که از لحا والیت و دوستی از آنهاست،هرچند از جنس آنها نبود -2 .من بهاب تغلیهب آمهده
است و اینکه جنها مأمور بودند با آنها باشند پس با یادکردن افراد دارای شأن واالتر ،از ذکر افراد دارای شأن و منزلهت کمتهر
خودداری شده است ؛ زیرا به دلیل گفتهی باری تعالی (اال ابلیس کان من الجن )..احتمال فرشته بودن ابلیس محال است .سید
میگوید که استکبار به معنای خود بزرگپنداری و برتریجویی در جایی استفاده میشود که شایستگی آن وجود نداشته باشهد.
وی مراد از عبارت(وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ) را ،یا با این اتفاق از آنها شد و یا اینکه این امر در او پنهان بود سپس اکنون ظاهر شهد،
میداند(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
شیخ السعدی نظر خود را در رابطه با این آیه اینگونه مطرح میدارد که؛ بندگان اگردر بعضی مأموریتها ،حکمهت خداونهد بهر
آنها پوشیده ماند ،تنها چیزی که بر آنها واجب است کنار گذاشتن عقل ،اقرار به حکمت خداوندی و تسلیم است با این وجهود
خداوند به شأن فرشتگان اعتنا و با آ موختن آنچه که جاهل به آن بودند به آنان احسان نمود .خداوند در این آیه برتهری آدم بهه
وسیله ی دانشی که به وی اعطا نموده را برای فرشتگان ظاهر نمود و روشن ساخت که علم ،میتواند برترین ویژگهی یهك بنهده
باشد .شیخ معتقد است که؛ در آن زمان که برتری علمی آدم بر همگان آشکار شد ،خداوند بهه فرشهتگان امهر نمهود کهه جههت
تکریم آدم ،سجده کنند .و ذکر این آیه ،به منظور عبرت گرفتن نوع بشر از احواالت پدران انس و جهن و برتهری آدم و بخشهش
خداوند و دشمنی ابلیس با آدم ونسل او از نظر شیخ بسیار مهم است(السعدی1422 ،ق ،ج :1ا.)39

34

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،25مرداد 1400

بررسی و تحلیل
سید شبر سه نظر رایج بین مفسرین شیعه درباره علت سجود فرشتگان برای آدم را ذکر میکند که از میان آن سهه نظریهه ،در
نظریه دوم؛ که همان تعظیم وتکریم آدم میباشد ،با شیخ السعدی مشترک است درحالیکه سید نظهر قطعهی خهود را برنمهی-
گزیند .در بین نظرات منقول در مورد دلیل ذکر همردیف با فرشتگان قرار گرفتن ابلیس  ،علیرغم اینکه سید نظر نهایی خود را
ذکر نکرده و با توجه به رد نظریه سوم ،دو دلیل اول قان کننده به نظر نمیرسند و متاسفانه شیخ نیز چندان متعرض اینگونهه
مباحث نشده و همانند آیات قبل ،سید عمیقتر و گسترده تر از شیخ بحث نموده و شیخ به بحث ظاهر و نیز گهاهی پیهام آیهات
اکتفا نموده است .در مورد ذکر فعل (کان) بهجای افعال(صار) یا (أصبح) و مانند آنها ،نظریهی سید این است که ابلیس از قبل
دچار کفر بوده ولی آن را مکتوم میداشت و در تفسیر آیهی قبل نیز تلویحاً به این نکته پرداخته است .لیکن شهیخ ،بیشهتر بهه
عبرت گرفتن از احواالت و جریانات حاصل و پیام آیات توجه نموده تا آنجا که تسلیم محض بودن برابرخداوند ،احسان خداونهد
به فرشتگان و عبرت از حال آدم و ابلیس را بر بحث های دیگر و شاید مهمتر مقدم داشته است.
 -6-2آیه ششم
«وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَۀَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمینَ» (بقهره« )35/
و گفتیم :ای آدم تو و همسرت در این بهشت ساکن شوید و از هرجای آن که خواستید فراوان و گوارا بخورید و به ایهن درخهت
نزدیك نشوید که از ستمکاران خواهید شد»(انصاریان1395 ،ش ،ا.)6
سید شبر در رابطه با عبارت (وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ) ذکر ضمیر(انت) را جهت تاکید و نیهز بهرای عطهف چیهز
دیگری برآن میداند و مقصود از (زَوْجُكَ) حوا است و اینکه بهطور مستقیم مورد خطاب قرار نگرفته برای ایناست که فهمانده
شود مقصود و مخاطب آدم است و حوا پیرو اوست .مقصود از (الجنه) همان بهشت وعده داده شده و سرای جزاست چرا که غیر
از آن وعده داده نشده است .در روایتی نیز آمده است که باغی از باغهای دنیاست .وی بیان میدارد که هبوط یا معنویست یا به
مفهوم انتقال از مکانی به مکان دیگر است .سید منظور از (رغد) را مقدار فراوان و بیرنج وزحمت خهوردن معنها کهرده اسهت و
مقصود از نزدیك شدن را خوردن از میوهی آن درخت میداند .سید شبر میگوید که :گفته شهده نههی خداونهد در اینجها نههی
تنزیهی بوده و نه نهی تحریمی .در اینکه آن میوه چه بوده اختالف نظر وجود دارد برخی آن را گندم ،بعضی انگهور و یها حتهی
انجیر گفته اند .در روایت نیز آمده است که درخت علم حضرت محمد(ا) و آل محمد(ا) بود که با خوردن آن امیهد رسهیدن
به همان درجه را داشتند .برخی نیز گفته اند درختی است که انواع میوهها را دربرداشت که هرکس از آن به اذن خداوند بخورد
علم اولین و آخرین به وی آموخته خواهد شد و هرکس بی اذن خداوند بخورد از مراد خود ناامید گشته و پروردگارش را عصیان
نموده است(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
و اما شیخ السعدی (رغد) را فراوان و گوا را خوردن معنا کرده است .وی در مورد نوع میوه درخت ،اظهار نظر نکرده و برای ذکهر
آن فائدهای ندیده است .وی میگوید که نهی خداوند با توجه به عبارت(فَتَکُونا مِنَ الظَّهالِمینَ) تحریمهی بهوده زیهرا بهر آن ظلهم
مترتب است و هدف از نهی آنها امتحان و آزمایش بوده است(السعدی1422 ،ق ،ج ،1ا.)39
بررسی و تحلیل
در قدم اول و از مهمترین بحثها این است که سید بهشت مذکور را همان بهشت موعود میداند اما علیرغم ایهن موضهوع  ،بهه
روایتی مخالف نظر خود اشاره می کند لیکن نظرش غیر از آن است و این تقریباً با نظر بسیاری از مفسران شهیعه و نیهز روایهات
مأثور متفاوت است و لذا میتوان گفت که در اینباره سید اشتباه نموده است (.در فصل سهوم مفصهلتهر ابعهاد و نظرهها ،مهورد
بررسی قرار میگرفتند).
سید هبوط را بهتر معنا میکند چرا که طبق نظر او آدم از بهشت به زمین پایین آمهد در حهالیکهه شهیخ متاسهفانه وارد ایهن
مبحث نشده و ترجیح داده از کنار آنها بگذرد و جالبتر آنکه بحث میوهی ممنوعه را نیز بیان نکرده و آن را بیفایده دانسهته
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است .هر دو در معنای(رغد) متفق القول هستند .و در مبحث نوع میوه ،سید مفصلتر ورود کرده و ابتدا طبق ظهاهر آن را یکهی
از سه نوع گندم ،انجیر یا انگور می داند سپس با توجه و استفاده از روایات معصومین ،متعرض بحث باطنی شده و آن درخهت را
فضل محمد و آل محمد(علیهم السالم) میداند و نظریه دوم وی این است که آن درخت ،درخهت علهم اولهین و آخهرین بها اذن
خداوند است.
مبحث مهم بعدی که ریشه در اعتقادات کالمی دو مهذهب دارد بحهث عصهمت آدم و نهوع نههی خداونهد اسهت .خالصههی آن
همانطور که قبال گذشت این است که سیدشبر برطبق اصول خود نهی خداونهد را نههی تنزیههی( وبهه قهول عالمهه طباطبهایی
ارشادی) میداند به این مفهوم که با ترک این نهی حرامی به وقوع نمیپیوست بلکه کاری انجام میشد که در شأن آن حضهرت
و مقامشان نبود و حاوی پیامدهای سوئی بود .درواق نهی خداوند به حضرت آدم بهخاطر خودشان بود تها در جایگهاه خودشهان
باقی بمانند ولیکن وسوسه شدند و آنچه نباید میشد ،شد و به خویشتن ستم نمودند و به زمین هبوط کردند .در حهالیکهه بها
استدالل شیخ که به عبارت(فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمینَ) استناد نموده نهی خداوند تحریمی قلمداد شده و آدم ،دچار گنهاه و گنهاهکهار
قلمداد شده که این نظر ،براساس اعتقادات عامه و برخالف اصول و اعتقادات تشی است.
 -7-2آیه هفتم
ُسهتَقَرٌّ وَ مَتهاعٌ تِلهى حهینٍ»
«فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِهی الْهأَرْضِ م ْ
(بقره « )36/پس شیطان آن دو را دربارهی آن(درخت) منحرف نمود و از آنچه در آن بودندبیرونشان کرد و گفتیم :پهایین رویهد
شما دشمن یکدیگرید و تامدتی در زمین قرارگاه و معیشتی خواهید داشت»(بهرام پور1391،ش :ا.)6
سید شبر معتقد است با توجه به کلمه ( فَأَزَلَّهُمَا) ،شیطان آن دو را به سبب درخت ،دچار لغزش نمود .یا اینکه از بهشت آن دو
را بیرون افکند که معنای دوم مؤید روایت قرائت حمزه است که آن را (فَأَزَلَّهُمَا) خوانده است کهه از ریشههی (زوال) است.سهید
بیان میکند که در مورد نحوهی ورود ابلیس و صحبت کردن با آنها اختالف است و آن اختالفات را ایهنگونهه بیهان مهیکنهد:
الف)اینکه خداوند ابلیس را از ورود با کرامت مانند آنچه که با فرشتگان وارد میشد منه فرمهود ولهی از جههت وسوسهه بهرای
امتحان آدم و حوا مورد من قرار نگرفت  .ب) ابلیس نزد در ایستاد و با آن دو صحبت کرد .ج)ابلیس وارد دهان مار شد و با مهار
وارد شد و به نزد آدم و حوا رفت .د) ابلیس با آدم و حوا از زمین صحبت نمود .سید میگوید کهه خداونهد آنهها را از بهشهت و
ْضهکُمْ لِهبَعْضٍ عَهدُوٌّ) را سهید
کرامت خارج نمود و هبوط یا از بهشت بوده است یا بهطور معنوی که نزول مرتبه است .عبارت(بَع ُ
اشاره به دشمنی آدم و حوا و فرزندانشان با ابلیس و مار و فرزندانشان میداند .وی منظوراز قید (تِلى حینٍ) را ،تا مرگ و قیامهت
میداند(شبّر1431 ،ق ،ج :1ا.)68
نظر شیخ سعدی در این آیه بدین قرار است :عبارت(بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)یعنی :آدم ونسلش دشهمن ابلهیس و نسهل او هسهتند و
روشن است که دشمن به ضرر دشمن خود عمل میکند و برای شر و ضرر وضربه زدن به او و محروم ساختن او از نیکهی از ههر
روشی دریغ نمیکند پس در ضمن این آیه ،هشدار دوری بنیآدم از شیطان وجود دارد .عبارت(وَ مَتاعٌ تِلهى حهینٍ) را اشهاره بهه
بهرهمندی از زندگی دنیوی تا مدت اتمام عمرمیداند ،لذا موقت بودن زندگی دنیها را روشهن مهیسازد(السهعدی1422 ،ق ،ج،1
ا.)39
بررسی و تحلیل
سید در رابطه با معنای(فَأَزَلَّهُمَا) و دو روایت متفاوت آن دو احتمال را بررسی میکند .سید چند احتمال دربارهی نحهوهی تکلهم
و وسوسهی ابلیس با آدم و حوا را بررسی میکند که مورد الف قابل اعتناست .در مورد ب معلهوم نیسهت سهند اسهتدالل سهید
چیست و منب این سخن کجاست  ،مورد ج نیز از داستانهای تورات است و روایات ما مؤید آن نیست و یها اگهر باشهد ضهعیف
است .مورد د نیز احتمال بعیدیست و غیر عقالنی بهنظر میرسد .در مورد هبوط ،شیخ متاسفانه نظری ندارد اما سید هردو نظهر
ممکن را ارائه داده که با توجه به قرائن و نظرات پیشینیان ،هردو نظریه درست است .دربارهی عبارت(بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) هردو
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مفسر اشتراک نظر دارند و هردو نیز (حینٍ) را تا زمان مرگ دانستهاند.ولیکن شیخ دربارهی آیهه ،مثهل همیشهه سهطحی بحهث
کرده و وارد بحث های عمیق نشده است.
 -8-2آیه هشتم
«فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ تِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ»(بقره« : )37/سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافهت داشهت(وبا
آنها توبه کرد) و خداوند توبهی او را پذیرفت چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است»(مکارم شیرازی1387 ،ش ،ا.)6
سید شبر ذکر میکند که ابن کثیر(ظاهرا برطبق روایتی) (آدم) را منصوب و (کلمات) را مرفوع دانسته که در ایهن صهورت ایهن
معنی را میدهد که :کلمات به آدم رسیدند .وی میگوید روایات فراوانی آمده که(کلمات)  ،همان «توسل بهه حضهرت محمّهد و
آل محمّد(علیهم السالم)» میباشند و عدهای نیز (کلمات) را عبارت(ربنا ظلمنا انفسنا...الخ) دانستهاند .جملهه ( فَتهابَ عَلَیْههِ) را
سید به معنای اینکه خداوند توبهی آدم را پذیرفت ،میداند .لفظ (التَّوَّابُ) یا به معنای پذیرندهی توبههاست یا بسیار پذیرندهی
توبه است و ذکر صفت (الرَّحیمُ) بعد از وعدهای که برای توبه کننده مبنی بر احسان به همراه عفو(گذشت)است ،قرار دارد(شهبّر،
1431ق ،ج :1ا.)68
شیخ السعدی میگوید ( :فَتَلَقَّى آدَمُ)یعنی؛ دریافت کرد ،مورد تلقین قرار گرفت یا خداونهد بهه او الههام کهرد .و(کَلِمهاتٍ) گفتهار
حضرت آدم(ع) (ربنا ظلمنا انفسنا)...است که به گناه خویش اعتراف کرد و از خداوند درخواست آمرزش کرد( .تِنَّهُ هُوَ التَّهوَّابُ) را
شیخ السعدی برای کسی می داند که به سوی او بازگردد و توبه کند .وبرای توبه خداوند دو نهوع و یها درجهه قائهل اسهت :ابتهدا
توفیق آن(را به کسی دادن) ،و سپس پذیرش توبه در صورتی که شروط آن حاصل شود .سید میگوید که ذکر صفت( الرَّحیمُ) ،
بعد از تواب بودن خداوند به معنای ایناست که در این موض رحمت خداوند به کسی میرسد که موفق به توبه شده و خداونهد
از گناهان او درگذشته و او را بخشیده است(السعدی1422 ،ق ،ج ،1ا.)39
بررسی و تحلیل
سید درمورد مفهوم (کلمات) با استناد به روایات رسیده از اهل بیت (ع) آن را توسل به اهل بیت میدانهد ،در مقابهل شهیخ بها
استناد به آیات قرآن و تکمیل مباحث در سوره اعراف ،کلمات را استغفار و دعای توبه حضرت آدم و حوا کهه در آیهه  23اعهراف
آمده میداند .به نظر نگارنده تفسیر هردو میتواند درست باشد و هر دو دیدگاه جزو کلمات بودهاند ،ولیکن در ابعهادی مختلهف.
سید هم با اینکه نظر اولیه و اصلی او توسل به محمد و آل محمد(ا) است ولیکن نظریه دوم را ذکر کرده و آن را دور از انتظار
ندانسته است .در ادامه هردو مفسر در مفهوم(التواب) تقریبا اشتراک نظر دارند ،جز اینکه شیخ نظر و دیدگاه دقیقتری نسهبت
به سید ارائه داده است .دربارهی صفت (الرحیم) نیز مطالب مشابه و مشترکی دارند جز اینکهه هرکهدام بهه روش خهود چیهزی
متفاوتتر نیز به گفتههای خویش اضافه کرده است.
 -9-2آیات نهم و دهم
«قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدىً فَمَنْ تَبِ َ هُدایَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره« )38/وَ الَّذینَ کَفَهرُوا وَ
کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ»(بقره« : )39/گفتیم همگی از آن (مرتبه و مقام) فرود آیید ،چون از سوی من
هدایتی برای شما آمد پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی برآنان است و نه اندوهگین شهوند( )38و آنهان کهه کهافر
شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل آتشاند و در آن ماندگار((»)39بهرام پور1391 ،ش ،ا.)6
به نظر سید شبر ،تکرار هبوط در این آیه یا به خاطر تاکید است یا به دلیل اختالف دو حالت به طوری که اولی هبوطی قلمهداد
می شود که با دشمن دانستن همراه شده و هبوط دوم ،هبوطی برای تکلیف است و یا اینکه ،مورد اول مطلق هبوط است و دوم
به معنای این است که کسی بر دیگری پیشی نمیگیرد( وبا هم صورت گرفته است) نیز گفته شده که اولی از بهشت ،به آسمان
دنیاست و دومی از آسمان به زمین است .سید بیان میدارد که هدایت توسط پیامبر یا کتاب آسمانی صورت میگیهرد و آمهدن
حرف شك نیز برای آن است که آوردن(هُدىً) منوط به اقتضای عقل و وجوب ایمان به خداست اگر چهه رسهولی آن را نیهاورده
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باشد و هُدایَ دوم تکرار شده با اینکه به طور طبیعی باید قبل از هدای اول باشد زیرا به صورت مشهمول عقلهی و نقلهی اعهم از
هدای اولی است .نیزمعتقد است که عبارت(وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ) مربوط به هنگام مرگ ههدایت شهدگان است(شهبّر1431 ،ق ،ج:1
ا.)68
از نظر شیخ السعدی ،تکرار اهباط برای این استکه بر آن ،آنچه را که در آیه یادآور شده ،مترتهب کنهد .وی در مهورد ههدایت
می گوید که ؛ هدایت عبارت است از پیامبر و کتابی که مبعوث و ارسال شوند .پس معنی عبارت(فَمَنْ تَبِ َ هُهدایَ) یعنهی کسهی
که به پیامبران و کتابهای آس مانی ایمان آورد و هدایت شد .خداوند به پیروان هدایت ،چهار چیز را وعده داده است :نفی ترس
و اندوه که تفاوت بین ترس و اندوه آن است که امر ناپسند اگر گذشته باشد اندوه به بار میآورد و اگر مهورد انتظهار باشهد و بهه
وقوع نپیوسته باشد ترس به بار خواهد آورد پس هردو را از هرکس که از هدایتش پیروی کند نفی میکند و اگر نفی شهود ضهد
آنها حاصل می شود و آن امنیت تام است و نیز چنین است نفی گمراهی و بدبختی از پیروان هدایتش و اگهر نفهی شهوند ضهد
آنها ثابت می شود یعنی هدایت و سعادت .پس هر کس که هدایتش را پیروی کند برای او امنیت و سعادت دنیوی و اخهروی و
هدایت حاصل میشود و از او هر ناپسندی از ترس و اندوه و گمراهی و بدبختی نفی شده و آنچه که مورد پسهند اسهت بهه بهار
میآید(السعدی 1422،ق ،ج ،1ا.)39
بررسی و تحلیل
هردو مفسر تکرار هبوط را از نظر دور نداشتهاند با بیان تفاوت آنها که سید بیشتر بحث کرده و نظر داده و شیخ تنهها بهه ایهن
نظر اکتفا کرده که هبوط دوم را تاکید بر اول دانسته است و از بین نظرات سه گانهی سید  ،نظر دوم صحیحتر به نظر میآید.در
مورد معنای هدایت هردو اتفاق نظر دارند ولی سید بیشتر توضیح داده است .در رابطه با تبعهات پیهروی از ههدایت سهید کهامال
موجز و مختصر از کنار آن رد شده است اما ،شیخ بنا به سبك خود که هر جا الزم ببیند مباحث تربیتی خهود از پیهام آیهات را
پیش میکشد ،در اینجا نیز به حد کافی و وافی بحثی بس مفید داشته است.

نتیجه گیری
سید شبر در مورد اسما  ،نظر واحدی را بیان میکند که اگرچه میتواند صحیح باشد ولیکن در میان مفسهران قبهل و بعهد از او
نظرات متفاوتی نیز ارائه شده است؛ وی اسما را به اسما اهلل تفسیر کرده است.
سید شبر در مورد سجود فرشتگان نظر متفاوتی نسبت به سایر مفسران ارائه میکند و مهیگویهد کهه؛ علهت سهجود فرشهتگان
تعظیم ذات مقدس معصومین و تکریم آدم ،بهدلیل حمل نور آنها در صلب خویش است ،این نظر شاید بتواند درست باشد ولی
به نظر محقق سجود برای آدم ،در عرض عبودیت و فرمانبرداری فرشتگان از خداوند میتواند صحیحترین نظریه باشد .وی مهی-
گوید که بهطور کلی سجود فرشتگان برای آدم ،داللتی بر برتری پیامبران بر فرشتگان(بهطورعهام) دارد در حهالیکهه آدم(ع) در
بدو خلقت پیامبر نامگذاری نشده بلکه ،برای فرشتگان ،خلیفة خداوند بر روی زمین معرفی شد در نتیجه این گفتار سهید جهای
بسی درنگ دارد.
نیز باتوجه به عقاید و باورهای تشی و مبانی مستدل عقلی بهشت آدم نمیتواند بهشت موعود اخروی باشد ،زیرا بهشت موعود:
الف) مربوط به آخرت است حال آن که ،آخرت هنوز آفریده نشده است .ب) بهشت موعود خروج ناپذیر است.ج)در بهشت موعود
تکلیفی وجود ندارد .د) بنا بر نص صریح قرآن در بهشت موعود هیچ گناه یا عمل گناه آلود و یا حتی ترک اولی به وقهوع نمهی-
پیوندد .علیرغم این که عالوه بر هبوط مکانی ،هبوط معنوی نیز حاصل شد .اما از بین مفسرین جز سید شبر ،کسی به این نکته
اشاره نکرده است؛ در نتیجه به نظر میرسد که سید در این نظریه ،پیشتاز باشد.

38

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،25مرداد 1400

با توجه به آنچه ذکر گردید و براساس عقیدۀ شیعه و اینکه این تحقیق مبنای سنجش سره از ناسره و حهق از باطهل را کهالم و
سیرهی اهل بیت و نظرات علمای پیرو آنها قرار داده لذا اکثر قریب به اتفاق نظرات شیخ السهعدی کهه پایههگهذار آن اصهول و
عقاید اهل تسنن و مفسران پیشین میباشند ،با نظرات ذوات مقدسهی معصومین مغایرت دارد .چرا که به طور مثال تنها تهرک
اولی ندانستن خوردن از میوه برای آدم و گناه کار پنداشتن وی در مذهب عامه که شیخ نیز از آن پیروی کرده است ،خود مهی-
تواند برداشت ها ،سوالها و حتی لغزشهای فکری بسیاری از جمله عصمت قائل نشدن برای پیامبران را به همراه داشهته باشهد
در حالیکه طبق آنچه در مورد عصمت بیان گردید نهی خداوند نهی ارشادی بوده و آدم گناهی مرتکب نشده است.
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