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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398دی  10 :تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1441جمادی االول  4 مصادف با:  ویژگی های اسماء     _بخش اول  _ 31موضوع جزئی: آیه       

 26جلسه: 

 {  اللعن علی اعدائهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

 و خزائن غیب. غیب اسماء عبارت است ازحقایق عالم سوره بقره به اینجا رسیدیم که منظور از 31در بخش اول از آیه 

این آیه  اسماء در بیان شد که کردیم و حق در مسئله هم معلوم شد. بیان ذکر شده را مورد اسماءماالت مختلفی که در احت

 .ای ویژگی ها و خصوصیاتی استیم داده شده دارکه به آدم تعل

 سایر حقایقی که در این عالم است.اسماء، اسماءُ اهلل است نه اسماء  این بود که منظور از این اولین ویژگی

وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ »در آیه حقایق غیب و خزائن این عالم است، چنانچه مرحوم عالمه طباطبایی  منظورنکه ای دومین ویژگی

و گفتیم که مفاتح الغیب یا خزائن الغیب که به انسان تعلیم داده 2فرموده که منظور از اسماءُ اهلل این است.1«إِلََّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

ان تومیقرار دادند را  هاآندر طول همه حقایقی که  ،وجود جمعی در دل اینشد، منظور وجود جمعی این حقایق است که 

عالم شهادت وجود دارد و آنچه که در عالم غیب وجود دارد، همه به آدم تعلیم داده شد منتهی  یافت؛ یعنی آنچه که در

 .آن وجود جمعی مورد نظر است

 از ویژگی های اسماءبحث ادامه 

ند شومیحقایق ثابته ای هستند که نه از بین میروند و نابود  تعلیم داده شد، زوال راه ندارد بلکه در این حقایق که به آدم .3

خوردار نباشد ولی این حقایق دارای دوام و ثبات در چیزی است که آن شیئ از ثبات برند. زوال و فنا کنمیو نه تغییر 

 هستند.

تعلیم داده شد، بخاطر این راه ندارد. همین که اشاره شد وجود جمعی این حقایق به آدم  هاآنحد و مرز و تکثر در  .4

در بر د. البته ضمن اینکه حد و مرز و تکثر در آن راه ندارد، اما در عین حال شومیآن رتبه تکثر یافت ن دراست که 

ند، کنمیشهادت تنزل  د. چون آن حقایق وقتی به عالم ماده وشومیعالم شهادت وجود دارد هم  رددارنده همه آنچه که 

مشاهده  هاآنند و اال مادامی که در آن رتبه وجود دارند، هیچ حد و مرزی در شومیمرز و تکثر آنوقت دارای حد و 
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اندد به این حقایق دسترسی پیدا کنند که خود به تجرد رسیده باشند. مسئله تجرد آن حقایق مانع از تومیتنها کسانی . 5

دست پیدا کند.قهرا انسان کامل که باالترین مرتبه تجرد را  هاآناین است که روح یا انسانی که تجرد پیدا نکرده، بتواند به 

سانی که در مراتب پایین تری از تجرد اند، یا فی الجمله به هیچ مرتبه اند به آن حقایق دسترسی پیدا کند، اما کتومیدارد، 

انند این حقایق را دریابند. حقایقی که خداوند متعال به آدم تعلیم داد، فوق درک تومیای از تجرد راه پیدا نکردند، ن

ه به حقایق مادون خودشان ند، در جایی هستند که احاطشومیفرشتگان است و لذا فرشتگان هم که در سلسله علل واقع 

 گیرد.ادون خودشان صورت مینسبت به حقایق م هم مرتبه خودشان وهم نسبت به  هاآندارند و تسبیح و تقدیس 

فرشتگان توسط آدم به این حقایق اخبار شدند، یعنی آدم ابوالبشر گزارشی از دریافت آن حقایق را داد ولی علم فرشتگان 

دم به نحو شهود و علم حضوری حقایق متفاوت است به این نحو که آق با علم خود آدم به این به این حقای هاآنو آگاهی 

 هاآنهود حضوری انستند شهود حضوری پیدا کنند و آن حقایق مشتومیاما مالئکه به این نحو ن کرد،حقایق را دریافت 

 ت به آن حقایق پیدا کردند. نباء آدم نسببعد از اِ ،شود. اما در عین حال فی الجمله آگاهی و معرفتی

 ان کامل این ویژگی را دارد. یعنیتجرد تام است که انس هاآنپس این اسماء در تجرد محض اند و تنها راه دسترسی به 

برای او حضورا مشهود شده است و اساسا خود او فیض را از خدا گرفته بخاطر تام بودن تجردش، این حقایق و خزائن 

تجلی شده و آنگاه از طریق او فیض الهی به مراتب پایین تر تجلی پیدا کرده. تجلیات خداوند در و این حقایق در او م

 مراتب پایین تر از طریق حقیقت انسان کامل است. 

این که این و آن در ادامه ویژگی پنجم بیان شود؛  بایستدانست بلکه میاین ویژگی را یک ویژگی مستقل  توانشاید ن .6

حقایق و اسماء که به ادم تعلیم داده شد، برای همه انسان ها قابل دسترسی و تعلیم نیستند. همانطور که در مورد پنجم 

نه جسم خاکی او که در  در این مقام حقیقت او وجود داردعرض شد، انسان کامل که مظهر آن شخص پیامبر اکرم است، 

بروز پیدا کرده. آن حقایق به نحو وجود جمعی و کامل و تام، برای آن حقیقت دست مقطعی از زمان در این عالم ظهور و 

یافتنی است. اسماءُ اهلل مخصوصا اسم اعظم خداوند که همان خزائن الغیب و مفاتح الغیب است، برای آن حقیقت محمدیه 

 دهد، حاضر است.که روح و اساس شخصیت پیامبر را تشکیل می

انند همه تومیانسان ها ن عودقوس صبخشی از انسان ها به این مرحله نرسیده و نخواهند رسید. در  اما در مراتب پایین تر

حقیقت از حق تعالی ) اول عود به مقام قرب را طی کنند. مکررا این مطلب بیان شده که آن حقیقت صادرپله های ص

ت الهی است، در قوس نزول با همان ترتیبی فاظم خداوند و واجد همه اسماء و صمحمدیه( که انسان کامل و مظهر اسم اع

عوالم مختلف است، مراحلی را طی کرد تا رسید به این عالم و به صورت یک موجود خاکی و در صورت انسان  درکه 

 رسد، همواره در رنج است:به این نقطه می کرد. این حقیقت وقتی از اصل خود بروز و ظهور پیدا

 باز جوید روزگار وصل خویش                                                                   هر کسی دور ماند ازاصل خویش  
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و مفاتح غیب به عنوان اینکه او مظهر اسم اعظم الهی است در نزد او حاضر  نآن روح بلند پیامبر که در واقع همه خزائ

د و کنمیاین عالم بروز پیدا  ه زمانی درکرسد ه ای میجای خودش بیان شده، به نقط که در شده، به هر حال به دالیلی

 د.کنمیتجلی مادی پیدا 

دادی و  این نزول باید به یک صورتی جبران شود. این وجود مادی در طول زندگی با عنایت و لطف الهی و عصمت خدا

آن حقیقت  و دوباره باد کنمیحقیقت و روح را دوباره بازیابی  آنریاضت، تالش و مجاهدت شخص رسول خدا، نیز 

د. یعنی باالخره پیامبر شومیعود د و از دومی تعبیر به قوس صشومید؛ که از اولی تعبیر به قوس نزول کنمیاتصال پیدا 

د به همان حقیقتی که صادر اول از حق شومیرساند که متصل در این عالم روح خودش را با عنایت الهی به جایی می

د، گرفتار درد و شومید اقرب و اشرف الخالئق. طبیعتا در این قوس نزول چون از آن اصل دور شومیتعالی است و لذا 

رنج دوری از آن اصل است. بسیاری از شکوه ها، ناله ها و استغفار ها برای کسی مانند پیامبر که در روایت آمده پیامبر 

که برای او پیش آمده )زندگی در عالم کثرت( و از آن وحدتی که  ضرورتی بودهد، برای کرمیروزی هفتاد بار استغفار 

، دور مانده است. یعنی بخاطر لوازم زندگی در عالم ماده، قهرا توجه به کثراتی پیدا بوده  حقیقت او و روح او به آن متوجه

د، اما برای رسول شومیب ند و نافرمانی محسوکنمید و این توجه به کثرات که برای دیگران قطعا اشکالی تولید نکنمی

تحمیل شده از جمله خوردن، و پرداختن به کثرت هایی که در این عالم بخاطر حضور در این عالم بر او  خدا این توجهات

د که پیامبر استغفار کند. البته برای کسی مانند پیامبر شومیباعث  رتباط با همسر، فرزندان و مردم،خوابیدن، توجه و ا

و در همان مسیر است. برای پیامبر خوردن، خوابیدن، استراحت کردن و  در واقع عین همان میل به وحدتاینطور مسائل 

 هر آنچه که مربوط به طبیعت بشر مادی است، برای غیر خدا نیست و همگی در آن مسیر است.

 یقت به خاطر تجرد تامش ممکن است.پس برای شخص پیامبر دریافت و دستیابی به آن حق

پایین تر کسانی که تالی تلو معصوم اند و در مرتبه پایین تر کسانی اما در مراتب پایین تر اولیاء و اوصیاء و باز در مراتب 

تجردی که در این عالم پیدا که ملکه تقوا دارند و کسانی که در تالش برای تصاحب این ملکات هستند، این ها به میزان 

ست پیدا کنند. لذا بسیاری از انبیاء عظام الهی مظهر برخی از اسماء و صفات خداوند اند انند به آن حقایق دتومیند، کنمی

که مظهر جمیع اسماء و صفات خداوند است و به معنایی دیگر مظهر اسم اعظم خداست، رسول مکرم اسالم  پیامبریو تنها 

 دادنمی این اجازه را هاآننی ظرفیت وجودی یع ا به اندازه پیامبر موفق نبودندپس سایر انبیاء در کسب تجرد قطعاست. 

 ها.ه نه همه آنت الهی ممکن بودبه بعضی از صفا هاآنر نبوده و لذا دستیابی شان رسیدن به مرحله تجرد تام مقدوو برای

ما اگر تالش کنیم و به این مسئله توجه داشته باشیم که حقایقی ماوراء آنچه که پیرامون ما است وجود دارد، عوالمی فوق 

فریده شدیم برای اینکه از این دایره تنگ، باریک و تاریک این عالم وجود دارد و ما آ بریممیسر به عالمی که ما در آن 

خود را خارج کنیم و به اقیانوس بیکران نور، عظمت و مشتمل بر غیب راه پیدا کنیم، نیاز به زحمت، ریاضت و مجاهدت 

رسد ولی برخی دیگر بوسیله تالش از آن در همان پیله زندگیشان به پایان می هاآنبرخی از  دارد. مانند کرم ابریشم که
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یم و عمرمان شومیاین پیله ها محبوس  دربریشم هستیم که ی اانند همان کرم هامه خیلی از ما انسان ها ند.شومیخارج 

 بریم.یان میارا به پ

خداوند به انسان تعلیم داد و این سرَّ برتری انسان بر مالئکه ن حقیقتی هستند که مبیّن آبه هر حال مجموعه این ویژگی ها، 

البته گمان نشود انیم دریابیم و تومیو رمز جعل خالفت برای انسان بود. اگر ما به این گوهر توجه کنیم، مسیر سعادت را 

ئن غیب برای همه و خزا عود به سوی حقایقبرای دیگران بسته است؛ خیر، راه صباز بوده و  که این راه فقط برای انبیاء

انند این حرکت را آغاز کنند و طبیعتا هر چه تالش، تومیهمه  بور به توقف در عالم شهادت نیست.هیچ کس مج باز است.

د. امثال بنده که غوطه ور در این کثرات شومیباز بیشتر چشم انسان به سوی این حقایق  و مواظبت بیشتر باشد، مراقبت

د شومیمشکل است چون همه چیز را در اینجا میبینم، همه هدف ما برایمان عوالمی فوق این عالم عالم شده ایم، تصور 

این  از عوالم دیگر برای ما باز شود، از همه آنچه که دراما اگر روزنه کوچکی  ؛رسیدن به اموری که در این عالم است

 دنیا وجود دارد دست خواهیم برداشت.

داشته  د. اگر کسی مراقبت بر احکام شرعیکنکمک  تواند به مامی تخیل، زبان و... خیلی افکار،، کنترل اعمال، رفتار، کردار

ائل اخالقی پاک کند، خود به خود توفیق رؤیت و بصیرت نسبت به عوالم دیگر برای او باشد و درون خودش را از رذ

سرچشمه های حکمت  ند و اخالص داشته باشدد. اینکه در روایات آمده اگر کسی چهل صباح فالن کار را کشومیحاصل 

اند با انجام واجبات و ترک تومیآید. برای شروع هم گیرد، همان توفیقی است که برای انسان پیش میدر برابر او قرار می

 ته همین هم بسیار سخت است.محرمات باشد که الب

ورزیدن و... در واقع روح انسان را از تجرد  نسبت به داشته های دیگران حسادت ورزیدن چه مادی و چه معنوی، کینه

پس کینه د. روحی که آلوده حسادت و کینه باشد، اصال بال پرواز ندارد که بخواهد به عوالم باال دست پیدا کند. کنمیدور 

حقیقتی رساند. اگر چنین ورزی و حسادت و ... نسبت به دیگران قبل ازاینکه به دیگران آسیب بزند به خود انسان ضرر می

اندازیم و راحت تر هم زندگی دریای لجن حسادت و کینه ورزی نمیرا درک کنیم، آنوقت دیگر خودمان را در باتالق و 

 خواهیم کرد.

 .بنابراین دستیابی به اسماءُ اهلل سعادتی است که خداوند راهش را باز کرده و طریق رسیدن به آن را نشان داده است

     در این مسیر قرار بگیریم. ،هد که با تمهید مقدمات و آماده کردن خودانشاءاهلل خداوند توفیقی د

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


