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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398بهمن  1 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1441جمادی االول  25 مصادف با:  بررسی امکان تکامل علمی مالئکه  _ 32موضوع جزئی: آیه       

  32 جلسه:

 {  اللعن علی اعدائهم اجمعین ارهین والطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 بررسی امکان تکامل علمی مالئکه

 ، داللت دارد بر اینکه آنچه که مالئکه از علم و آگاهی«نامتَلَّا ما عَلمَ لنا الّال عِ»مالئکه به خداوند عرض کردند  اینکه

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ »عطا کرده است. این مطلب مخصوصا در کنار آیه  هاآنداوند تبارک و تعالی به خکه نیست جز آن دارند

ظهور در این دارد که از حد و مرتبه خودشان  ،«ایگاه، مرتبه و درجه مشخصی داریمهر یک از ما یک ج»1«مَقَامٌ مَعْلُومٌ

معین دارند و هیچ علم و آگاهی برای  رجهدانند باالتر روند. آنگاه بحث در این است که آیا مالئکه که مقام معلوم و تومین

انند ارتقا پیدا کنند از حیث تومیاساسا  هااینتعلیم کرده، آیا  هاآنحاصل نشده مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی به  هاآن

دهد. علم از سنخ وجود و معرفت و آگاهی؟ چون علم، معرفت و اگاهی به وجود عالم، آگاه و عارف سعه وجودی می

 شود.در او حاصل میبلکه از برترین مراتب وجود است. اگر انسان چیزی را نداند و بعد آگاهی پیدا کند، سعه وجودی 

مورد مالئکه سوال این است که آیا اساسا امکان این ارتقا وجود دارد یا خیر؟  نوقت درآ د.کنمیو روحش ارتقا پیدا 

است از اسماء خو هاآنو از  عرضه کرد به مالئکه اسماء راک و تعالی در آیه قبل خداوند تبار گفته شد مخصوصا اینکه

 هاآنگزارش بده و  هاآنبه  «قال أنبئهُم»در آیه بعد هم خطاب به آدم میفرماید  عاجز بودند. هاآن هوالء گزارش دهند و

ند. درست است انباء با تعلیم فرق دارد و خداوند حقایق را به آدم تعلیم کرد ولی اینجا کنمیدریافت از آدم این گزارش را 

در مرتبه تعلیم نیست، اما خود اینکه یک آگاهی و اطالع اجمالی و سطحی هم از گزارش، د و کنمیآدم به مالئکه انباء 

 آن حقایق پیدا کنند، این خودش هم یک نوع ارتقاء است.

و  «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» یندگومیچون مالئکه خودشان از طرفی  ؟د چنین امکانی وجود دارد یا خیرحال باید دی

موجودات مجرد این است که ظرفیت سعه وجودی ممکن خاصیت . «ال عِلمَ لنا الّا ما عَلَّمتَنا»یند گومیدیگر هم  از طرف

به معنای این  د و یاشومیلو در حد انباء آشکار حقایقی و هاایندر آیه بعد برای  است برایشان نباشد و از آن طرف هم

 است؟ قابل جمع چگونه هاند. اینکنمیاست که ارتقاء پیدا 

ان گفت این است که موجودات مجرد دو دسته هستند، بعضی از موجودات مجرد به تومیآنچه که در پاسخ به این سوال 

تجرد تام نرسیده اند. مجرد تام در واقع به فعلیت محض رسیده است؛ برخی دیگر به مرحله  اند ومرحله تجرد تام رسید 
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د که کنمیدر مورد مجرد تام دیگر قوّه و استعداد معنا ندارد. آگاهی، ارتقاء معرفت و دانش در واقع حکایت از استعدادی 

. اگر توان به فعلیت تبدیل کنندرا میقوّه این شدن دارد،  داند اما استعداد عالمبه فعلیت رسیده است. کسی که چیزی نمی

 این قوّه ولو به اندازه ناچیزی تبدیل به فعلیت شود، به همان اندازه علم و آگاهی پیدا کرده است.

د. شومیبه فعلیت تبدیل  بیشتر د، این قوّه هاشومیهر چه انسان ها و به طور کلی عالم ماده به سمت پایان خودش نزدیک 

قوّه محض است. این قوّه در این عالم به واسطه ور از هیوال همان ظدر لبا لب وجود و عدم است، من هیوال یندگومیاینکه 

حرکت از  باند که کأنّ کنمیدار تعبیر  شود. برخی از آن به قوّه کشتبدیل میفعلیت  بهانسان ها به مرور  درتعلّق به بدن 

شود. پس مید تا جایی که همه قوّه های این عالم تبدیل به فعلیت شومییت ها افزوده کاسته شده و بر فعل آن قوّه های

شدن به استعداد، ماده  ماده و صورت اند که در کناراساسا قوّه مربوط به عالم ماده است که تمام موجوداتش مرکّب از 

ند و همینطور این حرکت کنمیرت ها تغییر د و صوشومیوجود دارد. لذا قوّه ها تبدیل به فعلیت  هاآنصورت دیگری در 

 ادامه دارد.

در  ق با فعلیت است منتهی موجودات مجرد بر دو قسم اند، مجردات تام و مجردات ناقص.ر عالم مجردات، تجرد مساود

در آنجا فعلیت محض است. ارتقاء و افزایش آگاهی در مورد  ندارد و استعداد معنا ندارد. موجودات مجرد تام قوّه راه

. شودبیشتر  او د بگوییم موجودی که فعلیت تام پیدا کرده آگاهی و معرفتشومین جودات مجرد قابل تصور نیست؛ عقالًوم

وجود دارد. همین  اهآنیی هستند که فعلیت دارند، فعلیتشان تام نشده و هنوز بهره ای از استعداد در هاآنمجردات ناقصه 

د برای اینکه آگاهی و علمشان افزایش پیدا کند. ریشه این استعداد و قوّه کنمیرا آماده  هااینبهره اندک از استعداد و قوّه 

و زمین دارند. گروهی از مالئکه به عنوان  آسمان هاگردد به تعلّقی که این موجودات و مالئکه به هم در واقع بر می

ند و جون نقش تدبیر امور آسمان ها و زمین را دارند، کأنّ به منزله روح این اجسام کنمیها و زمین عمل  مدبّرات آسمان

فراهم کرده است. نظیر آنچه در مورد  هاآنمادی هستند و همین مقدار تعلق به عالم ماده در واقع زمینه ای از قوّه را در 

  شود.دوستان گفته می

 یا نه  البقاء استانسان جسمانیۀُ الحدوث و روحانیۀُدر اینکه است. روح انسان مجرد است؛  انسان مرکّب از روح و بدن

چون و اقوالی وجود دارد اما باالخره مرکّب از روح و بدن است. روح انسان مجرد است و بدن انسان مادی است اما آراء 

است. اساسا استعداد و قوّه در انسان محصول تعلق روح آمیخته با قوّه د، لذا کنمیروح تعلق به بدن دارد و بدن را تدبیر 

 مجرد به بدن مادی و تدبیری است که روح برای بدن دارد. بر همین اساس قوه و استعداد در او وجود دارد.

آسمان ها و زمین به منزله ارواح  به آسمان ها و زمین و عالم ماده نسبت هاآنبرخی از مالئکه تجردشان ناقص است، 

باشد و به همین  هاآنتدبیری نسبت به عالم ماده دارند و همین باعث شده که بهره ای از قوّه و استعداد در  د و تعلقهستن

 فراهم شود. هاآنجهت است که زمینه ارتقاء معرفت و آگاهی در 

 جهتش این است که: «مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌوَمَا »یند گومیو نیز  «ال عِلمَ لنا الّا ما عَلَّمتَنا»یند گومیپس اینکه در این آیه 
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دانستند، ولی بعد از انباء ولو در حد چیزی را نمی هااینآدم به مالئکه انباء و گزارش داد از اسماء؛ یعنی  حال به هر

ه. آنگاه این مطلب با داشت دوجو هاآناین حاکی از این است که قوّه و استعداد آگاه شدن در  آگاهی پیدا کردند. محدود

ارتقاء معرفت ن مالئکه ای که معرفتشان زیاد شد، از نظر عقلی منعی برای د که آشومیتجرد مالئکه به این ترتیب جمع 

بدن در انسان است و  ها و زمین مانند نسبت روح به الئکه با آسمانبرای اینکه نسبت این م وجود نداشته هاآنگاهی و آ

دارد، این مالئکه هم قوّه و استعداد  قوّه و استعداد معرفت و آگاهی ه تعلق تدبیری روح به بدن انسانهمانطور که به واسط

 معرفت و آگاهی دارند. 

 که در عین مجرد بودنشان ذکر کرد.هی مالئاان برای مسئله علم، معرفت و آگتومیبه هر حال این توجیهی است که 

وجود ندارد. بله عالم  آن دلیلی برده اند، یشتگان به مرحله تجرد تام عقلی رساینکه کسی ادعا کند که همه مالئکه و فر

تجرد تام دارند وبرخی دیگر تجرد ناقص و  هاآنموجودات مجردند اما بخشی از  هاهمه آنتجرد است و عالم مالئکه 

 باشد.ه بسا مربوط به این مالئکه گفتگو کرده چ هاآنبا  خدااین گروه از مالئکه که 

و إذ قالَ ربّکَ » :یدگومیمطلبی است که در گذشته اشاره کردیم؛ قبال گفتیم که آیا اینکه اتفاقا این خودش یکی از شواهد 

 :یدگومی. یا در جایی که هاآنمنظور از مالئکه همه مالئکه هستند یا گروهی از  «للمالئکۀ إنّی جاعلٌ فی االرضِ خلیفۀ

 مخاطب خداوندآیا  «إنّی اعلَمُ ما ال تَعلمون»و سپس خداوند میفرماید:  «الدّماء دُ فیها و یَسفِکُأ تَجعَلُ فیها من یُفسِ»

 ؟هاآنهمه مالئکه اند یا گروهی از 

همه مالئکه مقصود نیستند و مخاطب هم همه ی مالئکه نبودند. مالئکه ای که به مرحله  کهبر ایناست گفته شد شاهد آنچه 

 هاآناغلب  ظاهرا مقصود نیست. لکن یا به طور کلی موجودات مجرد تامه )عقل اول، عقول عشرۀ( تجرد تام رسیده اند

معموال مدبّر شئون مختلف عالم ماده هستند و شاید به خاطر همین مقدار تعلق به  هاایندر مرحله تجرد تام نیستند و 

به  همین تعلق تدبیری جهت د و بهشومیمحسوب  هاآنولو اینکه بدن ندارند چون این عالم به منزله بدن )عالم ماده 

ها تکامل علمی را در مورد آنممکن است که بتوان  قابل تصویر است( هاآنوزمین مسئله قوّه و استعداد در  آسمان ها

 بتوان تصور کرد.

اند این ناسازگاری را از بین ببرد شاید این باشد که اساسا تومیکه  توجیه دیگریغیر از جهتی که بیان شد یک نکته و 

 گوییدیعنی مییعنی یک وظیفه مشخص نه حد خاص از نظر سعه وجودی.  منظور از مقام «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»در 

مأموریت های مشخص وظیفه همه ما مشخص است و مأموریت های مشخصی داریم و هر کدام از ما بر اساس همان 

 د. کنمییم و لذا این امکان رشد و آگاهی بیشتر مالئکه را نفی نکنمیعمل 

 بحث جلسه آینده

قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ »مورد بررسی قرار گیرد؛  33نکته خاصی وجود ندارد و در جلسه بعد باید آیه  32در مورد آیه 

باید دید که  «نْتُمْ تَکْتُمُونَبِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُ أَنْبَأَهُمْ فَلَمَّا
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م دهد و چرا گزارش بده و چرا نفرمود تعلی هااینمعنای کلی این آیه چیست و اینکه به چه علت خداوند به آدم فرمود به 

دانم و میفرماید مگر به شما نگفتم که عیب آسمان ها و زمین را میبعد از اینکه این کار صورت گرفت خداوند به مالئکه 

 دانم.ید را هم میکنمینیز هر آنچه را که اظهار و یا کتمان 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


