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 4111جمادی الثانی  41مصادف با:   _مطلب اول: حقیقت تلقی  _بخش اول: تلقی کلمات  _ 73موضوع جزئی: آیه       

 93جلسه:                                               مطلب دوم: فرق تلقی کلمات و تعلیم اسماء      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 قرائت دیگر در آیه

تعرض  باید موردای مختلف این آیه رسد و نکاتی که در بخش هبعد از بیان معنای مفردات آیه، نوبت به تفسیر آیه می

م که آیه یک قرائت مشهور دارد و آن همان است کنمیبحث تفسیری آیه بپردازیم، فقط اشاه  واقع شود. قبل از اینکه به

لکن یک قرائت غیر مشهور هم در اینجا وجود دارد که  «.کلماتربّه من فتلقی آدمُ »ما در جلسه گذشته خواندیم.  هک

و  «فتلقی»د مفعول شومی «آدم»یعنی  د و آدم مفعول.شومیکه کلمات فاعل  «کلمات ربّهمن فتلقی آدمَ »ید: گومی

به مالقات د که کلمات شومیاست. آنوقت معنا هم این  مرفوعنهم د منصوب و آشومید. این شومیهم فاعل آن  «کلمات»

این  صوت گرفت و آنگاه او توبه کرد. دم رفتند. یعنی کأن یک لطف و عنایتی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به انسانآ

 ه و عنایتی از ناحیه خداوند است.یک افاض

اینکه ما به قرائت غیر مشهور هم بتوانیم أخذ کنیم، در بحث حجیت قرائات آنجا باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد 

نظر قواعد  از هرچند خی از مفسرین معتقدندو اینکه آیا ما به تواتر قرائات پایبند هستیم یا خیر. در مورد این قرائت بر

د. وشلذا جای بحث دارد ولو معنای غلطی از آن استفاده ن .ثبت نکردند آن راعربی این قرائت مشکلی ندارد ولی قراء سبع 

ین ا ئت مشهور فاعل است و کلمات مفعول،ارآدم را تلقی کردند که آدم در ق ی کرد کلمات را یا کلماتقاینکه آدم تل

طبق هر دو قرائت اینطور نیست که معنای نادرست و غلطی از آن استفاده شود. هر کدام  لید وکنمیفاوتی در معنا ایجاد ت

رود، این به یک جنبه و جهت توجه دارد. اگر هم بند که اگر آدم به مالقات کلمات کنمیبه یک جهت اشاره  هاایناز 

سان ولو ان شهور، این در واقع یک عنایتی است که خدا به آدم کرده استم غیر کلمات به مالقات آدم بروند طبق قرائت

توبه کند. این کلمات وقتی تلقی شد، باالخره موجب توبه گردیده  طلبی هم نداشته باشد، خدا این عنایت را به او کرده که

 پرداخته شود.است. این نکته ای بود که قبل از ورود به بحث تفسیر آیه الزم بود 

 اول: تلقی کلماتبخش 

 دهد، چند بخش در این آیه وجود دارد.اما در در مورد تفسیر اجزای این آیه و بخش هایی که این آیه را تشکیل می
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عال توبه او مت یکی اصل تلقی کلمات است و دیگری توبه است که به دنبال تلقی کلمات حاصل شد. و بعد هم که خداوند

گری ت و دیتا این آیه در واقع دو بخش دارد. یک بخش مربوط به تلقی کلمات اسرا بخشید. پس عمد را پذیرفت و او

 هم مربوط به توبه است.

 بحث های متعددی باید پیگیری شود.در بخش اول 

ما در بیان مفردات آیه توضیحی اجمالی در مورد معنای لغوی تلقی دادیم اما  به چه معناست؟تلقی  اینکه اساسااول  .4

 مده است یا خیر.جای دیگری از قرآن هم آ آیا به این معنا مثال در دهیم.بیشتری می اینجا توضیح

 دوم اینکه کلمات چه هستند؟ .1

و علَّمَ »مود: فرهم در آیه قبل  «.فتلقی آدمُ من ربّه کلمات»سوم اینکه نسبتش با تعلیم اسماء چیست؟ چون میفرماید:  .9

 قی با تعلیم اسماء دارد یا خیر؟فر . آیا تلقی کلمات«آدمَ االسماء کلّها

 دیگر اینکه این تلقی در زمین بوده یا قبل از هبوط؟ این خودش مسئله مهمی است که در طلیعه بحث اشاره ای کردم. .1

 ا، بدون واسطه بوده یا با واسطه؟دیگر اینکه آیا تلقی آدم این کلمات ر .5

 مربوط به آدم است یا هردو و آدم و حوا این کلمات را تلقی کردند؟یک پرسش دیگر این است که آیا این تلقی فقط  .6

 در مورد کلمات و تلقی کلمات یک پرسش دیگر این است که آیا این یک مرتبه دارد یا دارای مراتب است؟  .7

 ؟ نکه تلقی چه تأثیری در توبه داشتتأثیر تلقی در توبه چیست؟ ای .3

 د.شومیمطرح ایی که پیرامون توبه است سپس بحث از بخش دوم و طبیعتا بحث ه

 تلقی کلمات و بخش دربارهرستی از بحث هایی که در بخش اول قابل طرح است ارائه دادیم. بخش اول هپس ما اجماال ف

پردازیم و به این سواالت پاسخ د به این محور ها میکنمیتوبه است. در حدی که این جلسات اقتضا  در مورددوم هم 

 دهیم.می

 اول: حقیقت تلقی مطلب

 :ین دو ویژگی استاارتباط با  ذ، مالقات ودر مورد حقیقت تلقی همانطور که قبال هم عرض کردیم، تلقی به معنای أخ

 آگاهانه .5

 مشتاقانه. 2

یند. لذا گویمیعنی فرضا اگر کسی با دیگری مالقات کند بدون آگاهی و معرفت، یا بدون اشتیاق و رغبت، به آن تلقی ن

ی ألرض رواسو ألقی فی ا»در آیه د. مثال کنمینید که در قرآن کریم از ارتباط و لقاء غیر آگاهانه تعبیر به تلقی نبیمیشما 

این ارتباط و یعنی  کرد؛ این هم از همان ماده است. قاد خداوند متعال آن کوه ها را در زمین الیمیفرما 4«.أن تمیدَ بکم

د آمد، آگاهانه نبود. باالخره بر اساس مشیت الهی بدون اینکه زمین از این ارتباط و برخوردی که بین زمین و کوه ها پدی
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تیاق و معرفت است و نه اشهم نبود؛ یعنی نه آگاهی  کوه ها، صورت گرفت. اینجا اشتیاق و مالقات آگاهی داشته باشد و نه

 و رغبت.

و »: در اینجا تعبیر به تلقی بکار برده نشده. مانند آیه بعضی از مواقع آگاهی و معرفت است اما اشتیاق و رغبت نیست. باز

 ءگفتند ما ایمان آوردیم. آن برخورد و لقاکردند، میوقتی منافقان با مؤمنان برخورد می 4«.إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا

راتر از نی که امید آن را دارند، در واقع فگاهانه بوده اما مشتاقانه نبود. البته تعبیر به لقاء خدا هم داریم. لقاء اهلل برای کساآ

د به شهود حق تعالی در روز شومیییم. آن در واقع مربوط گومیاین مالقات و ارتباطی است که در اینجا از آن سخن 

 .اقع مربوط به شهود حق تعالی است، در و«رجوا لقاء ربّه فلیعمل عمال صالحافمن کانَ ی»: قیامت. اینکه خداوند میفرماید

ی مختلفی و در موارد مختلف استعمال شده است، اما آنچه که در لغت گفته اند نامعبه قرآن  لقا و مالقات و مشتقاتش در

ی این دو ویژگ و در کتاب های تفسیری و کتاب هایی که به تبیین واژه ها و مفردات قرآنی پرداختند، تلقی را واجد

دانستند. یعنی آگاهی و معرفت و همچنین اشتیاق و رغبت در آن هست. یک مواجهه و برخورد و ارتباط با این دو ویژگی. 

 تلقیهم المالئکۀ هذا یومکم الذیتو »نیم که بیمیبا مؤمنان این دو ویژگی را ما در مالقات و مواجهه فرشتگان و مالئکه 

 ط و برخورد مالئکه و مؤمنان با این دو خصوصیت و این دو ویژگی همراه است که هم از رویاین ارتبا 1«.کنتم توعدون

و رغبت. لذا اینجا هم که سخن از تلقی است، این دو عنصر در آن وجود دارد که  قامعرفت و آگاهی است و هم با اشتی

ر هم دارد مانند همین آیه ای که ذکر کردیم: اشتیاق دارد آدم برای تلقی کلمات و آگاهی و معرفت دارد. این در قرآن نظی

 .«المالئکۀ یومکم الذی کنتم توعدونو تتلقیهم »

 و شاهدی که بر این معنا از قرآن ذکر کردیم بود.بود معنای تلقی  دربارهاین یک توضیح مختصری 

 مطلب دوم: فرق تلقی کلمات و تعلیم اسماء

لقی کلمات است. در چند آیه قبل بحث از تعلیم اسماء بود. ما در آنجا در نکته و مسئله دوم این است که اینجا سخن از ت

 د. البته بخشی از آنها حقایقشومیتوضیح اسماء عرض کردیم که اسماء عبارتند از حقایق عینیه که این جهان را شامل 

تی مادی آنها، بلکه نور و حقیقمنوره اهل بیت عصمت و طهارت است. یعنی انسان کامل و پیامبر و آل پیامبر آنهم نه جسم 

ی آدمُ فتلق» :تعلیم داده شد، چرا دوباره در اینجا میفرماید اگر آنجا به آدم این اسماءسوال این است که که آنها داشتند. 

؟ اگر آنجا فراگیری بوده و تعلیم داده شده، این تلقی به چه معنا است؟ رندچه نسبتی با هم دا ها؟ این«من ربه کلماتٍ

جا هم همه اسماء و کلمات به او تعلیم داده شد و دیگر چیزی باقی نمانده بود که خداوند به انسان کامل تعلیم نکرده نآ

 باشد؟ 

 توانیم بدهیم.اینجا پاسخ های متعددی می
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 احتمال اول

ه در گذشته به آنچه ک یکی اینکه آنجا در واقع تعلیم اجمالی حقایق بود، اینجا تعلیم تفصیلی. این یک احتمال است. یعنی

 نحو اجمال خداوند به او تعلیم کرده بود، اینجا تفصیال مورد توجه او قرار گرفت.

 احتمال دوم

یک احتمال این است که بگوییم اسماء از کلمات اعم اند. آنجا همه اسماء و همه حقایق به او تعلیم شد ولی اینجا که این 

وی است به سخومیاست مطرح شود، پشیمانی آدم و اینکه به سرعت خویمخطیئه رخ داد و بحث بازگشت او و توبه 

حق تعالی برگردد، خصوص کامل ترین انسان ها به او جلوه گر شد. یعنی او تلقی کرد همان انوار پیامبر و حقایق نورانی 

ه با د به آن مسیر و مقام. توباهل بیت را. آن حقیقت در واقع کأن مانند تابلویی در مقابل چهره او قرار گرفت که او برگرد

د أخص از تعلیم اسماء. تعلیم اسماء یعنی خداوند همه آن شومیبا آن حقایق برایش میسر شد. لذا این  دیدن و مواجهه

و گرفتاری نجات داد، کلمات بودند و کلمات هم یعنی  این مخمصه چیزی که او را از حقایق را به او تعلیم داد، اما آن

نید که در بسیاری از روایات کلمات حمل شده بر این وجودات نورانی و این در واقع ارتباط با بیمیلذا شما همین انوار. 

د. یعنی جایگاه بلند آن انسان های کامل در برابر او قرار گرفت. کأن این یک تابلویی بود که او کنمیمسئله توبه هم پیدا 

ابل . این قگشتبر میبه سوی آن جایگاه  باید دوبارهلذا  د از آن مقام وبتواند در آن مسیر قرار بگیرد؛ او دور شده بو

توجیه هم هست که چرا از میان همه اسمائی که خداوند به آدم تعلیم داد در این جریان و بعد از خطیئه او فقط کلمات را 

دم باید آ د.کنیموبه، ارتباط را روشن تلقی کرد؟ اینجا جایی بود که او نیاز داشت. تلقی کلمات بعد از خطیئه و بالفاصله ت

و باید با د. اکجا دور شده و به کجا باید برگرد دید که کجا باید باشد و ازکرد و به قول معروف باید میرا تلقی می هااین

 یاق وبا اشتنی و ندامت در او تقویت شود و شد تا حقیقت توبه برای او ملموس شود و احساس پشیماحقایق مواجه می

 رغبت برگردد.

 این احتمال به نظر بنده احتمالی است که قابل قبول تر است از احتمال اول.

 احتمال سوم

احتمال سوم این است که بگوییم خداوند متعال برخی از امور را در مرحله تعلیم اسماء مجمل گذاشته بود، آنگاه در اینجا 

 تفصیل آن مطالب عرضه شد.

، دشومیاما به نظر بنده آن احتمالی که با مجموع قرائن و شواهد تأیید  وجود دارداحتمال به هر حال در اینجا این سه 

 همان احتمال دوم است که عرض شد.
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نیم خود کلمات چه هستند. تلقی کلمات بعد الهبوط بود یا قبلَ الهبوط؟ در روی زمین بوده یا عالم یاهیم ببخومیحال 

هم در بحث ارتباط آیه با آیات قبل و بعد مطرح کردیم که انشاءاهلل در جلسه آینده باال؟ این پرسش را در جلسه گذشته 

 به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


