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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  4 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

 141ربیع االول  27 مصادف با:                      ازوجه اخبار فرشتگان  _بخش دوم  _ 30: آیه موضوع جزئی      

 13 جلسه:                                                         و سفک دماءافساد                             

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

عرض کردیم که وجوه مختلفی گفته  .کر شده استذسفک دماء و افساد  زافرشتگان  خبارابحث در وجوهی بود که برای 

در سوالشان به مالئکه اطالع داشتند و یا خبر داشتند که انسان اهل سفک دماء و خونریزی است. چون  گونهچشده که 

 .ی که اهل افساد و سفک دماء استکنمیموجودی خلق  د کهنکنمیخدا عرض 

ممکن  ستااخبار ظنی  اگر بگوییملبته اتارۀً علی وجه االستنباط و الظن است و أخری علی وجه الیقین. این گفتیم که 

علوم مدهند که به انسان نسبتی را میچرا بر اساس ظن و حدس و گمان فرشتگان است با این مشکل مواجه شود که 

 و این خودش مشکله ای است. نیست

 اگر هم گفتیم که این حرف بر اساس یقین است، باید دید که این یقین از کجا حاصل شده.

اطالع به ماهیت انسان است که مخلوطی است از قوای مختلف عقلیه و  مبتنی بر رشتگان یافکردیم که استنباط  عرض

و  غلبه قوای شهویهارکرد های این قوا آشنا بودند، نتیجه گرفتند که اختالط این قوا و ک چون به هااینیه و بشهویه و غض

 مبتنی بر استنباط است و یقین در آن نیست.د. این وجه شومیغضبیه بر قوه عاقله منجر به خونریزی و سفک دماء 

که طبق برخی از روایات اجنه و نسناس بودند )دند کرمیدگی یا در اثر قیاس با موجوداتی که قبل از انسان در زمین زن

 چنین حرفی را زدند. (دندکرمیی زچنین ویژگی داشتند که سفک دماء و خونری هاآنو 

صورت مشکل بیشتری داشته باشد نسبت به وجه دوم از نظر  لکنقیاس است و طات ظنی بر اساس استنبااین دو وجه 

 وجه اول.

 مانطور کههاین یقین از کجا حاصل شده است آید که پیش می والسد، این نبر مبنای یقین خود چنین گفته باش همگر ا

 معلوم شد. هااینمبنای ظن 

ربّنا و ما یکون کرد، مالئکه پرسیدند: اعالم خالفت انسان را گفتیم طبق برخی از روایات وقتی خداوند تبارک و تعالی 

و یقتل بعضُهم دون اسَله ذرّیۀٌ یُفسدون فی األرض و یَتَح یکون :این خلیفه چگونه است؟ خداوند فرمود ذلک الخلیفۀ؟

 أ تجعلُ فیها من یفسِدُ فیها و یفسکُ الدّماء.بعد از این بیان بود که مالئکه این جمله را گفتند:  .بعضاً

 پنجموجه 
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موجودی را که من  (اینکه مالئکه سوال بپرسند بدون)ئکه اعالم کرد تبارک و تعالی به مال ین است که خداونداوجه پنجم 

 ، باید. این وجه اگر بخواهد پذیرفته شودهم آن سوال را پرسیدند مالئکه اهل افساد و سفک دماء است، م کهکنمیخلق 

 اند مطلب را قابل اعتبار نشان دهد.تومیروایت معتبری بر آن قائم باشد و اال صرف ادعا ن

 ششموجه 

، مالئکه گرفتار کردتعالی جهنم را خلق  ند تبارک واست که وقتی خداو این برخی از روایات عامه آمده درکه  وجه دیگر

برای چه کسی این آتش را برپا کردی؟  هذه النّار؟ فقالوا: ربّنا لمن خَلَقتَ شدند که این چه پدیده ای است.خوف شدید 

در آن زمان هم غیر از  سبت به من نافرمانی و عصیان کنند وبرای کسانی از مخلوقاتم که ن قال: لمن عصانی من خلقی،

پی بردند  اهاین إنّی جاعلٌ فی األرض خلیفۀ،خداوند اعالم خالفت کرد و فرمود:  وقتینگاه آ. مالئکه مخلوق دیگری نبود

است و عصیان در مورد این موجود بوده و اهل عصیان  ن خلقیلمن عصانی مِآن جمله ای که خداوند قبال فرموده بود 

انسان هم عمدتا ناشی از دو قوه شهویه و غضبیه اوست که قوه شهویه او باعث افساد است و قوه غضبیه او باعث سفک 

 دماء است.

 هفتموجه 

خداوند قلم را بر لوح قرار داد و نوشت آنچه را که در عالم پیش خواهد آمد، آنجا مالئکه وجه دیگر این است که وقتی 

چون خلق لوح قبل از خلق انسان بوده و وقتی که خداوند  ؛اطالع پیدا کردند و فهمیدند بود بر آنچه که بر لوح نوشته شده

 دند این سوال را مطرح کردند.بر اساس آنچه که درلوح دیده بو هااینتبارک و تعالی اعالم خالفت کرد، 

 هشتموجه 

دانستند ها میآنکرد،  اعالم خالفت انسان را این باره ذکر شده این است که وقتی خداوند تبارک و تعالی دیگری که دروجه 

نیابت از مستخلفٌ عنه دارد. یعنی همانطور که خداوند تبارک و تعالی اهل حکم و  معنای خلیفه و جانشین این است که

این انسان جانشین خدا شده در اراده، فعل، علم و قدرت  از آنجا که اهل حکم و قضا است و قضا است، پس خلیفه هم

د تا حق را از کنمیو در اینصورت است که قاضی حکم  دشومیجمله حکم و قضا. حکم و قضا عند التنازع الزم از و 

 ا کند.که ظلم کرده بگیرد تا به ذی حق عطکسی 

ه های حکم و قضا است یعنی فساد و شر، به عبارت دیگر اخبار از جعل اخبار عن الخلیفۀ در واقع اخبار از زمینپس 

خلیفۀ بالمالزمۀ اخبار از شر و فساد است. بنابراین چنین نتیجه گرفتند که گویا خداوند تبارک و تعالی دارد موجودی را 

إنّی أعلم ما ند فرمود: د که اهل سفک دماء و خونریزی است و آنوقت سوال خود را مطرح کردند و بعد خداوکنمیخلق 

 ال تعلمون.

را در تفاسیر شیعی و تفاسیر اهل سنت به ویژه تفسیر فخر رازی  هااینوجوهی است که اجماال برخی از  هااینبه هر حال 

این وجوه بعضا منافاتی هم با یکدیگر  نوعا استحساناتی است که در این رابطه ذکر شده است. هااینذکر کرده اند و البته 
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با حقیقت  ندارند و اینطور نیست که بگوییم الزاما باید یکی از این وجوه را پذیرفت بلکه مهم این است که این وجوه

 باشدنعصیان و نافرمانی مالئکه  ستلزممبه نوعی  بایستمی این وجوه. گار باشدساز نانآسراسر اطاعت  مالئکه و وجود

 گمان نباشد. وبر اساس ظن و حدس  و

اما  (د در پاسخ ذکر کردشومیهر چند توجیهاتی را هم )بعضی از این وجوه ممکن است که مواجه با این مشکالت باشد 

 .ستهل سفک دماء و خونریزی اعمده این است که این سوال پرسیده شده و این مطلب گفته شده که انسان ا

ه شده است. مثال همان در این روایات به برخی از این وجوه اشار صرف نظر از این وجوه روایاتی هم وجود دارد کهالبته  

راتب وجودی مر سلسله علل و سوال را پرسیدند یا اینکه د هاایناخبار حق تعالی یا اینکه وقتی آتش که خلق شد 

 خودشان یک اشراف و احاطه اجمالی از حوادث عالم برایشان پیش آمد.

قابل قبول ین جهات اند مبتنی بر یک یا چند جهت از این جهات باشد. برخی از اتومیاز این امر  هاایناطالع باالخره 

ل یا برخی از روایات انیم با اتکاء به عقتومیآنچه که اینجا  نیست ولی برخی دیگرشان هیچ محذوری برای پذیرش ندارند.

اند به تومیحتما  هااینبرخی از این وجوه صحیح نیست، اما اینکه کدام متعین است و کدام یک از ادعا کنیم این است که 

 عنوان وجه ادعا و اخبار باشد معلوم نیست.

 نکته

 دُ فیها و یَسفِکُ الدّماءن یُفسِمَنکته ای که در ادامه این بخش در تأیید برخی از این وجوه چه بسا بشود ذکر کرد، تعبیر 

گر شهوت از حد خودش اناظر به قوه شهویه است که  ن یُفسَدُ فیهامَ تعبیررین گفته اند که است. در اینجا برخی از مفس

ء بشر الزم است د؛ چون عفت در واقع اعتدال در قوه شهویه است. اصل شهوت برای بقاشومیجر به فساد تجاوز کند، من

فساد است.  دام نسل و افراطش موجبهتفریط یا افراط در این قوه است که تفریطش باعث ان ولی آنچه که مضر است

عتدل کردن قوه مقع همان شده است. عفت در واال در قوه شهویه است که از آن تعبیر به عفت دآنچه که مطلوب است اعت

 شهویه است پس افساد ناشی از افراط در قوه شهویه است.

. این مطلبی دشومیناظر به قوه غضبیه است؛ غضب وقتی فوران کند، همانند درندگان باعث خونریزی  کُ الدّماءفِسیَ ولی

، أ تجعَلُ فیها من یُفسِدُ فیها و یَفسِکُ الدّماء :یندگومیه وقتی مالئک 1ویالت گفته.أکه مولی عبد الرزّاق کاشانی در تاست 

در این قوه سر از فساد در  فراطادیدند که این موجود قوه شهویه دارد و ممکن است بخاطر  هااینبرای این است که 

 د.شومیقوه غضبیه هم قهرا منجر به سفک دماء و خونریزی  افراط درو  بیاورد.

انیم شواهدی برای تومیمات حکما و متکلّمین هم بعضا کل کلمات اهل فن، در روایات،هر حال در کلمات مفسرین و به 

 این جهت معطّل بمانیم. دربرخی از این وجوه ذکر کنیم اما بیش از این الزم نیست که 

 سازگاری استفهام حقیقی با شأن مالئکهتوجیه 

                                                            
 .36، ص 1ویالت، ج أ. ت 1
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و بپذیریم که از طریقی  ت و استفهام حقیقی استاعتراضی نیس سوال فرشتگان بپذیریم کهمسئله مهم این است که بر فرض 

آنان استفهام د اهل افساد و سفک دماء است و کنمیاطالع پیدا کردند و یقین داشتند که موجودی که خدا خلق  هااین

ست که با و حقیقتا چنین سوالی را پرسیدند. اما این مسئله وجود دارد که حتی اعتراض حقیقی هم ممکن ا ودبحقیقی 

 شأن مالئکه سازگار نباشد که چرایی این مطلب را در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.

اعتراض، انکار و اظهار تفاخر مسلما با شأن مالئکه سازگار نیست و ما تا اینجا اثبات کردیم که استفهام حقیقی است و 

رفته شدن همه این مطالب، حتی استفهام حقیقی معنای استفهام حقیقی هم معلوم شد. اما سوال این است که بر فرض پذی

 هم با شأن مالئکه سازگار نیست.

 سوال:

 .و بحثش جداست استاد: جهل یک نکته دیگر است

 سوال:

انسان با اینکه این  گونهچبود که  جهت استفهام حقیقیشان از این اما د،کنمیاستاد: یقین داشتند به اینکه انسان این کار را 

ه ، یکی جهل به علت جعل انسان به عناون خلیفس اینجا دو مسئله وجود داردی. پکنمید تو داری او را خلق کنمیکار را 

 است و دیگری یقین به اینکه او اهل افساد و سفک دماء است.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


