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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  23 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1441جمادی االول 17مصادف با:                   ه...بخش دوم: ثمّ عرضهم علی المالئک  _ 31موضوع جزئی: آیه       

  28جلسه:                     مالئکه ر مطلب پیرامون عرضه اسماء به اهچ  _              

 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 : بخش دوم31آیه 

به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و مطالبی که الزم بود در این مجال به آن پرداخته شود،  سوره بقره 31بخش اول آیه 

 .بیان شد

 «صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَ»

فرمود اگر در آنچه که میگویید  هاآنمیفرماید خداوند متعال اسماء را به مالئكه عرضه کرد و به  31در بخش دوم آیه 

 . هاآن صادق هستید، گزارش دهید از اسماء

  مطلب پیرامون عرضه اسماء به مالئکه چهار

 در مورد عرضه اسماء به مالئكه چهار مطلب قابل ذکر است:

 این است که چرا اساسا خداوند متعال این اسماء را به مالئكه عرضه کرد.  :اول مطلب

 ت گرفت.وراینكه این عرضه چگونه ص :دوممطلب 

 چرا مالئكه توان انباء از اسماء را نداشتند؟ مطلب سوم:

 ر آخر آیه ذکر شده به چه معناست.شرطی که د مطلب چهارم:

نكات اصلی بحث در بخش دوم آیه است. البته نكات و مطالب دیگری هم در خالل این موضوعات و مسائل قابل  هااین

 طرح است.

 چرایی عرضه اسماء مطلب اول: 

فرشتگان در واقع دو ادعا  د کهشومیمطالبی که در مسئله اعالم خالفت انسان به مالئكه بیان کردیم، معلوم با توجه به 

این بود که ما برای خالفت صالحیت داریم  هاآنایجابی بود و دیگری سلبی. ادعای ایجابی  هاآنادعای  یک داشتند؛

؛ این کالم مالئكه به نوعی متضمن یک ادعای ایجابی است مبنی بر اینكه ما که تسبیح «نسبّحُ بحَمدِک و نقدّسُ لکنحنُ »

عای اد دهی؟، پس به چه علَّت جانشین و خلیفه برای خودت قرار میصالحیت خالفت داریم یمکنمیو تقدیس تو را 

کُ فِسجعلُ فیها من یُفسِدُ فیها و یتأ» چون در سخنشان اینطور گفتند این بود که انسان صالحیت خالفت ندارد، هاآنسلبی 

ند متعال برای اینكه هر دو ادعای مالئكه را وداهی که اهل افساد و خونریزی است. خدکسی را خلیفه قرار می. «الدّماء
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فت برای خالفت صالحیت دارید و نه اعتقاد شما به عدم صالحیت انسان برای خال اثبات کند که نه شما هاآنرد کند و به 

 هاآنمالئكه آشكار شود و بفهمند که نه ادعای اولشان درست است و نه ادعای دوم. نه  تا عجزی کرد دّتحح است، صحی

ثُمََّ » میفرماید:برای خالفت صالحیت دارند و نه عدم صالحیت انسان برای خالفت امر درستی است. بر همین اساس 

 .«صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِن ؤُلَاءِعَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَ عَرَضَهُمْ

این حقایق را درک کنند، بلكه حتی نتوانستند  نتوانستند این حقایق مواجه شدند، نه تنها و وقتی مالئكه با عرضه این اسماء

 اء و حقایق گزارشی عرضه کنند.از این اسم

را معلوم کند؛ وقتی  هاآنعجز ولی اینجا برای آن است که به معنای مبارز طلبی است  تحدّی کرد. تحدی هاآنخداوند با 

با این حقایق مواجه شدند و ناتوان از انباء شدند، معلوم شد که نه خودشان صالحیت دارند و نه اینكه فكر  هاآنهم که 

 هاآنرا نداشتند.  آنکه مالئكه ظرفیت درک  داده شد به اسمائی چون آدم تعلیم ند آدم صالحیت ندارد درست است.کنمی

انند سرپرستی و خالفت همه موجودات به خصوص انسان تومیکردند اهل تسبیح و تقدیس خداوند هستند چون فكر می

عمق و کنه این  نتوانستندو حقیقتی که از درکش عاجز بودند،  عهده بگیرند. ولی وقتی مواجه شدند با ها را در زمین بر

 علوم شد که صالحیت خالفت ندارند.حقیقت را بفهمند، م

خداوند شده بود،  صفاتنجا که آدم بوسیله خداوند به این حقایق واقف شده بود و واجد اسماء و آاز از سوی دیگر 

 هاآنكه نشان داد و به مالئكه پی بردند آن تصوری که از آدم دارند اشتباه است. کأنَّ خداوند روی دیگر سكه را به مالئ

او در اند آنقدر سعه وجودی پیدا کند که مظهر اسم اعظم خداوند شود و همه صفات و اسماء خداوند تومیآدم فهماند که 

 آدم و صالحیت او برای خالفت واقف شدند. یمتجلی شود. لذا عالوه بر پی بردن به عجز خودشان، به توانای

. صالحیت انسان برای 2. عدم صالحیت مالئكه برای خالفت 1این دو مطلب بود: ات اثباسماء به آدم  پس دلیل عرضه

 خالفت.

 چگونگی عرضه اسماءمطلب دوم: 

 است. نکردمقصود از عرضه در معرض قرار دادن و آگاه . «ثمَّ عرَضَهم علی المالئكة»در صدر بخش دوم آیه میفرماید: 

د یعنی در معرض فروش کنمین را عرضه فروشد آکسی کاالیی را میوقتی  ؛اند مانند عرضه امور مادی باشدتومینو لذا 

عرضه  هاآنسخن از عرضه مادی نیست، چون عالم عالم تجرد بوده است. وجود مادی این اسماء به  ولی اینجا گذارد.می

عرضه شده متناسب با آن آنچه که  لذاقابلیت عرضه در آن عالم نبوده.  آن حقایق اوال مادی نبوده و ثانیا نشده چون

 موجودات مجرد و عالم تجرد بوده.

 .هاآنوجود عینی  ها باید عرضه شود یامثالی آنوجود  یااسماء اگر بخواهند در آن عالم عرضه شوند 

)حقیقت انسان کامل یک وجود عینی دارد و موهوم نیست( و به  آنچه که بر مالئكه عرضه شد حقیقت انسان کامل بود

جهت اینكه خود این حقیقت واجد معارف و اخالقیات و ملكاتی است که در این حقیقت وجود دارد، اسماء و صفاتی 
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آن  است که در او تجلی پیدا کرده، پس باید آن اسماء و صفات و معارفی که در آن عالم بوده و این حقایق متصف به

واقع در قالب صُوَر مثالی عرضه شد، چون ملكات و  ز حقایقی که به مالئكه عرضه شد دربخش ا لذاهم دریابد.  ار دبودن

کینه،  اخالقیات و صفات )چه خوب و چه بد( در عالم مثال داری صورتی هستند. احسان، ایثار شجاعت، ترس، حسادت،

مثالی قابل رؤیت اند.  قالب در ت وجود عینی برایشان متصور نیست ولی... اخالقیاتی هستند که در عالم مجرداگذشت و

روایات هم اعمال نیک و بد انسان در همین دنیا، صورتی مثالی در عالم تجرد دارد و آن صُوَر مثالی که  ازطبق برخی 

صُوَر مثالی  و برزخ هم این ند و البته در عالم قبرشومیند، بعد از مرگ برای انسان هویدا شومیتوسط خود انسان تولید 

د و یا در مقابل کسی که اهل نیكی و شومیر برایش موجب وحشت وَاگر کسی اهل گناه باشد این صُبا انسان همراه اند. 

 این صُوَر برایش لذت بخش خواهند بود. صداقت باشد

ن نور را آ هااینز جنس نور است و ا بوده که ان کاملنچه که بر مالئكه عرضه شد یا وجود عینی حقیقت انسآبه هر حال 

، آنرا در قالب صُوَر مثالی نداشتند مانند معارف و اخالقیات در آن عرضه دیدند و آن بخشی از اسماء که وجود عینی

چون وقتی انسان کامل در بر دارنده آن مشاهده  کردند. البته بعید نیست که بگوییم معارف و اخالق هم وجود عینی دارند 

قالب صُوَر  در هااینکه بگوییم  دیگر نیازی نیستلذا و اسماء است، پس آنها هم وجودی عینی پیدا کرده اند صفات و 

 شدند.  عرضهمثالی برای مالئكه 

 مطلب سوم: علت عجز مالئكه از انباء

عجز مالئكه و عدم  توانستند این حقایق را درک کنند؟ اینجا است که هااینعرضه شد، آیا  مالئكهوقتی که این حقایق به 

انستند تومید. مالئكه قطعا حقیقت اسماء الهی را نکنمیبروز پیدا  هاآنای رد و صالحیت انسان بشومیصالحیتشان آشكار 

درک کنند. چون از نظر وجودی در حدی نبودند که کنه این حقایق برایشان آشكار شود. لذا یک حجابی بین مالئكه و 

هرچند این حجاب به تعبیر اهل فن یک حجاب نوری است نه از جنس حجاب های  ،وجود داشته و داردقایق حاین 

 دنیا.

برای بسیاری  حائل و مانع است؟ خیر. ندیدن ما معلولآیا  ندارد ولیرا  دمثال چشم ما بدون ابزار قابلیت دیدن خورشی

اما از ما انسان ها آنچه که مانع دریافت حقیقت است، حجاب های ظلمانی است. اما گاهی ممكن است هیچ مانعی نباشد 

حجاب است این حجاب جنسش از  توان آن را دید ولی این بخاطرکه نمیخورشید  باز هم توانایی دیدن هم نیست مثل

دند، بخاطر این حجاب اگر عاجز از درک حقیقت اسماء الهی شست. مالئكه نور است و بخاطر شدّت نور قابل رؤیت نی

دانیم که یم، میکنمیوقتی به خورشید نگاه  مامنبع خیره شوند و کنه آن را دریابند.  به اینانستند تومییعنی ن نورانی بود،

هم همینطور است برای تقریب  حقیقتش چیست برای ما قابل رؤیت نیست. برای مالئكهیک منبع نوری است ولی اینكه 

لذا فهمیدند که  انستند به عمق اسماء الهی پی ببرند.تومیهم این نور شدید را دیدند ولی ن هاآنذهن بهتر است بگوییم 

و آن حقیقت است. وقتی ان نور شدید را دیدند، وقتی آن حجاب نورانی باعث عاجز ماندن  هاآنفاصله بسیاری بین 
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را ببیند  اند آن حقیقتتومیفهمیدند که خودشان هم صالحیت خالفت را ندارند. کسی که نماء الهی شد، مالئكه از درک اس

 خواهد ولی و خلیفه خدا در روی زمین شود و نسبت به همه موجودات برتری پیدا کند؟ و درک کند چطور می

کافی بود که از آن دو  هاآنهمین برای ن شدّت نورانیت آن حقیقت بود و عدم درک حقیقت اسماء الهی هم همی پس علت

را خلیفه قرار نداد و چرا انسان را خلیفه قرار  هاآنادعایی که به نوعی داشتند، دست بر دارند و بفهمند که چرا خداوند 

 داد.

این د، اما شومیدرست است که ثمّ برای ترتیب و فاصله استعمال  آمده «ثمّ»در جلسات گذشته بیان شد که چرا لفظ  

خداوند متعال این حقایق را به مالئكه عرضه بلكه از حیث مرتبه است. بعد از آنكه  ترتیب در اینجا ترتیب زمانی نیست

در آیه بعدی هم این مطلب خواهد آمد که خداوند متعال به آدم فرمود که . «ؤُلَاءِأَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَ»فرمود:  هاآن، به کرد

از این حقایق و دیگر بحث تعلیم مطرح نیست. چون اگر یک متعلم بخواهد مطلبی را یاد بگیرد باید به مالئكه انباء کن 

لسفی را د به او قواعد فشومیظرفیت و گنجایش داشته باشد. مثال کسی که از اولیات مفاهیم فلسفی بیگانه است، چطور 

حقایق را انباء کرد و و برای همین است که آدم به مالئكه را نداشتند  هاآنتعلیم داد؟ مالئكه هم گنجایش تعلیم اسماء به 

قبال عرض شد که  و «باسماء»گوید دقت کنید که خداوند می. «أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ»گوید خداوند هم به مالئكه می

، «انبئونی عن هوالء»یفرماید یعنی خداوند متعال به مالئكه نم ،و زمین است ها نامنظور از اسماء حقایق عالم غیب، آسم

درست است که منظور از اسماء الفاظ نیست چون آنجا عالم الفاظ نبوده  از اسماء این حقایق گزارش دهید. :فرمایدمی بلكه

انسته بگوید که از نشانه ها و عالمت های این حقایق به من گزارش دهید. یعنی تحدّی خداوند با مالئكه به تومیولی 

 رساند.و این عجز مالئكه را می مرتبه ممكن صورت گرفتهپایین ترین 

 که در جلسه بعد توضیح داده خواهد شد. «إن کُنتُم صادقین»: فرمایددر ادامه خداوند می

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


