
  

   مذمت انسان؟ ایمدح انسان  "جهول"و  "ظلوم"
  احزاب) ۀسور 72 ۀیاز آ یلی(تحل

  
 2سید محمود طیب حسینی  ،1فر رضا مهدیان

  )30/6/99تاریخ پذیرش مقاله: -24/1/99(تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

ترین آیات قرآن است که مفسران در فرازهای مختلف آن  احزاب از مشکل ۀسور 72 ۀآی
 "جَهُوال ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ"، عبارت دارای آرای مختلفی هستند. از جمله فرازهای این آیه

ای سرگردانی در فهم  های مختلف مفسران را به دنبال داشته و به گونه است که دیدگاه
اند و  آیه را در پی دارد. شمار زیادی از مفسران، این عبارت را سرزنش انسان دانسته

اند. در این  انستهرا مدح انسان دگروهی از مفسران متأخر، با برداشتی متفاوت، آن
معنا از جهول در  14معنا از ظلوم و  10تفسیر، به  150مقاله، با مراجعه به بیش از 

شریفه به  ۀتفاسیر، دست یافتیم که بیشتر این آرا، از معنای واقعی این دو وصف در آی
دور هستند. با بررسی و نقد دیدگاه مفسران طرفدار ذم انسان و دیدگاه طرفداران مدح، 

های پژوهش، این دو وصف به ویژگی  هر دو گروه را ناتمام یافتیم. براساس یافته ۀلاد
پذیرش امانت از سوی خدا شده تا  ۀها اشاره دارد که زمین طبیعی و اختصاصی انسان

رو، این آن، خود را از ظلم و جهل رهانیده و به عدل و معرفت برساند. از این ۀدر سای
که برداشت مدح انسان از این باشد. چنان دن، ذم انسان نمینما بو رغم سرزنشعبارت به

های  پذیرش است، و این دو صفت، تنها به بیان  ویژگیاوصاف نیز دشوار و غیر قابل
  اختصاصی انسان اشاره دارد.  

  
  انسان. جهول، ذم انسان، ظلوم، مدح، احزاب ۀسور 72 ۀآی: ها کلید واژه
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  مقدمه
احزاب  ۀسور 72 ۀه چالشی فراروی مفسران گشوده است، آیترین آیات قرآن ک از مشکل

است. از سویی در این آیه، سخن از پذیرش امانت الهی از سوی انسان است که 
ها از پذیرش آن ناتوان شدند و این نشان از استعداد و قابلیت  ها، زمین و کوه آسمان

إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً "ا عبارت و از سوی دیگر، حمل این امانت از سوی انسان را ب ؛انسان است
و  یلغو ۀشیر ،ی، به سبب وضع ذات"هولجَ"و  "لومظَ"کلمات سازد.  قرین می "جَهُوال

 یبراساس معنا ،اگر موجب نکوهش و ذم موصوف خود نباشند ،خود ییبار معنا
در  ،جهت نی. به همسازند یاو در ذهن متبادر نم یبرا زیرا ن یخاص ازیشان، امت مرسوم

ها آن یلغو یدو کلمه، با توجه به معنا نیا ریآنچه در تفس د،یقرآن مج ریلب تفاساغ
های  ]. تعدد دیدگاه17-1صص/ 196ش، 10[ مذمت همراه است یبا نوع ظاهراً ،آمده

]، 346، ص21، ج5 :نکـ مفسران در تفسیر فرازهای آیه و حیرت و سردرگمی آنان [
سازد؛ زیرا  ظور فهم درست سخن پروردگار روشن میضرورت بررسی این فراز از آیه را به من

هر فرد مسلمانی است که موظف به  ۀکه از مفاهیم عمیق قرآنی است که شناخت آن، وظیف
های وحیانی است. همچنین روشن نمودن معنای این دو وصف در چگونگی  تدبر در آموزه

گروهی از مفسران با توجه به نگاه ما به انسان، به ویژه از نگاه قرآن، بسیار اثرگذار است. 
را بر ریشه و معنای لغوی این دو واژه، معنای سرزنش انسان را از آن برداشت کرده و آن

اند. در  ای همچون خیانت در امانت و جهل به عظمت و جایگاه این امانت حمل کرده معانی
مدح انسان دانسته و شریفه، این فراز را  ۀبرابر، شمار دیگری از مفسران، با توجه به سیاق آی

پذیرش امانت  ۀرا نه به رفتار انسان پس از قبول امانت، که به ویژگی ذاتی انسان که زمینآن
های طرفداران مدح، قابل دفاع نبوده و  اند. بعضی از دیدگاه الهی شده است، تفسیر کرده

رو، در این  از این رغم قابل دفاع بودن، در اثبات ادعای این گروه ناتمام هستند.برخی دیگر به
از دیدگاه مفسران و انتخاب  "جَهول"و  "ظَلوم"مقاله به دنبال واکاوی معنای دو وصف 

در این آیه، سرزنش انسان است، یا مدح او؟  "جهول"و  "ظَلوم"دیدگاه درست هستیم. آیا 
در  مورد نظر، اقتضای مدح و ذم را ندارند؟ مهمترین سؤالی است که ۀیا این دو وصف در آی

  این مقاله به دنبال پاسخ آن هستیم.
  

  نهیشیپ
 ۀمحترم به رشت سندگانینو یبرخ یاز سو قیدر رابطه با موضوع تحق ییها پژوهش

  شود:یدرآمده است که به اختصار اشاره م ریتحر
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است که در  یعنوان نوشتار "یو عرفان یریانسان در متون تفس یو جهول یظلوم"
 ریتوسط دکتر م ،196 ۀشمار ،1384سال  زییپا ،زیگاه تبردانش اتیادب ۀدانشکد ۀینشر
به  زیاثر اشاره شده و در متن ن نیا ۀدیکه در چکنگاشته شده است. چنان یاکرم لیجل

کرده است.  یموضوع را بررس ی،از منظر متون ادب شتریب ه،سندینو ،شودیم دهیوضوح د
با مشکل مقاله را  یزش علمنوشتار حاضر است که ار ۀمشکل عمد ،ضعف ساختار مقاله

  .  روبرو کرده است
و  تیظلوم قتیحق یبررس"با عنوان  یدر پژوهش داریو هنگامه ب یاحیارشد ر یعل
 ،69 ۀشمار ،نیمت ۀکه در پژوهشنام "ینیمالصدرا و امام خم ،یعرباز منظر ابن تیجهول

اند که از افتهیدست  جینتا نیبه ا ،است دهیبه چاپ رس 38- 21 صص ،1394زمستان 
دو وصف،  نیاز نگاه مالصدرا ا داللت دارند. ندو صفت بر نکوهش انسا نیا ی،عربنگاه ابن

حمل کرده  یمدح یدو صفت را بر معنا نیا زین ینیکه امام خمچنان ؛مدح انسان است
نوشتار حاضر از  یریمقاله است که وجه تفس نیوجه غالب ا ی،عرفان - یاست. نگاه فلسف

  دو مقاله است. نیا زیسبب تما ،انسان یرآندو وصف ق نیا
و نفی مدح یا ذم بودن این دو  به موضوع یخیتار کردیبا رو یرینگاه تفس ،نیبنابرا
  است. نیشیپ یها مقاله با پژوهش نیا زیوجه تما نیتر عمده صفت،
  

  شناسی مفهوم
  ظَلوم

 و شناسان لغت نظر ظلم در«نویسد:  است. راغب می» ظلم« ۀمبالغه از ریش ۀصیغ "ظَلوم"
 اوست به مخصوص کهیجای از غیر در یچیز گرفتن قرار :از عبارتست دانشمندان بیشتر

» آن مکان و زمان از انحراف و عدول، به یا و یفزون و یزیادت به یا و یکم و نقصان به یا
مبالغه، از ثبات و فراوانی صفت ظلم در  ۀظلوم اسم فاعل باشد یا صیغ .]537،ص18[

 ،شریفه ۀظلوم در آی«اند:  کند. برخی از مفسران نیز گفته تصف به آن حکایت میفرد م
]. بنابراین، ظلم و ظَلوم در حقیقتِ خود 402، ص10، ج36» [مبالغه از ظلم است ۀصیغ

  کنند. معنای ذَم را افاده می
  
  جَهول
 است. جهل در لغت نقیض دانستن به معنای» جهل« ۀمبالغه از ریش ۀصیغ "جَهول"«
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ی اول: خال: «کند ]. راغب جهل را به سه گونه تقسیم می129، ص11، ج9» [نادانی است
: باور داشتن چیزی برخالف آنچه که هست؛ دومبودن نفس و خاطر انسان از دانش؛ 

 ۀدربار خواه شود، انجام باید که آنچه خالف بر یکار انجام ییعن ،ینادان و : جهلسوم
 را نماز عمداً که کسي مثل فاسد، و نادرست یاعتقاد ای باشد داشته یدرست اعتقاد آن
]. برخی قسم اخیر را جهل در برابر حلم، به معنای سفاهت 209ص  ،18» [کند یم ترك

]. قرشی این معنا را پسندیده و بیشتر موارد در آیات 267، ص1، ج23: نکـ اند [ دانسته
رِفْ إِالَّ وَ« داند؛ مانند: اعتنایی می قرآن را به معنای سفاهت و بی  أَصْبُ کَیْدَهُنَّ عَنِّي تَصْ

هِنَّ جاهِلِینَ مِنَ أَکُنْ وَ إِلَیْ   جاهل«گوید:  ]. راغب می81، ص2، ج30:نکـ [ )33/یوسف( »الْ
 در هم یگاه و است طور این بیشتر، که شود یم بیان ناپسند، و ذمّ صورت به یگاه
حْ« ۀشریف  ۀآی مثل نیست، ناپسند روش و یمعن جاهِلُ سَبُهُمُیَ فِ مِنَ أَغْنِیاءَ الْ  »التَّعَفُّ

 ،شریفه ۀجهول در آی« .]209، ص 18[ »خبر است ؛ یعنی از حال آنان بی)273/بقره(
تواند  که، جهل هم می ]. نتیجه این402، ص10، ج36[ »جهل است ۀمبالغه از ریش ۀصیغ

ه سیاق آیه و همراهی در معنای سرزنش به کار رود و هم بدون سرزنش. اما با توجه ب
  جهول و ظلوم در این آیه در معنای سرزنش استفاده شده است.

  
  احزاب ۀسور 72 ۀمعرفی آی

شود که  احزاب از آیات پایانی این سوره است که از ظاهر آن استفاده می 72 ۀآی
کند.  های ممتاز وی در حمل امانت الهی بیان می انسان و ویژگی ۀهایی را دربار واقعیت

 کانَ إِنَّهُ" :گونه بیان کرده است از آنجا که این ویژگیِ انسان را در قالبی سرزنش اما
اند.  های مختلف و متفاوتی را بیان کرده ، مفسران نیز در تفسیر آن دیدگاه"جَهُوال ظَلُوماً

دانند.  را نکوهش انسان در حمل امانت دانسته و شماری مدح و ستایش وی میبرخی آن
آید که مفسران نیز در تفسیر آن دچار  ین آیه از آیات مشکل قرآن به شمار میرو، ا از این

]. فراوانی دیدگاه مفسران در 346، ص21، ج5: نکـ اند [ حیرت و سر در گمی شده
  فرازهای مختلف آیه نیز گواه این ادعاست.

  
  بررسی دیدگاه قائالن به ذم انسان

أَمانَ« ۀشریف ۀآی نَا الْ حْمِلْنَها وَ  یلَعَ ۀإِنَّا عَرَضْ نَ أَنْ یَ جِبالِ فَأَبَیْ أَرْضِ وَ الْ السَّماواتِ وَ الْ
سانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا ها وَ حَمَلَهَا اْلإِنْ نَ مِنْ دارای دو فراز بسیار  ،)72(احزاب/» أَشْفَقْ
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ها و  ها، زمین، کوه عرض امانت از سوی پرودگار به آسمان ۀمهم است. فراز نخست، دربار
فراز اخیر دارای  ۀاست. مفسران، دربار "إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا" ۀانسان است. فراز دوم، جمل

را به خیانت دو دیدگاه هستند. گروهی از آنان این تعبیر را سرزنش انسان دانسته و آن
ری از اند. شمار دیگ انسان در امانت الهی و مانند آن، که نکوهش انسان است، تفسیر کرده

اند.  را مدح انسان دانسته و به قابلیت انسان در پذیرش امانت الهی تفسیر کردهمفسران، آن
  پردازیم. ابتدا به بیان دیدگاه گروه اول و سپس به بیان دیدگاه گروه دوم می

 
  وصف ظلوم

اند. این گروه از مفسران  بیشتر مفسران، تعبیر یاد شده را بر سرزنش انسان تفسیر کرده
  اند: را به موارد زیر تفسیر کرده "لوماظ"

 در انسان مقصود از وصف ظلوم، خیانت«: است گفته) ق110د(حسن بصری    .1
  .]1588، ص3، ج8» [پروردگار است از نکردن اطاعت و امانت
(ع) از  نافرمانی آدم ،از ظلوم مقصود که است شده نقل) ق146د(کلبی  از. 2

  .]68ص، 8، ج 15: نکـ [ است پروردگار
به  (ع)، ظلم حضرت آدم ،ق) مقصود از ظلوم بودن انسان150به نظر مقاتل (د. 3

، 7: نکـ [ که انجام داد و از درخت ممنوعه تناول کرد ییخطا لیبه دل باشد، یخودش م
  .]511، ص3ج

منظور، ظلوم بودن در نزد «کند:  ق) از حسین بن فضل نقل می427ثعلبی (د. 4
 ].68، ص8، ج 15[» خداوند فرشتگان است نه در نزد

 یق)، ظلوم را به ارتکاب گناهان از سو548(د یق) و طبرس460(د یطوس خیش. 5
 ].587، ص8، ج23؛ 367، ص8، ج25 :نکـ اند [ انسان معنا کرده

انسان از دستور  یظلوم را نافرمان یاز وجوه در معنا یکیق) 606(د یفخر راز. 6
  ].188، ص25، ج28 :نکـ [ داند یم یاله

انسان ظلوم است، زیرا حق خدا را منع کرد، از آنجا «نویسد:  ق) می638عربی (دابن. 7
 ].158، ص2، ج 7» [که خودش به تنهایی ظهور کرد و حمل امانت را به خود نسبت داد

ق) ظلوم بودن انسان را به تضییع امانت و مراعات نکردن حق 685بیضاوی (د. 8 
 ].240، ص4، ج13: نکـ امانت از سوی وی دانسته است [

ولی حامل  ،ظلوم یعنی انسان، ضعیف خلق شده«نویسد:  می ق)728(د االعرجنظام. 9
 ].480، ص5، ج42» [چیز قوی است
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ها به انبیا و  به دلیل ظلم انسان ،توصیف انسان به ظلوم ق)1412(د از نگاه طیب. 10
 ].538، ص10، ج26 :نکـ است [ (ع) ائمه

  
  وصف جهول

  معنا گفته شده است: 14 "جهول"ر تفسیر وصف همچنین د
 ۀمنظور از جهول در آی«: است شده نقل) ق105د(ضحاک  و) ق68د(عباس ابن از  .1

، 15[» باشد می مسئولیت به دوش کشیدن امانت و خدا دستور از) ع(آدم  غفلت شریفه،
  ].68، ص8ج 

، 32» [است هلجا پرودرگارش به یعنی انسان ،جهول«: است حسن بصری گفته. 2
 ].258، ص14ج

» است امانت حق به) ع( آدم جهل مقصود،«: است نقل شده) ق118د(از قتاده . 3
  ].68، ص8ج ،15[

» است امانت ترک عقوبت به نسبت) ع( آدم مقصود ناآگاهی«: است کلبی گفته. 4
  ].68، ص8، ج 15[

دوش کشیده  ناآگاهی نسبت به سرانجام آنچه از اطاعت به«نویسد:  مقاتل می. 5
» است که ثواب [در صورت فرمانبرداری] و عقاب [در صورت نافرمانی] را به دنبال دارد

  ].3159، ص10، ج4؛ 511، ص3، ج39[
مقصود ناآگاهی انسان به جایگاه امانت و «ق) نقل شده است: 303از جبائی (. 6

 ].587، ص8، ج23؛ 367، ص8، ج25» [استحقاق عقاب بر ارتکاب معاصی است
 در مقصود از جهول، جاهل بودن انسان«کند:  ثعلبی از حسین بن فضل نقل می .7

  ].68، ص8، ج 15[» خدا نزد در نه باور فرشتگان است
 حال در امانت حمل سختی به جهول یعنی جاهل« :است گفته) ق465د( قشیری. 8

 .]173، ص3، ج33» [سرانجام در آن حمل بر عقوبت و
 آنچه سنگینی به شریفه یعنی جهل ۀجهول در آی«د: گوی ق) می471جرجانی (د. 9
 ].476، ص2، ج16» [کند می حمل

مخالفت  دلیل به بهشت از اخراج عقوبت به) ع( آدم جهل«نویسد:  فخر رازی می. 10
  .]188، ص25، ج28» [نافرمانی از پروردگار عقاب به انسان جهل یا با دستور خدا

 آنچه به (ع) جهول یعنی جاهل بودن آدم« ) گفته است:ق660(د ابن عبدالسالم. 11
 .]109، ص2، ج6» [کنند می حمل وی از پس فرزندانش
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مقصود از جَهول، جهل به کُنه عاقبت وفا نکردن به امانت و  ،از نگاه بیضاوی. 12
، 3، ج27؛ 165، ص2، ج41؛ نیز: 240، ص4، ج13 :نکـ مراعات نکردن حق آن است [

 .]220 -219، صص24، ج21؛ 30ص
(ع)  ها خود را بر انبیا و ائمه شریفه یعنی انسان ۀجهول در آی«نویسد:  طیب می. 13

 ].538، ص10، ج26» [مقدم بدانند
مقصود جهل انسان «نویسد:  شریفه می ۀفضل هللا در معنای وصف جهول در آی. 14

به دلیل  ،به موقعیت و جایگاهش [در عالم هستی] و بازگشتش [به سوی پروردگار]
  ].7، ص19، ج29» [باشد ش میغفلت

  اند: شریفه چند دسته شده ۀاین گروه از مفسران در تعیین مصداق انسان در آی
را عموم انسان در آیه تمسک کرده و مراد از آن ۀای از آنان به عموم واژ عده .1
]. قرطبی نیز گفته 488، ص3، ج8اند. این قول از ثعلب نقل شده است [ ها دانسته انسان
  ].258، ص14، ج32[» این قول درست است زیرا امانت در آیه عام است«است: 
عباس و ضحاک با توجه به مضمون آیه که حمل امانت شماری هم مانند ابن. 2
جوزی این قول را . ابن]258، ص14، ج32: نکـ [اند  را آدم (ع) دانستهمقصود از آن ،است

 ]. 488، ص3، ج8 :نکـ دهد [ به جمهور مفسران نسبت می
را بلکه آن ،اند اند و نه آدم (ع) را مصداق آیه دانسته گروه سوم نه عموم را پذیرفته. 3
کند  ق) نقل می128ق) از سدی (د310اند. طبری (د ل فرزند آدم (ع) تفسیر کردهبه قابی

 ]. 41، ص22، ج24 :ـ کنکه قابیل به امانت آدم (ع) خیانت کرد [و هابیل را کشت] [
ر نیز با توجه به مذموم بودن صفت ظلم و جهل منظور از انسان در آیه دیگ ۀدست. 4

  ].488، ص3، ج8: نکـ [اند  را کافران و منافقان دانسته
ها را پذیرفته و بر اساس آن آیه را  سایر مفسران نیز هر کدام یکی از این دیدگاه

  اند. تفسیر کرده
  

  نقد دیدگاه مفسران
شریفه، قابیل باشد هیچ دلیل قابل قبولی ندارد. زیرا  ۀدر آیاما اینکه مقصود از انسان  .1

نه با مضمون آیه سازگاری دارد و نه با اطالق انسان. بر اساس مضمون آیه، امانت از 
توان آدم (ع) را به  را به دوش کشید. بنابراین، نمیسوی پروردگار عرضه شد و انسان آن

 ].65، ص12: کـ نجای خدا و قابیل را به جای انسان نشاند [
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صورت   تواند مصداق انسان باشد. زیرا در این همچنین کافر و منافق هم نمی .2
معنای آیه این است که گویا خدای سبحان امانت بزرگ را فقط به کافر و منافق عرضه 

که با ظاهر آیه و ولی در آن خیانت کردند. چنان ،را پذیرفتندها هم آنکرد و از قضا آن
هاست، سازگار ها به منظور تربیت آن امانت به انسان ۀنیز غرض آیه که عرضعموم آن و 
» ال«که با » انسان« ۀواژ :گوید الشاطی ضمن مردود دانستن این قول مینیست. بنت

 ].71، ص12: نکـ در کاربرد قرآنی مرسوم، مطلق انسان است [ ،جنس همراه باشد
رت سرزنش آدم در قبول امانت معنا ندارد. اما اگر مقصود، آدم (ع) باشد، در این صو. 3

کنند، رسالت الهی است که نکوهش آن با هدف  زیرا آنچه پیامبران از خداوند قبول می
رو، این دیدگاه از سوی شماری از مفسران به شدت رد شده  رسالت منافات دارد. از این

(ع) که پیامبر خدا  اما حمل انسانِ موصوف به ظلم و جهل بر آدم«نویسد:  است. عاملی می
ق) نیز با 1270]. آلوسی (د30، ص3، ج25» [اوست، خودش ظلم و جهل است ۀو برگزید

آل عمران توصیف صفی هللا به ظلم و جهل را بسیار بعید دانسته است  33 ۀاستناد به آی
که، اختصاص دادن حمل امانت به آدم(ع) و ارتباط دادن ]. چنان273، ص11، ج3 :نکـ [

  رج شدن وی از بهشت، با سیاق آیه که اطالق دارد نیز سازگاری ندارد.آن به خا
هاست. در این صورت اگر این دو وصف را با  بنابراین، مراد از انسان، عموم انسان

ها  انسان ۀتبیین این گروه از مفسران، ذَم بگیریم با واقعیت سازگاری ندارد. زیرا هم
اند. عموم این  ار اینان، برخی دارای این دو وصفگفت ۀپای بلکه بر ،ظلوم و جهول نیستند

  ها، به نوع تفسیر مفسران از انسان بازگشت دارند که وضع این تفاسیر روشن شد.  دیدگاه
ظلم و جهل را به یک  ،شود ها مشاهده می که در این دیدگاهاز سوی دیگر، چنان

دارد. افزون بر این، شریفه سازگاری ن ۀاند که با اطالق آی مفهوم خاصی تفسیر کرده
که، کدام از این اقوال، مستند محکم درون متنی از آیه یا بیرون از آن ندارد. چنان هیچ

در بیان مفسران هم به روشنی قابل مشاهده است که گفتار خویش را به چیزی مستند 
ار نیستند. و قواعد تفسیری استو هاروش ۀترین بیان، این اقوال بر پای اند. به کوتاه نکرده
قول به ظلوم و جهول به زعم «که آلوسی نیز در رد بعضی از این اقوال گفته است: چنان

  . ]273، ص11، ج3[» فرشتگان، قول بارد (سست و بی پایه) است
  قابل اثبات نیست. "ظلوما جهوال"نتیجه اینکه، ذَم بودن 

  
  بررسی دیدگاه قائالن به مدح انسان

لغوی معنای سرزنش را برای موصوف خود  ۀاتی و ریشظلم و جهل به لحاظ وضع ذ



  169   احزاب) سورۀ 72 یۀاز آ یلی(تحل مذمت انسان؟ ایمدح انسان  "جهول"و  "ظلوم"

کنند.  سازند؛ یا اگر موجب سرزنش هم نباشند، امتیاز خاصی را هم ثابت نمی متبادر می
اند. اما گروهی از  رو، بیشتر مفسران، معنای نکوهش را از آن برداشت کرده از این

متبادر است، مدح انسان مفسران، برخالف ظاهر این فراز از آیه که وصف سرزنش از آن 
  آید: ها در ادامه می اند. تفصیل این دیدگاه را از آن برداشت کرده

 ظاهر،اهل نزد در«نویسند:  ق) می1137االعرج و به تبع وی حقی بروسی (دنظام. 1
 حق در یعنی. است مدح برای حقیقتاهل نزد در اما است، سرزنش برای صفت دو این

]. این 254، ص7، ج17؛ 480، ص5، ج42» [است مدح ،کند ادا را امانت که کسی
کند. افزون بر این، هیچ دلیلی برای  شریفه را به روشنی بیان نمی ۀدیدگاه، مقصود آی

کند. شاید بتوان راز این دیدگاه را در گرایش عرفانی این دو مفسر  ادعای خود بیان نمی
ری و تنها برخاسته از یک جستجو کرد که گاهی بدون اتکا به قواعد مورد قبول تفسی

  ذوق عرفانی است.
ظلوم بودن «ق) که دارای گرایش عرفانی است، گفته است: 920شیخ علوان (د. 2

گین و تکالیف شدید و سخت را بر خود حمل انسان از آن جهت است که بارهای سن
های  کرد. زیرا با این تحمل امانت، از آنچه به صورت طبیعی مأنوس بود و از خواهش

روست که به دلیل  های حسی و مادی برید. و جهول بودن وی از آن فسانی و عموم لذتن
شدت عالقه به مبدأ خویش از مقتضیات این دنیا و آنچه بر حسب قوای بشری مناسب 

خبر شد؛ زیرا دارای قوای روحانی الهوتی است که خواهان  با این دنیاست غافل و بی
جسمانی و ابزارهای طبیعی که وی را  ۀن قوه بر قوسعادت ازلی و ابدی انسان است و ای
 ].167، ص2، ج19» [غلبه کرد ،دهند به سوی بدبختی سرمدی سوق می

این دیدگاه با ظاهر آیه ناسازگار است. زیرا ظلوم و جهول بودن را بر خالف ظاهر  .3
 های نفسانی که عین عدالت است ترک خواهش ،تر آن معنا کرده است. به عبارت روشن

را به ظلم، و غفلت از غیر هللا را که اوج بیداری و دانایی است را به جهل معنا کرده 
است. این سخن مبنایی جز ذوق ندارد و صدور آن از حکیم علیم یا نسبت آن به وی 

 دور از صواب است.
 آن حمل استعداد را انسان چون«ق) نوشته است: 988مال عبدالرزاق کاشانی (د. 4
 ذات ،کند مي افنا که خود نفس بر ظلومست آن پس نمود، قبول مبالغه و همضایق یب بود،
 ینف ،اللَّه اال اله ال بقوله و شناسد نمي را حق غیر که جهولست و مطلقه هویت در را خود
 ].341، ص7، ج34» [کند مي یسو ما
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 این دیدگاه نیز شبیه دیدگاه پیشین است و همان نقد به این دیدگاه نیز وارد است.
 مذکور مکیه فتوحات در و«کند:  مال عبدالرزاق کاشانی از فتوحات مکی نقل می. 1
 انسان و کردند عرض موجودات ۀهم بر که یحسن به اسماء اتصافست امانت که است
به  که زیرا علم، به نهایت ییعن جهولست و ینداشت بر اگر ظلومست او نمود. قبول راآن

 از عجز و به جهل اعترافست به خدا معرفت نهایت بالجهل؛ اعتراف العلمهغای موجب
 ].341، ص7، ج34[» ادراك االدراك درك عن العجز که معرفت

این دیدگاه نیز برخاسته از یک ذوق و گرایش عرفانی است که هیچ دلیل منطقی و 
مبنای تفسیری ندارد و بر قواعد تفسیری استوار نیست. افزون بر آن، آیه را برخالف 

پذیرفت ظالم بود.  را نمیاگر آن :گوید ظلوم می ۀکند. زیرا در واژ عنا میظاهر آن م
 "للناس بیاناً"گونه سخن گفتن، برخالف عرف مفاهمه است که از پرورگار حکیم که  این

جهول هرچند دلیل روشنی  ۀبه دور است. اما در معنا کردن واژ ،را نازل کرده است
هم داشته باشد. اما تطبیق آن معنا بر جهل در  آورده است و چه بسا مؤیدی در روایات

 این آیه ثابت نیست؛ زیرا با سیاق آیه سازگار نیست. 
اند:  مال عبدالرزاق کاشانی و به تبع وی حقی بروسی در یک دیدگاه دیگری گفته. 2
 در برداشت؛ خود همت به را امانت بار این) ع(آدم  زیرا ذم، نه است مدح عبارت، این«

 زیرا پذیرفت، راآن قدرت کمی و بنیه ضعف وجود با انسان یا بود او طاقت فوق کهحالی
 ].252، ص7ج ،17 ؛342-341، صص7، ج34» [قدرت به نه است همت به امانت حمل

شریفه موافق با سیاق است. بدین معنا که سایر کائنات با وجود  ۀاین معنا از آی
اما انسان که ضعیف خلق شده  ،اشتندعظمت و قدرت ظاهری توان حمل بار امانت را ند

سازگار  "جهوال ظلوماً"حمل امانت بزرگ الهی را پذیرفت. ولی با ظهور  ،)28است (نساء/
های دیگری از انسان اشاره دارند. همچنین تعبیر فوق  نیست. این دو وصف به ویژگی

است) در (آنچه خارج از توان  طاقت انسان، نظر به مردود بودن تکلیف به ما الیطاق
منان به این آیه نیز چنین ؤکه، استناد امیرمآیات و روایات، پذیرفتنی نیست. چنان

]، و تنها اشاره به این دارد که 199، خطبه 318، ص 2: نکـ کند [ یید نمیأبرداشتی را ت
  جهل و ظلم در انسان وجود دارد. ۀزمین

به این دلیل است که  ظلوم بودن انسان«گوید:  ق) می1225پانی پتی (مظهری) (د. 3
طلبی تا رسیدن به اوج برتری است. و جهول دارای قوای سبعیت است که خواهان برتری

ها وا  بهیمیت است که صاحب خود را به تحمل سختی ۀبودن به دلیل دارا بودن قو
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دارد که هر عاشقی در رسیدن به محبوب خویش به آن احتیاج دارد و این افتخار  می
 ].390، ص7، ج14» [برای انسان است

  این دیدگاه با سیاق و ظهور آیه سازگار است، اما در تبیین و استدالل توفیق چندانی ندارد. 
ها با وجود بزرگی و قوی بودن  ها، زمین و کوه آسمان«اند:  برخی از مفسران نوشته. 4

رفت. و را پذیاما انسان با وجود کوچکی و ضعف، آن ،خود از پذیرفتن امانت سرباز زدند
خود مبارزه کند و در  ۀتواند با نفس امار از میان کائنات که می ،انسان تنها مخلوقی است

های نفسانی خود مقاومت کند و تنها انسان است که به این دو صفت  برابر خواهش
تواند با حمل امانت الهی خود را از ظلم و جهل برهاند و عادل و  شود و می موصوف می
، 36؛ 46، ص22، ج37؛ نیز بنگرید: 401، ص8، ج31؛ 244، ص6، ج38» [عالم شود

 ].457- 456، صص17، ج40؛ 403- 402، صص10ج
 پوشانی دارد. ای با آن هم این دیدگاه، تبیین دیگری از دیدگاه پیشین است و تا اندازه

چرا خدای علیم حکیم چنین بار عظیمی را با  اینکهعالمه طباطبایی در پاسخ به . 5
دانست  که میدر حالی ،و خطر بزرگش بر انسان ظلوم و جهول عرضه کرد سنگینی ۀهم

 بودن جهول و ظلوم هرچند«: یسندنو را حمل کند، میتواند آن عیف است و نمیاو ض
 و امانت حمل مصحح ،انسان جهل و ظلم همین عین لیکن، و است، گونه سرزنش انسان،
 است این شأنش که شود یم جهل و ظلم به متصف یکس اینکه یبرا است، یاله والیت

 متصف چون گویند، ینم جاهل و ظالم ،کوه به چرا وگرنه باشد، علم و عدل به متصف که
 کنند، ینم حمل جهل را و ظلم زمین و ها آسمان همچنین و شود، ینم علم و عدالت به
 نشأ اینکه خاطر به که انسان خالف به شوند، ینم علم و عدل به متصف اینکه خاطر به
 ].350-349، صص16، ج22» [هست نیز جهول و مظلو دارد، را عدالت و علم استعداد و

ذم یا مدح بودن این دو وصف، از سخنان مرحوم عالمه قابل برداشت نیست. زیرا به 
اند، ولی ظاهر تعبیرشان با  ای نکرده ای صریح و روشن به یکی از این دو وجه اشاره گونه

  مدح همسانی دارد.
طرفداران مدح نیز ناتمام است. زیرا افزون بر نقدهایی که در هر یک از اقوال  ۀاما ادل

توان مدح یا سرزنش را برداشت کرد.  گفته شد، از خود این دو صفت به تنهایی نمی
های اخیر بودند که ظلوم و جهول را به ویژگی  ترین اقوال با سیاق آیه، دیدگاه مناسب

دلیل بر مدح یا  ،اما صرف بیان ویژگی طبیعی انسان طبیعی انسان تفسیر کرده بودند.
ها است، نیاز به  خالف ظاهر واژه ،گونه ذم وی نیست؛ از آنجا که مدح با واژگان سرزنش

رو، این طرفداران مدح فاقد چنین ویژگی بودند. از این ۀقوی و محکمی دارد که ادل ۀادل
  اند.  داشتهگروه از مفسران نیز در تبیین این دو وصف توفیقی ن
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 دیدگاه برگزیده در تفسیر ظلومیت و جهولیت انسان
اگر موجب ، لغوی و بار معنایی خود ۀکلمات ظَلوم و جَهول، به سبب وضع ذاتی، ریش

شان، امتیاز خاصی را نیز  نکوهش و ذم موصوف خود نباشند، براساس معنای مرسوم
غلب تفاسیر قرآن مجید، آنچه سازند. به همین جهت، در ا برای او در ذهن متبادر نمی

با نوعی مذمت همراه  ها آمده، ظاهراًدر تفسیر این دو کلمه، با توجه به معنای لغوی آن
]. در این برداشت تفسیری از آیه، ظلومیت و جهولیت 17- 1/ ص196، ش10: نکـ است [

تی بزرگ، به دو ویژگی انسان، پس از قبول امانت اشاره دارد. چون انسان با حمل بار امان
که اشاره شد، این در حق خود ستم روا داشته و به امانت نیز خیانت کرده است. چنان

یک قبولی نداشته و با سیاق و ظهور آیه تناسب ندارد. همچنین با هیچسخن مستند قابل
هم سازگاری  ،از موارد تفسیر انسان به مصادیق چهارگانه (که در تبیین اقوال گذشت)

گونه  رسد که این دو وصف به ویژگی ذاتی انسان اشاره دارد. همان نظر میندارد. اما به 
های تفسیری طرفداران مدح انسان هم اشاره شده است، این دو  که در بعضی دیدگاه

به انسان اختصاص دارد و وجه تمایز وی از سایر کائنات به  ،ویژگی از میان موجودات
مانت را به دوش کشید تا با ایستادگی در برابر رو، انسان این بار ا آید. از این شمار می
های عدالت و  های نفسانی و اوهام نفس، خویشتن را از ظلم و جهل برهاند و قله خواهش

 از را خود ،یاله امانت ۀوسیل به تواند یم انسان«نویسد:  معرفت را بگشاید. قرشی نیز می
، 8، ج29» [برساند  "قَرَّبُونَالْمُ ُأولئِکَ"  مقام به و کند خارج بودن جهول و ظلوم
توان وی را پیروزمند میدان کارزار دانست و همت و  ]. زیرا در این صورت، می401ص

است  "کان" ۀمجاهدت او را تحسین کرد. دلیل این برداشت تفسیری از خود آیه، کلم
، 11؛ 350، ص 21، ج5: نکـ که بر طبیعی بودن این دو وصف در انسان داللت دارد [

نسبت دادن صفت به  ۀدربارو  یصورت ماضه ب "کان" ۀهر گاه واژزیرا  ].143، ص6ج
پیوسته همراه آن چیز است، مانند:  ،این است که آن وصف ۀیک چیزی به کار رود، نشان

دهد، صفت ناسپاسی همراه انسان است  که نشان می )67(اسرا:» وَ کانَ الْإِنْسانُ کَفُوراً«
 "جهوال انه کان ظلوماً" ۀجمل«]. همچنین 731، ص18: نکـ [ شود و کمتر از او دور می

نه اینکه بیان نتیجه و  ،رساند استینافیه است که علت حمل امانت از سوی انسان را می
مقصود « ]؛349، ص 21، ج5: نکـ ؛ نیز 670، ص6، ج20: نکـ » [آمد حمل امانت باشد پی

انسان  ود که از میان موجودات، [تنها]ها ب از عرض امانت نیز نظر به استعداد و قابلیت
]. آلوسی نیز در گفتاری 1135، ص2، ج35» [شایستگی و قابلیت عرض امانت را داشت

غضبیه و شهویه در انسان،  ۀها و نیاز به ضرورت تعدیل قو ضمن اشاره به این دیدگاه
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، 11، ج3[» تر است اند این دیدگاه به حقیقت نزدیک رو گفته از این«بیان داشته است: 
، 31: نکـ [ است جهل و ظلم ۀزمین و شأنیت جَهول، و ظَلوم از . بنابراین، منظور]273ص
ها به موارد و مصادیق خاصی از . اطالق این دو وصف، مانع از تفسیر آن ]401، ص8ج

باشند. در واقع، این دو  ظلم و جهل در انسان می ۀظلم و جهل بوده و دلیل بر زمین
علم و  ۀل عملی و عقل نظری در انسان دارد. زیرا انسان دارای دو جنبوصف اشاره به عق

انسان به عقل نظری و از رهبری  ۀهای علم و اندیش عمل است. از هدایت و تعدیل جنبه
انسان به عقل عملی، تعبیر شده است. هدایتی و  ۀهای عمل و انگیز و کنترل جنبه
نظر از با صرف«نویسند:  می "ملیجستاری در عقل نظری و عقل ع" ۀشمالی در مقال

صورت گرفته و در » عقل عملی«و » عقل نظری«های مختلفی که از  دو اصطالح  برداشت
اند، این مطلب که به هر  ) بیان شدهجستاری در عقل نظری و عقل عملیاین مقاله (

 مربوط به امور عملی استعقل نظری مربوط به امور دانستنی، و عقل عملی  ،صورت
به عقل عملی و  "ظلوما"]. بر این اساس، 234، ش سوم، ص43[ »باشد وفاق می مورد

های علمی و  به عقل نظری اشاره دارد. انسان با پذیرش این امانت الهی، طغیان "جهوال"
های شهوت و غضب خود را با عقل   ها و لغزش نظری خویش را با عقل نظری و سرکشی

نتیجه اینکه سایر مخلوقات تنها  یابد. هی دست میکند و به مقام قرب ال عملی کنترل می
اما انسان در وجود خویش دو بعد  ،روند یک جنبه دارند و بر اساس همان پیش می

تواند با بعد رذیلت نفس مبارزه کند و  فضیلت و رذیلت را داراست. و در نزاع این دو، می
انت الهی قدم در مسیر رو، انسان با پذیرش امبه فضائل اخالقی آراسته شود. از این

 وَ«یابد  گذارد و به هدایت پروردگار راه می های نفسانی می مبارزه با هواها و خواهش
سِنِین لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینا جاهَدُوا الَّذِینَ حْ ). تعبیر به 69عنکبوت/(  »الْمُ

ان از سختی این عمل داشته و از بزرگی جهاد و مجاهده با نفس در آیات و روایات، نش
توانست دلیل به دوش  آن حکایت دارد. بنابراین، گویاترین و شاید یگانه تعبیری که می

باشد.  می "ظلوم و جهول"کشیدن امانت الهی از سوی انسان را بیان کند، همین عبارت 
 در امانت حمل لذا ندارند؛ را جهل و ظلم ۀزمین ها کوه و زمین ها،خالصه اینکه، آسمان

 و عادل تواند یم که انسان عکس به باشند، عالم و عادل توانند ینم و ندارد یتأثیر هاآن
بنابراین، برداشت  . ]401، ص8، ج31: نکـ [گردد  کنار بر جهل و ظلم از و باشد عالم

بسیار  ،مدح از این معنا که این دو، اشاره به ویژگی طبیعی و اختصاصی انسان دارند
 ۀنماید. سخن درست در تفسیر این دو وصف این است که این دو صفت در آی شوار مید

که به تنهایی نه اقتضای مدح را دارند و نه اقتضای ذم و نکوهش را. زیرا چنان ،شریفه
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اگر  ،خود ییو بار معنا یلغو ۀشیر ،یکلمات ظلوم و جهول، به سبب وضع ذات اشاره شد،
را  یخاص ازیشان، امت مرسوم یبراساس معنا ،نباشند موجب نکوهش و ذم موصوف خود

توان مدح یا نکوهش  . بنابراین، از این دو تعبیر نمیسازند یاو در ذهن متبادر نم یبرا زین
این دو  ۀگون انسان را استفاده کرد. اما سیاق آیه و قرائن موجود در آن، ظهور سرزنش

امانت و به  ۀش فرمان الهی در عرضپذیر ۀکند. زیرا سیاق آیه دربار وصف را نفی می
دوش کشیدن این امانت بزرگ الهی از سوی انسان است که با سرزنش سازگاری ندارد. 

 "ناس"به جای نسبت آن به  ،"انسان"به دوش کشیدن امانت به  همچنین، نسبت دادنِ
های موجود در آیه است که نکوهشی بودن این دو  از جمله نشانه "انس"و  "بشر"و 

زیرا تعبیر به انسان، نشان از آزادی، اراده و اختیار در پذیرش  ؛کند را نفی می وصف
به جای  "امانت"که، برگزیدن آمدهای تکلیف و مسئولیت انسانی وی دارد. چنان پی

که ممکن است هم معنی تلقی شوند،  "عهد"و   "مسئولیت"، "تکلیف"واژگانی مانند 
است که از خیانت در ها)  (عرب هیمخاطبان آنزد به دلیل حساس بودن موضوع امانت در 

شریفه و قرائن  ۀ). نتیجه اینکه، سیاق آی73- 63، صص12آن به دور باشند (بنگرید: 
کند؛ اما برداشت مدح هم به تنهایی از  درون متنی آیه، ذم بودن این دو وصف را نفی می

 ۀنما با بیان حکیمان ی سرزنشها این دو واژه بسیار دشوار است. به ویژه، بیان مدح با واژه
(ع) تیباهل اتیدر رواقرآنی سازگار نیست و دلیلی هم بر لزوم مدحی بودن وجود ندارد. 

 ،یاند؛ اما در موارد معنا نشده حیبه طور خاص و صر "جهول"و  "ظلوم"نیز هرچند 
اشاره  جهل و ظلم در انسان ۀنیاند که به همان زم (ع) قرار گرفته تیبمورد استناد اهل

      ].     37، ص5، ج43؛ 199 ۀخطب ،318ص  ،2: نکـ [ دارد
  
  نتیجه

 ۀدر آی "جهول"و  "ظلوم" ۀاز آنچه گذشت، به دست آمد که مفسران در تفسیر دو واژ
احزاب بر دو دیدگاه هستند. بیشتر مفسران به ویژه مفسران نخستین بر ذم  ۀسور 72

ند. تعاریف و مصادیقی که این گروه از مفسران بودن این دو وصف برای انسان تأکید دار
با اشکاالت اساسی روبرو بوده و با سیاق و  ،دهند ارائه می "جهول"و  "ظلوم"از دو صفت 

ها و قواعد تفسیری استوار نیستند. شمار دیگری از  ظهور آیه سازگار نبوده و بر روش
 ۀاینان، سیاق آیه دربار دانند. از نگاه مفسران متأخر این دو وصف را مدح انسان می

ها و انسان است. اما از میان این کائنات، تنها  ها، زمین، کوه امانتی بزرگ بر آسمان ۀعرض
انسان بود که این امانت را پذیرفت. بنابراین، پذیرش این امانت، افتخار بزرگی برای 
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نت الهی پذیرش اما ۀانسان است. پس این دو صفت، به دو ویژگی طبیعی انسان که زمین
اشاره دارند؛ نه به رفتار و برخورد انسان پس از پذیرش امانت که سرزنش را  ،اند شده

های قوای شهوت، غضب و  ها و طغیان برسانند. و با این پذیرش به دنبال تعدیل نافرمانی
کدام در  هر دو گروه ناتمام بوده و هیچ ۀوهم خویش و رسیدن به قرب الهی است. اما ادل

اند. سیاق آیه و دالیل درون متنی آن سرزنشی بودن را  ت آیه توفیقی نداشتهتفسیر درس
 باشد؛ زیرا دو صفت نیز نمیولی این نفی به معنای اثبات مدحی بودن این ، کند نفی می

دو وصف به  نیاقابل اثبات هستند.  هگون این امر نه ضرورتی دارد و نه از صفات سرزنش
از  که - هستند یموجودات که تک بعد ریف سابرخال -  دو بعد از وجود انسان

 یو نظر یعقل عملانسان هستند و در اصطالح علوم عقلی به های اختصاصی  ویژگی
به عقل  "جهوال"و  یبه عقل عمل "ظلوما"اساس  نی. بر ااند، اشاره دارند تعبیر شده

را  شیخو یو نظر یعلم یها انیطغ یامانت اله نیا رشیاشاره دارد. انسان با پذ ینظر
کنترل  یشهوت و غضب خود را با عقل عمل یها  لغزشو  ها یو سرکش یبا عقل نظر

  .ابدی یدست م یو به مقام قرب اله کند یم
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