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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  24 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1441جمادی االول  18مصادف با:                  «...ثمّ عَرَضهم علی المالئکه» :بخش دوم _ 31موضوع جزئی: آیه       

 29جلسه:            «               إن کُنتُم صادقین»مطلب چهارم: درباره  _                           

 

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

دوم چگونگی عرضه  چرایی عرضه اسماء به مالئکه،سوره بقره تا اینجا سه مطلب بیان شد. یکی  31در بخش دوم آیه 

 اسماء به مالئکه و سوم دلیل عجز مالئکه از انباء اسماء.

 «إن کُنتُم صادقین» :مطلب چهارم

یعنی اگر راست  1،«هاتوا برهانَکم إن کُنتُم صادقینقُل »آیه مثال  در مواردی در قرآن این تعبیر به مناسبت هایی ذکر شده.

 2.«فَتَمَنََّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ»اقامه کنید. و یا آیه  گیید دلیل و برهانتان رامی

د؛ منتهی در ما نحنُ فیه شومینوع آیاتی که متضمن این معنا و مضمون و سیاق است، در واقع یک نوع تحدی محسوب 

اشعار به کذب و دروغگویی آنها دارد. اما اینجا بحث از  «إن کُنتُم صادقین»فرقی با موارد مشابه دارد. در موارد مشابه 

نها معنا ندارد. مالئکه به همین دلیل ممکن نیست که دروغگو و و تمرَّد و عصیان در آمالئکه است که سراسر اطاعت اند 

د؟ مگر مالئکه دروغی گفته شومیسوال مهم این است که چطور در اینجا مسئله صدق و کذب مطرح  لذا د.اهل کذب باشن

؟ و اساسا ادعای آنها چه بوده که خداوند میفرماید اگر «انبئونی باسماء هوالء إن کُنتُم صادقین» :اند که خداوند میفرماید

 انباء کنید.راست میگویید از اسماء این حقایق گزارش کنید و 

 اشکال اول

مسئله اصلی در اینجا این است که آنچه که مالئکه گفته اند در واقع استفهام بوده نه اخبار. مالئکه از خداوند سوال کردند 

ی که اگر چنین باشد)استفهام باشد( مشکل «من یُفسِدُ فیها و یسفِکُ الدّماء و نحنُ نُسَبّحُ بحمدک و نُقَدّسُ لکأتَجَعلُ فیها »

و الکذب. فرق اخبار آید و آن اینکه استفهام از انشائیات است و انشاء در معنایش گفته اند که ال یَحتَملُ الصّدقَ پدید می

 درو انشاء این است که در قضیه خبریه احتمال صدق و کذب وجود دارد و ممکن است مطابق با واقع باشد یا نباشد. اما 

که چگونه  دشومیاشکال اینجا استفهام کردند؛ آنوقت  مالئکه در لذا چون .راه ندارد و کذبانشاء احتمال و قابلیت صدق 

 معنا پیدا کند؟ «إن کُنتُم صادقین»و هم جمله باشد استفهام )انشاء(  ممکن است هم
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  انیم به این اشکال و ابهام بدهیم.تومیدر اینجا دو پاسخ 

 پاسخ اول

انشاء است ولی به حسب واقع اخبار است. مانند موارد انشاء در مقام اخبار و یا اخبار اساسا این جمله به حسب صورت 

به این  کرده اند، اما این انشائی است که در مقام اخبار است استفهام در مقام انشاء. یعنی در اینجا مالئکه درست است که

رض شد. یکی اینکه انسان قابلیت صالحیت معنا که در واقع سوال است ولی متضمن همان دو ادعایی است که قبال ع

و  بحَمدک و نحنُ نُسَبّحُ»در قالب  انیم خلیفه شویمتومیندارد و اخری اخبار از صالحیت خودشان مبنی بر اینکه ما 

پس توجیه اول این است که این جمله به حسب ظاهر انشاء است و لی در واقع متضمن اخبار از دو ادعا  .«نُقَدّسُ لک

که این جمله خداوند برای این بود که عجز آنها  «أنبئونی باسماء هوالء»و خداوند هم برای ردّ دو ادعا فرمود:  است که

 اینکه متوجه شوند هم ادعایی که درباره خودشان دارند غلط است و هم ادعایی که درباره آدم دارند.را اثبات کند و 

 پاسخ دوم

توجیه قبلی انشاء در در این استفهامی است که در کنارش اخبار وجود دارد. فرق این توجیه با توجیه قبلی این است که 

و بخش  (أتَجعلُ فیها و یَفسِکُ الدماءگوییم یک بخش جمله انشاء و استفهام است )ولی در اینجا می مقام اخبار بود

ناظر به بخش دوم است که اخبار  «إن کنتُم صادقین»آنوقت  (.نُقَدّسُ لک و نحنُ نُسَبّحُ بحَمدک ودیگرش اخبار است )

 .التسبیح و التقدیس ادعائکم فی گردد و یعنی إن کُنتُم صادقینیند و دیگر به کل جمله بر نمکنمی

و کذب و بحث صدق  «إن کُنتُم صادقین»به هر حال اشکالی از این جهت در آیه نیست که چرا خداوند متعال فرموده 

گفته اند استفهام و انشاء بوده و لذا قابلیت صدق و کذب در آن خبر را مطرح کرده در حالی که اصل آنچه که مالئکه 

 د.شومیمرتفع  آن اشکال با یکی از این دو پاسخ چوننیست 

 اشکال دوم

، لکن سوال این است که مالئکه با و یا به صورت ترکیبی مسئله اخبار را مطرح کردند بر فرض بپذیریم مالئکه یا ضمناً

توجه به شأن و موقعیت و جایگاهشان، آیا احتمال کذب در آنها هست؟ آیا دروغ گفتن در مورد آنها معنا دارد؟ چون در 

د، آنوقت چطور مسلما با موارد دیگر تفاوت داراشعار به دروغگویی آنها دارد اما در اینجا موارد مشابه عرض شد که 

 دق و کذب به این نحو در مورد مالئکه مطرح شود؟د که صشومی

 پاسخ 

. صدق مخبری. در مقابلش هم کذب خبری و مخبری وجود دارد. صدق خبری 2. صدق خبری 1یم: صدق دار نوع ما دو

صدق  مضمون خود خبر مطابق با واقع باشد؛ و کذب خبری یعنی مضمون خود خبر مطابق با واقع نباشد.یعنی اینکه 

خبر به مداند یا خیر؟ اگر و آن را مطابق با واقع می داردگوید اعتقاد مخبری به این معناست که مخبر آیا به آنچه که می

د صدق مخبری؛ و اگر در هنگام خبر آن را باور شومیداند، این گوید باور دارد و آن را مطابق با واقع میآنچه که می

سقوط هواپیما که ابتدا اعالم شد بخاط نقص فنی قضیه د کذب مخبری. مانند شومیداند میندارد و آن را مطابق با واقع ن
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گفتند این حادثه در اثر خطای انسانی پدید آمده، بخاطر خطای انسانی بوده. بخشی از کسانی که می گفتند بوده و سپس

گفتند این حادثه در اثر نقص بود. یعنی اینها وقتی می محققولی صدق مخبری  وجود نداشتصدق خبری در مورد آنها 

معتقد به آنچه گفته بودند مطابق با واقع نبود اما صدق مخبری داشتند به این معنا که  هاآن فنی پدید آمده، مضمون خبر

 بود ولی صدق مخبری بود.دانستند. پس در این مثال صدق خبری نبودند و باورشان را مطابق با واقع می

برای خالفت،  بپذیریم که اخبار کردند از صالحیت خودشان برای خالفت و عدم صالحیت آدممالئکه هم اگر در مورد 

ه آنچه ببلکه  ی بنای مالئکه بر دروغگویی نبود،. یعندر این صورت صدق خبری نداشند ولی صدق مخبری داشتند

گی هایی که باید ع است چون جهل داشتند و از عمق شایستکردند که این مطابق با واقگفتند باور داشتند و گمان میمی

صدق خبری نداشتند،  صدق مخبری داشتند اماپس مالئکه برای خالفت باشد آگاه نبودند و از توانایی آدم اطالع نداشند. 

نبوده، صدق ا واقع بمالئکه اگر اخبار کردند و خبرشان هم مطابق  . لذاچون مضمون خبری که گفتند مطابق با واقع نبود

ما صدق خبری نداشتند ؛ امخبری در آنها وجود داشته و به همین دلیل منافاتی با مقام، موقعیت، شأن و منزلت آنها ندارد

 که این نشانه نافرمانی نیست. پس این اشکال هم وارد نیست.

ه. یا استفهام و انشائی ود خبر بودیا خ تا اینجا اثبات شد که مالئکه جمله ای را گفتند که باالخره یا متضمن خبر بوده و

بار یا به صورت استفهامی است که در کنار یک اخباری قرار گرفته. پس باالخره اخاست که در بطنش اخبار است و یا 

سبت به آن نجزء و یا در دو ماجرا مطرح شده و لذا مشکلی از حیث قابلیت صدق و کذب نیست. همچنین عرض شد که 

 خبری داشتند هر چند صدق خبری نبوده.چیزی که گفتند صدق م

 روایت

یم تا صدق مخبری را در رابطه با آنها اثبات کنیم چه بوده؟ همان دو ادعایی کنمیاکنون آن خبر و آن چیزی که ما تالش 

 1و این مطلب را مرحوم طباطبایی هم در المیزان اشاره کرده. بوده که بیان شد

و گفتیم که اصل عرضه اسماء به مالئکه برای تحدی و اثبات عجز مالئکه در این این مطلبی بود که قبال هم بیان شد 

. این معنا و اینکه مالئکه چنین ادعایی داشتند در یک بخشی از روایت امام صادق )علیه السالم( هم بیان مسئله است

 عرَضَهم و هم ارواحٌ علی حجج اهلل کلَّها، ثمّ إنَّ اهلل تبارک و تعالی علَّمَ آدمَ اسماءَشده. امام صادق )علیه السالم( میفرماید: 

امام صادق )علیه السالم( میفرماید:  فی االرض. م صادقین بأنَّکم أحقُّ بالخالفۀالمالئکۀ فقال انبئونی باسماء هوالء إن کنتُ

ضه کرد و به خداوند اسماء حجج خودش را به آدم تعلیم کرد. سپس در حالی که حجج اهلل ارواحی بودند، به مالئکه عر

)در عالم تجرد بحث الفاظ معنا ندارد و در اینجا منظور نشانه  گویید به اسماء اینها گزارشی دهیداگر راست می :آنها فرمود
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 ، اگر شما صادقید به اینکه أحقَّ به خالفت هستید،فی االرض م صادقین بأنَّکم أحقُّ بالخالفۀإن کنتُسپس فرمود:  است(.

 ء.انبئونی باسماء هوال

 روایتگیرد. لذا این را در بر مییکی از آن دو ادعا  جاپس این إن کُنتُم صادقین یعنی إن کُنتُم صادقین فی خَبَرِکُم. البته این

اولویت آنها در مسئله خالفت و این منافات ندارد که ادعای دوم یعنی  ئکه بر احقَّیت والمسئله خبر م بر تطبیق داده شده

مالئکه  بیق داده شده بر ادعای احقَّ بودنتط «إن کُنتُم صادقین». اگر باشدصالحیت نداشتن انسان هم در اینجا مقصود 

ت و این چیزی فبرای خال بی صالحیتی آدم ها نسبت بهی آنار ادعبرای خالفت، منافات ندارد که تطبیق داده شود حتی ب

 د.شومیاستفاده  «و نحنُ نُسَبّحُ بحمدک و نُقَدّسُ لک»است که از جمله بعدی 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


