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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  30 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1441جمادی االول  24 مصادف با:                 و ارتباط آن با آیات قبل معنای کلی آیه _ 32موضوع جزئی: آیه       

  31 جلسه:                                         آیه منه درمنزّهٌ                             

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 معنای کلی آیه

 «الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنْتَ إِنََّكَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلََّا مَا عَلََّمْتَنَا »

، در اینجا از قول مالئكه نقل 31و  30سوره بقره این است که خداوند متعال بعد از ذکر مطالبی در آیه  32معنای کلی آیه 

تو منزه از نقص و عيب هستی و ما جز آنچه که تو به ما تعليم  «سبحانَكَ ال علمَ لنا الَّا ما علَّمتنا» :د که آنها گفتندکنمی

ای تو از روی علم و حكمت است. این هکرده ای، هيچ آگاهی و علمی نداریم و تو عليم و حكيمی؛ به تحقيق همه کار 

 از خداوند متعال گرفته بودند. گفته مالئكه بعد از آن مطالبی است که گفته بودند و پاسخش را

طبق معمول اگر در آیه مفرداتی باشد که نياز به توضيح باشد در مورد آن سخن ميگویيم. در اینجا تنها واژه ای که الزم 

 ا نياز به توضيح ندارند.هاست چون بقيه واژه « بحانَكسُ»درباره اش توضيح مختصری داده بشود است 

 معنای سُبحانَک

د. گاهی به صورت مضاف و شومیاز مصدر سَبح به معنای جری و اشتغال است و به دو صورت استعمال  «بحانَكسُ»

نصبش  زائده.« الف و نون»و  «تعریف»گاهی به صورت غير مضاف. این لفظ غير منصرف است آنهم به جهت دو عامل 

بحانَك در واقع معنایش این است: نُسَبّحكَ س. «نُسبّحُ»هم بخاطر مصدر بودن و اینكه مفعول مطلق است برای فعل مقدر 

علم است  که سبحان مطلقا نداین لفظ بعضی معتقد. البته در مورد علم شدن خدا م شده برای تسبيحلَ. لكن این عَتسبيحاً

حال چه به صورت مضاف استعمال شود و چه به صورت غير مضاف. اما برخی معتقدند که اگر به صورت غير مضاف 

 استعمال شود علم است. 

 است.به هر حال تنها واژه ای که نياز به مقداری توضيح دارد همين واژه 

 طبق معمول تناسب و ارتباط این آیه را با آیات قبل باید تبيين کنيم. حال

 ارتباط آیه با آیات قبل

عتقدند که این قول مالئكه اظهار ندامت و توبه مدرباره ارتباط این آیه با آیات قبل دو دیدگاه وجود دارد، چون عده ای 

ا در واقع اظهار ندامت فرشتگان تلقی کردند. اما کسانی از گذشته است. کسانی که منكر عصمت فرشتگان اند، این جمله ر

که قائل به عصمت مالئكه هستند که حق هم همين است، این جمله را اظهار عجز و ادب در برابر خداوند تبارک و تعالی 

 دانسته اند.
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تقد اند که عصيانی هر صورت این جمله مسبوق به یك اتفاقی است. کسانی که ميگوند این جمله نشانه توبه است معدر 

از مالئكه سر زده و آنهایی هم که ميگویند این جمله نشانه عجز و ادب است معتقد اند که مالئكه عصمت دارند و این 

اهم خليفه خومیجمله ناظر به مطلبی است که قبال گفته شده چون در گذشته خداوند متعال به فرشتگان اعالم کرد که من 

قالو أتجعَلِ فيها مَن یُفسِدُ فيها و یسفِكُ » :مالئكه در مقابل اعالم خالفت دو ادعا کردند . سپسای در زمين قرار دهم

یكی از این دو ادعا، ادعای صالحيت خودشان برای جانشينی و خالفت . «بحمدک و نُقَدّسُ لك الدّماء و نحنُ نُسَبّحُ

و برای اینكه  «إنَّی أعلمُ ما ال تعلمون»فرمود:  اوند در پاسخدخ خداوند بود و دیگری عدم صالحيت آدم برای خالفت.

 .«و علَّمَ آدمَ االسماء کلَّها»دانيد، به آدم اسماء را تعليم کرد دانم که شمانمیبه مالئكه تفهيم کند که من چيزی می

اسماء و حقایق غيب آسمان ها و زمين را به آدم  «ثمّ عَرَضَهم علی المالئكۀ فقالَ أنبئونی باسماء هوالء إن کُنتُم صادقين»

گویيد صادق هستيد، گزارشی تعليم کرد و آنگاه نشانه های آن حقایق را به مالئكه عرضه کرد و فرمود: اگر در آنچه که می

است و به از این حقایق بدهيد. پس آنچه که در گذشته اتفاق افتاده دو ادعایی است که به نظر بعضی این دو ادعا معصيت 

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلََّا »که ميگویند نظر صحيح و حق، این دو ادعا معصيت نبودند ولی نادرست بودند. در اینجا هم 

که خداوندا ما در واقع اظهار عجز و ناتوانی و ادب در مظهر خداوند است به این معنا  ،«الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنْتَ إِنََّكَمَا عَلََّمْتَنَا 

 ادعایی کردیم اما تو منزَّه از هرگونه عيب و نقص هستی و ما هيچ علم و آگاهی نداریم جز آنچه که تو به ما تعليم کردی. 

پس ارتباط این آیه با دو آیه قبل بر این اساس است که مالئكه بعد از اینكه فهميدند هم درباره صالحيت خودشان و هم 

 ند.کنمیاشتباه کرده بودند، با این بيان اظهار عجز و ادب  در مورد بی صالحيتی آدم

ارتباطش با دو اما  (درست نيست این نظرهر چند )اظهار ندامت از گذشته است و اگر هم بگویيم این جمله در مقام توبه 

 کنند. اهند اظهار ندامتخومیآیه قبل به این بيان است که از مالئكه معصيتی سر زده و االن با این بيان 

 سه احتمال درباره منزّهٌ منه

مسئله دیگر این است که اینها در ابتدا به خداوند عرض کردند سبحانَكَ و خداوند را تنزیه کردند و قبال هم بيان شد که 

بحانَكَ عَلَم است برای تسبيح و تنزیه خداوند از هرگونه عيب و نقص. حال سوال این است که اینها خداوند را از چه سُ

سه احتمال در مورد منزَّهٌ منه قابل تصویر است که البته برای هر یك از این سه احتمال  ند؟کنمیيب و نقصی تنزیه ع

 ان ذکر کرد:تومیمؤیّدی هم 

 احتمال اول

مان ند از اینكه خالفت را یا علم را در موجودی که قابليت ندارد قرار دهد. چون اینها ابتدا گکنمیمالئكه خداوند را تنزیه 

سبحانَكَ ال علمَ »در واقع اینها با جمله  ها ندارند.آنکردند که آدم صالحيت ندارد و بعد معلوم شد که علمی دارد که می

موجودی قرار دهی ند که قطعا تو منزَّه از این هستی که خالفت را در کنمیچيزی مبرَّا و منزَّه  دارند خدا را از چنين «لنا...

 داشته باشد.الفت نکه صالحيت برای خ
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قبلی بيان شد که مالئكه مدّعی آن بودند یكی صالحيت خودشان برای خالفت  تآیا همان دو ادعایی است که در :مؤید

 و دیگری بی صالحيتی آدم برای خالفت.

 احتمال دوم

که اگر ما آگاهی  بگویند اهندخومیاینها در صدداند که خداوند را از علم خودشان بدون تعليم خداوند منزَّه کنند یعنی 

یعنی خدایا تو از اینكه ما علم به اسماء و حقایق و . اجمالی نسبت به اسماء پيدا کردیم، این جز به تعليم تو ممكن نبود

 م.كه ما بدون تعليم تو علم پيدا کني. تنزیه خداوند از اینپيدا کنيم بدون تعليم تو منزَّهی غيب آسمان ها و زمين

 است. «لنا اال ما علَّمتَناال عِلمَ »جمله  :مؤید

 احتمال سوم

د ناهخومیاینها در صدد تنزیه خداوند تبارک و تعالی هستند از اینكه کار بدون علم وخالف حكمت انجام دهد، یعنی 

 ی بر اساس علم و حكمت است و منزَّهی از اینكه کاری را بدون علم و حكمت انجام دهی.کنمیبگویند هر کاری که تو 

 است. «إنَّكَ أنتَ العيمُ الحكيم»جمله  مؤید:

 برای آن ذکر شد.و مؤیداتی هم ه دانسته شده ه چيزی منزَّاین سه احتمال در مورد اینكه خداوند از چ

 اصح احتماالت

د کنمیولی باشد چون هم تناسب این آیه  را با آیه قبل حفظ ین سه احتمال، احتمال اول أارسد که از بين لكن به نظر می

درست است در دو ند، ارتباط بيشتری با این مقام دارد. کنمیم از نظر موضوعی که خدا را در اینجا دارند از آن تنزیه و ه

داتی هم داشتند اما مسئله این است که بزنگاه اصلی این گفتگو و و هر کدام مؤی احتمال دیگر هم تناسب محفوظ است

اطاعت محضشان این جمله  آنها در راستای و معصيت نبودهولو اینكه )موضوعی که در اینجا به نوعی از مالئكه سر زده 

صورت گرفته، به نظر  هایی که قبالگفتگو به دليلشود مینزیه خداوند ت ،اگر در مقول قول مالئكه همين است(. را گفتند

 ولی باشد.رسد که أمی

مؤیدات دیگری هم ذکر کرد. مثال در  انتومیالبته در اینجا برای برخی از این احتماالت غير از مؤیداتی که بيان شد، 

خود  احتمال اول از خود آیه هم بعيد نيست بتوانيم مؤیداتی ذکر کنيم، چون آنچه که گفتيم مربوط به آیات قبل بود اما از

در ضمن  «سُبحانكَ ال علمَ لنا اال ما علَّمتنا»گویند از جمله اینكه وقتی می .ذکر شودهمين آیه هم بعيد نيست مؤیداتی 

هر چه  اینكه ند از هر عيب و نقصی، اما در واقع این یك نوع اظهار عجز و جهل است وکنمیاینكه خداوند را تنزیه 

 از تو ناشی شده و تعليم هم از تو است.آگاهی است به واسطه توست. یعنی علم 

روی  ازبه خداوند گفتند تو بسيار دانا و حكيم هستی و فعل تو  «يمُ الحكيملالعإنَّكَ أنتَ »یا مثال اینكه در ادامه گفته شده 

خرد و حكمت است، در واقع منظورشان این است که تو آگاه هستی که چه کسی شایسته خالفت است و تو ميدانی که 

 ندارد و کار تو بر اساس حكمت است.  چه کسی شایستگی کسی برای این امر شایستگی دارد وچه 
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خالفت  د برای تنزیه خداوند از اینكه کسی را که قابليتشومییا از آیات قبل و لذا اینها مؤیداتی است که از خود این آیه 

 د.ندارد به منصب خالفت بگمار

 بحث جلسه آینده

 و تكامل آیا امكان رشد ولی د حيات دارند،که در عالم تجر که مالئكه موجودات مجردی هستندمطلب دیگر این است 

، یعنی از چيزی آگاه نبودند و آگاهی پيدا «ال علمَ لنا اال ما علَّمتنا»گویند: این آیه صریحا می دردارند یا خير؟ چون 

 که باید در جلسه بعد این مطلب دنبال شود. کردند

 «العالمين ربّه والحمد للَّ»


