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

 1441جمادی االول  5مصادف با: بررسی روایات درباره حقیقت اسماء     _بخش اول  _ 31موضوع جزئی: آیه       

  27جلسه:  

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 جلسه گذشتهخالصه 

علوم شد که مقصود از اسماء چیست. محصّل آنچه که از معنای اسماء و ویژگی های اسماء ذکر کردیم، مدر بخش اول آیه 

اهلل محفوظ اند و به حجاب های غیبی محجوب شده اند. هر آنچه در ء موجودات عالیه ای هستند که عنداین شد که اسما

گردد. کلّ ما فی السماوات و به این موجودات عالیه بر می شود،ها مشاهده میآثار و برکات آناین عالم از موجودات و 

ادت وجود دارد، معنایش این ما فی االرض ناشی از این موجودات عالیه است. اگر تکثر و تعدد در عالم ملک و عالم شه

است؛  متفاوت مراتب و درجات موجودات عالیه تنهاآنجا  نداهلل هم تکثر و تعدد وجود دارد.نیست که در مقام قرب و ع

هر اسمی  ت مانند نور که مراتب متعدد دارد.یعنی یک حقیقت تشکیکی اس ؛تکثر و تعدد است اما مرتبه و درجه به غیر از

ت نازل شده، نزولش از قبیل نزول به حسب مرتبه و درجه است نه به حسب تعداد و تکثری که در افراد که از این موجودا

 خورد.و مصادیق به چشم می

 این محصّل مطالبی بود که درباره اسماء ذکر شد.

 بررسی روایات درباره حقیقت اسماء

ونه مه افراد و معانی مختلف تطبیق شده است. چند نبینیم که اسماء بد، در روایات میشومیلکن وقتی به روایات مراجعه 

و حتی با آنچه که ما در  متغایرند جمع بین این روایات که به حسب ظاهر با یکدیگر سپسد و شومیاز این روایات ذکر 

 شود.میبیان  است،گار زناساتفسیر اسماء گفتیم و ویژگی هایی که برای اسماء بیان کردیم 

 دسته اول روایات

سماء کلّها ما هی. قال: سئلته عن قول اهلل عزّ و جلّ و علّم آدم اال )علیه السالم(عن فضیل ابن عباس عن ابی عبد اهلل  .1

د که من کنمینقل  بن عباس از امام صادق )علیه السالم(فضیل  یۀِ و النباتِ و الشجرِ و الجبال من االرض.دوقال اسماءُ االُ

د که سوال شومیچیست؟ )از جواب امام معلوم  «سماء کلّهاو علّم آدم اال»که مقصود از آیه درباره معنای این آیه پرسیدم 

 نبات، درخت و کوه ها اُودیۀ، در مورد اسماء است( امام فرمودند: منظور از اسمایی که خداوند به آدم تعلیم کرد، اسماءُ

 است.

 سازگار نیست. حسب ظاهره این روایت با آنچه که ما درباره حقیقت اسماء عرض کردیم، ب
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ثمّ  سماء کلّها( فقال: األَرَضین والجبال و الشعاب و االودیۀعن هذه اآلیه )و علّم آدم اال )علیه السالم(ئلَ عن الصادق سُ. 2

 1نظرَ الی بساطِ تحته فقال و هذا البساط ممّا علّمَ.

درخواست کرد که سفره بیاندازند و به  ایشانبودیم و  السالم()علیه ما نزد امام صادق  میگویدرحان عطّار ود ابن سداو .3

گوید سپس داوود می تند را آوردند.سشریختند و در آن دستها را میما غذا بدهند. بعد تشت وآن ظرفی که در آن آب می

هم از  هااینا( یا این تشت و دستشویه )آفتابه و ظرف برای شستشوی دستهامام عرض کردم جانم به قربانت، آ که من به

والفجاج و االودیۀ و اَهوی در پاسخ فرمود:  ماما ؟«سماء کلّهاو علّم آدم اال»قرآن خداوند فرمود:  درکه  باشندمی اسماء

 2از اسماء است و موارد دیگری را هم اضافه کردند. هااینامام فرمود بله  بیدیه کذا و کذا.

 دسته دوم روایات

 بر موجوداتی که در این عالم اند.از روایات در واقع اسماء را تطبیق کرده  دستهپس یک 

 .انداز اسماء دانسته  را اما دسته ای دیگر از روایات حجج الهی

علی المالئکۀ.  ارواح إنّ اهلل تبارک و تعالی علّم آدمَ اسماءَ حجج اهلل کلّها ثمّ عرَضَهم و هم )علیه السالم(. عن ابی عبداهلل 1

 3قال انبئونی باسماء هوالء ان کنتم صادقین.ف

ارواح بودند  هاآنوقع لی که آن مدر حا انبیاء، معصومین، اولیاء خدا(بر طبق این روایت اسماء منطبق شده بر حجج اهلل )

 س، از اسماءِسبیح و تقدیفرمود: اگر صادقید در آنچه که میگویید به عنوان ت ،عرضه کرد به مالئکه را هاایناز آنکه  پسو 

فرماید که اگر شما مرا تسبیح به من گزارش دهید. این مطلب را در بخش دوم آیه بیان خواهیم کرد که خداوند می هااین

تسبیح سطه این ها به وا شناسید که مرامیرا  هاایندانید، بگویید آیا ید و آن را شامل همه موجودات میکنمیو تقدیس 

 ید؟کنمیو تقدیس 

 جا در این روایت اسماء منطبق شده بر حجج اهلل.پس این

اَنبئ....... هوالء المالئکۀ  قال اهلل عزّ و جلّ یا آدم: وارد شده است که میفرماید )علیه السالم(روایتی از امام عسکری  .2

 4باالیمان بهم و التفضیل لهم.فعرفوها. أخَذَ علیهم العهود و المیثاق نبئهم باسمائهم، اسماء االنبیاء و االئمۀ، فلمّا اَ

. پس از را نبیاء و ائمهاسماء ا و انباء کنآدم فرمود، به این مالئکه اخبار به  خطاب رماید خداوند متعالمیف عسگریامام 

 بیاورندمان ه به انبیاء و ائمه ایکپیمان گرفت  هاآنانبیاء و ائمه را شناختند و از  هاآننباء کرد، آنگاه آن که آدم به مالئکه اِ

 را بپذیرند. در اینجا تطبیق داده شده اسماء بر انبیاء و معصومین. هاآنو برتری 

                                                            
 .9، حدیث 75، ص 1. تفسیر برهان، ج 11، حدیث 32، ص 1. تفسیر عیاشی، ج  1

 .13، حدیث 33، ص 1. تفسیر عیاشی، ج  2

 .87، حدیث 54، ص 1. تفسیر نور الثقلین، ج 2، حدیث 73، ص 1. تفسیر برهان، ج  3

 .1، حدیث 73، ص 1. تفسیر برهان، ج  4
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فی قوله و علّم آدمَ االسماء کلّها، این است: اهل سنت مانند درّ المنثور آمده،  در کتب روایی و تفاسیر که روایتی دیگر .3

ثمّ عرضهم  .خداوند اسماء همه ذریه او را به او تعلیم داد ،هرهمن ظ ، ثمّ عَرَضَهم. قال أخَذَهمأجمعینقال اسماءُ ذرّیته 

 را اخذ کرد.  هااینکه از پشت آدم این  یعنی

دو نوع متفاوت  بروجود دارند که اسماء را  روایاتت که دو طایفه از ساآید این آنچه که از روایات به دست میبه هر حال 

دیگر بر انسان های کامل طایفه کرده و  منطبق بر برخی از حقایق این عالم را آنکرده اند؛ یک طایفه  منطبق از حقایق

  است. منطبق نموده

این دو طایفه از روایات با هم تعارض دارند و سپس معلوم شود آنچه که در روایات بیان شده با آیا ابتدا باید دید که 

 تنافی دارد یا قابل جمع است؟ردیم، و ویژگی های آن بیان که در مورد اسماء تدر گذش ما بی کهلمطا

 جمع بین دو دسته روایات

که منظور از  بیانه گفتیم قابل جمع است به این و با مطالبی که در گذشت دسد که این دو طایفه متعارض نیستنرنظر میبه 

 نیست. یک حقیقت ن تکثر، تعدد و حد و مرزوجودی جمعی که در آاسماء در واقع مفاتح و خزائن عالم غیب است. یعنی 

از حق تعالی است که واجد همه مراتب ما دون خودش است. حقیقت انسان کامل در  در اولواحده ای است که صا

در عالم غیب را در درون خودش ما دون مراتب  همه باشد. این حقیقت طبیعتامی ودخما دون بردارنده همه مراتب هستی 

در مراتب پایین تر  همه موجوداتدارد و اساسا  در بردر عالم شهادت و عالم ملک را  ما دون همه مراتب و و نیز دارد.

مراتب نازله مخصوصا وقتی به عالم است. منتهی در  پدید آمده انسان کامل(حقیقت وجود ، از قِبَل وجود آن صادر اول )

ات عالم ماده و ملک است. پس کثرت از خصوصی چوند شومید، دارای مرز، حد و تکثر کنمیملک و ماده تنزل پیدا 

، در واقع اشاره دارد (علیهم السالم)د بر حجج اهلل و انوار مقدسه معصومین شومیاگر اسماء در دسته دوم روایات منطبق 

، مراتب استبه واسطه این که عالی ترین مرتبه هستی  و صدر آن حقیقت محمدیه است که دربه آن مرتبه عالی هستی 

یکی حقیقت اند منتهی  هاایندارای مرز متفاوت با مرتبه باالتر نیستند.  هاپرتو او وجود پیدا کرده. این در هم نازل غیبیه

مراتبشان مختلف است. پس طایفه دوم در واقع به عالی ترین مراتب هستی اشاره دارد و اسماء در واقع اگر منطبق بر 

که هر چه در این به این معنا اند  نیغیب آسمان ها و زمبه عنوان اصل و اساس  هااینپیامبر و ائمه معصومین شده است، 

 دارد، از دل آن حقیقت پدید آمده.عالم وجود 

وجودات هم در پرتو همان  هااینبرای آن است که جبال، اشجار، نبات و...  منطبق شده براسماء  امادر طایفه اول که 

  دارد. اشاره به مراتب پایین موجودات در عالم هستی روایات عالیه به وجود آمده لذا این دسته از

عالم ملک  موجودات عنداهلل و در خزائن الهی موجود است. اگر هااینحقیقت  هم اسماء اند و جبال، نبات و اشجارپس 

 در عرش ثبت شده است. هاآنحقایق  امی مختلفی پیدا کرده اند، امااس
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انبیاء و معصومین ه انوار مقدس د؛ هم روایاتی که اسماء را منطبق برشومیروایات دیده نپس تنافی بین این دو طایفه از 

منتهی هر کدام از این روایات خطاب  است و هم روایاتی که اسماء را منطبق بر جبال و اشجار کرده اند. کرده اند درست

مخاطب آن انوار مقدسه معصومین است،  ،اسماء اینکه ء شده است. آنجا که اشاره دارد بهبه گروه خاصی از مخاطبین القا

است، برای عموم مردم بوده است  شده نطبق بر اشجار و نباتاتاسماء مافراد خاص از اصحاب است. آنجایی هم که  افراد

 و روایاتی هم داریم که مؤید همین جمع است. از جمله این روایات:

 شاهد جمع

منه کلّ خیرٍ.  نورُ نبیّکَ یا جابر، خلقه اهلل ثم خلق :قال شیئ خلق اهلل ما هو؟ اوّلُ اهلل لوسجابر بن عبد اهلل قال قلت لرعن 

ردم که اولین چیزی که خداوند خلق کرد چه از رسول خدا سوال کمیگوید  ثم اقامه بین یدیه فی مقام القرب ماشاء اهلل.

ور را در کنار خودش از آن پدید آورد. آنگاه آن ن بود؟ پیامبر فرمود: نور نبی تو )خود پیامبر اکرم( و سپس هر خیری را

ن قسمٍ و الکرسی من قسمٍ و حمَلَۀ العَرش شَ مخلقَ العرف. قرب قرار داد. بعد از آن نور را به اقسامی قرار داد و در مقام

و مثال عرش را از یک آن را به چهار قسم قرار داد  الکرسی من قسمٍ. و اقام القسم الرابع فی مقام الحب ماشاءاهلل. و سکنۀ

ثمّ جعله اقساماً فخلقَ القَلَم و قسم چهارم را در مقام حب. کرسی را از قسمی دیگر  سکنهقسم، کرسی را از یک قسم، 

م جعله اجزاء فخلقَ المالئکۀ من ث الجنّۀَ من قسمٍ و اقامَ القسمِ الرابع فی مقام الخوف ماشاءاهلل.من قسمِ و اللوحَ من قسمٍ و 

ثم جعله اجزاء فخلَقَ العقلَ من جزءٍ  و اقامَ القسم الرابع فی مقام الرجاء ماشاءاهلل.جزءٍ و الشمسَ من جزءٍ و القمرَ من جزءٍ 

الیه بعین الهیبۀ نظرَ ثم  من جزءٍ و اقام القسمَ الرابع فی مقام الحیاء ماشاءاهلل.والعلمَ و الحلمَ من جزءٍ و العصمۀَ و التوفیق 

تنفست ت منه مائۀَ اَلف و اربع و عشرون اَلف قطرۀ. فخلق اهلل من کلّ قطرۀٍ روح نبیٍ و رسولٍ ثمَّ رَطَترشحَ ذلک النور و قَ

 ارواح االنبیاء فخلق اهلل من انفاسها ارواح االولیاء و الشهدا و الصالحین.

د که خلق کنمیفسیر دارد. اما عمده این است که خداوند متعال بیان این روایت چیست احتیاج به بحث و تمعنای اینکه 

چگونه سامان گرفت. صادر اول چه بود. اسمائی که خدا به آدم تعلیم داد چه بود. حقیقت و شخص آدم که خلق شد قطعا 

، مالئکه ان آمدهبه میصحبت از اعالم خالفت آدم  وقتی. شخص آدم حتی بعد از مالئکه خلق شده چون صادر اول نبوده

ن جمعی است که عرض دهد و مؤید و شاهد آوجود داشتند. این در واقع یک ساختار کلی از خلقت و اسماء ارائه می

 شد. 

من نبی بودم در حالی که بین آب و خاک بودم.  کنتُ نبیاً و ادم بین الماء و الطین،کتب فریقین آمده است:  روایت درین ا

عالم  در. این ترتیب هم پدید آمدندکه خداوند به آدم تعلیم داد و سپس از این حقیقت موجودات دیگر  رااین حقیقت 

حقیقت  بهوجود اند، آن وجود  آنناشی از  هااینغیب وجود دارد و هم در عوالمی که بعد از عالم غیب وجود دارد و همه 

گوید علّم آدمَ االسماء، یعنی جبال را ی روایت میواحد جمعی خودش دربردارنده همه موجودات بعدی است. پس وقت

در  دشومیآید و اسم کوه بر آن نهاده د و در عالم هستی میکنمیهم به آدم تعلیم داد، چون وقتی که آن وجود تنزل پیدا 
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شاره به آن مرتبه گوید اسماء حجج اهلل را به آدم تعلیم داد، باز اجمعی واحد بوده. وقتی هم میبه وجود  ،به اعلیترآن م

اعالی هستی دارد که خداوند آن را تعلیم داد و آن همان صادر اول و حقیقت عالیه ای است که اقرب الخالئق و اشرف 

 الخالئق به خداوند است.

 ذکر کرد. برای جمع بین روایات  توانمی این مطلب به صورت خیلی مختصر توجیهی است که

 آن متعارض اند و نه برخی از این روایت با آنچه که ما در تفسیر اسماء و ویژگی هایپس نه این دو دسته روایات با هم 

 یم.مؤید بر جمع اند هم زیاد داراز این قبیل روایات که شاهد و و  جمع کرددو طایفه بین  توانلذا میگفتیم منافات دارد. 

درباره ویژگی های است که بیان کردیم و هر آنچه که  رسد معنای اسماء همانبه نظر می لذا مشکلی از این جهت نیست و

 ن هستند.آ ن شد صحیح بوده و روایات هم مؤیدآن بیا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


