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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1397بهمن 29:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440جمادی الثانی 12مصادف با:  تناسب آیه با آیات قبل _معنای کلی _30آیه موضوع جزئی:      

  40جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 معنای کلی _30آیه

گانه بعدی کلی و اجمالی این آیه و آیات نه اولین مطلبی که الزم است درباره آن سخن بگوییم، معنای 30در مورد آیه 

 است.

بندی آیه را در یک تقسیم 10آیه وجود دارد که اگر بخواهیم این  10در این بخش از سوره بقره چیزی حدود  مجموعاً

بخش است. در یک بخش اعالم خالفت انسان از ناحیه خداوند تبارک  2که مشتمل بر توانیم بگوییم کلی لحاظ کنیم، می

 ، مطرح شده است.بین خداوند و مالئکه صورت گرفته هایی کهاین بخش سؤال و جوابدر ی است که و تعال

همه موجودات دارد در بخش بعدی در واقع به جایگاه انسان در نظام احسن خلقت و اینکه انسان قابلیت خاصی در بین 

در بررسی این آیات  های ویژه اجماالًها و استعدادآن قابلیت، اشاره شده است. تواند خلیفه و جانشین خداوند شودکه می

 مورد اشاره خواهد گرفت.

. ئکه در درگاه ربوبی استمبین اعالم خالفت توسط خداوند به مال «خَلِیفَةً  األر ضِ  فِی جَاعِل   إِنِِّی لِل مَالئِکَةِ  رَبُّکَ  قَالَ  وَإِذ  »

ند که وجه خلقت انسان با این خصوصیت که کنمیانسان را و بعد مالئکه سوال خالفت د کنمیبه مالئکه اعالم خداوند 

چیست؟ البته شاید تعبیر به اعتراض هم در اینجا صحیح نباشد چون با توجه به شأن باشد، میریزی افساد و خون اهل

که چرا چنین است بهتر است بگوییم یک نوع اظهار تعجب  ،راه ندارد هاآنر مالئکه که نافرمانی حتی به این شکل هم د

 افتد.چیزی دارد اتفاق می

های انسان، توانایی و موقعیتی که انسان در برابر مالئکه دارد؛ همین که خدا امر قسمت دوم اشاره دارد به استعداد بعد در

انسان د به مالئکه که سجده کنید در برابر انسان، حاکی از این است که در مالئکه این قابلیت و استعداد نبود ولی در کنمی

 امر کرد که او را سجده کنید. هاآناین قابلیت وجود داشت که خداوند به 

موجود و استکباری که در این  بعد داستان مخالفت ابلیس و نپذیرفتن این جانشینی و در واقع گمان برتری خود بر این

 ر به هبوط آدم به زمین شد، در این آیه ذکر شده است.ه خرج داد و اتفاقات بعدش که منجزمینه ب

 

 



175 

 

 سوال:

خواستند خدا نمی هاایناعتراض تقریبا یک رنگ و بویی از تخطئه دارد. گاهی اعتراض غیر از تعجب است.  ،خیر استاد:

مبهم بود و  هاآنعمده این بود که این قصه برای  .وجه این سوال را هم توضیح خواهیم دادما  بعداً  .را تخطئه کنند

 .«إنی اعلم ما ال تعلمون»واضح و روشن شود که بعد خداوند فرمود آنان خواستند این مسئله برای می

 سوال:

جای خودش ر دکه باید  این هم یک احتمال است. مرحوم عالمه مجلسی در بحار چند وجه ذکر کرده است ،خیر استاد:

ود. تنها موضعی که پاسخ داده ش هاآنبه  مجال است وجود دارد که باید تا جایی کهباره زیادی در اینسؤاالت بحث شود. 

ی ای متضمِّن نقل قصههمین جا است و هیچ سوره ،کردهنقل  در قرآن داستان خلقت آدم را از ابتدا تا انتها به نحو کامل

 های زیادی باید در اینجا مطرح شود.دم به این جامعیت نیست و لذا بحثخلقت آ
 با آیات قبل 30آیهتناسب 

بعد از تبیین معنای کلی آیه الزم است به آن پرداخته شود مانند سایر آیات، مسئله تناسب این مسئله مهمی که هر حال به 

یات وقتی آ ت قبل باید روشن شود. قهراً باالخره مسئله تناسب این آیات حداقل با آیا .و بعد استآیات با آیات قبل 

این چندان پسندیده نیست که وقتی  .د، آیات بعدی هم باید به نوعی با این آیات تناسب داشته باشدشومیبعدی مطرح 

هایی که در تفسیر آیات حتما باید کی از ظرافت. یبروید ه سراغ مطلب دیگریید، به یکبارکنمیشما دارید مطلبی را نقل 

ا تا اینجا بر یکی از مسائلی که که ما از ابتدفرمودید شود، پیگیری مسئله تناسب آیات است. شما مالحظه به آن توجه 

اشته البته ممکن است در بین مفسرین در بیان تناسب آیات اختالف نظر وجود د ها بود.تأکید داشتیم، بیان این مناسبت

 باشد ولی آنچه که مسلم است، این است که باالخره این تناسب وجود دارد.

 اینجا سه احتمال درمورد تناسب این آیه با آیات قبل مطرح شده است. 
 احتمال اول

که گفته شد  29و  28آیه دربیان شده بود.  29احتمال اول این است که این آیه در واقع به دنبال مطلبی است که در آیه 

 وَکُن تُم   بِاللَّهِ  تَک فُرُونَ  کَی فَ »زید در حالی که خداوند این نعمت ها را به شما ارزانی کرد؟ ورمیچگونه شما به خداوند کفر 

 «.و هو الِّذی خلق لکم ما فی األرض جمیعا»بعد فرمود «. تُر جَعُونَ إِلَی هِ  ثُمَّ  یُح یِیکُم   ثُمَّ  یُمِیتُکُم   ثُمَّ  فَأَح یَاکُم   أَم وَاتًا

ودید یا چیز بی بزید در حالی که شما هیچ ورمید که چطور به خداوند کفر کنمیخداوند متعال در آیات قبلی استدالل 

سیر حرکت انسان  این نعمت بزرگ را به شما ارزانی داشت. خودید و خداوند شما را زنده کرد و مقدار و بی ارزش بود

ی هانات و آسمبیان کردیم که عالوه بر نعمت وجود، همه آنچه که در زمین اس .موت قبل از تولِّد یک نعمت استاز 

ه در حقیقت چگونه با وجود این دو نعمت مهم و اساسی کنعمت است. یعنی گانه که برای انسان خلق شده است، هفت

 . بیان شد 29و  28بود که در آیات مطالبی زید؟ این ورمیپوشش دهنده همه نعمت ها است، به خدا کفر 
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ها و مواهب طبیعی این عالم و نظام آفرینش قرار دادیم، بخاطر د به اینکه اگر ما انسان را غایت نعمتکنمیشروع  در ادامه

و جایگاه او در نظام احسن و اینکه انسان در قصه خلقت این است که انسان یک چنین موجودی است. یعنی وارد شده 

پس به این نحو  داد.او را خلیفه و جانشین قرار  هاآنهایی دارد که خداوند به خاطر ها و قابلیتداین انسان یک استعدا

میراند و دوباره خواهد بگوید این انسانی که خداوند او را زنده کرد بعد مییعنی کأنِّ می، د با آیات قبلکنمیارتباط پیدا 

نی که محور د و زمین برای او خلق شده است، این چه موجودی است؟ انساکنمیرجوع به خدا پیدا و سپس  دکنمیزنده 

 خلقت است، چه گوهر و جوهری دارد که این همه اهمیت دارد؟

 سوال:

م. یکی کنمیبه طور اجمالی بیان  ها در دو ساحت قابل بررسی است و فعالًهم کرد. خلقت انساناین را عرض خوا استاد:

شخص انسان. اشخاص  است. خلق نوع انسان متفاوت است از خلق انسانخلقت نوع دیگری خلقت شخص انسان است و 

ه این اعالم اینجا هم این بحث مطرح است ک .استخلق شده از خاک انسان نوع ند اما شومیها متولد از پدر و مادر

 ، آیا مربوط به نوع انسان است یا شخص انسان.هایی که برای انسان بیان شدهها و ویژگیخالفت و این استعداد
 احتمال دوم

اند هایی که به انسان عطا کرده است، اشاره داشتهلی خداوند متعال به برخی از نعمتر آیات قباحتمال دوم این است که د

ها عبارت ها اشاره کند. برترین نعمتهم و به عبارتی دیگر برترین نعمتخواهد به یک نعمت بسیار مولی از این به بعد می

شناخت و ، یعنی معرفت «لیعرفون»به شده تفسیر  ،«یعبدونو ما خلقت الجنِّ و اإلنس إال ل»است از معرفت و آگاهی. آیه 

مسجود مالئکه قرار انسان حقیقی. نعمت برتر و واال معرفت است منتهی برای ورود به آن موهبت خاص که باعث شده 

ک احتمال است برای د. این هم یکنمیبیان ، این داستان را خداوند متعال مقدِّمتاً برای تذکر و بیان آن نعمت اساسی دگیر

خواهد و االن میهایی گفته شده هم احتمال زیبایی است که لطافت دارد چون قبال نعمت و ارتباط این آیات. این تناسب

 پردازد.ذکر خلقت آدم مینعمت سوم را بگوید ولی برای اینکه ارزش این نعمت آشکار شود، به عنوان مقدمه به 
 احتمال سوم

دوم نیست، این است که خداوند متعال در و م که این احتمال به لطافت احتمال اول کنمیاحتمال سوم که البته بنده گمان 

نید چون وقتی علم و آگاهی، دانش و دانستن پرهیز نککسب صدد بیان این مطلب است که هم به منکران بفهماند که از 

همچنین  ید در حالی که نیازمند به این آگاهی هستید؟کنمین پرهیز پس چرا شما منکرا بائی ندارند،مالئکه هم از پرسش إ

های کافران گاهی رنجیده ها و پرسششد و از اعتراضبه پیامبر خودش که در مسئله تبلیغ متحمل رنج ها و زحمات می

این یک امر چون ند عجب نکننسبت به خداوند ت هاآنو انکار  هاآنمیشد، تسلِّی بدهد که از اعتراض کفار و از افساد 

چنین اعتراضاتی داشته باشد متنوع است، های او ها و تواناییها، انگیزهاستهوطبیعی است که انسانی که امیال، خ وعادی 

ها پیامبر خدا مواجه با این اعتراض و لذا مسئله انکار و اعتراض آنطور نیست که فقط مختص به امت پیامبر باشد و یا فقط
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اعتراض و سوال واقع شدم. به ه خالق این دستگاه هستم هم مورد خواهد بگوید حتی من کحقیقت خدا می در .شده باشد

رسد اما احتماالتی هست که به ذهن مفسِّرین و علما می هااین .ال دیگر از این احتمال بهتر استدو احتمرسد مینظر 

کسانی که شأن  اینجا این استفاده را کرد که اساساً دشومیاینچنین نیست که مطابق با واقع باشند ولی به هر حال  لزوماً

، پاسخ دادن و مجاب اقناع. بکنند ه با سؤال و اعتراض چه بایدههدایت گری است مخصوصا روحانیت، در مواج هاآن

که از روی جهود و انکار ممکن است مرتکب چنین کسی هستند که اولین گام در برابر اعتراض اند. حتی اموری کردن 

یی که در هاآناز افساد  د به مبلِّغین کهدهمیرساند که تسلِّی راضاتی شود. این احتمال سوم بیشتر این مطلب را میاعت

یند نسبت گومیو ترسید. وقتی مالئکه که مخلوق خدا هستند و دائم تسبیح رنجید ایستند نباید مقابل رسالت هادیان می

باشد ما نباید از روش انبیاء  و تند عمیقهرچند سوال است.  ه انتظاری ند، دیگر از بقیه چکنمیو سؤال به خدا اعتراض 

 د. شومیخارج شویم و باید صبوری به خرج دهیم چون این خودش باعث انکار بیشتر 

 

 

 «العالمین ه ربِّوالحمد للِّ»


