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مقدمه
مقالة «آدم و فرشتگان ،بررسی عناصر اساطیری در مآخذ اسـالمی» (عربیکـا1881 ،م،.
ج 916 :96ــ ،)999تـألیف «لـی ان .بـی .چیـنمن» ( ،)Leigh N.B. Chipmanمستشـرق و
محقم یهودی است كه نگاه تطبیقی دربارة ماجرای آفـرینش حضـرت آدم(ع) بـا توجـه بـه

منابع اسالمی و یهودی داشته است .چینمن معتقد اسـت در مقایسـة ایـن موضـوع در منـابع
اسالمی و یهودی مشخص میشود كه منابع اسالمی استنباط اسطورهای فراگیرتـری نسـبت
به منابع یهودی دارند .اشکال عمدهای كـه بـر چیـنمن وارد اسـت ،اسـتفادة نکـردن وی از
منابع شیعی دربارة موضوع خلقت آدم(ع) و واكنش فرشتگان به این مسئله است ،در حـالی
كه منابع شیعی بخش وسیعی از منابع اسالمی را تشکیل میدهند و نمیتوان بـدون مطالعـة

این بخش ،نگرشی كلّی و فراگیر نسبت به موضوعات مختلف داشت ،گرچه مؤلف خـود
را متعهد نکرده است كه بـه منـابع شـیعی مراجعـه كنـد و یـا حتّـی ممکـن اسـت مطالعـات
اسالمی در نگاه خاورشناسان دورة كالسیک و میانی با توجه به منابع سنّی بوده باشـد ،امـا
در این عصر ،الزم است كه مسئلة مذكور با توجه بـه منـابع شـیعی نیـز بررسـی شـود تـا از
منظری جامعتر ،نتیجهای دقیمتر گرفته شود .بر این پایه ،جا دارد كه بـا اسـتناد بـه قـرآن و

روایات معصومان(ع) و مطالعـة برخـی دیگـر از منـابع اسـالمی ،بـهویـژه تفاسـیر شـیعی ،در
جستجوی پاسخ به این پرسش بـرآییم :آیـا آن گونـه كـه چیـنمن مطـرح مـیكنـد ،منـابع
اسالمی دربارة موضوع خلقت آدم و مسائل مرتبط با آن ،برداشت اسـطورهای فراگیرتـری
نسبت به منابع یهودی دارند؟
برای پاسخ به پرسش مذكور ،به نقد و بررسـی پـن /مـورد از مباحـث مطـرح در مقالـة

چینمن پرداخته ایم و در این راستا ،از برخی دیگر از منابع اسالمی و عمـدتاً تفاسـیر شـیعی
قرآن بهره بردهایم و نظر محققان فریقین ،بهویژه مفسران شیعه ـ كه برخاسته از قرآن كریم
و روایات معصومان(ع) است ـ مطرح و در هر مـورد ،پـس از بیـان ایـن نظـرات ،مقایسـه و
آنگاه نقدی اجمالی در جمعبندی كلی نظریهها ارائه شدهاست.
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 .1هویت فرشتگان مخاطب خداوند
اولین مبحثی كه از مقالة چینمن مورد نقد قرار میگیـرد ،هویـت مالئکـهای اسـت كـه
هنگام خلقت آدم(ع) مخطاب خداوند واقع مـی شـوند .6نویسـنده دربـارة مالئکـة مخاطـب
خداوند در هنگام خلقت آدم ،اقوال برخی مفسران اسالمی را نقل كـردهاسـت؛ بـه عنـوان
نمونه ،وی نظر مقاتلبن سلیمان را نقل میكند كه در تفسیر خـود ،فرشـتگانی را مخاطـب
خداوند می داند كه قبالً به سركردگی ابلیس برای جنگ با جنیان بـه زمـین فرسـتاده شـده
بودند؛ چراكه فقط آنها با آنچه كه روی زمین میگذشت ،ارتباط مستقیم داشتند .برخـی
دیگر از مفسران نیز این نظریه را تأییـد مـیكننـد (ر .؛ مقاتـلبـن سـلیمان ،بـیتـا ،ج :6
61ـ67؛ طبری ،بیتا ،ج  999 :6و  .)Chipman, 2002: 435مؤلـف مقالـه مـینویسـد كـه

ابنكثیر در تفسیر خود به دههزار فرشتهای اشـاره مـیكنـد كـه دربـارة آفـرینش آدم(ع) بـه
خداوند اعتراض كردند 1و با آتشی كه از سوی خداوند آمد ،سوختند( 8ر .؛ ابـنكثیـر،
6966ق ،.ج  617 :6و  .)Chipman, 2002: 436همچنین ،وی روایتی را نقل میكنـد كـه
ابن كثیر در تفسیر خویش از امام محمدباقر(ع) آوردهاسـت؛ بـدین مضـمون كـه هـاروت و
9

ماروت فرشتگانی بودند كه آفرینش انسان را از سوی خداوند مـورد پرسـش قـرار دادنـد

(ر .؛ ابنكثیـر6966 ،ق ،.ج  617 :6و  .)Chipman, 2002: 436در منـابع یهـودی ـ آن
گونه كه مؤلف در پاورقی شمارة سیوچهارم مقاله بدان اشاره میكنـد ـ در تلمـود بـابلی،
روایتــی آمــده كــه مشــابه روایــت منقــول از ابــنكثیــر اســت كــه پــیش از ایــن ذكــر شــد

( .)Chipman, 2002: 436همچنین ،وی از «میدراش ابکیر» ( 9)Midrash Abkirروایتـی
را دربارة هاروت و ماروت نقل میكنـد؛ بـدین مضـمون كـه آنـان فرشـتگانی بودنـد كـه
دربارة آفرینش انسان پرسـش كردنـد .در ایـن منبـع یهـودی ،دربـارة هـاروت و مـاروت،
مطالب افزونتری نسبت به روایت منقول از امام محمد باقر(ع) آورده شـده كـه مـورد تأییـد
منابع معتبر اسالمی ،اعمّ از منابع سنّی 1یا شیعی 7نیست؛ به عنـوان مثـال ،چیـنمن بـه نقـل از
این منبع یهودی میگوید« :پس از آنکه هاروت و ماروت بـه زمـین رسـیدند ،بـا اینکـه بـه
آن ها امر شده بود كه از بُت پرستی ،زنا ،قتل و شرب خمر دوری كنند ،اما آنـان بالفاصـله
مغلوب افسونهای زنی زیباروی شدند و مردی را كه شاهد روابط آنان بـا آن زن بـود ،بـه
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قتل رساندند .هاروت و ماروت به انتخاب خود مجازات ایـن جهـان را بـه عـذاب آخـرت
ترجیم دادند و از این رو ،وارونه در چاهی در بابـل آویختـه شـدند» ( Chipman, 2002:

.)436
اكنون به بررسی برخی دیگر از تفاسـیر اسـالمی دربـارة مالئکـة مخاطـب خداونـد در
جریان مذكور می پردازیم .صاحب تفسیر تسنیم در این امر كه مقصود از «المالئکة» ،تمـام
فرشتگان است یا برخی از آنها ،دو نظر مطرح را ذكـر مـیكننـد .ایشـان ابتـدا نظـر شـیخ
طوسی را بر اساس قولی از ابنعبـاس مـیآورنـد؛ بـدین مضـمون كـه فرشـتگان مخاطـب

خداوند و پرسنده از او ،3مالئکهای بودند كه بعد از جنیان در زمین سـاكن شـدند( 6ر .؛
طوسی ،بـیتـا ،ج 688 :6؛ طبرسـی6983 ،ق ،.ج 671 :6؛ سـمرقندی6961 ،ق ،.ج 98 :6؛
فخر رازی6918 ،ق ،.ج 833 :1؛ كاشـانی ،6881 ،ج  696 :6و جـوادی آملـی ،ج .)89 :8
سنس احتمال دیگری را مطرح میكنند ،بدین صورت كه مقصود از «المالئکةة» ،بـه دلیـل
عدم وجود مخصص برای این واژه ،همة فرشتگان هستند (ر .؛ قمی مشـهدی ،6817 ،ج
816 :6؛ كاشانی ،6881 ،ج 698 :6؛ آلوسـی6969 ،ق ،.ج 116 :6؛ فخـر رازی6918 ،ق،.
ج  833 :1و جــوادی آملــی ،ج 89 :8ــ .)89ســرانجام ،نتیجــه مـیگیرنــد كــه گرچــه لفـ
«مالئکه» به شکل جمع و با «الف» و «الم» ذكر شده ،اما افادة عموم آن مورد تأمـل اسـت؛
زیرا آنچه از اعالم الهی برمی آید و آنچـه از پرسـش مالئکـه و از عرضـة اسـماء بـر آنـان

استنباط میشود ،با مطلبی كه از آیة سجود مالئکه 68به دست مـیآیـد ،هماننـد نیسـت ،بـه
دلیل آن كه واهر آیة سجود مالئکه ،استغراق و تعمیم است؛ زیرا همراه دو تأكید «كلّهـم»
و «أجمعون» ذكر شـدهاسـت ،امـا مـوارد مـذكور دیگـر ایـن دو تأكیـد را ندارنـد (ر .؛
جوادی آملی ،ج .)89 :8
از مطالب فوق چنین برداشت میشود كه اگرچه با توجه به قرینـه و تأكیـد موجـود در

آیة شریفة فَسَجَدَ الْمَآلئِکةُ کلهومْ أَجْمَعوونَ( الحجر ،)88/سجود مالئکه بـر آدم(ع) جنبـة
عمومی داشته است ،اما طبم برخی دیگر از آیات قرآن ،مالئکـهای كـه مخطـاب خداونـد
قرار گرفتند و اسماء بر آنها عرضه شد ،همة مالئکه نبودند .بنابراین ،آنچه شیخ طوسی بر
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اساس قولی از ابنعبـاس آورده بـود ،بیشـتر تأییـد مـیشـود؛ یعنـی احتمـاالً آن فرشـتگان

مخاطب خداوند كه از چرایی خلقت آدم(ع) پرسش كردند ،مالئکهای بودنـد كـه پـس از
جنیان ،ساكن زمین شدند.

عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ،روایتی را دربـارة هـاروت و مـاروت از تفسـیر الـدر
المنثور نقل میكند66؛ بدین مضمون كه پیامبر(ص) فرمود :فرشتگان از خداوند دربارة علت
صبر خداوند در مقابل گناهان آدمیـان پرسـش كردنـد .خداونـد نیـز فرمـود :بـرای اینکـه
آدمیان را امتحان كنم ،آنان را عافیت میدهم .فرشتگان گفتنـد :اگـر مـا بـه جـای آدمیـان
قرار داشتیم ،از تو سرپیچی نمیكردیم .خداوند به فرشتگان مـیفرمایـد دو نفـر را از میـان
خود برگزینند .هاروت و ماروت انتخاب شدند و به زمین آمدند ،در حالی كه شـهوت در
وجود آنان قرار گرفت .سنس زنی «زهرهنام» نزد آنان میرود و هـر دو بـه عشـم او دچـار
میشوند و او را به خود دعوت میكنند .زهره شـرط مـیكنـد در صـورتی مـیپـذیرد كـه
اسمی را كه با آن به آسمان میرونـد ،بـه او بیاموزنـد .آن دو نـام خـدا را بـه او آموختنـد.
زمانی كه زهره خواست با گفتن آن اسم به آسمان رود ،خداوند او را بـه شـکل سـتاره ای
درآورد و بـالهــای آن دو ملـک را گرفــت .آن دو از خداونــد درخواسـت توبــه كردنــد.
خداوند فرمود :مخیر هستند انتخاب كنند كـه بـه حـال اول بازگردنـد و در قیامـت عـذاب
شوند یا در دنیا عذاب شوند و در قیامت به حال اول بازگردند .آنان بر این مبنا كه عـذاب
دنیا پایان می گیرد ،آن را پذیرفتند .خداوند آنان را در بابـل ،بـین زمـین و آسـمان وارونـه
ساخت و تا قیامت در عذابند (ر .؛ سـیوطی6989 ،ق ،.ج  681 :6و طباطبـائی6678 ،م،.
ج183 :6ـ .)186عالمه میفرماید كه این روایت ،مطابم خرافاتی است كه یهود گفتهانـد و
نیز شبیه خرافات یونانیان قدیم دربـارة سـتارگان 61اسـت (ر .؛ طباطبـائی6678 ،م ،.ج:6
.)186
با توجه به مطالب فوق ،گرچه در منابع مذكور اهل سنت به روایت هـاروت و مـاروت
اشاره شدهاست ،اما داستانسرایی موجود در منابع یهـودی و بـهاصـطالح ،اسـطورهسـازی
آنان در این زمینه كه شـامل وهـن فرشـتگان 68و نیـز حکایـاتی خرافـی دربـارة چگـونگی
خلقت ستارهها و برخی اجرام آسمانی است ،بسیار پررنگتر مینماید .بـه نظـر عـدهای از
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مفسران ،با توجه به این گونه روایات ،میزان نفوذ یهود در میان مسلمانان ،جعـل روایـات و
اشاعة چشمگیر روایات جعلی در بین مسلمانان از جانب یهود مشخص مـیشـود و نیـز در

این داستانهای خرافی ،توهین به مالئکه مالحظه میگردد ،در حالی كه خداوند در قـرآن
به قداست ساحت و طهارت وجود آنـان از شـر

و معصـیت اشـاره كـرده اسـت (ر .؛

طباطبائی6678 ،م ،.ج .)186 :6بنابراین ،در میـان مفسـران شـیعی در بـاب هویـت مالئکـة
مخاطب خداوند ،حداقل دو مسیر مجزا طـی شـدهاسـت .عـدهای منظـور از «المالئکةة» را
گروهی از فرشتگان میدانند كه پس از جنیان ساكن زمین شدند ،اما برخی دیگر بـه دلیـل
نبودا مخصص برای «المالئکة» ،مراد از آن را همة فرشـتگان دانسـتهانـد .بحثـی كـه دربـارة
«الف» و «الم» در واژة «المالئکة» ارائه شد ،نظـر اول را دربـارة هویـت آن فرشـتگان تأییـد
میكند.

 .2حکمت اعالم خلقت آدم(ع) به فرشتگان
دومین بحث كه در مقالة چینمن مورد نقد است ،دلیل مخاطب قـرار گـرفتن فرشـتگان

از سوی خداونـد هنگـام خلقـت آدم(ع) اسـت .چیـنمن بـا توجـه بـه برخـی منـابع اسـالمی
می گوید كه خداوند آدم را برای آزمون فرشتگان آفرید و از ایـن رو ،بـه تمـام فرشـتگان
آسمان و زمین خبر داد كه میخواهد خلیفهای در زمین قرار دهد (ر .؛ مقدسی ،بـیتـا،
ج  38 :1و  .)Chipman, 2002: 437چینمن میگوید كه در برخـی منـابع یهـودی ،نظیـر

«جنسیس رباه» ( 69)Genesis Rabbahآمـده كـه خداونـد در مقـام مشـورت بـا فرشـتگان
بودهاست ،نه صرفاً اعالم اینکـه مـیخواهـد آدم را خلـم كنـد (.)Chipman, 2002: 434
همچنین ،وی در پاورقی شمارة بیستوهشتم مقاله از قول نویسندة دیگـری مـیگویـد كـه
مواردی از علمای مسلمان نقل شده كه خداوند بـا فرشـتگان مشـورت كـرده اسـت و ایـن
گونه نبوده كه صرفاً به آنها اطالع دهد ،اما این عـده در اقلیـت بـودهانـد .البتـه وی منـابع
مربوط به این نقل قول را در مقالة خود ذكر نکردهاست!.)Ibid( 69
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صاحب تفسیر تسنیم می نویسد« :در زمینة دلیل اخبار فرشتگان از خلقـت آدم از سـوی
خداوند ،چندین نظر در باب این سؤال كه در آگاه كردن مالئکه چه هدفی وجود داشت،
بیان كردهاند؛ از جمله آنکه خداوند میخواهد نشان دهد بزرگی مانع از مشـورت نیسـت»
(ر .؛ كاشــانی ،6881 ،ج 696 :6؛ زحیلــی6963 ،ق ،.ج  688 :6و جــوادی آملــی ،ج :8
 .)37دیگر اینکه به سبب شرّ قلیل نباید خیر كثیر را رها كرد (ر .؛ كاشانی ،6881 ،ج :6
696؛ فخر رازی6918 ،ق ،.ج 866 :1؛ صادقی6981 ،ق ،.ج 139 :6؛ جوادی آملـی ،ج :8
 .)37همچنین ،ممکن است به این معنی باشد كه سؤال از راز خلقت ناپسند نیسـت (ر .؛
رشیدرضا6966 ،م ،.ج199 :6؛ مراغی ،بیتـا ،ج 76 :6و جـوادی آملـی ،ج  .)33 :8دیگـر
اینکه اگر برخی از حکمت های خداوند بـرای فرشـتگان مشـخص نیسـت ،پـس مشـخص
نبودن آن برای انسانهای عادی هم طبیعـی اسـت (ر .؛ رشیدرضـا6966 ،م ،.ج199 :6؛
مراغی ،بیتا ،ج73 :6ـ 76و جوادی آملـی ،6836 ،ج  .)33 :8همچنـین ،مـیتوانـد بـه ایـن
مفهوم باشد كه سَرِ تسلیم فرود آوردن در مقابل امـر الهـی ،بـر شـناخت حکمـت خداونـد
مقدم است (ر .؛ رشیدرضا6966 ،م ،.ج199 :6؛ مراغی ،بیتا ،ج 73 :6و جوادی آملـی،

 ،6836ج  .)36 :8افـزون بــر ایـن ،برخــی آن را بـه معنــای قـوّت قلبــی پیـامبر(ص) در برابــر
مشــركان مـیداننــد ،بــدین ســبب كــه مالئکــه نیــز از خداونــد پرســش مـیكننــد و برهــان
میخواهند (ر .؛ رشیدرضا6966 ،م ،.ج199 :6؛ مراغی ،بیتا ،ج 76 :6و جوادی آملـی،
 ،6836ج  )36 :8و نیز این امر مشـخص مـیكنـد از انتقـاد و اعتـراض نبایـد ابـایی داشـت
(ر .؛ مغنیه6919 ،ق ،.ج  36 :6و جوادی آملی ،6836 ،ج .)68 :8
برخی مفسران نیز معتقدند كه خداوند میخواست خلقت انسان را كه مخلوق ویـژهای

است  ،از آن رو كه ساخت مادّی انسان به بهترین قوام بودهاست (...فی أَحْسَنِ تَقْـوِیم:
61

 ...در نیکوترین اعتدال( التین ))9/و در او روح خدایی دمیده شدهاسـت (...وَ نَفَخْـتو

فِیهِ مِنْ رووحِی ... :...و از روح خود در آن دمیدم( ...الحجر ،))16/به طوری كه پس از
آفرینش انسان ،خداوند به خود تبریک میگویـد (...فَتَبارََ اللَّهو( ...المؤمنـون،))69/

به فرشتگان اعالم كند (ر .؛ قرائتی.)68 :6838 ،
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دیدگاههایی نیز وجود دارد كه اعالم خلقت آدم به فرشتگان را بر اساس آگاه نمـودن
آنان نسبت به برتری برخی از افراد بشر بر ممکنات و نیز از جنبة ارشادی فرشتگان به مقـام
واال و خصوصیات عـالی آن افـراد دانسـتهاسـت (ر .؛ حسـینی همـدانی6989 ،ق ،.ج :6
.)66
در جمعبندی نظریات مطرحشده ،مالحظه میشود كه نظـر برخـی كـه دلیـل مخطـاب
قرار دادن فرشتگان را آزمودن آنها میدانند ،تأیید نشدهاست .همچنین ،چینمن نقل قولی
را مطرح كردهاست ،بر این اساس كه اقلیتی از علمای مسلمان بر این عقیدهاند كه خداوند
در مقام مشورت با فرشتگان برآمده ،ولی چگونگی آن مشورت و منـابع ایـن نقـل قـول را
ذكر نکرده است .افزون بر این ،بر اساس برخی منـابع یهـودی ،خداونـد بـرای مشـورت بـا
فرشتگان ،آنها را مخاطب قرار دادهاست .به نظر میآید دیدگاهی كه در تفاسیر اسـالمی
دربارة مشورت خداوند با فرشتگان مطرح شده ،در محتوا با نظر یهود یکسان نیست؛ یعنـی

از سنخ تضارب آرای مشاوران نبوده ،67بلکه هدف از آن اخبار را طرح شورا و ارائة اصـل

مشورت دانستهاست.

 .3واکنش فرشتگان به اعالم خلقت آدم

(ع)

موضوع دیگری كه در این مقاله دربارة آن بحث میشود ،واكنش فرشتگان بـه اعـالم
خلقت آدم از جانب خداوند اسـت .63در ایـن زمینـه ،چیـنمن بـه برخـی نظریـات از منـابع
اسالمی اشاره می كند و به نقل از طبـری مـی گویـد كـه دلیـل عمـدة مخالفـت فرشـتگان،
گناهانی است كه آدم یا فرزندانش در آینده مرتکب خواهند شد( 66ر .؛ طبری ،بـیتـآ،
ج  996 ،6و  .)Chipman, 2002: 438وی با توجه به آنچه كه از «پیرقـه دــ ربـی الیعـزر»
( 18)Pirqe de-Rabbi Eliezerنقل میكند ،دلیـل اعتـراض فرشـتگان بـه آفـرینش آدم را
«كبر» فرشتگان و حسادت آنان نسبت به آدم بیان مـیكنـد ( .)Chipman, 2002: 438بـه
نظر چینمن ،در منابع یهودی ،واكنش فرشتگان به آفرینش انسان به دو گونـه اسـت ،بـدین
صورت كه شامل مباحثاتی است میان گروههای مختلف فرشتگان در این باب كه آیـا آدم
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باید آفریده شود و نیز تالش بـرای آسـیب رسـاندن بـه او .وی بـه نقـل از «جنسـیس ربـاه»
میگوید:
«ربی شمعون گفت :وقتی قدوس ،مبار باد او ،به آفرینش نخسـتین انسـان
رسید ،فرشتگان مقرب گروهها و دستههایی تشکیل دادند .برخی از ایشان گفتند:

"او آفریده شود" و برخـی از ایشـان گفتنـد" :او آفریـده نشـود" .ایـن سـخن در
راستای آیة "رحمت و راستی با هم جنگیدند و درستی و آرامش با یکدیگر رزم
كردند"( 16مزامیر 11)68:39 ،از كتـاب مقـدس اسـت .رحمـت گفـت" :آفریـده
شود؛ زیرا او اعمال رحیمانه انجام خواهـد داد" .راسـتی گفـت" :آفریـده نشـود؛
زیرا او شیادی تمام عیار اسـت" .درسـتی گفـت" :آفریـده شـود؛ زیـرا او اعمـال
درستکارانه انجام خواهد داد" .آرامش گفت" :آفریده نشود؛ زیرا او انبان سـتیزه
است" .آنگاه ،قدوس ،مبار باد او ،چـه كـرد؟ راسـتی را گرفـت و بـر خـا
افکنــد .آنگــاه فرشــتگان مقــرب در برابــر قــدوس ،مبــار بــاد او ،گفتنــد" :ای
رب األیّام ،چگونه می توانید مُهر خود را [كه راستی است] خفت دهید؟ بگذارید
راستی از خا برخیزد" .این سـخن در راسـتای آیـة "راسـتی از زمـین برویـد"
(مزامیر 18)66:39 ،از كتاب مقدس است» (.)Chipman, 2002: 440

اكنون به بررسی برخی دیگر از منابع اسالمی در این زمینه میپردازیم:
در تفسیر تسنیم دربارة واكنش فرشتگان در برابر خلقت آدم آمده كه در بیشتر تفاسـیر
تصریم شدهاست استفهامی كه در عبارت «أتجعل» مالحظه میشود ،به سـبب اعتـراض یـا
اوهار تفاخر نیست ،بلکه منظور از آن ،استفهام تعجیبی به همراه درخواسـت بیـان حکمـت
ایــن امـــر بــود (ر .؛ طبرســـی6983 ،ق ،.ج 677 :6؛ زمخشـــری6987 ،ق ،.ج 619 :6؛
زحیلــی6963 ،ق ،.ج 688 :6؛ ابــنعاشــور6918 ،ق ،.ج 833 :6؛ طباطبــائی6678 ،م ،.ج:6
669؛ فخــر رازی6918 ،ق ،.ج 866 :1؛ آلوســی6969 ،ق ،.ج  118 :6و جــوادی آملــی،
 ،6836ج )18 :8؛ به عبارت دیگر ،از آنجا كه فرشتگان میدانستند كه این موجـود جدیـد
صاحب نیروی شهوت و غضب است و به سبب آنکه وجودی مادّی دارد و الزمة مادّه نیـز
تزاحم است ،به فساد كشیده میشود .پس چنین موجودی نمیتواند نشانی از مبـداء اسـماء
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حسنی داشته باشد .ضمن آنکه بر این باور بودند كه غایت حمد و تسبیم ،با حمد و تسبیم
ایشـان حاصـل مـیشـود .بنـابراین ،آنــان بایـد خلیفـة خداونـد باشـند( 19ر .؛ طباطبــائی،
6678م ،.ج669 :6؛ فخر رازی6918 ،ق ،.ج 861 :1؛ آلوسی6969 ،ق ،.ج 119 :6؛ ملکی،
6969ق ،.ج  661 :6و جوادی آملی ،6836 ،ج  .)19 :8فرشتگان بدون اجـازة خـدا سـخن

نمی گویند 19و كالم آنان هم جز حم نیست .همچنین ،آنـان از عبـادت خداونـد سـرپیچی

نمیكنند .11بنابراین ،اعتراضهم ندارند و یا حتّی بدون اذن خداوند پرسش هم نمـیكننـد
(ر .؛ جوادی آملی ،6836 ،ج .)17 :8
عالمه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان میفرماید كه این پرسش مالئکه سـؤال از مطلبـی
بودهاست كه نسبت بدان جهل داشته اند و قصد داشتند آن اشکالی را كه در مورد موضوع
خالفت انسان به ذهنشان رسیده بود ،حل كنند ،نه اینکه بـه خداونـد اعتـراض كننـد .دلیـل
این امر هم آن است كه در پایان پرسش خود گفتهانـد... :إِنَّک أَنْـتَ الْعَلِـیمو الْحَکـیمو... :

تویی دانای حکـیم( البقـره .)81 /آغـاز جملـه بـا «إِنَّ» مشـخص مـیكنـد كـه فرشـتگان
محتوای جمله را مسلّم میدانستند (ر .؛ طباطبائی6678 ،م ،.ج.)669 :6
همان گونه كه مالحظـه شـد ،برخـی منـابع یهـودی ماننـد پیرقـه دـ ربـی الیعـزر ،دلیـل
اعتراض فرشتگان به آفرینش آدم را كبـر فرشـتگان و حسـادت آنـان نسـبت بـه آدم بیـان
میكنند .حتی در برخی از این منابع به تالش فرشـتگان بـرای آسـیب رسـاندن بـه آدم نیـز
اشاره شدهاست ،در حالی كه طبم آموزههـای اسـالمی ،فرشـتگان معصـوم و منـزه از ایـن

گونه اتهامها هستند .از نظر برخی مفسران ،با توجه به آیـة لَا یسْبِقُونَهو بِالْقَوْلِ وَهوـمْ بِـأَمْرِهِ

یَعْمَلُونَ( األنبیاء ،)17 /مشخص می شـود كـه فرشـتگان در مقـام بنـدگی چگونـه هسـتند
(ر .؛ طباطبائی6678 ،م ،.ج .)667 :6در بعضی منابع اسالمی ،گفته شدهاست دلیل عمدة
مخالفت فرشتگان ،گناهانی است كه آدم یا فرزندانش در آینده مرتکب خواهنـد شـد .بـر
اساس دیدگاه دیگر عالمان اسالمی ،فرشتگان پرسـش اعتـراضآمیـز نیـز ندارنـد و بـدون
اجازة خداوند سخن نمی گویند .با توجه به این دیدگاه ،به نظـر مـیرسـد اینکـه فرشـتگان
بخواهند به دلیـل گناهـان آینـدة آدم نسـبت بـه آفـرینش یـا خالفـت وی اعتـراض كننـد،
پذیرفتنی نیست.
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(ع)

مورد دیگـری كـه در ایـن مقالـه بـرآن نقـد وارد اسـت ،ماهیـت سـجدهای اسـت كـه
فرشتگان بر آدم داشتند .17چینمن دربارة این موضوع مـی گویـد كـه سـجدة فرشـتگان در
برابر آدم ،هم در منابع یهودی و هم در آثار اسالمی یافت می شود ،اما فرشتگان «یهـودی»
از انجام نیت خود بازداشته میشوند .آنان بر این بـاور بودنـد كـه آدم ،خداونـد اسـت .در
منابع «اسالمی» ،فرشتگان امر خداوند را اطاعت میكنند .در هر دو مورد ،تأكید بر یکتایی
خداوند و بازتاب جدل ضد ثنویت (دوگانهپرسـتی) در آنهـا آشـکار اسـت( Chipman,

 .)2002: 443او م ـیگویــد كــه مطــابم روایــات یهــودی ،فرشــتگان یــا تمــام آفریــدگان
می خواستند در برابر آدم سجده كنند ،نه به این دلیل كه خداوند به ایشان امـر كـرده بـود؛
چنانكه در روایات اسالمی آمدهاست ،بلکـه بـه اشـتباه و بـه رغـم ارادة او كـه پـس از بـه
خواب رفتن آدم یا با پرستش خداوند از سوی او این اشتباه رفع شـد ( .)Ibid: 444مؤلـف
مقاله می گوید در روایات اسالمی هیچ تردیدی نیست كه فرشـتگان مـی دانسـتند در برابـر
خداوند سجده نمی كنند 13و دلیل ابلیس برای سركشی ،امتناع او از تبعیت از امر خداسـت
كه با این فرمان الهی كه پرسـتش فقـط بـرای خداونـد اسـت ،تـداخل دارد .ایـن روایـات
داللت دارند كه سجده در اینجا نشاندهندة عبادت خداوند و بزرگداشت آدم است و نیـز
اینکه خداوند اراده كرد تمـرّد ابلـیس و حـزب طـاغی او را معلـوم كنـد (ر .؛ مقدسـی،
بــیتــا ،ج  38 :1و  .)Ibid: 444وی م ـینویســد در برخــی كتــب مســلمانان ،توصــیفات
اغراقآمیزی از احترام فرشتگان بـه آدم آمـده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال ،در ایـن منـابع ذكـر
شدهاست پس از آنکه فرشتگان به علم آدم پـی بردنـد ،او را روی شـانههـای خـود حمـل
كردند (.)Chipman, 2002: 445
اكنون به بررسی برخی دیگر از منابع اسالمی در این زمینه میپردازیم.
صاحب مجمع البیان ذیل این موضوع كـه سـجدة مالئکـه بـرای آدم بـه چـه منظـوری
بودهاست ،مینویسد كه برخی گفتهاند آن سجده برای اكرام و احترام آدم انجام شده كـه
این امر در روایات امامان معصوم(ع) نیز بیان شدهاست 16و با همین دلیل هم برتری پیـامبران
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را نسبت به مالئکـه اثبـات كـردهانـد و گروهـی نیـز مـیگوینـد كـه خداونـد آدم را قبلـة
فرشتگان قرار داد و امر فرمود تا به او سجده كنند و این را نیز بزرگداشت آدم خوانده اند،
اما نظر به اینکه دلیل ابای ابلیس از سجده بر آدم این بود كه می گفـتَ ... :أنَـا خَیْـر مِنْـهو

خَلَقْتَنِی مِنْ نَار وَ خَلَقْتَهو مِنْ طِین( 88األعراف ،)61 /اگر منظور از سجده ،قبله قرار دادن
آدم بود ،نه اكرام او ،ابلیس سرپیچی نمـیكـرد .بنـابراین ،نظـر اول صـحیم اسـت (ر .؛

طبرسی6983 ،ق ،.ج 633 :6ـ.)636
عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان دربارة سجدة فرشتگان بر آدم میفرماید كه از جملـة

...اسْجودووا لِآدَمَ( ...البقره )89 /برداشت میشود سجده برای غیر خدا جایز است ،البتـه
اگر مقصود ،اكرام آن غیر خدا و نیز اطاعت از امر الهی باشد .ایشان عبادت حقیقـی را آن
میدانند كه بنده خود را در مقام بندگی قرار دهد و در عمل نیز ایـن امـر را اثبـات كنـد و
تأكید دارند كه سجده ،عبادت ذاتی محسوب نمیشود و دلیل آن هم این اسـت كـه اگـر

امری ذاتی باشد ،تخلفپذیر نیست ،در حالی كـه امکـان دارد كسـی بـه طـور مثـال بـرای
استهزا این عمل را انجام دهد كه دیگر عبادت شمرده نمیشود ،گرچـه معنـای عبـادت در
سجده كامالً روشن است .ایشان بر این باورند عملی كه برای خدا انجام مـیشـود ،دربـارة
غیر خدا ممنوع نیست ،چون چنین امـری ،دلیـل عقلـی یـا نقلـی نـدارد (ر .؛ طباطبـائی،
6678م ،.ج611 :6ـ.)618
در تفسیر تسنیم نیز آمدهاست كه سجدة فرشتگان در برابر آدم ،برای تکریم آدم و نیـز
به منظور عبادت خداوند بود؛ نظیـر سـجدهای كـه بـرادران یوسـف و والـدین او در برابـر
یوسف انجام دادند .86همچنین ،حضرت آدم(ع)« ،مسـجودٌ لـه» بـود ،نـه قبلـه 81و «مسـجودٌ
إلیه» ،به این سبب كه هدف از امر سـجده ،بزرگداشـت آدم(ع) و اعـالم فضـیلت اوسـت و
قبله قـرار گـرفتن ،نشـان از برتـری نـدارد (ر .؛ قمـی نیشـابوری6961 ،ق ،.ج  198 :6و
جوادی آملی ،6836 ،ج 171 :8ـ.)178
برخی از مفسران نیز با توجه به معنای «سجده» كه «پرسـتش بـرای خـدا» اسـت ،نتیجـه
گرفتهاند كه سجدة فرشتگان به منظور پرستش آدم نبودهاست ،بلکه آنـان سـجده را بـرای
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خدا انجام دادند به دلیل آفرینش چنین موجودی و نیـز ممکـن اسـت سـجده را بـه معنـای
«خضوع» بـرای آدم انجـام داده باشـند( 88ر .؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران ،6879 ،ج :6
 .)638برخی دیگر از محققان نیز ذكر كردهاند بر ایـن اسـاس كـه سـجدة فرشـتگان ماننـد

سجدة آدمیان نیست( 89آن ها جسم مادّی ندارند تا پیشانی بر خـا

گذارنـد) و بـه همـان

صورت كه سجدة دیگر مخلوقات الهی نظیر آسمانها ،زمین و ...كه در قرآن به آن اشاره
شده ،به معنای سجدة آدمیان نیست ،بلکه منظـور از آن ،اطاعـت خـدا و خضـوع در برابـر
اوست ،لذا لزومی ندارد كه سجدة فرشتگان بدین صـورت توجیـه شـود كـه آنهـا آدم را
قبله قرار دادند ،ولی برای خدا سجده كردند ،به دلیل آنکه واهر آیـات چنـین تـوجیهی را
نمیپذیرد (ر .؛ جعفری ،6871 ،ج .)613 :6
چنانكه مالحظه شد ،از دیدگاه یهود ،فرشتگان میپنداشتند آدم در حقیقت ،خداونـد
است و از این رو ،میخواستند بر او سجده كننـد .در برخـی منـابع اسـالمی نیـز عـالوه بـر
موضوع سجده ،توصیفات اغراقآمیزی از احترام فرشتگان نسبت به آدم ذكر شدهاست تـا
آنجا كه چینمن با توجه به آن منابع نقل میكند كـه فرشـتگان بـه نشـانة احتـرام و تکـریم،
آدم را بر شانههای خود حمل كردنـد .برخـی نیـز معتقـد هسـتند كـه خداونـد آدم را قبلـة
فرشتگان قرار داد و فرمان داد تا بدان سوی سجده كنند .با توجـه بـه دیـدگاه هـای برخـی
دیگر از مفسران اسالمی ،آنان غالباً به این دو مورد اشاره دارند كـه سـجدة مـذكور بـرای
اطاعت امر الهی و پرستش خداوند به سبب خلم چنـان موجـودی و نیـز بـرای خضـوع در
برابر آدم و به منظور تحیت و اكرام او بودهاست.

 .5ماهیت اسماء
آخرین موردی كه در مقالة مذكور نقد میشود ،ماهیت اسمائی است كـه خداونـد بـه
حضرت آدم تعلیم فرمود .89چینمن دربارة محتوای معرفت آدم میگوید:
«طبم برخی منابع یهودی ،آدم برای تمام چیزهایی كه آفریـده شـده بـود ،از
جمله برای ناچیزترین اشیاء و نه فقـط بـرای جانـداران ،نـامی گذاشـت كـه ایـن
اندیشه در منابع اسالمی نیز یافت می شود .برخی روایات یهودی تأكید مـیكننـد
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كه آدم برای فرشتگان و برای خود خدا هم نام قرار داد و برخی دیگـر از آن هـا
نیز به ماهیت نبوی آن نام ها اشاره می كنند؛ نظیر آنکه :هر آنچه او مسکن نامیـد،
در حقیقــت مســکن اســت و هــر آنچــه او بیابــان نامیــد ،در حقیقــت بیابــان
است».)Chipman, 2002: 449(81

طبری سه قول را دربارة نامهایی كه خداوند به آدم آموخت ،مطرح میسازد :نام تمـام
موجودات (و مخصوصاً جانداران) ،نام فرشتگان و نام ذریه و اخالف آدم .مفسـران دیگـر
نیز این دستهبندیها را مطرح میسازند .طبری به نقل از مجاهد ،سعیدبن جبیر ،ابـنعبـاس،
ربیعبن انس و قتاده ،روایـات متعـددی را مطـرح مـیسـازد كـه در آنهـا نـامهـایی را كـه
خداوند به آدم آموخت ،به تفصیل شرح می دهند .اغلب روایـات مـی گوینـد خداونـد نـام
تمــام اشــیاء ،حتّــی نــاچیزترین آنهــا را بــه آدم آموخــت (ر .؛ طبــری6676 ،م ،.ج :6
931ـ 933و  .)Chipman, 2002: 450ابنكثیر قول راوی دیگری را نیز میافزایـد بـر ایـن
مبنا كه خداوند نام ستارگان را به آدم آموخـت(87ر .؛ ابـنكثیـر6966 ،ق ،.ج  686 :6و
 .)Chipman, 2002: 450چند روایت بیان میكند كه خداوند فقط نام فرشتگان را به آدم
آموخت ،در حالی كه روایت منقول از ابنزید ذكر مـیكنـد دانشـی كـه خداونـد بـه آدم
بخشید ،نام فرزندان او بود (ر .؛ طبری6676 ،م ،.ج  939 :6و .)Chipman, 2002: 450
این مطلب در گزارش «الداد دانایت» 83در مبارزة نامگذاری میان آدم و شـیطان نیـز یافـت
میشود (.)Chipman, 2002: 450

اكنون به بررسی نظریات مطرح شده در برخی دیگـر از منـابع اسـالمی دربـارة ماهیـت
اسمائی كه خداوند به آدم تعلیم داد ،میپردازیم.
به نظر برخی مفسران ،مراد از آن اسماء ،حقیقـت آنهاسـت ،بـه سـبب آنکـه در خـود

اسماء كه فضـیلتی نیسـت ،مگـر بـه اعتبـار اسـرار و حکمـت آن نـامهـا(86ر .؛ طبرسـی،
6983ق ،.ج 638 :6؛ ابنعاشور6918 ،ق ،.ج  869 :6و صـادقی6981 ،ق ،.ج  .)168 :6بـه

نظر ابنعباس و سعیدبن جبیر و بیشتر مفسران متأخر ،مراد از آن اسماء ،نام صـنایع ،اصـول
زراعت و امور دین و دنیا بودهاست (ر .؛ طبرسی6983 ،ق ،.ج  .)638 :6بـه نظـر برخـی
دیگر نیز آن اسماء نام موجوداتی بود كه خلم شده بودند یا بعد از آن خلم مـیشـدند ،بـه
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تمام زبانهایی كه فرزندان او سخن خواهنـدگفت (ر .؛ طبرسـی6983 ،ق ،.ج .)638 :6

در روایتی از امام صادق(ع) نقل شدهاست كه فرمود« :مقصود از آن ،نام زمینهـا ،كـوههـا،
درهها و بیابانهاست و نام اشیاء ،مانند فرشی كه بـر زمـین گسـترده بـود» (ر .؛ طبرسـی،
6983ق ،.ج  .)636 :6بــه نظــر برخــی ،منظــور از آن ،نــام مالئکــه و ذریــة آدم بــودهاســت
(ر .؛ طبرسی6983 ،ق ،.ج  .)636 :6گروهی نیز گفتهاند كه خداوند نام حیوانـات را بـه

آدم تعلـیم فرمـود 98و اینکــه هـر كــدام بـرای چــه كـاری مناســب اسـت (ر .؛ طبرســی،
6983ق ،.ج .)636 :6
عالمه طباطبائی ذیـل آیـة وَ عَلَّـمَ آدَمَ الْأَسْـماءَ کلَّهـا ،وُـمَّ عَرَضَـهومْ( ...البقـره)86/
می فرماید كه این عبارت نشان میدهد مسمّاهای آن اسـماء ،موجـوداتی صـاحب حیـات،

عقل و محفوظ نزد خدا بوده اند .96علم به آنها غیر از آن علمی اسـت كـه مـا دربـارة نـام
مخلوقات داریم ،به این دلیل كه اگر آن علم همانند علم ما بود ،باید بعد از آنکه فرشتگان
از آن اسماء آگاه شدند ،مانند آدم به آن اسماء عالم میشـدند و دیگـر نبایـد آدم برتـر از
مالئکه شمرده میشد .91آن علـم نشـان از حقیقـت هسـتی آن اسـماء داشـت و تنهـا بـرای

موجود زمینی ممکـن بـود 98و در خالفـت الهـی نیـز دخالـت داشـت( 99ر .؛ طباطبـائی،
6678م ،.ج661 :6ـ.)667

دربارة مفهوم اسماء ،همان گونه كه مالحظه شد ،بر اساس منابع یهود ،آدم(ع) نام تمـام
مخلوقات ،از ج88مله كوچکترین چیزهاـ نه فقط نـام جـانورانـ را فراگرفـت .در برخـی
منابع اسالمی ،محدودة بسیار فراگیرتری ذكر شده كه در تفسیر شریف مجمعالبیان ،عمدة
آن روایات بیان شدهاست .برخـی منظـور از اسـماء را اسـرار و حقیقـت آنهـا دانسـتهانـد.
گروهی دیگر میگویند مراد از آنها ،نام صنایع ،اصول كشاورزی و كارهـای مربـوط بـه
دین و دنیا بودهاست .از امام صادق(ع) نیز نقل شدهاست كه خداونـد حتّـی نـام فـرش را بـه
آدم آموخت .همچنین ،گفته شده كه منظور ،نام مالئکـه و فرزنـدان آدم بـود و در برخـی
روایات ذكر شده كه مراد ،حج/اهلل و ائمة معصـوم(ع) اسـت .تفـاوت اساسـی كـه در نظـر
شیعه ذكر شده ،اشارة اسماء به حج /الهـی و امامـان معصـوم(ع) اسـت .در منـابع اسـالمی،
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دربارة سایر مواردی كه «اسماء» مـیتوانـد بـه آنهـا اشـاره داشـته باشـد ،تفـاوت چنـدانی
مشاهده نمیشود.

نتیجهگیری
6ـ برداشت چینمن كه مطرح میكند منابع اسـالمی نسـبت بـه منـابع یهـودی ،اسـتنباط
اسطورهای فراگیرتری دربـارة موضـوع خلقـت آدم دارنـد ـ بـا توجـه بـه مقایسـة روایـات
اسالمی و یهودی ـ صحیم به نظر نمیرسد؛ به عنوان مثال ،بر اسـاس منـابع یهـود ،تکبـر و
حسادت فرشتگان ،دلیل اعتراض فرشتگان به خلقت آدم شمرده میشود و بـر پایـة برخـی
منابع اسالمی ،دلیل آن ،گناهانی است كه آدم و فرزنـدانش در آینـده انجـام خواهنـد داد.
در مواردی نیز كه نظرات موجود در برخـی منـابع اسـالمی ،اسـتنباطی اسـطورهای دارنـد،
دیدگاههای مذكور ،نشـأتگرفتـه از منـابع یهـودی و خرافـاتی اسـت كـه یهـود در قالـب
اسرائیلیات در روایات اسالمی وارد كردهانـد و یـک نمونـة مهـم از ایـن مـوارد ،روایـات
مربوط به دو فرشته به نام هاروت و ماروت است.
 1ـ نکتة شایستة تأمل در مقالة چینمن آن است كه مؤلف در طـرح مباحـث خـویش از
منابع شیعی استفاده نکردهاست .دلیل آن هرچه باشد ،استفاده نکـردن از ایـن منـابع ،نـوعی
یکسونگری را در مقالة وی ایجاد كردهاست؛ زیرا گرچه امکـان دارد مطالعـات اسـالمی
در نگاه خاورشناسان پیشین با توجه به منابع سنّی بودهاست ،اما در عصر حاضر الزم اسـت
كه مسئلة مذكور با توجه به منابع شیعی نیز بررسی شود تا با دیدگاهی گستردهتر ،نتیجهای
دقیم تر گرفته شود .لذا با در نظر داشتن موارد مطرح در مقالـة چیـنمن ،بـا توجـه بـه منـابع
شیعی مشخص شد كه بسیاری از این موارد ،مورد تأیید قرآن كریم و روایات معصومان

(ع)

نیست و روایات مذكور ،خرافات شـمرده مـی شـود .شـایان ذكـر اسـت كـه گرچـه شـائبة
گزینش روایات اسالمی در مقالة چینمن وجود دارد ،ولی با توجه بـه بررسـی جداگانـهای
كه در آن ،ارجاعات مقاله مطالعه و بررسی شد ،این امر اثباتشدنی نیست و نمـیتـوان بـه
طور قطعی گفت كه مؤلف ،به دنبال انتخاب روایاتی از منابع اسالمی بوده كه بیشتر به نظر
یهود نزدیک باشند .همچنان كه در بسیاری از موارد نقد شـده ،نظـر یهـود بـا نظـر علمـای
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مسلمان متفاوت بـودهاسـت .هرچنـد در بررسـی دیـدگاههـای موجـود در برخـی از منـابع
اسالمی نیز تفـاوت آشـکاری بـا نظراتـی كـه چیـنمن از میـان دیگـر منـابع اسـالمی طـرح
كردهاست ،مشاهده میشود.

پینوشتها
6ـ وَإِذْ قَالَ رَبوّک لِلْمَلَائِك ِ إِنِّی جَاعِل فِی الْأَرْضِ خَلِیفَ ً :...و چـون پروردگـار تـو بـه

فرشتگان گفت« :من در زمین جانشینی خواهم گماشت( ...البقره .)88/شایان ذكر اسـت
كه برخی مفسـران در پاسـخ بـه ایـن سـؤال كـه چـرا در ایـن آیـه ،واژة «ربّـک» اسـتعمال

شدهاست ،نه «ربّ العالمین» ،بر این باورند كه چون پیامبر(ص) ـ مخاطب خداوند ـ بهرهمنـد
از خالفــت اعظــم الهــی هســتند ،از «ربّــک» اســتفاده شــدهاســت (ر .؛ صــادقی تهرانــی،
6981ق ،.ج  176 :6و ابنعاشور6918 ،ق ،.ج .)837 :6
2ـ چینمن مینویسد كه ابنكثیر دربارة هویت این فرشتگان ،نظریات جدیـدی مطـرح
میسازد كه بسیاری از آنها از روایات یهودیان و مسیحیان گرفته شدهاسـت ( Chipman,

 .)2002: 436ابنكثیر بعد از ذكر روایت مذكور میگوید« :و هذا أیضـاً اسـرائیلی منکـر»
(ر .؛ ابنكثیر6966 ،ق ،.ج .)617 :6
8ـ این روایت در برخی دیگر از منابع هم وارد شدهاست كه به عنوان نمونه میتوان بـه
این موارد اشاره كرد :ابن ابیحاتم6966 ،ق ،.ج  73 :6و مقدسی ،بیتا ،ج .11 :1
9ـ این روایت را برخی مفسران دیگر هم نقل كردهاند (ر .؛ ابن ابیحـاتم6966 ،ق،.
ج .)73 :6
9ـ «میدارش» خطابهای دربارة سفر پیـدایش و سـفر خـروج اسـت كـه امـروزه از روی
حدود پنجاه نقل قول در آثار دیگر شناخته شدهاست و زبان و محتوای نثر دورهای متـأخر
را نشان میدهد .خود كتاب در قرن شانزدهم شناخته شد (.)Chipman, 2002: 436
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1ـ با توجه به منابع اهل سنّت ،مفسران بزرگی چون فخر رازی نیز ایـن داسـتان خرافـی
را كه سرشار از تناقض و ضعف است ،نمیپذیرند .فخر رازی در این زمینه میگویـد« :در
قصة هاروت و ماروت گفته شدهاست كه خداوند به آن دو ملک فرمـود اگـر شـما را نیـز
بیازمایم به آنچه كه بنیآدم را مبتال كردم ،مرا نافرمانی میكنید! گفتند :اگـر چنـین كنـی،
ما تو را نافرمانی نمیكنیم ،در حالی كه همین گفتار ،نشان از تکذیب خداوند از سوی آن
دو مَلَک و نسبت دادن جهل به خداست كه داللت صریم بر كفر دارد و خود حشویه كـه
به چنین روایاتی قائل هستند ،گفتهاند كه آن دو مَلَک قبل از هبوط به زمین معصوم بودند.
همچنین ،در آن قصه گفته شده كه آن دو بین عذاب دنیا و آخرت مخیر شدند ،در حـالی
كه اولی آن است كه آنان بـین توبـه و عـذاب مخیـر مـیشـدند .بـهعـالوه ،چگونـه عقـل
می پذیرد كه زنی فاجره ،آن زمانی كه مرتکب چنان معصیتی شدهاست ،به آسمان صـعود
كند و خداوند او را ستارهای درخشان كند؟! این قصه ،چنان سُست و ضعیف است كه هر
عقل سلیمی به ركاكت اندیشه و سُستی رأی موجود در آن گواهی میدهـد» (ر .؛ فخـر
رازی6918 ،ق ،.ج .)868 :1
7ـ به عنوان نمونه ،شیخ صدوق در كتاب عیوناألخبار روایتی را نقل كردهاست بـدین
مضمون كه از امام حسن عسگری(ع) در مـورد اینکـه گروهـی در بـارة هـاروت و مـاروت
چنین مطالبی را گفتهاند ،سؤال شد و ایشان فرمودند...« :معاذ اهلل مان ذلـک! إنّ مالئکةة اهلل
معصومون محفووون مانَ الکفر والقبـائم بألطـاف اهلل تعـالی قـال اهلل عـزّ و جـلّ فـیهم :الَ

یَعْصوونَ اهللَ مَا أَمَرَهومْ وَیَفْعَلُونَ مَا یوؤْمَرُونَ( »...ابنبابویه قمی ،بیتا ،ج  116 :6و مجلسی،
بیتا ،ج .)818 :91
3ـ ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یوفْسِدو فِیهَا وَیَسْفِک الـدِّماءَ :...گفتنـد :آیـا در آن ،كسـی را

میگماری كه در آن فساد انگیزد و خونها بریزد( ...البقره.)88/

6ـ در تفسیر روحالمعانی اشاره شدهاست كه برخـی آن فرشـتگان را «مالئکةة االرض»
میدانند ،به ایـن قرینـه كـه در آیـه ،مبنـی بـر «خالفـت» در «األرض» وجـود دارد (ر .؛
آلوسی6969 ،ق ،.ج .)111 :6
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68ـ فَسَجَدَ الْمَآلئِك ُ کلهومْ أَجْمَعوونَ :پس فرشتگان همگـی یکسـره سـجده كردنـد
(الحجر.)88/
66ـ این روایت با انـدكی اخـتالف الفـاظ در تفاسـیر دیگـری نیـز آمـدهاسـت (ر .؛
طبری6676 ،م ،.ج  917 :1و ابن أبیحـاتم6966 ،ق ،.ج  .)633 :6البتـه برخـی از مفسـران
اهل سنّت ،مانند ابنكثیر این روایت را نمی پذیرند .او بعد از آنکه این روایت را با راویـان
آن از طبری نقل میكند ،میگوید« :وَهَذَا الْیِسْنَادُ رِجَالهُ ثاقَاتٌ وَهُوَ غَرِیبٌ جِـداا» و پـس از
آنکه روایت را با سلسلة روات آن از قول ابن ابیحاتم نقل میكند ،میگوید« :وَهَذَا أَیضًـا
لَا یصامُّ وَهُوَ مُنْکرْ جِداا» (ر .؛ ابنكثیر6966 ،ق ،.ج  .)196 :6برخی تفاسـیر نیـز روایـت
مذكور را از امام محمد باقر(ع) نقل كردهاند كه از میان آنها میتوان به (عیاشی ،بـیتـا ،ج
91 :6ـ )99و (قمی ،6818 ،ج 99 :6ـ )93اشاره كرد.
61ـ عالمه طباطبائی میگوید در برخی از منـابع شـیعی نیـز نزدیـک بـه ایـن مضـمون،
حدیثی مرفوع (بدون ذكر كامل سند) از امام محمد بـاقر(ع) نقـل شـدهاسـت .سـیوطی هـم
بیش از بیست روایت را در این زمینه ذكر كرده كه راویان آنها گفتهاند سند برخی از آن
روایات صحیم است« ...و قد روی قریب منه فـی بعـض كتـب الشةیعة مرفوعـاً عـن البـاقر
علیهالسالم و روی السیوطی فیما یقرب مان هذا المعنی فی أمر هـاروت و مـاروت والزهةرة
نیفا وعشرین حدیثاً ،صرحوا بصحة طریم بعضها ...فهـذه القصة كـالّتی قبلهـا المةککورة فـی
الروایة السابقة تطابم ما عند الیهود علی ما قیل :من قصةة هـاروت ومـاروت ،تلـک القصةة
الخرافیة الّتی تشبه خرافات یونان فی الکواكب والنجـوم» (طباطبـائی6671 ،م ،.ج .)186 :6
آن گونه كه در انتهای كالم عالمه مشاهده میشود ،ایشان این روایـت را مطـابم خرافـات
یهود و یونانیان قدیم دانستهاند .در میان مفسران اهل سنّت نیـز مـیتـوان بـه آلوسـی اشـاره
داشت كه در تفسیرش برخی از مفسران اهل سنّت را نام بردهاست كـه روایـت مـذكور را
نمیپذیرند و به عنوان نمونه میتوان به یکی از آن موارد اشاره كرد ...« :قال اإلمام الـرّازی
بعد أن ذكر الروایة فی ذلک :إنّ هذه الروایة فاسدة مردودة غیر مقبولة( »...ر .؛ آلوسـی،
6969ق ،.ج 898 :6؛ فخر رازی6918 ،ق ،.ج .)186 :8
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68ـ خداوند در برخی آیات قرآن كریم ،ویژگیها و خصوصیات فرشتگان را معرفـی
میفرماید .این آیات به گرامی بودن فرشتگان و اطاعت كامل آنان از خداوند اشاره دارد؛

از جمله آنکه میفرماید :بَلْ عِبادٌ موکْرَموـونَ ال یَسْـبِقُونَهو بِـالْقَوْلِ وَ هوـمْ بِـأَمْرِهِ یَعْمَلُـونَ
(األنبیاء11 /ـ« .)17بلکه [فرشتگان] بندگانی ارجمندند كه در سخن بر او پیشی نمیگیرند،

و خود به دستور او كار میكننـد» و ...الَیَعْصوونَ اللّهَ ما أَمَـرَهومْ وَ یَفْعَلُـونَ مَـا یوـؤْمَرُونَ
(التحــریم)1/؛ «...از آنچــه خــدا بــه آنــان دســتور داده ســرپیچی نمــیكننــد و آنچــه را كــه
مأمورند ،انجام میدهند»؛ ...لَا یسْتَکبِرُونَ عَـنْ عِبَادَتِـهِ وَلَـا یسْتَحْسِـرُونَ( األنبیـاء)66 /؛
«...از پرستش وی تکبّر نمیورزند و درمانده نمیشوند».
69ـ یک «میدراش» تفسیری بر سفر آفرینش است كه بخشی از آن ،توضـیحات سـادة
كلمات و عبارات است و بخشی از آن تفسیر آگادایی است كه گاهی فقط ارتباط انـدكی
بــا مــتن كتــاب مقــدس دارد .قــدمت «جنســیس ربــاه» را معمــوالً بــر مبنــای نــام حکمــا و
رویدادهایی كه در آن بیان شدهاست ،معموالً به بعد از سال  988مـیالدی مـیرسـانند ،امـا
حاوی مطالب كهنتری نیز هست.
69ـ ابـنكثیـر از سـدی نقـل كـردهاسـت« :استشـار المالئکةة فـی خلـم آدم ،رواه ابـن
أبــیحــاتم ،قــال :و روی عــن قتةةادة نحــوه» (ر .؛ ابــنكثیــر6966 ،ق ،.ج 619 :6؛ ابــن
أبیحاتم6966 ،ق ،.ج  .)71 :6وی معتقد است در عبارت مذكور تساهل وجود دارد و بـه
معنای اخبـار برنمـی گـردد (ر .؛ ابـنكثیـر6966 ،ق ،.ج  .)619 :6محمـد شـمسالـدّین
حسین در پاورقی چهارم همان صفحه از تفسیر ابنكثیر ،تسـاهل موجـود در عبـارت را بـه
دلیل استشاره میداند (ر .؛ همان) .طبری نیز روایت مذكور را از قتاده نقـل كـردهاسـت
(ر .؛ طبری ،بیتا ج  911 :6و طبری6676 ،م ،.ج .)688 :6
61ـ در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن آمدهاست كه خداوند انسان را بر فرشـتگان نیـز

برتری داد ،به طوری كه در تاریخ تکوین ،مخلوقی برتر از او وجود ندارد... :وَفَضَّـلْنَاهومْ

عَلَی کثِیر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلَا( اإلسراء )78 /و قوام هیچ مخلـوقی چـون او نیسـت :لَقَـدْ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم( التین )9/و سرّ انباء ایـن بـوده كـه خداونـد مـیخواسـت
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مالئکه ب دانند كه این مخلـوق آفریـده شـده ،از خـا  ،برتـر از فرشـتگان آسـمانهاسـت
(ر .؛ صادقی تهرانی6981 ،ق ،.ج .)168 :6
67ـ مراغی ،استشارة خداوند با بندگانش را محال میداند (ر .؛ مراغی ،بـیتـا ،ج :6
.)73
63ـ  ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یفْسِدو فِیهَا وَیسْفِک الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحو بِحَمْدََِ وَنُقَـدِّسو

لَک( ...البقره)88/؛ «گفتند :آیا در آن كسـی را مـیگمـاری كـه در آن فسـاد انگیـزد ،و
خــونهــا بریــزد؟! حــال آنکــه مــا بــا ســتایش تــو[ ،تــو را] تنزیــه مــیكنــیم و بــه تقدیســت
میپردازیم».
66ـ شایان ذكر است كه خداوند در برابر پرسش فرشتگان نفرمود« :اانَّهُمْ الَ یَفْساـدُونَ وَ

الَ یَفْساکونَ» ،بلکه فرمود... :إِنِّی أَعْلَمو ما ال تَعْلَموونَ( البقره)88/؛ یعنی مـن [از امتیـازات
این خلیفه] چیـزی مـیدانـم كـه شـما نمـیدانیـد (ر .؛ صـادقی تهرانـی6981 ،ق ،.ج :6
138ـ.)139
18ـ نمایندة ژانر «كتاب مقدس بازنویسیشده» است و رویدادهای كتاب مقـدس را بـه
شیوهای پیوسته و منسجم بازگویی می كند .اما باز هم عناصـر معینـی از میـدراش را حفـ
میكند (مثالً برای هماهنگسازی روایتهای مختلف تالشی نمـیكنـد) .قـدمت « Pirqe

 »de-Rabbi Eliezerبه قرن هشتم یا نهم پس از میالد میرسد و حاوی اشارات فراوان بـه
حکومت مسلمانان است .اما در آن بسیاری از روایات قدیمی نیز حف شدهانـد و احتمـاالً
فصلهای كاملی بدون هیچ تغییری از منابع كهنتر گرفته شدهاند.
16ـ در متن كتاب مقدس چنین آمدهاست« :رحمت و راستی با هم مالقـات كـردهانـد.
عدالت و صلم یکدیگر را بوسیدهاند» (مزامیر.)68 :39 ،
11ـ در متن مقالـة اصـلی بـه (مزامیـر )66 :39 ،ارجـاع داده شـدهاسـت ،در حـالی كـه
صحیم آن( ،مزامیر )39 :68 ،است.
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18ـ چینمن به (مزامیر )1 :39 ،ارجاع داده ،در حالی كـه صـحیم آن( ،مزامیـر )66 :39
است.
19ـ برخی مفسران سخن خداوند مبنیز بـر ...إِنِّی أَعْلَـمو مـا ال تَعْلَموـونَ... :مـن چیـزی

میدانم كه شما نمیدانید( البقره )88 /را كـه در برابـر پرسـش مالئکـه فرمـود ،پاسـخی
اجمــالی و سربســته م ـیداننــد كــه توضــیم آن در مراحــل بعــدی مشــخص شــد (ر .؛
ابنعاشور6918 ،ق ،.ج 868 :6؛ ملکی6969 ،ق ،.ج667 :6؛ صادقی تهرانـی6981 ،ق ،.ج
137 :6؛ مکارم شیرازی و دیگران ،6879 ،ج 678 :6ـ.)679
19ـ ال یَسْبِقُونَهو بِالْقَوْلِ( ...األنبیاء.)17/
11ـ ...لَا یسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ(...األنبیاء.)66/
17ـ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِك ِ اسْجودووا لِآدَمَ فَسَـجَدووا إِلَّـا إِبْلِـیسَ أَبَـی وَاسْـتَکبَرَ وَکـانَ مِـنَ

الْکافِرِینَ( البقره)89/؛ «و چون فرشتگان را فرمودیم :برای آدم سجده كنید ،پس بـه جـز
ابلیس كه سر باز زد و كبر ورزید و از كافران شد ـ [همه] به سجده درافتادند».

13ـ خداوند در قرآن چنین میفرماید :إِذْ قَالَ رَبوّک لِلْمَلَائِك ِ إِنِّـی خَـالِق بَشَـرَا مِـنْ

طِین فَإِذَا سَوَّیتُهو وَنَفَخْتو فِیهِ مِنْ رووحِی فَقَعووا لَهو سَـاجِدِینَ( ص76 /ــ)71؛ «آنگـاه كـه
پروردگارت به فرشتگان گفت :من بشری را از گال خواهم آفرید .پس چون او را [كامالً]
درست كردم و از روح خویش در آن دمیدم ،سجدهكنان برای او [به خا ] بیفتید».
16ـ در كتاب كمالالدّین و تمامالنعمـه در روایتـی از امـام صـادق(ع) نقـل شـدهاسـت:
«...أنَّ اهلل تبار وتعالی علّم آدم علیـهالسـالم أسـماء حجـ /اهلل كلّهـا ثـمّ عرضـهم ـ وهـم
أرواح ـ علی المالئکة »...كه بر اساس این روایـت ،خداونـد اسـماء را بـه آدم(ع) آموخـت.
سنس ارواح حج /طاهره را بر مالئکه عرضه داشـت و فرمـود :نـامهـای ایشـان را بـه مـن
بگویید .گفتند :ما را دانشی نیست ،جز آنچه تو به ما آموختی .سنس آدم بـه امـر خداونـد،
اسماء حج /الهی را بیان كرد و فرشتگان دانستند كه آنان (حج )/سزاوارترند كه خلفـای

الهی باشند (ابنبابویه قمی ،6838 ،ج  .)13 :6صـاحب تفسـیر البرهـان در توضـیم عبـارت

نقد مقالة «آدم و فرشتگان ،بررسی عناصر اساطیری در /...محمّدرضا شاهرودی ومحمّدسعید انصاری

89

«حج /اهلل كلّها» كه در متن روایت مذكور از امام صـادق(ع) ذكـر شـدهاسـت ،مـیگویـد:
نامهای ائمه در اسمائی كه خداوند بـه آدم تعلـیم داد ،قـرار داشـتهاسـت (ر .؛ بحرانـی،
6961ق.)619 :.
88ـ «...من از او بهترم .مرا از آتش آفریدی و او را از گال آفریدی».
86ـ وَ رَفَعَ أَبَویهِ عَلَی العَرشِ وَ خَروا لَهو سوجَّداَ( ...یوسف)688/؛ «و پدر و مـادرش
را به تخت برنشانید و [همة آنان] پیش او به سجده درافتادند .»...قتاده دربـارة آیـة مـذكور

نقل كردهاست كه در زمان حضرت یوسف(ع) ،مـردم بـرای احتـرام و تحیـت بـه یکـدیگر
سجده میكردند (ر .؛ قمی نیشابوری6961 ،ق ،.ج 196 :6؛ جوادی آملی ،6836 ،ج :8
.)176
81ـ چنانكه پیشتر گفته شد ،این قول را جبائی ،بلخی و برخی دیگـر نقـل كـردهانـد و
آن را نوعی تعظیم برای آدم دانستهاند (ر .؛ طبرسـی611 :6818 ،ــ .)617بعضـی «آلدم»
را به معنای «إلی آدم» گرفتـهانـد (ر .؛ قرطبـی ،ج 188 :6؛ جـوادی آملـی ،6836 ،ج :8
 .)176برخی مفسران میگویند امکان دارد عدهای بگویند كه مقام انسـان كامـل ،مسـجودٌ
له و صورت او قبله و مسجودٌإلیه قرار گرفت؛ به عبارت دیگر ،جسم آدم به امر الهی ،قبلـه
قرار گرفت و به مقام خلیفةاللّهی او سجده شد (ر .؛ جوادی آملی ،6836 ،ج .)178 :8
88ـ امام رضا(ع) در روایتی چنین میفرمایند« :كان سجودهم للَّـه عـزّ و جـلّ عبودیةة و
آلدم إكراماً و طاعة لکوننا فی صلبه» (ابنبابویه قمی ،بـیتـا ،ج  .)118 :6سـجدة فرشـتگان
برای پرستش خداوند و اكرام و اطاعت آدم بود ،برای اینکه ما در صلب او بودیم.
 89ـ بعضی مفسـران معتقدنـد كـه سـجود مالئکـه ،تمثیلـی اسـت بـرای حـالتی كـه در
فرشتگان وجود دارد و نشاندهندة تعظیم و بزرگداشت است (ر .؛ ابنعاشور6918 ،ق،.
ج .)988 :6
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89ــ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا وُمَّ عَرَضَهومْ عَلَی الْمَلَائِك ِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَـاءِ إِنْ

کُنْتُمْ صَادِقِینَ» (البقره)86/؛ «و [خدا] همة [معانی] نامها را به آدم آموخت .سنس آنهـا را
بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود« :اگر راست میگویید ،از اسامی اینها به من خبر دهید».
 81ـ در برخی از تفاسیر اسالمی هـم مـواردی تقریبـ ًا مشـابه مضـمون مـذكور مالحظـه

میشود؛ نظیر آنکه زحیلی میگوید :أشعری ،جبائی وكعبی با توجـه بـه آیـة وَعَلَّـمَ آدَمَ

الْأَسْماءَ کلَّها استدالل كردهاند كه تمام زبانها توقیفی هسـتند ،بـه معنـای آنکـه خداونـد
دانشی ضروری به آن الفاظ و معانی ایجاد كردهاست و آن الفاظ برای آن معانی قرار داده
شــدهانــد (ر .؛ زحیلــی6963 ،ق ،.ج  .)688 :6امــا برخــی مفســران دیگــر ایــن نظریــه را
نمی پذیرند« :وَلَـیسَ فاـی هَـذاها الْآیةةِ دَلایـلْ عَلَـی أَنَّ اللُّغَـاتا تَوْقِیفِیةةٌ» (ر .؛ ابـنعاشـور،
6918ق ،.ج .)867 :6
87ـ این قول را ابن أبیحاتم نیز آوردهاست (ر .؛ ابن أبیحاتم6966 ،ق ،.ج .)38 :6
83ـ « :Eldad the Daniteالداد دانایت» ،ماجراجویی در قرن نهم بود كه ادعا میكـرد
از یک پادشاهی مستقل یهودی در آفریقـای شـرقی اسـت .ماجراهـای او شـهرت بسـیاری
یافتهاست و دستكم هفده روایت آن موجود است.
86ـ در تفسیر مجمعالبیان ،طبرسی این نظر را از قتاده نقل كردهاست (ر .؛ طبرسـی،
6983ق ،.ج .)638 :6

98ـ برخـی از مفسـران بـا توجـه بـه آیـة ...فَقَـالَ أَنبِئُـونِی بِأَسْـمَاءِ هَؤُلَـاءِ إِنْ کَُنْـتُمْ

صَادِقِینَ( البقره ،)86 /بر این باورند كه لفـ «هـؤالء» اشـاره دارد بـه اینکـه اشـیائی كـه
نامگذاری شدند ،از محسوسات بودند؛ مانند پرندگان و چهارپایان (ر .؛ مراغی ،بـیتـا،
ج  38 :6و زحیلی6963 ،ق ،.ج .)686 :6
96ـ شایان ذكر است با توجه به آن دسـته از روایـات كـه منظـور از اسـماء را بنـدگان

برگزیدة الهـی معرفـی مـی نمایـد كـه در اوج مراتـب بنـدگی ،اخـالص ،طهـارت و عـدم
آلودگی به هر گونه خطایی هستند ،می توان نتیجه گرفـت كـه وجـود ایـن بزرگـواران در
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ذریة حضرت آدم(ع) ،فلسفة آفرینش اوست و این همـان مطلبـی بـود كـه فرشـتگان از آن
آگاه نبودند .این نظر كه تعلیم اسماء را معرفی مصادیم انسان كامـل مـیدانـد ،بـا آخـرین
نتای /تفسیری و با سیاق آیه تطابم بیشتری دارد (ر .؛ آقاییزاده.)19 :6861 ،
91ـ عدهای از مفسران بر این اعتقادند كه با توجه به ضمایر موجـود در لفـ «كلّهـا» و
نیز در «عَرَضَهُم» در آیة سیویکم سورة بقره ،مشخص میشـود كـه تمـام آن اسـمائی كـه
آدم فراگرفته بود ،بر مالئکه عرضه نشد ،ولـی بـا ایـن حـال ،فرشـتگان تـوان شـناخت آن
اسماء را نداشتند و این امر نشان می دهد علمی كـه آدم بـدان ممتـاز شـده بـود ،از اشـرف
علوم است (ر .؛ ملکی6969 ،ق ،.ج.)663 :6
98ـ در تفسیر التحریر والتنویر آمدهاست« :زمانی كه خداوند آدم را خلم كـرد ،اسـماء
را بـدو آموخــت؛ زیــرا پـذیرش علــم از ویژگــیهــای انسـانی اســت» (ر .؛ ابــنعاشــور،
6918ق ،.ج .)831 :6
99ـ بعضی از محققان میگویند در آیاتی كه نشاندهندة اخبار آدم به أسماء مسـمیات
است ،داللت روشنی وجود دارد بر شرافت انسـان و برتـری او بـر دیگـر مخلوقـات و نیـز
برتری علم بر عبادت؛ زیرا گرچه مالئکه عبادت فزونتری نسبت به آدم داشتند ،ولی با این
حال ،استحقاق خالفت الهی را نداشتند .همچنین ،آیات مـذكور داللـت بـر ایـن دارد كـه
شرط خالفت الهی ،علم است و نیز نشانگر آن اسـت كـه آدم بـر فرشـتگان افضـلیت دارد
(ر .؛ زحیلی6963 ،ق ،.ج .)686 :6
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سیوطی ،عبدالرحمنبنابیبکر6989( .ق .).الدرالمنثور فی التفسیر بالمأوور .قـم :مکتبة آیة
اهلل العظمی المرعشی النجفی.
صادقی تهرانی ،محمد6981( .ق .).الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السن  .قم :فرهنگ
اسالمی.
طباطبائی ،محمدحسین6678( .م .).تفسیر المیزان .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،فضلبن حسن6983( .ق .).مجمعالبیان فی تفسیر القرآن .تصحیم هاشم رسـولی.
بیروت :دارالمعرفة.
طبری ،محمدبن جریر6676( .م .).جامعالبیـان عـن تأویـل آی القـرآن.تحقیـم محمـود
محمد شاكر .قاهره :ترا االسالم.
ــــــــــــــــــــــــــ ( .بیتـا) .تاریخ األمم و الملوَ .تحقیـم محمـد ابوالفضـل ابـراهیم،
بیروت :بینا.
طوسی ،محمدبن حسن( .بیتا) .التبیان فی تفسیر القـرآن .تصـحیم احمـد حبیـب عـاملی.
بیروت :دار احیاء الترا العربی.
عیاشی ،محمدبن مسعود( .بیتا) .تفسیر العیاشی .تحقیم سیدهاشم رسولی محالتی .تهـران:
المکتبة العلمیة االسالمیة.
فخر رازی ،محمدبن عمر6918( .ق .).التفسیر الکبیر (مفـاتیح الغیـب) .بیـروت :دار إحیـاء
الترا العربی.
قرائتی ،محسن .)6838( .تفسیر نور .چ .66تهران :مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
قمی ،علیبنابراهیم .)6818( .تفسیر القمی .تحقیم طیب موسوی جزایری .قم :دارالکتاب.
قمی مشهدی ،محمدبن محمدرضـا .)6817( .کنز الدقائق و بحر الغرائـب .تحقیـم حسـین
درگاهی .تهران :وزارة الثقافة واإلرشاد االسالمی.
قمی نیشابوری ،نظامالـدین حسـن6961( .ق .).غرائـبالقـرآن و رغائـبالفرقـان .تحقیـم
عمیرات زكریا .بیروت :دار الکتب العلمیة.
كاشانی ،فتماهلل .)6881( .تفسیر کبیر منه الصادقین فی الزام المخالفین .تهران :علمی.
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مجلسی ،محمدباقر( .بیتـا) .بحار األنوار الجامعة ٌ لـدرر أخبـار األئمة ٌ األطهـار .تصـحیم
محمدباقر محمودی .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
مراغی ،احمد مصطفی( .بیتا) .تفسیر المراغی .بیروت :دار الفکر.
مغنیه ،محمد جواد6919( .ق .).الکاشف .قم :دار الکتاب االسالمی.
مقدسی ،مطهربن طاهر( .بیتا) .کتاب البدء و التاریخ .قاهره :مکتبة الثقافة الدینیة.
مکارم شیرازی ،ناصر .)6879( .تفسیر نمونه .چ .6تهران :انتشارات دارالکتب اإلسالمیه.
ملکی میانجی ،محمد باقر6969( .ق .).منـاه البیـان فـی تفسـیر القـرآن .تهـران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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