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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398فروردین 25:تاریخ     تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

  1440شعبان  8مصادف با:  حق در مسئله _وجه اعالم خالفت انسان _30آیهموضوع جزئی:      

  46جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 بررسی وجوه هفتگانه

بحث در این بود که وجه اعالم خالفت انسان به مالئکه توسط خداوند متعال چه بوده. هفت وجه ذکر کردیم و گفتیم که 

لذا هایی که از این آیه قابل استفاده است ذکر شود. های اخالقی و یا پیاماند به عنوان پندتومیاغلب این وجوه در واقع 

قل این نتلقی شود. مثال در وجه ششم عرض کردیم که این سوال اند به عنوان پاسخ تومیغیر از دو وجه بقیه نچه بسا 

اشکاالت و و دل پیامبر است که از اعتراضات  لّیالئکه، در واقع برای دلجویی و تسداستان و گفتگو بین خداوند و م

منکران و مشرکان رنجیده نشود، چون همین ماجرا هم نسبت به خود خداوند متعال در جریان خلقت آدم وجود داشته 

 خاصیتی که عرض کردیم را داشته باشد.اند آن تومینقلش  لیاست. این وجه باز پاسخ آن سوال اصلی نیست و
 تنقیح موضوع بحث

بحث در یعنی و مسئله وجود دارد، یکی اینکه نقل این ماجرا از ابتدا تا انتها برای چه بوده؟ ه عبارت دیگر در اینجا دب

 «.إذ قالَ ربّک للمالئکۀ إنّی جاعلٌ فی االرضِ خلیفۀ » که خداوند فرمود: نقل این ماجرا برای پیامبر است 

را برای انسان ای پیامبر باالخره این اتفاق افتاده و خداوند خالفت از نقل این ماجرا بر مسئله دوم این است که فارغ

 ت انسان به مالئکه چه بوده؟ در این است که سرّ اعالم خالفبحث مالئکه اعالم کرده است. 

ناظر به مسئله دوم است؛ در  ند، بعضا ناظر به مسئله اول است و برخیابرخی از مفسرین در این مقام گفتههایی که پاسخ

د که پاسخش کنمیجرا را نقل ن است که چرا خداوند دارد این ماحالی که این دو باید از هم تفکیک شود. برخی ناظر به ای

شورت بی نیاز نیست و همه باید که هیچ کس از م یا این استه به پیامبر دلجویی دهد،خومی اند این باشد که خداوندتومی

به همین خاطر گفتیم هم . ما باشد که نقل شددیگربرخی از وجوه اند تومیحتی اعتراض و سوال پاسخگو باشند، برابر در 

هیچ یک . ولی دشومیکه از این آیه استخراج تلقی شود هایی اند به عنوان پیامتومیکه این وجوه نادرست نیست چون 

 به مالئکه اعالم کرد. پاسخ به سوال اصلی نیست که چرا خداوند خالفت انسان را

ها بین دو مسئله حداقل تفکیک نشده است. یکی اینکه چرا خداوند سئله مهم این است که در این پاسخبه هر حال م

 د. موضوع بحث ما آن مسئله اول است.کنمیخالفت انسان را به مالئکه اعالم کرد و دوم اینکه چرا این داستان را نقل 
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الم کرد، در صدد بود که اینکه خداوند به مالئکه اعاست لذا هفتگانه وجه اول ناظر به این سوال های از بین این این پاسخ

این وجه  پساهند کرد. دانست آنها سوال خوبه آنها تفهیم کند که هیچگاه خیر کثیر را نباید فدای شرّ قلیل کرد. چون می

 این مسئله به این موضوع نگاه شود.اند ناظر به این موضوع باشد، ولی باز باید فراتر از تومی
 حق در مسئله

 اهمخومی د که منکنمی بحث از این آیه اشاره کردیم، در واقع خداوند متعال اگر به مالئکه اعالم یهمانطور که در ابتدا

بودند اعالم  ذی شعور موجوداتتنها اهد به مالئکه که تقریبا خومیبرای این است که انسان را به عنوان خلیفه قرار دهم، 

داشتند، اعالم کند  کند که کانون هستی و آفرینش انسان است. یعنی اینکه به مالئکه که توان فهم و درک این موضوع را

)بر د متعال این امانتبینید برای موجودی به نام انسان خلق شده و اینکه خداونکه همه آن چیزی که در نظام خلقت شما می

 کأنّ خداوند ت و آنها تحمّل پذیرش بار این امانت را نداشتند،را عرضه کرده به سایر موجودا اساس برخی آیات(

ا به دوش بگیرد. سنگین امانت الهی ر اند بارتومیتنها او گذارد که اهد بفرماید که یک موجودی پا به عرصه میخومی

رینش و اینکه آف مند بودن نظامبودن نظام هستی، برای توضیح غایت دارفت به مالئکه برای تفهیم هدفپس اعالم خال

عطوف کند به این مدارخلقت موجودی است به نام انسان، بوده است. این مسئله مهمی است که همه توجه نظام هستی را م

الئکه این است و به اند به عنوان پاسخ به آن سوال قلمداد شود که سرّ اعالم خالفت انسان برای متومیاین لذا محور. 

 است. ، در واقع بشارت به مالئکه«للمالئکۀ إنّی جاعلٌ فی االرضِ خلیفۀ  إذ قالَ ربّک» همین جهت هم 

به کار رود، معنایش این است که در واقع خداوند دارد هشدار  «إذ قال » که هر جایی که کلمه  1اندبرخی از مفسرین گفته

اهد از مالئکه و نه در خومی نه کمکد برای مالئکه، کنمیدهد که گوش کن تا بگویم. و آنجایی که دارد اعالم خالفت می

مقام مشورت است چون اصال معنا ندارد که خداوند متعال بخواهد از مالئکه مشورت بگیرد؛ اینکه در وجه هفتم برخی 

تجعلُ من یُفسدُ فیها أ»  گفتند که خداوند در مقام مشورت بود، اصال معنا ندارد که مالئکه پاسخ دهند به استشاره خداوند

 که ما هدف از این اعالم و گفتگو را مسئله مشورت بدانیم.است و این خیلی بعید  «کُ دماء و یفس

اهد بشارت دهد به مالئکه که یک خومی خداوندلذا اما بشارت چیزی است که با این معنایی که ما گفتیم سازگار است. 

مطلبی این  آماده کند برای وجود و ظهور چنین حقیقتی،موجودی خواهد آمد که معلّم اسماء و مبیّن حقایق است تا آنها را 

است که شاید برخی شواهد قرآنی هم مؤیّد آن باشد، گاهی بدون قال و گاهی هم با الفاظ و افعال دیگری آمده است. 

 قَالَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَکُمْ لِمَا مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جَاءَکُمْ ثُمَّ وَحِکْمَۀٍ کِتَابٍ مِنْ آتَیْتُکُمْ لَمَا النَّبِیِّینَ مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ وَإِذْ »مثال 

شین را از آمدن اینجا انبیاء پی 2،«الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعَکُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالَ أَقْرَرْنَا قَالُوا إِصْرِی ذَلِکُمْ عَلَى وَأَخَذْتُمْ أَأَقْرَرْتُمْ
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اهد بشارت دهد با کلمه خومی وقتی خداوندبسیاری یامبر خاتم آگاه کرده و از آنها میثاق و عهد گرفته است. در موارد پ

 ید. گومیسخن « إذ أخَذَ » و « إذ قال » 

 که بنده عرض کردم. باشد اند مؤیّد همان معنایی تومییک بشارت است، که این به هرحال این 

انسان را به مالئکه  ترین پاسخ برای این سوال که چرا خداوند جعل خالفت برای انسان و یا خلقتیم بهکنمیما گمان لذا 

 د اعالم کند که مدارمالئکه بودن اهد به موجودات ذی شعور این عالم کهخومی اعالم کرده، همین است که خداوند در واقع

او موجودی ون چ ام هستی بر این مدار استوار است است و همه موجودات دیگر و نظانسان و نقطه کانونی دایره هستی 

یان کنیم، بیشتر این بمعنای خالفت را بعدا که اند رنگ و بوی الهی و خدایی گیرد و به خالفت برسد. البته تومیاست که 

 د. شومیمعنا و این وجه روشن 

ی اخالقی هستند م های اخالقی و پندهااند، برخی واجد پیاگفتیم، برخی ناظر به همین موضوعپس وجوهی که در گذشته 

، برخی ناظر به این انیم بگوییم آن وجوه غلط اند اما مشکلشان این است که آنها پاسخ به این سوال نیستندتومیو ما ن

ل مورد بحث ما است. د و ما هم گفتیم که این اساسا غیر از سواکنمیاست که چرا خداوند دارد این را برای پیامبر نقل 

  انند یک پاسخ محوری و اساسی باشد.تومیی هم ممکن است به این وجه ناظر باشند، ولی باز نبرخ
 چهار نکته

د و عبارت شومیو اینکه اساسا حقیقت این خالفت چیست و انسان خلیفه چه کسی است خود خالفت بحث بعدی درباره 

چند نکته قابل  ازیمه مستَخلَف چه کسی است بپرداینکدیگر مستَخلَف کیست. اما قبل از اینکه به بیان حقیقت خالفت و 

 ذکر است:

و این حاکی  کنداعالم می یبعنوان یک امر قطعآن را اهد اعالم کند، در واقع خومی خداوند متعال وقتی این مسئله را نکته اول:

 آیه آمده است. د در صدر اینکنمیکه داللت بر تأکید « إنّ » چون کلمه  ؛از این است که مسئله مشورت در میان نیست

اهد خومی فالن کار را انجام دهم در واقع اهمخومی این جمله، جمله اسمیه است، اینکه خداوند میفرماید من نکته دوم:

آمد اگر به صورت جمله فعلیه مید. کنمیبگوید که خلیفه دائمی در زمین قرار میدهم چون جمله اسمیه داللت بر استمرار 

یا داوود إنا » نظیر این را ما در برخی آیات داریم که خطاب به حضرت داوود میفرماید  آن استفاده نمیشد. استمرار از

د و خالفتی هم که به داوود شومیاز ان استمرار فهمیده ن اینکه بصورت فعلیه گفته، در واقع 1«.جعلناک خلیفۀً فی األرض 

 قرار داده است. هینی را بعنوان خلیفداده، درواقع یک خالفت شخصی است، چون یک شخص مع

 .این خالفت همیشگی است

الفت خاین لذا شخصی هم نیست، چون بحث خلقت انسان و جعل خالفت برای انسان است و  این خالفت نکته سوم:

 نوعی است که بعدا توضیح خواهیم داد که منظور از نوعی چیست.
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إنّا خلقناه » رد مانند انسان داریم، یک دسته اشاره به خلقت شخص انسان داما به طور کلی در قرآن دو دسته آیه در مورد 

اره به این دارد در اینجا اشاره به شخص آدم دارد چون تنها کسی که از تراب خلق شد، حضرت آدم است و اش« من طین 

 که اولین انسان با خاک یا تراب خلق شد.

د، آنجا بحث خلقت کنمیاشاره به نطفه و مراحل تکوّن انسان  گویدیسخن م در برخی از آیات که در مورد خلقت انسان

سئله خلقت شخص مند. اینجا اساسا به شومیاست که نوع انسان ها بعد از اولین شخص، از این طریق متولد  انساننوع 

را بیان  انسانع نو اهد خالفتخومیبلکه ندارد و اشاره به خلقت نوع انسان هم ندارد. است انسان که از خاک و تراب 

ارم خلیفه قرار میدهم. ددهم، بلکه نوع انسان را هد بگوید که من دارم فقط حضرت آدم را خلیفه قرار میاکند نه اینکه بخو

را دارند یا خالفت ها قابلیت آیا همه انسان سان به چه معناست وباید بعدا عرض کنیم که جعل خالفت برای نوع انولی 

 ره خواهم کرد.برخی که بعدا اشا

دهد و به نکته مهم تر اینکه در این مسئله یعنی جعل خلیفه، خداوند متعال این امر را فقط به خودش نسبت می نکته چهارم:

دهد. ما در برخی از آیات واسطه قرار نمی شریک در این کار ولو بادیگران را  ،بیان مقامدر حتی  دهد ودیگران نسبت نمی

، که فرموده «إنّا أنزلناه فی لیلۀ القدر »  :مانند کندانجام کاری را بیان می به صورت متکلم مع الغیر متعال بینیم که خداوندمی

 1«.بِخَازِنِینَ لَهُ أَنْتُمْ وَمَا فَأَسْقَیْنَاکُمُوهُ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ فَأَنْزَلْنَا لَوَاقِحَ الرِّیَاحَ وَأَرْسَلْنَا »فرماید یا مثال می«. إنّی » و نفرموده « إنّا » 

در این موارد که خداوند به صورت متکلم مع «. إنّا جعلناک » در همین آیه ای که در مورد حضرت داوود خواندیم، فرمود 

و هیچ واسطه ای در کار نیست  «إنّی جاعلٌ»د، در واقع نظر به دخالت وسائط دارد، اما در اینجا میفرماید کنمیالغیر بیان 

یک تکریم و بزرگداشت است، و هم اینکه اساسا امکان وساطت برای هیچ موجودی نبوده این هم ل این کار چیست؟ دلی

. چون قرار است انسان بشود معلّم فرشتگان و اگر موجودی بخواهد را ذکر کند هاد بخواهد در این جهت آن واسطهکه خداون

بیشتری داشته باشد، وجودی از مالئکه باشد و چیزی که سعۀ  بیشتر اومعلّم مالئکه باشد، معنایش این است که سعۀ وجودی 

اند توسط موجودی که سعۀ کمتری دارد ایجاد شود. اصال وساطت مالئک به معنای عامش در جعل خالفت برای تومین

وجود انسان و یا حتی خلقت خود انسان به این معنایی که عرض کردیم قابل تصور نیست، چون اگر یک موجودی واسطه 

بیشتری برخوردار باشد. پس اینکه خداوند میفرماید موجود دیگری شود، الزمه اش این است که این واسطه از سعۀ وجودی 

 یچ موجود دیگری در این مقام نبوده است.، دلیلش این است که امکان وساطت ه«إنّی » 

ده است که شخلیفه چه کسی انسان چیست و ای که گفتیم باید دید که حقیقت خالفت با توجه به این چند نکتهحال 

 کرد. بعد بیان خواهیم جلسهنشاءاهلل ا

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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