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 00/5/9011: تاریخ   50جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

کسانی هستند که هدایت را دادند، ضاللت را گرفتند. این تجارت سودمندی  1بر خالف متقين سياق 2سياق

 .کنند برای آنها نيست و اینها بر سبيل هدایت حرکت نمی

فرماید مَثل اینها مانند مَثل کسی است که  در فراز آخر این سياق خدا برای آنها مَثلی مطرح کرد. خدا می

برد و آنها را در ظلمات  کند، خداوند نور آنها را از بين می او را روشن می افروزد، به محض اینکه آتش اطراف آتشی برمی

خواهد یک  . آدمی را فرض کنيد که می«﴾1۱﴿ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ»بينند؛  ای که نمی کند به گونه رها می

وزد  ، بادی میق نگرفته که این آتش پابرجا بماندمحيط تاریکی را با آتش برای خود روشن کند. اما اراده خدا بر این تعل

خواهد آتش را روشن کند، با بادی، با بارانی خدا این آتش را خاموش  بار که می . هرکند و این آتش را خاموش می

خواهند با ادعای ایمان به خدا و قيامت به نحوی  اینطوری است. می يت اینها در قبال اسالم و پيامبر)ص(. وضع کند می

و قرآن بشوند. خدا هم اراده  )ص(خواهند تسليم پيامبر کنند. نمی ک آتشی برای روشن کردن اطراف خویش برپای

این،  فرموده که این آتش را خاموش کند، خدا اراده کرده اجازه ندهد اینها بتوانند برای خود موقعيت نورانی رقم بزنند

 ود را در محيط نورانی قرار دهند و در محيط نورانی جلوه دهنددهد که در تالشند خ تحير و سرگردانی آنها را نشان می

 .دهد بدون ایمان به پيامبر صلی اهلل عليه و آله! خدا هم اجازه نمی

ی آورده، رعد و برق ایجاد کرده، مانند رعد و برق آسمانی که در آن تاریکی است، ابر است و تاریکمَثل بعدی: 

ایجاد کرده و شدت برق چشمانشان را خيره کرده است. یک لحظه که برق  ضا تاریک است. صدای رعد، وحشت مرگف

شود، دومرتبه باید بایستند. تاریکی از یک سو، وحشت رعد از یک  دارند اما بالفاصله خاموش می زند، یک قدمی برمی می

یک وضعيتی  ،دیگراز سوی  جا ظه روشن شدن و خاموش شدن همه سو، تحير ناشی از آن برق خيره کننده که یک لح

کنند، خداست که  کنند مردم را دارند مسخره می . اینها برخالف اینکه خيال میقرار داده که سردرگم و حيران شدند

خواهند در  دهند و می شود، یک حرکتی به خودشان می . هربار که آیاتی از قرآن نازل میا به استهزاء گرفته استرآنها 

 .روند گيرند و در تحير فرو می فاصله در تاریکی قرار میبرابرش یک موضعی بگيرند اما بال

 .11تا  ۱فراز دوم است؛ آیه فراز اصلی  بندی: فراز اول مقدمه، فراز آخر هم یک مَثل است. جمع

ایشان مدعيانی خدعه گر و بيماردل هستند، مفسدانی مدعی اصالحگری هستند، ایمان به شرح عنوان: 

 کنند. تظاهر به ایمان میو ، را دارند و قصد استهزای مومنان خوانند را سفيهانه می پيامبر)ص(

 12 تا 12سیاق سوم آیات 

لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ »فرمود:  22 بعد جلوتر در آیه ،ای مردم عبادت کنيد پروردگارتان را: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ»

به همان مردمی که خدا فرموده بود  «فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍوَإِنْ کُنْتُمْ » :. بعد هم فرمود«أَنْدَادًا
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، فرمود اگر شک دارید در آنچه که بر بنده خودمان نازل و برای پروردگارتان انداد قرار ندهيد پروردگارتان را بپرستيد

هم ادامه یافته و  22همان آیات تحدی است که این تحدی در آیه ای بياورید مانند آنچه او آورده است که  سوره ،کردیم

« بَشِّرِ الَّذِینَ»و « إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ»انذار است و  22است. چرا؟ چون  22هم نقطه مقابل آیه  22آیه 

إِنَّ اللَّهَ لَا »  21بحث پيش ميرود. آیه  22ست. تا آیه ا 22مکمل آیه  22تبشير است. تبشير مقابل انذار است. لذا آیه 

نيست یا ادامه بحث تحدی نيست. « یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ»دیگر ادامه بحث  «فَوْقَهَا...یَسْتَحْيِی أَنْ 

آمده است و این  «لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا» و« بَّکُمُاعْبُدُوا رَ»به مناسبت بحث  22تا آیه  22خود بحث تحدی یعنی آیه 

 .بندی شده است جمع 22و تبشير آیه  22بحث تحدی با انذار آیه 

ای را  لهئفضای سخن این آیات را به خوبی درک کنيم. ببينيم آیات چه مس الزم است بندی در مقام جمع

در مقابل این فضای سخن است:  «اعْبُدُوا رَبَّکُمُ»شوید  بخوانيد متوجه میرا  22تا  21خواهد حل کند. اگر شما آیات  می

کرد این بود که مردم بخواهند برای اهلل قائل به انداد شوند.  . یعنی مشکلی که مردم را تهدید می«لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا»

ظور از انداد اما من داد برای خدا شویم. ندّ یعنی شریکباید با کمک همين سياق متوجه معنای اعتقاد به انداد یا جعل ان

اگر  «وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا»: ، خدا به مردم فرمود«لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا»ذیل  دراینجا دقيقا چيست؟

شک  نشود که ممکن است در قرآ به مردمی گقته می «أَنْدَادًالَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ »، در حقيقت خطاب شک در قرآن دارید

مراقبت از این است که مردم بخواهند در قرآن شک کنند و در نتيجه به پيامبر  «لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا»پس  کنند.

نداد و شریک برای و قرآن، مساوی جعل ا ند. مگر ایمان نياوردن به پيامبر)ص(و قرآن کریم ایمان نياور اسالم)ص(

زنند.  ، دم از هدایت و دم از راه زندگی میکنند افتد. در جامعه افرادی دارند تبليغ می خداست؟ دقيقا همين اتفاق می

گوید از طرف خدا آیات به من وحی شده است، سمت دیگر کافرانی هستند که  است که می یک طرف پيغمبر)ص(

وَإِذَا قِيلَ » ، اینها معتقد هستند ایمان مردم ایمانی است سفيهانه«هَ وَالَّذِینَ آمَنُوایُخَادِعُونَ اللَّ»دهند می مردم را فریب 

ای مردم ما که به خدا و کنند.  را ایمان سفيهانه معرفی می . اینها ایمان به پيامبر)ص(«قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ...

د. یک طرف این اینجا مردم در یک دو راهی هستن این پيغمبر ایمان بياوریم؟قيامت ایمان داریم، چه نيازی است که به 

 «اعْبُدُوا رَبَّکُمُ»حقانيت قرآن و در نتيجه پيغمبر را به عنوان رسول الهی بپذیرند. این مصداق دوراهی این است که 

گر مردم در مقابل این کافران  ا، گوش دهندگر  این کافران خدعهحرفهای است. طرف دیگر این دوراهی این است که به 

افتد؟ جعل انداد در مسئله  شود مصداق جعل انداد برای خدا. جعل انداد در کدام الیه اتفاق می تاثير پذیر شوند، این می

اگر شما به رسول ایمان  .رسول فرستاده است ،، جعل انداد در مسئله هدایت است. خدا برای هدایتخالقيت نيست

خواهند بگویند به رسول نباید ایمان بياورید، اگر به رقبای  او در صحنه اجتماع، کافرانی که می نياورید و به رقبای

شود به ایمان به اهلل رسيد، جعل انداد برای خداست.  از قِبل ایمان به این رقبا، می درسول ایمان آوردید و مدعی شدی

دادی که خدا او را به عنوان واسطه هدایت قرار نداده چون شما کسی را بين خودت و خدا واسطه هدایت و سعادت قرار 

. خدا آنها را به رسميت نشناخته است، این نوعی او را واسطه هدایت کرده است ست. خدا با انزال قرآن به پيغمبر)ص(ا

ه ک است 22و  21زند. فراز اول  در دو فراز با مردم حرف میخدا  ،در این دوراهیشرک است. شرک در حوزه هدایت. 

کند  است که تحدی می 22تا  22گوید شما باید خدا را بپرستيد و نباید برای خدا قائل به انداد شوید. فراز دوم آیه  می

 ایمان بياورند و از شرّ انداد نجات پيدا کنند.  ت حقانيت قرآن تا مردم به پيغمبر)ص(برای اثبا
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مَّا نَزَّلْنَا عَلَى وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِ» !آی مردم :دکن اگر مردم بگویند ما شک کردیم، خدا مردم را راهنمایی می

بروید « أْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِفَ» ؟سندی که به پيامبر دادیم، این سند حقی است یا نيست این اگر شک دارید« عَبْدِنَا

خب آقا این چه شکی است، که  !بياوریدمثل پيامبر هستند، از آنها سوره بگيرید و کنيد  خيال میسراغ آن کسانی که 

اند که  گری ایستاده یک طرفش پيامبری ایستاده است، که سوره سوره سند حقانيت دارد، طرف دیگرش مدعيان خدعه

این چه  ؟ها و با سند حقانيت پيامبر مقایسه شود شان ندارند، تا بخواهد با این سوره هيچ سند حقانيتی حتی در دست

د من بين این کاال و آن کاال شک کردم، این کاال همه چيزش تمام است، استانداردهای داخلی، گوی می !شکی است

هم هيچی ندارد، نه برندی، نه برچسبی، هيچ چيز  کاال خارجی کامل، دقيق، امتيازات فراوان، همه چيز دارد، این یکی

  ؟آخر این چه شکی است !من بين این دو تا شک کردم ،ندارد

 مدعيان این با را پيامبر !کنيد؟می مقایسه  هرا با چ هچ بفرمایدخواهد  در واقع خدا در این آیات تحدی می

  !؟بکنيد مقایسه خواهيد می دروغين

گوید ای مگس  چون می! البته هرگز انجام نخواهيد داد« وَلَنْ تَفْعَلُوا»که  اگرهمچنين کاری را انجام ندادید،

پس مراقب  کند هائسندی قابل مقایسه با سندهای قرآنی ار تواند اصالً کسی نمی !توستعرصه سيمرغ نه جوالنگه 

 بکشانند.به سمت آتش  تا شما راباشيد تحت تاثير این کافران قرار نگيرید 

 پرهيز و خداپرستی به شدند دعوت مردم 22 و 21 آیه  درپس  .22های بعدی تا آخر آیه  بحث تبشير و و بعد

  .شد کریم قرآن به  و در فراز بعدی برای این مسئله تحدی شد، تحدی .ی خدابرا انداد جعل از

 ،دعوت مردم به خداپرستی، که ظهور آن در ایمان به پيامبر و قرآن است و نهی مردم از جعل انداد برای خدا

 .همراه با تحدی در این راستا و نهی و انذار و تبشير ،رش در پيروی از کافران مدعی استظهوکه 

دعوت مردم به خداپرستی  :آنچه که هدف است ،، قسمت اصلیاستآن قسمت تحدی، قسمت فرعی این سياق 

ترک ایمان که با برای خداست  جعل انداد ازکند و پرهيز دادن مردم  پيامبر و قرآن تحقق پيدا میبه است که با ایمان 

 کند.  یکافران تحقق پيدا ماز و در واقع تأثير پذیرفتن به پيامبر و قرآن 

 1۲ و 1۲سیاق چهارم آیات 

مطرح  21 آخر آیه شرح فاسقينی است که در 2۲آیه ، «یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً إِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَحْيِی أَنْ» 21آیه 

در واقع این دو آیه دارند با ذکر یک « مِيثَاقِهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ ﴾21﴿ وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ»: شد

 پردازد. تر و مهمتری می راهبردییک مسئلة های قرآن، به بيان  مثل بارةای در مسئله

ثُمَّ إِلَيْهِ  کَيْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاکُمْ ثُمَّ یُمِيتُکُمْ ثُمَّ یُحْيِيکُمْ»: نگاه کنيداگر را  2۱آیه  اما

شما مرده بودید! مردگانی  «بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًاکَيْفَ تَکْفُرُونَ »در حالی که  ؟چطور کفر به اهلل می ورزید «﴾2۱﴿ تُرْجَعُونَ

ثُمَّ إِلَيْهِ » کند، را زنده میبعد شما « ثُمَّ یُحْيِيکُمْ» ميراند، بعد شما را می« ثُمَّ یُمِيتُکُمْ» تان کرد، زنده« فَأَحْيَاکُمْ»بودید! 

  .شوید سپس به سوی او بازگردانده می «تُرْجَعُونَ
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وَیُفْسِدُونَ فِی ... الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ » که 2۲را اگر با آیه « کَيْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ» ببينيد این

 شروع «کَيْفَ تَکْفُرُونَ» ،است« إِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَحْيِی»ة بحث که تکمل 2۲نه بر خالف آیه  مبيني می مکني مقایسه «الْأَرْضِ

 21خودش ندارد و سرآغاز زیر سوال بردن کفر انسان است در حالی که آیه  اتصال ادبی لفظی با آیه قبل از است. جدید

اهبردی درباره مسئله ر ،ثل به عنوان نمونه عنوان شدهالبته م ،است قرآن های مثل مورد در راهبردی مسئله  یک 2۲و 

 .خود قرآن کریم است

وقتی خدا مثلی را  :است، فضای سخن این استشده مشخص  دقيقاً 21آیه  در 2۲و  21فضای سخن آیه 

مثل زدن خدا در قرآن را بهانه  خواهند یعنی می؟ «أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًامَاذَا »: می گویند« کَفَرُوا الَّذِینَ» کند، مطرح می

. خوب دقت کنيد، این سياق در حقيقت کریم قرآن حقانيت بردن سوال زیر  قرار دهند، دستاویزی قرار بدهند برای

برای مبحثی که در گذشته وجود داشته است. خدا در سياق قبلی بيان فرمود مردم  ست یک تبصره، تکمله، تتمه ای

ای دارند  حاال یک عده، و برای تامين این منظور تحدی فرمود ،تان و برای او جعل انداد نکنيدایمان بياورید به پروردگار

ها،  د. گشتند رسيدند به مثلنخواهند یک دستاویزی برای انکار حقانيت قرآن پيدا کن کنند، می بهانه جویی می

ها در قرآن نشان دهنده این مطلب است که اینها از طرف خدا نيامده است.  وجود همين مثل گویند نگاه کن اصالً می

این مسائل کالن اجتماعی و مسائل  :خواهند بگویند سئله است. گویا میدر نگاه آنها مثل زدن نوعی کوچک کردن م

؟ مثل بزنيد خواهيد طبيعی میو  های دم دستی به این الفاظ دم دستی و صحنه راهبردی و مسائل اعتقادی را چطور

 زیر سوال ببرند.  را آنقرحقانيت  و خواهند یک شانتاژ خبری درست کنند می

خدا از مثل زدن به  ،ها را حقير بدانيد خواهيد مثل میاگر شما  ؟دهد حاال خدا چطور جواب این شانتاژ را می

چيزی که در حقارت و  یعنی به یک پشه و یک، و حتی باالتر از پشه در کوچک بودن« فَمَا فَوْقَهَا» یک پشه حتی،

خواهم  می .خدا در مثل زدن به اینگونه چيزها استحيایی ندارد !، یعنی از پشه هم کمترباالتر استکوچکی از پشه هم 

قرآن  مثل زدم تا کسانی که لياقت ایمان به .اش را دست بگيرد و برود او بهانه ،بهانه پيدا کند فرار کند یک دارد بنا آنکه

ها را با  ها را با این مثل گمراه کنم و خيلی خواستم خيلی ،جدا کنم را ندارند، از کسانی که لياقت ایمان به قرآن دارند

فقط فاسقان را، فاسقان چه کسانی  ؟دانيد با این مثل چه کسانی را می خواهم گمراه کنم اما می .این مثل هدایت کنم

 هستند؟

مْ لَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ»؟ دو سياق در آید می یادتان «یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ»بله  است؟کدام کلمه برای شما آشنا 

شد، خدا در  گر گفته می این خطاب به همان کافران خدعه. مفسد نيستيم ما ،گفتند ما مصلحيم می «تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ

ای  گر را فراهم کردم، بهانه انحراف و اضالل کافران خدعه ةها، زمين من به وسيله مثل فرماید دهد و می واقع اینجا کد می

از مومنان به  .اینها کسانی هستند که عهد خدا را شکستند ،ام که بروند د را به دستشان دادهخواستن را که آنها می

این عهد را  اینها ،یاری کنيد او را ،دانبيای قبلی عهد گرفته شده بود که هر وقت پيامبری آمد به او ایمان بياوری

با بی  ،اینها قطع کردند ،رسالت متصل باشد ةرشت بود داده دستور خدا «یُوصَلَ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ» شکستند.

ان به پيامبر از ایمان به و با جدا کردن ایم« وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ». رشته هدایت و رسالت را قطع کردند ،ایمانی به قرآن

 .«﴾2۲﴿ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»؛ در زمين فساد ایجاد کردند ،خدا و قيامت
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ن را دستاویز اخدا هم ،خواستند آن را دستاویز ایجاد ریب در مورد قرآن قرار دهند کفار میکه همان چيزی 

 ها در قبال شبهات است.  داد. و این یکی از بهترین نوع پاسخگویی اعالن ضاللت آنها قرار

 دهند.  های قرآن تردیدی به خود راه نمی مثل های قرآن علم دارند و درباره مثلمومنان به حقانيت 

تَکْفُرُونَ کَيْفَ »که اتصالشان معلوم است،  22 و 2۱سياق بعدی است. آیات  22-2۱طبق قواعد اگر نگاه کنيم 

وَهُوَ ....خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ »ورزید کسی است که:  که به آن کفر می آن اهلل «الَّذِی هُوَ ﴾2۱﴿ جَعُونَار....م ُبِاللَّهِ وَکُنْت

 اینها که به هم اتصالشان معلوم است.  «﴾22﴿ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ

حُ بِحَمْدِکَ وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ ....وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً »فرماید:  می 23آیه 

 22به آیه  23خواهم بگویم آیة  شود. می های بعدی که مربوط به حضرت آدم و جعل خليفه می تا بحث «وَنُقَدِّسُ لَکَ

ن است را برای شما خلق کرد؛ هرچه در زمي« يعًاهُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِ»فرماید:  متصل است، چرا؟ می

ای داشت؟  ؛ حاال برای زمين چه برنامه«اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ»خودش به سمت آسمان توجه کرد « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ»

جَاعِلٌ إِنِّی »ا کرد؟ یا فرمود: زمين را به حال خود ره «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِخَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا »خدایی که 

، اصالً جعل خليفه در زمين تکيه «جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةًإِنِّی »، «خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ»؟ ببينيد: «فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً

، اگر بنا بر این بود «جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً»که ( 2)طه/ «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»، «اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ»دارد به 

که خداوند آن ستاد فرماندهی خودش را در زمين قرار بدهد، کانون فرماندهی خودش را به شکل مستقيم در زمين 

، روی آن زندگی کنيم ما قرار استزمين جایگاهی است که ! زمين نبودقرار بدهد دیگر نيازی به خليفه و جانشين در 

من در زمين خليفه قرار دادم، جریان جعل خليفه و « جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةًإِنِّی »بندگی کنيم، امتحان بشویم، 

جانشين برای خدا در زمين تکيه دارد به اینکه زمين با هدف زندگی انسانها به وجود آمد ولی پایگاه و مستقر فرماندهی 

لذا او در زمين برای خود جانشين قرار داد که  ،ایی او آسمانها و باالی آسمانها بودخدا زمين نبود، بله مستقر فرمانرو

را از آیة قبلش « وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ»شود  این جانشين بشود مجرای تحقق ارادة آن فرمانروا در زمين. لذا اصالً نمی

جانشين خدا روی زمين، مجرای فرمانروایی خدا در  جانشين یعنی .جدا کرد، شاهد عدم جدایی یکی واو عطف است

زمين. خليفه در اینجا معنای عامی ندارد که همه بگویند بله تک تک ما خليفه هستيم، نه خير آقا! خدا در هر زمان در 

بقيه باید از  یک خليفه، آنکه خدا جعل کرده یک خليفه است.« جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةًإِنِّی »زمين یک خليفه دارد: 

پس اتصال را با  جانشينی که او برای خودش قرار داده اطاعت کنند، به او ایمان بياورند، تحت فرمان او قرار بگيرند.

  .گویيم ادامه دارد به واو عطف می به لحاظ مفهومی و با توجه« اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ»و با توجه به « الْأَرْضِ»توجه به کلمه 

دارد یک  .یک شروع جدیدی است« وَإِذْ قُلْنَا»به لحاظ سير مفهومی اتصال ندارد و با  22یه به آ 22آیه 

خواهد توضيح بدهد،  دهد و باید به وقتش بگویم چرا آن صحنه را خدا می ای قبل از جعل خليفه را توضيح می صحنه

 است.به عنوان سياق پنجم  22-2۱نظر داشته باشيم که از آیه  پس فعالً این را در

توجه به آیات  ست؛ اما بافضای سخن تا یک حدی مشخص شده، آن هم کفر ورزیدن به خدا 22 و 2۱در آیه 

اعتنایی به  اعتنایی به خليفة خدا، با بی ماهيت کفر ورزیدن به خدا هم مشخص شده، کفر ورزیدن به خدا با بی 23-22

برد. چطور است که من کسی هستم که شما را از خواهد این را زیر سوال ب جانشين خدا، این مسئله است، خدا می
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خواهد منطق جدا کردن ایمان به  تان با من است، می مرگ به حيات آوردم، حيات بعدی شما با من است، برگشت

شود کسی بگوید من به اهلل ایمان دارم، به قيامت هم ایمان دارم، به  رسول از ایمان به اهلل و قيامت را بشکند، چطور می

هفت اسم را، « عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ»اسماء: هر اسمی حقيقت یک آسمان است،  !ایمان ندارم! چطور ممکن است؟رسول 

است که پا در زمين دارد و سر  هفت حقيقتِ هفت آسمان را به آدم تعليم داد، لذا آدم لياقتش برای جانشينی خدا این

خواهم در  فرماید به یاد بياورید که من به مالئکه گفتم می میعرش، متصل است، طبقات وجودیش کامل است،  در

کند؟ ما بهتر هستيم برای این  خواهی کسی را خليفه قرار بدهی که فساد می زمين خليفه قرار بدهم، گفتند خدایا می

« مَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَاوَعَلَّ»منظور! درحالی که از یک چيز غافل بودند و آن اینکه آدم در مسير تعليم اسماء قرار گرفته: 

توانيد جانشينان  اسماء را به مالئکه عرضه کرد، اصالً می« عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَةِثُمَّ »همة اسماء را خدا به آدم آموخت، 

همان مقداری که « ا عَلَّمْتَنَاإِلَّا مَ»ين سعة وجودی نداریم، نگفتند ما چ« کَ لَا عِلْمَ لَنَاقَالُوا سُبْحَانَ»من در زمين باشيد؟ 

آن وقت خدا دستور داد به خليفة خود که « إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ»دانيم،  خودت به ما یاد دادی، همان مقدار ما می

ش است نشان مالئکه آن ظرفيت وجودی خودت را که متصل از فرش تا عر« مُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْقَالَ یَا آدَ»خود را بنما! 

 پنهان بود. گفتيد و چه در دلتان دانم که شما داشتيد چه می و البته من می بده!

ارتباط مستقيم بين توحيد و خالفت که خالفت و نبوت با هم است، یعنی نبوت خبر دادن از خداست برای 

ا، مصداق خليفةاهلل در هر زمانی رسول استقرار خالفت در زمين؛ لذا رسل الهی مکلف بودند به حکومت از جانب خد

يه السالم پایان پيدا با مرگ آدم عل« خَلِيفَةً إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ»خدا در ان زمان است، از آدم آغاز شده ولی ارادة 

 کند. نمی


