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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398مهر  8 :تاریخ                سوره بقره موضوع کلی:     

  1441صفر  1 مصادف با: ـ مروری بر مباحث گذشته                           30آیه  موضوع جزئی:      

 1 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مروری بر مباحث گذشته

چون بین آخرین جلسه و این جلسه ای که آغاز دروس سال جدید است فاصله ای افتاده، اجمالی از مطالب آخرین آیه 

 م.کنمیم و انشاءاهلل ادامه مطالب را بیان کنمیبحث گذشته را عرض 

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ ی فْسِد  ةً جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیف وَإِذْ قَالَ رَب ُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنُِّی»، سوره بقره 30بحث ما رسیده بود به آیه 

 «.مَا لَا تَعْلَم ونَ أَعْلَم  إِنُِّی قَالَ ح  بِحَمْدِكَ وَنُقَدُِّس  لَكَفِیهَا وَیَسْفِك  الدُِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبُِّ

درباره داستان خلقت حضرت آدم است. این داستان  38تا آیه  30آیه بعد یعنی از آیه  9دیم از این آیه تا عرض کر .1

تقریبا با جزییاتش و به این نحو تنها در این آیه از قرآن ذکر شده، هرچند به موضوع خلقت حضرت آدم و زوایایی از 

طه است که چندین یه کاملترین و جامع ترین آیه در این راباما این آ ،این داستان در مواضع و آیات مختلف اشاره شده

ن اینكه به یكی از موضوعات مهم پرداخته آنهم به نحو اوه عنن ذکر شده است. لذا اهمیت این آیه بنكته و مطلب در آ

خالفت انسان کاملتر از بقیه موارد، کامال روشن و آشكار است. این آیه به طور کلی متضمن دو بخش است. یكی اعالم 

اهم انسان را خلق کنم به عنوان خلیفه و جانشین خومید که کنمییعنی خداوند تبارك و تعالی به مالئكه اعالم  ،به مالئكه

 م؛ و گفتگو هایی که در پی اعالم خالفت انسان بین خداوند و مالئكه صورت گرفته است.خود

گردد و اینكه قابلیت های منحصر انسان باعث شد تا انسان میبخش دوم به جایگاه انسان در نظام خلقت و آفرینش بر 

 این دو بخش کلی آیات است. هستی قرار گیرد.در این جایگاه ویژه در نظام 

کَیْفَ »اینچنین آمده  29و  28در رابطه با تناسب با آیات قبلی هم عرض کردیم که سه احتمال وجود دارد، در آیه  .2

ه وَ الَُّذِی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَُّ »و « ی مِیتُكُمْ ثُمَُّ ی حْیِیكُمْ ثُمَُّ إِلَیْهِ تُرْجَع ونَ ثُمَُّنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ تَكْفُرُونَ بِاللَُّهِ وَکُ

ن خلقت که داستا 30یه با آیه در مورد ارتباط این دو آ «.عَلِیمٌ شَیْءٍ بِكُلُِّ وَه وَ فَسَوَُّاه نَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍالسَُّمَاءِ  إِلَى اسْتَوَى

 دارد. وجود آدم است، سه احتمال

إِلَى السَُّمَاءِ فَسَوَُّاه نَُّ  خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَُّ اسْتَوَى»اینكه اگر ما این نعمت ها را به انسان دادیم که  احتمال اول

ن است که انسان موجودی خاص است که خداوند به خاطر قابلیت هایی که در نهاد این موجود برای ای« ...سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

 بوده، او را جانشین خود قرار داده.
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به مهمترین  30آیه  درآیات قبلی به تعدادی از نعمت های خودش اشاره کرده ولی  این بود که خداوند در دوماحتمال 

ن نعمت اصلی فت و جعل خلیفه مقدمه است برای آد و این اعالم خالکنمینعمت که نعمت معرفت و آگاهی است اشاره 

 و مهمترین نعمت خداوند به انسان که عبارت از معرفت و آگاهی است.

كنند و معرفت و اگاهی پرهیز ن کسب از خواهد به منكران این مطلب را القاء کند کهاینكه خداوند متعال می حتمال سوما

دانستند از خدا پرسیدند و سر انجام خداوند نمیکه همانطور که مالئكه چیزی را  ،حتما بپرسند اگر نیازمند دانستن هستند

خاصی در موضوعات مختلف از تو  کافران سوال های ینیدبلی بدهد که اگر میاهد به پیامبر تسخومیبه این وسیله 

 رنجیده خاطر نشو، چون خود خداوند که خالق این نظام است هم در معرض پرسش قرار گرفته است.ند، پرسمی

اند به نوعی ایجاد تناسب و ارتباط کند بین این آیات و آیات قبلی، اما تومیدر بین این احتماالت، هرچند همه اینها هم 

 سازگار تر است و همچنین احتمال دوم. 38تا  30احتمالی است که با مجموع مضمون آیات  احتمال اول

واژه از واژه های این آیه را معنا کردیم. إذ، قال، ربُّك، مالئكة،  8بعد از بیان این ارتباط به مفردات آیه پرداختیم و  .3

 اره آن سخن گفتیم.واژه ای بود که اجماال به عنوان مفردات آیه دربخلیفة، تسبیح و تقدیس. این هشت جَعل، 

 احتمال یا وجه قابل ذکر است. 7 که د،کنمین اوجه اعالم خالفت انسان را بی ، در بخش اولبعد عرض کردیم .4

است به خومیوجه را مورد بررسی قرار دادیم و آن وجهی که مورد قبول واقع شد این بود که خداوند  هفتما همه این 

هماند که محور نظام هستی و کانون آفرینش انسان است. مالئكه که تنها موجودات صاحب شعور در این عالم بودند بف

با سر آمد همه موجودات ید، در واقع غرض این بوده که به مالئكه که تقرکنمیاینكه او را به عنوان خلیفه خودش معرفی 

د بار سنگین انتومیتنها به غیر از انسان تا آن روز بودند، اعالم کند که این انسان محور نظام هستی است و اوست که 

امانت الهی را به دوش بگیرد و به خاطر قابلیت های خاصش خلیفه شده است. پس هدف از اعالم خالفت انسان به یك 

مند بودن آفرینش و اینكه محور در این نظام و خلقت انسان است و همه توجهات نا هدفمند بودن نظام هستی و غایتمع

 این سمت جلب کند.  به سمت اوست و حتی توجه مالئكه را هم به

این آیات نه گانه و اینكه چه مطالبی در این آیات  مضمونیكی ارتباط این آیه با آیات قبل، دوم )بعد از بیان این امور،  .5

ی را باید به آن مطلب اساس چندکه گفته شد ، (مفردات آیه و نیز وجه اعالم خالفت انسان توسط خداوندبیان شده و 

 پرداخت:

و منظور انسان  «فی األرض خلیفة إنی جاعلٌ»ت است که خداوند فرموده: اساسا خلیفه چه کسی است؟ درسیكی اینكه 

سوم اینكه حقیقت خالفت  ،عنه کیست ستخلَفاینكه م رد که عرض کردیم. دوم احتمال در اینجا وجود دا پنجاست، اما 

چه خلیفه شده، چند مطلبی شده و برای  خلیفه از طرف چه کسییعنی اینكه انسان  چیست و چهارم مراتب خالفت است.

 هستند که باید درباره اش بحث شود.
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دم لیفه شخص آکردیم. یك احتمال اینكه خ مال در این رابطه بیانپنج احت مطلب اول که خلیفه کیست را بحث کردیم

نكه همه انسان ها ایکار. چهارم متقی و پرهیز یابوالبشر است. دوم اینكه خلیفه خصوص انسان کامل است، سوم انسان ها

ه قرار داده شده اند منتهی برخی از مسیر خالفت فکه عام ترین معنا برای خلیفه است. همه انسان ها به نحو فعلی خلی

ردّ را  لد. ما این چهار احتماشومی هلفعل همه انسان ها خلیفه اند که شامل مؤمن و کافر و همند و إال باشومیخارج 

 دی دارد و ما همه را بررسی و رد کردیم.هکردیم و گفتیم هیچ کدام پذیرفته نیست چون هر کدام شوا

ماند یك احتمال و آن اینكه خلیفه عبارت است از انسان ها منتهی نه اینكه همگی بالفعل خلیفه باشند، بلكه همه انسان 

إنی جاعلٌ فی »زندگی کنند که به مقام خالفت برسند. پس انند به گونه ای تومیخالفت دارند یعنی همه ها استعداد 

م که این موجود، استعداد وصول به این مقام را دارد. بر این اساس همه کنمییعنی من دارم موجودی خلق  «األرض خلیفة

ین استعداد ها را ند خلیفة منتهی نه این که بالفعل خلیفه باشند بلكه استعداد خالفت دارند. آنوقت برخی اشومیانسان ها 

ند خلیفةُ اهلل. البته خود خالفت هم مراتب و درجات دارد. بعضی ها نه تنها از این استعداد شومیانند و رسمیبه فعلیت 

 افتند.و در گرداب هالکت می «لأولئك کاألنعام بل هم أض»ند شومیند بلكه این استعداد را از بین میبرند و کنمیاستفاده ن

سوره بقره در سال گذشته بحث کردیم که این باید ادامه پیدا کند  30بود که پیرامون آیه جلساتی این تقریبا گزارشی از 

 که باید دنبال شوند.وجود دارد  30چون بعضی مطالب در خصوص آیه 

 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»


