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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  11 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  5 مصادف با:   بخش دوم: إنی أعلَمُ ما ال تَعلَمون _ 30موضوع جزئی: آیه       

 16جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 «إِن ِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

 بود ذکر شد. آن مطرحاحتماالتی که پیرامون و خداوند متعال  از سوره بقره وجه سوال مالئکه از 30در بخش دوم آیه 

مالئکه و  درباره سوال مطالبی ما «.وَنَحْنُ نُسَبِِّحُ بِحَمْد كَ وَنُقَد ِّسُ لَكَقَالُوا أَتَجْعَلُ ف یهَا مَنْ یُفْس دُ ف یهَا وَیَسْف كُ الد ِّمَاءَ »

 را عرض کردیم.ی که از فعل خودشان کردند انسان دادند و حکایت دربارهاخباری که 

عالی یك مطلب این است درباره این بیان خداوند تبارك وت «.إِن ِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» خداوند متعال در پاسخ میفرماید:

اینکه آن چیزی که خداوند متعال  و مهم تر که اساسا چرا در اینجا خداوند متعال به نحو اجمال پاسخ مالئکه را داد و ثانیا

 یست؟نید چدامیلی شما ننم ودامیکه من  فرمود

 بخش اول

 نید؟دامینم که شما ندامیاما در مورد بخش اول که چرا خداوند متعال به مالئکه بصورت اجمال فرمود که من چیزی را 

حکمت جعل خالفت برای موجودی خداوند ها از خداوند متعال طلب کردند که احتمال و پاسخ این است که آنیك  .1

 هاآنخداوند در پاسخ به  را بیان کند. (تسبیح و تقدیس هستیمدر حالی که ما اهل )که اهال سفك دماء و افساد است 

یعنی خداوند حکمت را در این  ؛کأنِّ چنین فرموده که مصلحت در این است که وجه حکمت را اجمالی بدانید نه تفصیلی

 نید و این برای شما کافی است.دامینم که شما ندامیچیزی را من اطالع دهد که  هاآندیده که فقط به 

وَعَلَِّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَِّهَا ثُمَِّ عَرَضَهُمْ » اسخ نداده و به قرینه آیات بعدپاسخ دوم اینکه اساسا خداوند متعال به نحو اجمال پ .2

فهماند که چرا خداوند موجودی به نام انسان را خلیفه  هاآنبه  «صَاد ق ینَ کُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاء عَلَى الْمَلَائ کَةِ فَقَالَ أَنْبِئُون ی بِأَسْمَاء  هَ

 قرار داد و لذا اساسا پاسخ خداوند اجمالی نبوده و بلکه تفصیلی است که به جهاتی در این آیه اشاره شده است.

 ومدبخش 

نم دامیمن  نکه آن حقیقتی که خداوند متعال فرمودهیاست و آن ا این مطلب، بخش دوممهم تر از همانطور که اشاره شد 

فخر رازی در تفسیر کبیر به چندین وجه اشاره  وجوهی برای این مطلب ذکر شده است کهنید چیست؟ دامیو شما ن

 ذکر کردند. در این باره برخی از مفسرین شیعه از جمله صاحب مجمع البیان هم وجوهی را است.1کرده

                                                            
 .174، ص 1. تفسیر فخر رازی، ج  1



64 

 

مالئکه اینچنین میفرماید که تعجب نکنید که کسی را دارم خلیفه یك وجه این است که خداوند متعال در واقع خطاب به  .1

خداوند این مطلب را انکار نکرد چون خداوند به مالئکه نفرمود که  لذا دهم که اهل افساد و سفك دماء است.قرار می

اینکه انسان اینچنین است، اما در بین یعنی با  ؛«إِن ِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»افساد و سفك دماء نیست بلکه فرمود:  انسان اهل

فوق مالئکه  یعنی انبیاء، أولیاء و انسان های کامل که روند؛صالح که از شما هم فراتر میانسان هایی هستند متقی و  هااین

ا است بفهماند که ای مالئکه شمخومیبا این بیان  پس خداوند هستند در تسبیح، تقدیس، عبودیت، علم، آگاهی و معرفت.

یك روی سکه را دیدید، روی دیگر سکه این است که همین موجود توانایی و ظرفیتی دارد که آنقدر اوج بگیرد و باال 

 انید بکنید. تومین را هم نشما حتی تصور آبرود که از حیث معرفت و آگاهی 

ن اهل خونریزی و سفك دماء انسانستند دامی از کجاکردیم که مالئکه عرض  چند احتمالما در توجیه استفهام مالئکه 

به این نتیجه رسیدند و دیدند که انسان  ناشی از استنباط این بود که مالئکه از روی حدس، ظن و گمان احتمالاست؟ یك 

، از اختالط این قوا نتیجه گرفتند که چنین موجودی با این قوا وعقلیه، غضبه و شهویه است دارای قوای  ییك موجود

کأنِّ خداوند تبارك  لذا ن نتیجه رسیده بودند،بر مبنای اختالط قوای انسانی به ای هاآن یعنی کند.می افساد و سفك دماء

میفرماید درست است که انسان آمیخته ای از این قوا است ولی اگر انسانی عقلش غلبه کند بر غضب و  هاآنو تعالی به 

 نید آن چیست.دامید که شما نشومیشهوتش، او به چیزی تبدیل 

د که این انسان یك انسان کاملی شود. شومیغضب و شهوتش مقهور عقلش قرار گیرد و اعتدال پیدا کند، باعث ی که انسان

نه اینکه به بنابر آنچه که علمای اخالق گفتند، اعتدال در قوای انسانی یعنی حاکمیت قوه عاقله بر قوه غضبیه و شهویه 

وفضائل اخالقی که در حدیث جنود عقل و جهل به آن اشاره شده،  کلی آن دو قوای دیگر نابود شوند. لذا آن ملکات

د بر قوه شهویه عفت به معنای عامش شومید. عقل وقتی حاکم شومیهمگی در اثر تعدیل قوه غضبیه و شهویه حاصل 

 د و همینطور بقیه صفات.شومیحاصل 

گرفتید،  نتیجه و افساد و سفك دماء این موجود را پس کأنِّ خداوند به مالئکه میفرماید که اگر شما اختالط قوا را دیدید

که هیچ موجودی  شودمی بدانید که همین انسان اگر قوای نفسانی اش را تحت سیطره عقل قرار بدهد، خودش یك جهانی

 د. کنمیرا روایات بسیاری هم تأیید این وجه  رسد.به پای او نمی

میفرماید ریشه این سوال و اعتراض شما همان کبر و حسادتی است که  متعال به مالئکه دخداونوجه دوم این است که  .2

این وجه  .ابلیس دارد. ابلیس گرفتار حسد، کبر و نفاق بود و سوال شما کأنِّ برگرفته از حسادت، نفاق و کبر ابلیس است

نیز آن را بیان و شیخ طوسی در تفسیر تبیان  که از ابن عباس و ابن مسعود نقل شده است مطابق برخی از روایاتنیز 

 کرده است.

خواست ه درک هاآناهد به خومیدر واقع  «إِن ِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»وجه سوم این است که خداوند متعال وقتی میفرماید:  .3

که در آسمان باشید نه در زمین. نم مصلحت شما این است دامیخلیفه خدا بشوند بگوید که من این را داشتند که در زمین 
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البته این احتمال، احتمالی است که شاید قابل تأیید به وسیله روایات نباشد و بیشتر به یك استحسان شبیه است تا یك 

 وجهی که بتوانیم به آن اعتماد کنیم.

که میفرماید اینکه به مالئوجه دیگری که در کلمات فخر رازی آمده و چندان هم قابل قبول نیست این است که خداوند  .4

یگر آنچه که شما د، کأنِّ خودتان را بزرگ داشتید و یا به تعبیر شما خودتان را با اوصاف تسبیح و تقدیس مدح کردید

ه وجود بگذارد و آن گفتید در واقع تسبیح خودتان بود نه نسبیح من، ولی صبر کنید و منتظربمانید تا انسان پا به عرص

باشد. البته ید و هر چه که هست تسبیح من مکنمیرا نشان دهد که او هیچگاه تسبیح خودش را ن جوهر و حقیقت خودش

سهم نسبت داده نفمالئکه تسبیح أ بهین است که رسد برای اینکه الزمه اش ابه نظر نمی مناسباین احتمال هم چندان 

دارند مدح  هاآناینکه  یم، اگر همین را حمل کنیم برکنمیما تو را تسبیح و تقدیس یند گومیشود. یعنی کأنِّ وقتی مالئکه 

سازگار نیست  ند، معنایش این است که مالئکه مطیع محض و تسلیم محض نیستند و این با حقیقت مالئکهکنمیخویشتن 

ذا وجود ندارد. ل هاآنچون ما معتقدیم که مالئك اهل عصیان و معصیت نیستند و اساسا ظرفیتی جز اطاعت و تسبیح در 

 د.شومی مالئکه رداین احتمال هم به نوعی با اعتقاد به عصمت مالئکه و یا عدم عصیان 

 حق در مسئله

ت است. البته برای همانطور که مالحظه فرمودید دو احتمال اول قابل پذیرش است مخصوصا احتمال اول که مؤید به روایا

وایاتی که احتمال ین رد بیشتر است تا اکنمیول را تأیید پذیرش احتمال دوم هم مانعی نیست لکن روایاتی که احتمال ا

 ند از جمله این روایت:کنمی دوم را تأیید

نتَ أولُ من یَدخُلُ الجنِّة، أقال: قالی لی رسول اهلل  )علیه السالم(عن أبیه علیُ بن أبی طالب  )علیه السالم(از امام حسین 

ئی فی الدّنیا و حامل اللواء نِّك صاحبُ لوائی فی اآلخرۀ کما أنِّك صاحبُ لواقبلَك؟ قال نعم. ألفقلتُ یا رسول اهلل أدخُلها 

 هو المتقدّم.

ی. امیر المؤمنین به شومیفرماید که رسول خدا به من فرمود تو اولین کسی هستی که داخل در بهشت امیر المؤمنین می

و صاحب لواء و تپیامبر فرمود بله، برای اینکه م؟ شومید که آیا من قبل از شما داخل در بهشت کنمیرسول خدا عرض 

م به دست سی که پرچپرچم من در آخرت هستی همانگونه که صاحب لواء و پرچم من در دنیا هستی و روشن است که ک

 د.کنمیبقیه حرکت  دارد  مقدّم بر

رسول خدا میفرماید:  دم و مَن دونه.ثمّ قال: یا علی کأنِّی بك و قد دخلتُ الجنِّة و بیدك لوائی و هو لواء الحمد و تحته آ

ی و در دست تو پرچم من است که آن پرچم، پرچم حمد است که آدم و منَ دونَه زیر این پرچم شومیشما داخل بهشت 

 1هستند.

                                                            
 .9، حدیث 6، ص 8. بحار، ج  1
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نحنُ نُسبّحُ و » :یندگومیاهد بفرماید که حمد چنین موجودی حتی از حمد مالئکه باالتر است. مالئکه خومیاینجا 

بفرماید اگر چه که نوع انسان اهل افساد و سفك دماء است، اما  هاآناهد به خومیاما خداوند تبارك و تعالی  ،«بحمدك

بر شما برتری دارند و معلِّم شما در یی هستند که نه تنها اهل افساد و سفك دماء نیستند، بلکه در حمد و تقدیس هاآنانس

، به سبب تسبیح ما مالئکه تسبیح گفتند و نا فسبّحت  المالئکة بتسبیح نافسبّحتسبیح هستند. چنانچه در روایت وارد شده 

د که نه تنها تقدّم دارند بلکه شومیمعلوم  . لذااین نشانه افاضه در وجود و تقدم در خلق و در سلسه علل عالم وجود است

 ند.کنمیتسبیح را هم به مالئکه افاضه 

 نید همین حقیقت است که عرض شد.دامینم و شما ندامیآن چیزی که خدا به مالئکه فرمود من 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


