
97 

 

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

 1441 ربیع الثانی 28مصادف با:     احتماالت در معنای اسماء               _بخش اول  _ 31موضوع جزئی: آیه       

  25جلسه:                     )احتمال پنجم( حق در مسئله _سوم و چهارم بررسی احتمال       

 ویژگی های اسماء      

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
و  گرفت قراربحث در احتماالت متعددی بود که درباره معنای اسماء مطرح شده است. تا اینجا دو احتمال مورد بررسی 

 .بیان گردیدبطالن این دو احتمال 

 احتمال سوم

و علَّمَ آدمَ االسماءَ » در تقدیر است؛مضافٌ الیه  یعنیاحتمال سوم این است که منظور از اسماء، اسماءُ المسمّیات باشد 

 منظور از اسماءُ المسمّیات است.ر و اضمار الزمه این احتمال طبیعتا تقدی .«علّمَ آدَمَ اسماءَ المسمّیات کلّها»، یعنی «کلّها

را به آدم یاد داد، ویژگی ها و  هاآنیعنی اینکه خداوند اجناس این عالم را به آدم نشان داد و عالوه بر اینکه اسماء  هم

 1را هم برای او بیان کرد. عرض شد که این احتمالی است که مرحوم طبرسی ذکر کرده است. هاآنحاالت و مختصات 

 شواهد

 قرائن و شواهدی هم برایش ذکر کرد:مرحوم طبرسی آن را بیان کرده، شاید بتوان  کهاحتمال این 

کأنّ همان مسمّیات « هوالء»؛ «أنبئونی باسماء هوالء»یکی از شواهد آیه بعدی است که خداوند به مالئکه فرمود:  .1

 د.هستن

 .است که گفته شد )اسماء المسمّیات( مؤید احتمالی« اسمائهم»، «فلمّا أنبئهم باسمائهم»قرینه دوم  .2

و دیگر ضرورتی نداشت « أنبئهم بهم» گفت:و در آیه دوم می« انبئونی بهوالء»فرمود: اگر چنین نبود در آیه اول باید می

 که کلمه اسماء ذکر شود.

 د که منظور اسماء المسمّیات است.تواند مؤید این احتمال باشپس این دو قرینه هم می

 تمال سومبررسی اح

ناچاریم مرتکب اضمار شویم و چیزی را در تقدیر بگیریم و تقدیر خالف  در این احتمال ولی مشکل اصلی این است که

چیزی را در تقدیر  ای آیه را معنا کنیم که به ناچار اصل است. تا زمانی که راه برای عدم تقدیر وجود دارد، ما نباید بگونه

 بگیریم. 
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 احتمال چهارم

ییم مسمّیاتُ االسماء، گومیمسمّیاتُ االسماء باشد. وقتی  ،منظور از اسماء یاحتمال چهارم عکس احتمال سوم است یعن

خداوند تبارک و تعالی  شود کهانی و مفاهیم به طریق حصول در ذهن تعلیم داده شد. لذا معنای آیه این مییعنی آن مع

، به اعتبار شدت به میان آمده لفظ در اینجا سخن از اگر صل کرد. طبیعتامعانی و مفاهیم این اسماء را در ذهن آدم حا

به ایجاد و نحوه تعلیم خداوند  عالقه ای است که بین لفظ و معنا وجود دارد. پس منظور از اسماء یعنی مسمّیاتُ االسماء

 رد.این معانی را خداوند تبارک و تعالی در ذهن ایجاد ک و لذا صور ذهنیه این معانی است

 بررسی احتمال چهارم

برای انسان تواند مزیتی این احتمال هم مشکل اضمار و تقدیر را دارد و تقدیر هم خالف اصل است بعالوه اینکه این نمی

باشد. اینکه یکسری مفاهیم و معانی به نحو تصور ذهنی در ذهن آدم ایجاد شود، برای مالئکه هم  به عنوان سرّ خالفت او

انستند به این مسمّیات توبلکه بحث معانی و مفاهیم است و مالئکه هم می در میان نیست یگر بحث الفاظن دممکن بوده چو

تواند به عنوان رمز و راز جعل د. و اساسا چنین چیزی نمیکنمیاین هیچ مزیتی برای انسان ایجاد نواقف شوند. پس 

ن مایه برتری انسا، باید ارزش این را داشته باشد که خالفت برای انسان باشد، چون آن چیزی که سرّ خالفت انسان است

 و سپس جعل خالفت برای او باشد.

ه احتمال سوم به دالیل و قرائنی که گفته شد بر احتمال چهارم رجحان دارد، اما هر گرچ پس این احتمال هم مردود است

تواند سرّ عالوه بر اشکال اضمار و تقدیر نمیاین هم دو این مشکالت را دارند. یعنی حتی اگر بگوییم اسماءُ المسمّیات، 

جعل خالفت انسان باشد. البته احتمال سوم قابل تعلیم به فرشتگان نبود چون اصوال اسماء و الفاظ برای مالئکه قابل 

 دریافت به این معنا نیستند.

 )حق در مسئله( احتمال پنجم

ن حقایق را به انسان تعلیم داد. علت اینکه از بارک و تعالی آن عالم که خداوند تمنظور از این اسماء حقایقی است در ای

 و نشانه خدا هستند. همه موجودات این عالم نشانه حق تعالی هستند هاایناین است که  تعبیر به اسماء شده،آن حقایق 

و نشانه خدا  سمۀم و نشانه معنا است، این حقایق ه ۀاطالق اسم بر این حقایق به این جهت است که همانطور که اسم، سم

 یند. موجودشومیهستند. پس منظور از اسماء یعنی اسماء اهلل و این منطبق بر موجوداتی است که نشانه خدا محسوب 

  .تجلی پیدا کرد به واسطه آن که خداوند است؛ اولین موجودی است که صادر اول از حق تعالی

این عنوان به  نه به نحو علم حصولی ولی این حقایق را نشان دادپس منظور این است که خداوند تبارک و تعالی به آدم 

آنچه که برای آدم به وقوع لذا . موجود شدنداز آن موجودات دیگر در این عالم  پسو  بوده صادر اول از خداوندکه 

ند تبارک و به تعبیر دیگر خداو. پیوست، در واقع از قبیل علم حضوری بود به این معنا که شهادت برای او حاصل شد
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آدم قرار  حضوری اشهاد حضوری آن موجودات را به آدم نشان داد. یا به تعبیر ثالث آن وجودات مشهودتعالی به نحو 

 گرفتند.

اگر بخواهیم مثال به برخی از این آیات  معصومین بر آن گواه و شاهد است.این احتمالی است که آیات قرآنی و روایات 

مطلب تواند اشاره به این می یاتی که به خزائن خدا اشاره دارد، همگیاتیحُ الغیب اشاره دارد، آاشاره کنیم، آیاتی که به مف

 باشد.

 ویژگی های اسماء

ویژگی ها و مختصاتی دارد که شناخت این ویژگی ها و اسماء اهلل که خداوند تبارک و تعالی به آدم تعلیم داد، در واقع 

ه این اسماء و نقشی که در عالم وجود دارند، و نسبت و رابطه شان با آدم مختصات بسیار مهم است در تعیین جایگا

 ابوالبشر با اینکه اولین انسان بوده.

. چون اگر قائل شدیم که اسماء عبارت از حقایق نه اسماء العالم همانطور که عرض شد مقصود از اسماء، اسماءُ اهلل است .1

اسماء اهلل و اسماء العالم با یکدیگر د. شومیین عالم ااست، این حقایق عنوانی است که شامل بسیاری از موجودات در 

تند و بین ایجاد و وجود است. باالخره این عالم همگی تجلیات خداوند هساسماء اهلل و اسماء العالم  تفاوت. تفاوت دارند

هیچ موجودی نیست که خارج از دایره فیض حق تعالی باشد. منتهی آنچه که در این عالم وجود دارد، از یک حیث اسمُ 

 اهلل است و از حیثی دیگر اسمُ الموجود فی هذا العالم است.

کی از موجودات ید، باالخره این موجود از یک حیث یجودی از او پدید آو دکنمیخداوند تبارک و تعالی وقتی افاضه 

د اسمُ اهلل. به شومی ،این عالم است و از حیثی دیگر تجلی خداوند است. به اعتبار اینکه خدا او را افاضه و ایجاد کرده

 د اسمُ االنسان، اسمُ الملک، اسمُ الجبل...شومیاعتبار اینکه موجود شده است در این عالم با قطع نظر از حیث اول، 

را ایجاد کرد و  هاآنن حقایقی که خداوند در واقع اسماءُ اهلل اند، یعنی آ د به انسان تعلیم دادپس آن اسمائی که خداون

د که عقل اول یا حقیقت انسان کامل که از آن به حقیقت محمدیه تعبیر شومیبعدا بیان  . البتهافاضه کرد هاآنبه وجود را 

وایات تطبیق یعنی آن حقیقت مشهود حضوری آدم شد. اینکه در ر ،خداوند به آدم نشان و تعلیم داد د، آن حقیقت راشومی

همان  هاآنوجودی از این جهت است که حقیقت  ،وجودات مقدسه معصومین و انوار نورانی اهل البیت داده شده اسماء بر

نظر است. حقایقی  مدّ هاآنصادر اول از حق تعالی بوده. پس منظور از اسمُ اهلل حقایقی است که حیث ایجادی خداوند در 

 ند. حقایقی هستند که نشان دهنده آن وجود مطلق و حقیقت باری تعالی هستند.شومیهستند که مظهر حق تعالی محسوب 

در درجه اول آن حقیقت متجلی شده و نشان دهنده وجود حق تعالی  شهادت و حقایق عالم غیب و اسماءور از منظ پس

 است که اساسا عالم هستنی از قِبَل وجود او هستی پیدا کرد.

نام عالم شهادت  بینیم،چه که ما در این عالم میآن)زمین اند.  اینکه این حقایق خودشان در بر دارنده غیب آسمان ها و .2

همگی از پرتو همان تجلی اول و  ، نام عالم غیب بر آن نهاده شده(دید ما پنهان استز بر آن گذاشته شده و آنچه که ا
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خداوند حادث و محقق شدند. وقتی این حقیقت به آدم نشان داده شد، در بر دارنده همه موجودات در عوالم غیب و 

کأنّ همه حقایق هستی را در پرتو این  ه ویژه اسم اعظم حق تعالی را،قتی حقیقت اسماءُ اهلل را دید و بآدم وشهادت است. 

حقیقت مشاهده کرده است و به همین جهت این حقیقت خودش شامل همه حقایق عالم هستی اعم از عالم غیب و شهادت 

بَرِّ وَ اَلْبَحْرِ قَالَ فِی اَلْعَرْشِ تِمْثَالُ جَمِیعِ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِی اَلْ: است. به همین دلیل است که امام سجاد )ع( در روایتی میفرماید

در خشکی و تمثال همه آنچه را که خداوند  عرش در :میفرماید 1«.خَزائِنُهُ عِنْدَناوَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالّ »وَ هَذَا تَأْوِیلُ قَوْلِهِ 

معنایش همین است که تمثال همه  «خَزائِنُهُ عِنْدَناوَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالّ »و اینکه در قرآن آمده  خلق کرده وجود دارد دریا

 موجود است. عالم در عرشموجودات 

 هاآنقف اند چون به همین دلیل است که انسان کامل و حجج الهی )معصومین علیهم السالم(، به همه امور این عالم وا

 .اند همه موجودات این عالم بوده وجودواسطه در فیض 

ز شما را از سر هر یک ا توانممی بخواهملبالغه میفرماید: به خدا قسم اگر در نهج ا )ع( به همین دلیل است امیر المؤمنین

این برای این است که ایشان همان حقیقت اسماءُ اهلل است منتهی آن حقیقت انسان کامل  2گذشت و سرنوشتتان با خبر کنم.

  اوت دارد.قهرا درجات و مراتبش متفاوت است و میزان وقوف و اشرافش بر عالم هستی تف

هم روایاتی  .ماء چیستمعلوم شد معنای اس را به آدم تعلیم داد اسماءخداوند تبارک و تعالی  اینکه گفته شده به هر حال

که در زمان مشخصی  هاآنبرده شده و آنهم نه وجود مادی ها در آنو اهل بیت طاهرینش  داریم که مخصوصا نام پیامبر

 واهیم کرد.وجود مادی با آن حقیقت متصل شد که این مطلب را دنبال خ قتی که اینآن حقیبه دنیا آمدند، بلکه 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                            
 .105، ص 3. تفسیر صافی، ج  1
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