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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  13 :تاریخ       قرهبسوره  موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  7 مصادف با: علم اسماء _بخش دوم: إنی أعلمُ ما ال تعلمون  _ 30موضوع جزئی: آیه       

  18 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 علم اسماء

در پاسخ به سوال  خداوند تبارک و تعالی به مالئکه فرموده به باقی مانده مربوط 30م از آیه آخرین مطلبی که از بخش دو

  «.إنّی أعلمُ ماال تعلَمون»فرمود:  است که هاآن

رسد دانید را بیان کردیم. اما به نظر میدانم و شما نمیفرمود من میما وجوهی را برای آن چیزی که خداوند به مالئکه 

اطالع مالئکه بر آن داده و در واقع برخی از احتماالت عدم  آیات بعدی، آنچه را که خداوند اخبار از که به قرینه برخی از

 د،کنمید به آیه بعدی فراهم ورگذشته هم ریشه اش همین مطلب است، مسئله علم به اسماء است که این زمینه را برای و

خداوند همه اسماء را به آدم تعلیم داده بود و آدم هم آن را  ، «آدمَ األسماء کُلَّهاو علّمَ »فرماید: می چون در آیه بعدی

 برای مالئکه تبیین کرد.

قضیه  ای همین است که در؛ برقرب به خداوند را به اندازه انسان ندارند و نداشتند توانگفتیم که مالئکه قدرت علمی و 

کرد، دیگر جبرائیل از یک حدی نتوانست باالتر برود، اما پیامبر خدا آن عروج خودش عروج آسمان به معراج که پیامبر 

را به آسمان ها ادامه داد. این تفاوت در ظرفیت ریشه اش همین علم به اسماء است که مالئکه از این علم بی اطالع و بی 

 «.إنّی أعلمُ ماال تعلَمون»خداوند فرمود:  لذادم از این علم بهره داشت. بهره بودند اما آ

غیب  منظور از «.أ لم أقُل لکم إنّی أعلَم غیبَ السماواتِ و األرض؟»فرماید: ، خداوند متعال میبعد از قصه تعلیم اسماء

آید. منظور علم آدم نیست بلکه حقیقت این و زمین چیست؟ منظور همان اسماء است که توضیحش بعدا می هاناآسم

اسماء است و لذا مالئکه اساسا به این اسماء آگاهی نداشتند، نه اینکه به اسماء و حقیقت اسماء آگاه بوده اند و نسبت به 

اینچنین نبوده چون در اینجا دو فرض متصور است: یکی اینکه ده اند، اینکه آدم علم و اطالع به اسماء دارد جاهل بو

إنّی أعلمُ »دانستند که آدم از این اسماء آگاه است و خداوند که میفرماید: نمی داشتند ولیبه اسماء آگاهی  مالئکهبگوییم 

 دانید که آدم از این اسماء آگاه است.اهم بگوید که شما نمیخومیدر واقع ، «ماال تعلَمون

و زمین،  هاآند به غیب آسمکنمیاحتمال دیگر اینکه اساسا مالئکه اطالع بر حقیقت اسماء نداشند. وقتی خداوند اشاره 

أ لَم أقُل إنّی أعلَمُ  :گویا فرمود« أعلَم غیبَ السماواتِ و األرض؟ أ لم أقُل لکم إنّی»، حقیقت اسماء د بهدر واقع اشاره دار

 اسماء آگاه نیستید؟هذه االسماء در حالی که شما به حقیقت 
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اند قلمداد تومیپس آن حقیقتی که در این آیه خداوند به آن اشاره دارد و کأنّ رمز برتری آدم و جعل خالفت برای او 

. ریشه برخی و آگاهی بیش از مالئکه را دارد شود، همین علم به اسماء است و به همین خاطر قابلیت اوج، تقرب، علم

 .بیان کردیم همین است «إنّی أعلمُ ماال تعلَمون»ی را هم که در گذشته در مورد از آن احتماالت

اند به آن دست پیدا کند. اگر تومیهیچ ملکی ن رسند کهند، به جایی میعقلشان بر شهوت و غضبشان غلبه ک هانااگر انس

است. مالئکه  بودیت باالتر از مالئکه قرار گیرند، ریشه اش علم به اسماءانند به نقطه ای برسند که حتی در عتوهامیناانس

 .دانستندجاهل بودند نه اینکه علم آدم به اسماء را نمیبه حقیقت اسماء 

 أنبِئونی بأسماء هوالء»فرمود: نمی هااینبر اسماء اطالع داشتند، خداوند به  هااینشاهد بر این مطلب هم این است که اگر 

 کنید و ادعا میقید و اهل تسبیح و تقدیس هستید دفرمود اگر در ادعای خود صا هااینخداوند به ، «کُنتُم صادقین إن

از حقیقت اسماء بی  هاایند که شومی! پس معلوم هااینانسان اهل افساد و سفک دماء است، به من خبر بدهید از اسماء 

دانستند که آدم به این اسماء عالم است. علم به اسماء چیزی بود که و نمی اطالع بودند نه اینکه از اسماء آگاهی داشتند

 و از آن تعبیر به غیب سماوات و أرض شده است. «إنّی أعلمُ ماال تعلَمون»خداوند در این آیه به آن اشاره فرمود 

وند او را به عنوان خلیفه اینکه خدا موجودات عالم، وجه خالفت انسان وبه هر حال وجه امتیاز و برتری بشر بر همه 

 خود قرار داد تنها یک چیز است و آن علم و معرفت آدم به اسماء است.

د و باعث شده که انسان به عنوان خلیفه خدا شومیحقیقت اسماء چیست و چگونه مایه برتری انسان حتی بر مالئکه 

بعدی توضیح داده شود. نکته مهم این است که معرفی شود و مالئکه بر او سجده کنند؟ این مطلبی است که باید در آیه 

انست خلیفه شود کأنّ خالفت انسان دائر مدار علم به اسماء است. این خودش یک تومیخلیفه )آدم( بدون علم به آن ن

 بحث مبسوطی دارد که انشاءاهلل در آیه بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

ریشه همه احتماالتی که در گذشته و در  و همگذشته تکمیل شد به هر حال با این نکته ای که عرض شد، هم مباحث 

نه برای ورود به آیه بعدی فراهم شد و ارتباط این دو گفتیم معلوم شد و هم زمی «إنّی أعلمُ ماال تعلَمون»بخش دوم در 

 آیه آشکار شد.

 نکته ای پیرامون روایات تفسیری

 «أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ»مقول قول مالئکه  موردکه باید به آن توجه شود این است که ما در  نکته ای

نوعا روایاتی را در ذیل آیات قبلی و بعدی و نیز  «تعلَمون ماال أعلمُ إنّی»یا در آنچه که خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

د، شومید. احتماالت مختلفی که بعضا در برخی از موارد ذکر گیرنمورد استناد قرار میاین روایات  یم کهکنمیمشاهده 

آیه محل بخش مستند به همین روایت است که این روایات به حسب ظاهر گاهی مختلف هم هستند. در ذیل همین دو 

 ما هم روایاتی ذکر شده، هم بخش اول و هم بخش دوم. بحث
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اند مورد استناد قرار داد و ثانیا در مواردی که بین تومیدر برخود با این روایت، اوال اینکه آیا این روایات به طور کلی 

 مورد روایات تفسیری چه باید کرد؟روایت تفاوت وجود دارد و حتی تناقض و تنافی وجود دارد، چه باید کرد؟ در 

بحث مقدمات تفسیر قرآن به این موضوع اشاره کردیم که ند که اساسا روایات تفسیری حجیت ندارد. ما در دبرخی معتق

اثبات کردیم که خبر واحد در تفسیر  ولی ماند روایات معتبر نیستند و حجیت ندارغیر احکام،  ند که درکنمیبرخی ادعا 

غیر احکام باشد. البته این مشروط به این است که شرایط حجیت در آن  رات تفسیری حجیت دارد ولو اینکه دو یا روای

موجود باشد از جمله سند معتبر و روایان مورد قبول در طریق این روایات باشند. اما مشکل این است که بسیاری از این 

از حوزه استناد خارج برند و این یک مشکلی است که باعث شده برخی از روایات تفسیری روایات از ضعف سند رنج می

بودن روایات، مسئله این است که آنچه که در این روایات بیان  حجتبر فرض فراهم بودن شرایط اعتبار و شوند. ثانیا 

 «إنّی جاعلٌ فی األرض خلیفۀ»برخی از روایات در ذیل آیه تفسیر. تطبیق یعنی اینکه مثال  د، نوعا تطیق است نهشومی

 .م حسین )علیه السالم(منطبق شده بر اماخلیفه 

ند و آنوقت کنمیرا تفسیر تطبیق آیه ای بر مصداق و مورد خاص، دلیل بر انحصار مورد در آن فرض نیست. یکبار خلیفه 

یم. یکبار تطبیق هی بدبه سایر موارد تسرانیم تومیند که در اینصورت ما نکنمیدر مقام تفسیر یک شخص برایش ذکر 

د موار ندر ای ،د شومیخاص منطبق بر یک مورد  خودمعنای عام و وسیع  آیه صرف نظر از گیرد، یعنی اینصورت می

بلکه اگر آن مفهوم ظرفیت شمول داشته باشد، شامل موارد دیگر هم  ق هیچ اشکالی ندارد،ید و مصادراموتسری به سایر 

 د. شومی

روایتی که در مقام تطبیق د مثال گاهی در شومیگیرد و بین تفسیر و تطبیق خلط ایجاد گاهی این نکته مورد غفلت قرار می

بخش اول و هم بخش دوم روایاتی داریم که بر  در دانند. ما همند و اساسا آن را تفسیر آیه میکنمیاست، برخی تأمّل ن

ی که اهل کنمیکه چرا داری کسی را خلق  بپرسنداساس این روایات، آن چیزی که باعث شده مالئکه آن سوال را از خدا 

افساد و سفک دماء است، ائمه )علیهم السالم( پاسخ هایی را داده اند که این پاسخ ها گاهی با هم متفاوت است. اینجا 

مثال یک وجه این استکه در گذشته موجوداتی بودن که اهل سفک دماء بودند و  ،را تطبیق بدانیمانیم این وجوه تومین

که جنّ یا چیزی  از خداوند کردند. روایتی داریم حتی با همین مضمون چنین سوالی را هاآنکه با اطالع بر وضع مالئ

 د.کنمیخبری را بیان  انیم بگوییم تطبیق است چون منشأتومیشبیه انسان بوده. پس ما ن

م که کارش کنمیدارم موجوداتی را خلق  روایات وارد شده که خداوند متعال به مالئکه اخبار کرد که من یا مثال در برخی

انیم بگوییم که تطبیق است و اگر بخواهیم بگوییم که این روایات مورد تومیافساد و سفک دماء است، به این صورت هم ن

شاند. یعنی کمی را به جهل و گمراهی هااینیعنی خود خداوند دارد غراء به جهل است؛ قبول است، در واقع به نوعی إ

اهد خلق کند که آن وجه برجسته اش یک چیز دیگر است، آنوقت روی دیگر سکه را به مالئکه اعالم خومیی را موجود
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چنین چیزی  هاآن. روایت داریم که خداوند به م اهل افساد و سفک دماء استکنمیکند که این موجودی که دارم خلق 

 . «فیها و یَفسِکُ الدّماء؟أ تَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ »گفتند:  هاآنرا فرمود، بعد 

لذا این روایات که هم در جوامع روایی و تفاسیر شیعی و هم در جوامع و تفاسیر اهل سنت وارد شده، یا مشکل ضعف 

انیم تومیظاهر برخی از این روایات را نلذا  سندی دارند و اگر هم مشکل سندی نداشته باشند، محتاج تفسیر و تأویل اند و

 أخذ کنیم. 

 است. احتماالت ذکر شدههم برخی از این  «إنّی أعلَمُ ما ال تَعلَمون»یا مثال در ذیل آیه 

 روایات تفسیری: درتوجه داشته باشید که 

 باید مورد بررسی قرار گیرد. هاایناعتبار  :اوال

 نشود.خلط  هاایندر مقام تطبیق اند و نه تفسیر و باید مراقب بود که بین  هااینخیلی از  :ثانیا

آیا قابل  هااینمقام تفسیر باشند؛ باید دید که مجموع روایات را باید دید بر فرض صحت سند و بر فرض اینکه در  :ثالثا

انیم استفاده کنیم، چون اجمال دارند و علمش را تومیجمع اند یا خیر، و نهایتا ممکن است که بگوییم ما از این روایات ن

 باید به اهل آن واگذار کرد.

 31انشاء اهلل جلسه بعد آیه  د را عرض کردیمالزم بود در این مقام مطرح بشو 30به هر حال مجموع آنچه که در آیه 

 همگی موضوعشان همین داستان خلقت آدم است. (39-30آیه ای که بیان کردیم )آیه  9د. البته این شومیمطرح 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


