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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آبان  28 :تاریخ      سوره بقره موضوع کلی:     

 1441ربیع االول  21مصادف با:  تراضی یا استفهام    بخش دوم: سوال فرشتگان اع _ 30موضوع جزئی: آیه       

 11جلسه:                                      هامؤیدات اعتراض و توجیه اعتراض و بررسی آن      

 شواهد استفهام حقیقی       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ »خداوند پرسیدند الی است که فرشتگان و مالئکه بعد از اعالم خالفت انسان از سو بارهدربحث 

 «.فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّسُ لَكَ

عرض کردیم که جهاتی درباره این سوال قابل طرح است. یك جهت را دیروز عرض کردیم و متعرض جهت دوم هم 

اینکه باالخره این سوال فرشتگان آیا جنبه اعتراض و انکار و یا به تعبیری  و آن یم که شاید یك جهت مهمی استشد

 ناشی از نا آگاهی و ندانستن است؟استعالم  استفهام و اظهار تفاخر است و یا صرفا

 ادامه بررسی مؤیدات اعتراضی بودن سوال فرشتگان

دیروز گفتیم که روایاتی مؤید را د. یك کنمییت عرض کردیم مؤیداتی وجود دارد که اعتراضی بودن این سوال را تقو

. سه کار رفتهدرباره فرشتگان به  هااین امثال تعابیری همچون توبه، ندامت، استغفار و غضب خداوند و هاآناست که در 

 مؤید دیگر هم بر اعتراضی بودن سوال مالئکه قابل ذکر است.

 مؤید دوم

با خداوند  هاآنتأکید های مکرری است که در گفتگوی  1از جمله صاحب المنار یکی از مؤیدات به تعبیر برخی از مفسران

علیم »در آیات بعدی یا تأکید به عنوان  «إنِّ». این تأکید ها برخی معنوی و برخی لفظی هستند. مثال تأکید با به کار رفته

از  هااینو گویا  بودهعلم و حکمت  اساسبر و اطالقش بر خداوند تبارك و تعالی که کأنِّ کاری که خدا کرده  «و حکیم

ضمیر فصل أنت، آوردن اعتراض خودشان نادم و پشیمون بودند. یا تعبیر به سبحانك که یك تأکید معنوی است. آوردن 

از اعتراضی که نسبت به اعالم خالفت انسان آنان معترض بوده له اسمیه؛ مجموع این تأکید ها همگی گواه این است که جم

به نوعی پشیمان بودند و در صدد جبران بر آمدند. لذا این هم به نوعی یك مؤید نه چندان قوی بر اعتراضی بودن  داشتند،

 سوال است.  نای

 مؤید سوم
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فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا  أَتَجْعَلُ»که گفتند:  هااینخداوند با مالئکه است. خداوند در برابر سخن  یمؤید سوم نحوه گفتگو

، اگر «ادِقِینَصَ کُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَأ» فرماید: در آیه بعدی می« كُ الدِِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّسُ لَكَوَیَسْفِ

ج با مالئکه به نوعی به من خبر بدهید. این نحوه احتجا هاایناسماء اعتقاد خودتان صادقید از  یید و درگومیشما راست 

که نشانه آن است  در عرف هم رواج دارد سخن گفتناین نوع  سوالی ناپسند بوده. هاآنحاکی از این است که گویا سوال 

 پسندی است.این یك کار نا که

 مؤید چهارم

ه بعد از اعالم ئکد که مالکنمیاینجا کأنِّ آیه دارد بیان  1است،« سُ لَكَوَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّ»مؤید چهارم این جمله 

اگر این «. أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّسُ لَكَ»گفتند: جعل خالفت توسط خداوند 

نست جنبه اتومیهی کسی را قرار بدهی که اهل افساد و سفك دماء است، این اخومیگفتند می صرفانبود و اخیر جمله 

اما وقتی در  ها است یك مطلب دیگر است(البته اینکه از کجا خبر داشتند که انسان اهل این چیز) استفهامی داشته باشد

طبرسی مانند این است که گفته یند در حالی که ما اهل تسبیح و تقدیس تو هستیم به قول مرحوم گومیاین جمله کنار 

ی در حالی که کنمییعنی کسی به دیگری بگوید تو داری به فالنی خوبی  «انحسحقِّ باالن إلی فالنِ و أنا أأ تُحس» :شود

 .حاکی از اعتراض است این جمله مالئکهپس من مستحق تر هستم برای نیکی کردن. 

 وجود دارد.سوال اعتراض است و یا انکار  مجموعا مالحظه فرمودید که چهار مؤید بر اینکه این

 اعتراض مالئکهتوجیه 

اند این اعتراض با مقام عصمت تومیبرخی اعتراضی بودن این سوال را پذیرفته اند اما در پاسخ و در توجیه اینکه چطور 

 باشد، به توجیهاتی روی آورده اند:مالئکه سازگار 

 توجیه اول

بوالبشر که نبی خدا بود بلکه ترك اولی بوده است مانند آدم ا گناه و نافرمانی نبوده، در واقعیك توجیه این است که این 

ست و آن چیزی ترك اولی غیر از نافرمانی و معصیت ا .سرپیچی کرد و نزدیك به شجره ممنوعه شد اولی از دستور خد

را ترك کرده. البته  را که شایسته بودهچیزی  فرمانی و گناه است. ترك اولی یعنی آنمقام عصمت سازگار نیست، ناکه با 

ما نمونه  ودارد خاص خود را  د، اما در عین حال عوارض و عقوبتشومیترك اولی با اینکه گناه و معصیت شمرده ن

 یم.کنمیهایی از ترك اولی را در داستان انبیاء مشاهده 

 توجیه دوم

به طیف خاصی از مالئکه است نه همه مالئکه، چون توجیه دیگر این است که مسئله عصمت درباره فرشتگان مربوط 

، یعنی امکان ندارد «مره یعملونو هم بأ ال یسبقونه بالقول »یی اند که به تعبیر قرآن هاآنمالئکه دو دسته اند، یك دسته 
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مورد تکریم  بندگانی اند که هاآنند به امر خدا است چون کنمیند و هر کاری هم که یبدون اذن خدا چیزی بگو هاآنکه 

در واقع قرار دارند. و نازل تر خدا قرارگرفته اند. اما غیر از این گروه دسته ای از مالئکه هستند که در مرحله متوسط 

. اگر بگوییم  خدا باشنددر عرش مستقر میمالئکه بسیار مقرب به حق تعالی  بلکههمه مالئکه در عرش الهی جای ندارند 

دُ فِیهَا وَیَسْفِكُ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِ»در پاسخ به خداوند عرض کردند  هاآنا اعالم کرده و به آن مالئکه مقرب خالفت ر

بگوییم آن طیف پس باید این اعتراض را نداشتند.  هاآناند منظور باشد چون فرض این است که تومیاین ن، «الدِِّمَاءَ

این سوال اعتراضی را مطرح  هاآنمتوسط از مالئکه و یا مالئکه و فرشتگانی که بعد از انقراض جن بر زمین حاکم شدند، 

 .کردند

 معذور ذکر کردند.آن برای رهایی از هاآناین دو توجیهی یود که 

 شواهد استفهامی بودن سوال فرشتگان

یست و برای اظهار که فرشتگان در اینجا مطرح کردند، سوالی اعتراضی و انکاری ن سوالید که رسمیاما مجموعا به نظر 

 تفاخر نبوده بله حقیقتا استفهام کردند از خداوند.

إِنَِّكَ أَنْتَ »د به کنمیکند این سوال مالئکه اعتراضی نبوده، استشهاد  تاییدمرحوم عالمه طباطبایی برای اینکه  :دلیل اول

ند، خودش کنمیبه خدا اینچنین عرض  هاایند که همین که کنمیکه در ادامه گفتگو آمده است. ایشان ادعا  1«یمُالْعَلِیمُ الْحَکِ

 که نشانه اعتراض نبوده.شاهد بر این است که سوال مالئ

بعد از را مالئکه  چون این جملهنشان دهد اند انکاری نبودن یا اعتراضی نبودن سوال مالئکه را تومین ولی این بررسی:

 .عتراضی نبودن باشدانست به عنوان شاهد بر اتومیگفتند این اگر قبلش می توضیح داد ولی هاآنتند که خداوند به آن گف

شد در برابر آن مؤیداتی انیم برای تأیید یا اثبات حقیقی بودن استفهام مالئکه ذکر کنیم و پاسخی باتومیآنچه که اجماال 

 :سوال اعتراضی استاین که برخی ذکر کردند که 

گان معصوم اند ییم که فرشتگومید که این سوال، سوال اعتراضی نباشد. یعنی وقتی ما کنمیاقتضاء  عصمت فرشتگان .1

ت در سرشتشان موجودات مجردی هستند که جز اطاع هااینامکان معصیت وجود ندارد و  هاآنو عقل محض اند، یعنی در 

 ار گیرد.عصمت دارند و اهل معصیت نیستد نکته ای است که باید مورد توجه قر هااینقرار داده نشده. اینکه 

مطرح نیست. اطاعت  هاآنن اطاعت و عصیانی که در ذهن ما است و در عالم انسان ها مطرح است، بین اینکه اساسا آ .2

یی وجود دارد، اگر د، یعنی قانون گذاری صورت گرفته، قوانین و امر و نهی هاکنمیو عصیان در حوزه تشریع معنا پیدا 

مالئکه عالمی نیست که  عالم د.کنمیبا این اوامر و نواهی موافقت شود یا مخالفت شود، اینجا اطاعت و عصیان معنا پیدا 

 واب و عقاب مطرح باشد.تشریع و قانون گذاری و در نتیجه ثدر آن 
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داوند حاکی از این گفته شده که مالئکه اهل تقدیس و تسبیح خداوند بودند. تسبیح و تقدیس نسبت به خ در همین آیه .3

زند. اینکه سر نمی دانستند که از خدا هیچ فعل ناشایستیو می دانستندخداوند را از هرگونه نقص مبرا می هاآناست که 

 ست.ااعتقاد داشتند که خدا بی نقص  هاآنست که ردند خدا را نشان دهنده این اکتسبیح و تقدیس می هاآن

 اند سوال مالئکه اعتراضی یا انکاری باشد.تومینتیجه این سه مطلب این است که نلذا 

 بررسی مؤیدات اعتراضی بودن سوال فرشتگان

ه هستند و در رسلم این روایات نوعا ضعف سندی دارند و ذکر کردند روایات بود، هاآنمؤید اولی که  :بررسی مؤید اول

 انیم اعتماد کنیم.تومیمنابع معتبر و جوامع صحیح روایی وارد نشده اند و قهرا ما به روایات ضعیف و مرسله ن

 ن آیات حتی باآاما تأکیداتی که در آیات بعدی ذکر شد، هیچکدام دلیل بر اعتراضی بودن نیست و  :بررسی مؤید دوم

که با تأکید « یمُ الْحَکِیمُإِنَِّكَ أَنْتَ الْعَلِ»أنت در  فصل ضمیرمثال اری دارد. اینکه سوال مالئکه حقیقی هم باشد سازگ

 یند تو علیم و حکیم هستی.گومی

 فرمود هاآنجاج به و در مقام احت هاآنمقابل سوال  بعدی که مطرح کردند که خداوند در اما آن مؤید :بررسی مؤید سوم

علم و ظرفیت و در حد  هاایند؛ کأن شومیدن نهم دلیلی بر اعتراضی بو ، این«صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِأَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَ»

. یمکنمیسبیح تی که اهل افساد و سفك دماء است در حالی که ما داریم کنمید داری کسی را خلق آگاهی خودشان گفتن

بودن  تراضیاع. پس این هم نشان دهنده زی را فرمودرا ثابت کند چنین چی هاآنخداوند هم برای اینکه عجز علمی 

 .نیستاستفهام مالئکه 

که است  آنمانند و این  « سُ لَكَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِِّنَ»که مالئکه گفتند  این بود مؤید چهارم :بررسی مؤید چهارم

ا استفهام حقیقی هم باین هم مؤید اعتراضی بودن نیست و این  ولیگفته شود أ تُحسنُ إلی فالنٍ و أنا أحقُ باإلحسان، 

عل قبیح منزِّه فدانیم و از هرگونه سازگاری دارد. چون معنای این جمله این است که ما تو را بی عیب و بی نقص می

مطالبه  و از خدادا خند به بی عیب بودن فعل کنمیهستی و ما اینجا یقین داریم که کار تو بی حکمت نیست و کأنِّ اذعان 

 .است ند حکمت این کار را که چرا انسان خلیفه شدهکنمی

 بررسی تو جیهات اعتراض فرشتگان

من حرز مفسرین مثل صاحب تفسیر آالء الاول بر فرض اعتراضی بودن شاید تا حدودی قابل قبول باشد و برخی ا توجیه

یعنی چاره نداریم که بگوییم مالئکه ترك اولی کردند  دوم قابل قبول نیست. توجیهاما 1این را به عنوان ترك اولی گفته،

، چنین چیزی قابل قبول نیست داهل معصیت بودن هاآناز  ای ند که عدهشومیاما اینکه بگویم فرشتگان به اقسامی تقسیم 

یی که با خداوند گفتگو کردند هااین و این آیه إباء از تخصیص دارد هرچند اگر ما قائل به عصمت تمام مالئکه نشویم، آما

 د که جایگاهشان هم در عرش الهی بوده. شومیمعصوم بودند و معلوم 
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 د که این سوال و استفهام در اینجا حقیقی است.رسمیلذا مجموعا به نظر 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


