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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  2 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

 1441 ربیع الثانی 26مصادف با:                   ر معنای اسماءاحتماالت د _بخش اول  _ 31موضوع جزئی: آیه       

  23جلسه:                           بررسی احتمال اول: اسماء به معنای الفاظ                           

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 احتماالت در معنای اسماء

ای این آیه و حقیقت تعلیم نکاتی عرض شد. مسئله  مفرداترباره د بود. «الْأ سْمَاءَ كُل َّهَاوَعَل َّمَ آدَمَ » آیهبحث در بخش اول 

، حقیقت اسماء است. یعنی آنچه كه خداوند متعال به آدم تعلیم دالزم است مورد تعرض قرار گیر كه در ادامه بحث گذشته

ر شده كه باید دید از این چند احتمال ذك مورد اسماء داد چه بود؟ آیه میفرماید خداوند اسماء را به آدم تعلیم داد. در

 اند مورد پذیرش قرار گیرد.تومیاحتماالت كدام یک 

یعنی كأنَّ مضافٌ الیه در تقدیر گرفته شده و تعلیم به  سمّیات است،این است كه مقصود از اسماء، اسماء م اول: الاحتم

را به آدم تعلیم  هاآنحاالت و منافع دینی و دنیوی  ، ویژگی ها،اسماء حقایق این عالم یعنی خداوند ء متعلق شده؛اسما

است از جهتی تفاوت هم دارد چون یک احتمال این است  احتمال كه شبیه اینبا برخی احتماالتی  این احتمال البته1داد.

 الفاظ است و این اعم است از احتمال اول. ،كه بگوییم منظور از اسماء

الفاظ را كه نشانه حقایقی یعنی همین  ؛این است كه خداوند متعال اسماء به معنای الفاظ را به آدم تعلیم داد :احتمال دوم

 تعلیم داد.  هستند

معانی ای كه در ذهن انسان حاصل یکسری یعنی  است.، منظور معانی ذهنی اسماءییم گومیدر اینجا وقتی  احتمال سوم:

 به انسن تعلیم داد.ها د را به واسطه الفاظ آنشومی

. یعنی معانی ذهنی این الفاظ را به را خداوند مسمّیات را به انسان تعلیم داد نه اسماءاین است كه پس طبق این احتمال 

نکه توجهی به الفاظ باشد تعلیم داده شود و علت اینکه معانی ذهنی بدون ای ،است در تعلیم آدم تعلیم كرد. گاهی ممکن

 از آن معانی ذهنی هستند.همگی حاكی  هاایناسماء را ذكر كرده برای این است كه 

علَّمَ »ید گومینَّ آیه رد و تعلیم داد، یعنی كأاینکه خداوند استعداد تسمیه و نام گذاری را به انسان عطا ك احتمال چهارم:

الفاظ و اسامی قرار دهد كه در  ،تی عطا كرد كه بتواند برای معانیخدا به انسان قوّه و موهببه این معنا كه  «اآلدَمَ االسماء

 «.خ ل ق  اإلنسان علَّمَه البیان»د نظیر آیه شومیآیه واقع همان قدرت بیان است. بر اساس این احتمال این 
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همان معنایی كه  اد به نحوی كه آن حقایق نزد انسان مشهود شد.اینکه خداوند حقایقی را به انسان تعلیم د احتمال پنجم:

 قبال گفته شد یعنی غیب آسمانها و زمین.

كه مهمتر است را بررسی  بعضی از این احتماالتاجماال  ما ان ذكر كرد كهتومیپس مجموعا پنج احتمال در مورد اسماء 

 خواهیم كرد تا حق در مسئله روشن شود.

ان تعلیم داده شد به این معنا كه تعلیم متعلق شده به سناین است كه اسماء مسمّیات به ا یک احتمالبه طور خالصه پس 

 آگاه كرد. هاآناجناس عالم و ویژگی ها و حاالت و منافع دینی و دنیوی  ضیح كه خداوند انسان را از ناماسماء با این تو

به  او را تعلیم داد بدون اینکه ند خود این الفاظ را به انسانیعنی خداو اینکه منظور از اسماء الفاظ است؛احتمال دوم 

 جناس و منافع دنیوی آن امور آشنا كند.اویژگی های  حقایق،  اجناس،

علیم داد به این معنا كه انسان را از معانی و مفاهیم تاینکه مسمّیات این اسماء را به تقدیر مضاف به انسان  سوماحتمال 

اساس تعلیم بر بیعتا الفاظ و اسماء هم تعلیم داده شد. ولی طعالقه مندند،  فاظ به شدّت به معنامنتهی چون الآگاه كرد 

  محور مفاهیم و معانی ذهنی استوار شده است.

احتمال چهارم این بود كه خداوند متعال استعداد تسمیه و نامگذاری كه كنایه از موهبت بیان و قدرت بیان است را به 

 انسان تعلیم داد.

 م هم این بود كه خداوند متعال حقایق غیب آسمان ها و زمین را به انسان تعلیم داد.پنجاحتمال 

مر ، چون آراء مفسرین در این اچیستدر مسئله تفصیل بیشتری از این احتماالت باید ذكر شود و باید دید كه حق البته 

است و مضاف الیه را در تقدیر گرفتند. بعضی گفته عضی از مفسرین گفته اند كه منظور اسماءُ المسمّیات ب مختلف است.

ضی این را به خود معنای ظاهری اش یعنی الفاظ عمضاف را در تقدیر گرفتند. ب است و اند كه منظور مسمّیاتُ االسماء

 حمل كردند و برخی هم بر استعداد نام گذاری حمل كردند مانند تفسیر كشف األسرار.

 معنای الفاظبررسی احتمال اول: اسماء به 

ان ذكر كرد، این است كه منظور از اسماء همین الفاظ تومیوهله اول بدیهی ترین و طبیعی ترین معنایی كه برای اسماء در 

 :به دالیل متعدد این احتمال باطل است، چون است و این غیر از اسماء المسمّیات است.

ا تابع اعتبار معت بِر و وضع واضع بوده. به عالوه اینکه این الفاظ آیند و عمدتالفاظ به مرور و در طول تاریخ پدید می اوال:

ند. این تغییر و تبدیل ها و شومی هاآنند و الفاظ جدیدی جایگزین شومید و بعضی متروک كنمیدر مرور زمان تغییر 

چیزی نیست كه اطالع  شود وها مزیتی محسوب نمیتعلیم آن گردندمخصوصا اینکه اعتباری اند و به وضع واضع بر می

محسوب شود مخصوصا مایه برتری آدم بر مالئکه شود. ممکن است كسی علم به الفاظ داشته باشد و یک فضیلت  هاآنبر 

تا لش را نداشته باشند. شما الفاظ را از ابتدا امانتی نیست كه فرشتگان توان تحمبا حجم وسیعی كه الفاظ دارند، ولی این 

در زبان ها و گویش های  مثال لفظ آبهمه اختالفاتی كه بین اقوام مختلف وجود دارد  گیرید، باانتهای عالم در نظر ب
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خداوند اند این باشد. اینکه تومیرمز و سرَّ خالفت انسان نمشکلش این است كه ، ولی رسدمی بیشماریمختلف به تعداد 

را  هااین انستندتومیآورد؟ مگر مالئکه نبوجود می امی را به انسان تعلیم دهد، چه مزیّت و برتری برای انسانیکسری اس

 مالئکه برای دریافت الفاظ و اسامی نبوده. یهیچ مشکلی از نظر ظرفیت و توانای با تعلیم خدا یکجا واقف شوند؟

نیست  هااینداد و امثال د، عالم اعتبار، قراركنمیدرباره آن صحبت  اشکال دوم این است كه اساسا آن عالم كه آیه ثانیا:

اگر چنین چیزی منظور باشد، عرضه آن به  بگوییم خداوند این اسامی و الفاظ و اعتبارات را به آدم یاد داد و اساسا كه

 نیست. هاآنفرشتگان معنا ندارد چون فرشتگان با این سنخ از امور بیگانه اند و ارتباطی بین 

ت؟ اینکه یکسری حروف و حركات كنار هم قرار گیرند و نشانه این است كه غرض از این الفاظ چیس سوماشکال  ثالثا:

هم انتقال معانی و مقاصد و عالمت بشوند برای یکسری معانی، وضع این الفاظ بر اساس یک هدف و غرضی بوده و آن

 است.

انست آن تومیون اینکه الفاظ واسطه شوند، خداوند متعال دچه نیازی به دانستن خود این الفاظ بود؟ ب در این صورت

ند را به آدم تعلیم دهد. به عبارت دیگر اگر الفاظ تعلیم داده شود، در كنمیحکایت  هاآنمعانی و حقایقی كه این الفاظ از 

واقع كأنَّ چیزی به انسان تعلیم داده شده ولی با واسطه، در حالی كه در مبحث قبل بیان شد كه تعلیم خداوند به انسان بی 

ا از نفی واسطه هم نفی فرشتگان به عنوان واسطه است و هم نفی الفاظ كه واسطه در انتقال آن واسطه است و منظور م

لذا انواع و اقسام واسطه را از تعلیم خداوند نسبت به  حقایق باشند و حتی گفتیم كه وساطت انتزاع هم در كار نیست.

خداوند بدون اینکه لفظی واسطه شود این معانی  ،باشد هادمالئکه نفی كردیم. اگر خداوند متعال به انسان الفاظ را تعلیم د

 داد.را به انسان تعلیم می

و عَر ض هم »د: اند مؤید باشد و كمک كند، این است كه خداوند متعال در ادامه فرموتومیکی از شواهدی كه در این آیه ی

وی العقول دارد، بنابراین اگر یعنی ضمیر جمع مذكر سالم بکار برد. ضمیر جمع مذكر سالم اختصاص به ذ ،«علی المالئکۀ

 آمد.نث میه باید به صورت ضمیر مؤمد بلکآنباید به صورت جمع مذكر سالم میمنظور از اسماء خود الفاظ بود این ضمیر 

اند سرَّ جعل خالفت برای انسان تومید و نكنمیی انسان ایجاد نیتی براهیچ مز الفاظ باشد، ،پس اوال اگر منظور از اسماء

 باشد.

شود  هاگر گفت ؟ان كردتومیاین اختالفات چه با  وجود دارد،ثانیا اختالفاتی در الفاظ به حسب زمان و مکان و گویش ها 

د و لسان برخی از آیات شومینو رمز برتری آدم بر همه موجودات  دشومیهمه گویش ها را یاد داد، باز اشکال اول وارد 

له م شد، نشان دهنده این است كه مسئكه حتی كوه ها اباء كردند از تحمل آن امانتی كه به واسطه آن خالفت انسان اعال

 اسماء چیزی غیر از این امور بوده.

و مفاهیم بدون  را خود معانیثالثا اینکه اگر این اسماء تعلیم داده شده، این الفاظ برای انتقال معانی و مفاهیم اند پس چ

 این الفاظ تعلیم داده نشده باشد؟ 
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متعددی بر نفی آن داللت دارد، شواهدی ضمن اینکه ادله  ت،ماء الفاظ باشد، قطعا منتفی اسلذا احتمال اول كه منظور از اس

 د.كنمیهم در آیات وجود دارد كه این احتمال را نفی 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


