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

 1441جمادی االول  26مصادف با:  تفاوت تعلیم    بخش اول:  _ارتباط آیه با آیات قبل  _ 33موضوع جزئی: آیه       

 33جلسه:                  مدو بخش _الئکهآدم و انباء اسماء به مبه اسماء                            

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 33تفسیر آیه 

بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا  أَنْبَأَهُمْ فَلَمََّاقَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ »

 «كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

، «علَّمتَناال علمَ لنا اال ما »معنای كلي این آیه همانطور كه عرض شد این است كه بعد از اظهار عجز مالئكه كه گفتند: 

پس از انباء  ن.از اسماء هوالء ارائه ك مالئكه گزارشيبه  یعني «نبئهم باسمائهمأ» :خداوند متعال به آدم خطاب فرمود

 اهآنكأنَّ مطلبي برای  یعني، «لَكُمْ إِنَِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ أَقُلْ»مالئكه توسط آدم، آنگاه خداوند فرمود: 

نچه را اظهار من هر آ «مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ أَعْلَمُوَ»به وضوح عيان گردید.  هاآناتواني مكشوف شد كه عجز و ن

 دانم.گذرد را هم مييد و هر آنچه را كه در درون شما ميكنمي

 ارتباط آیه با آیات قبل

بخواهيم ارتباط این آیه را با آیات قبل بيان كنيم، اینطور باید بگویيم كه تناسب این آیه با آیات قبل روشن است. اگر 

نتوانستند حتي در حد انباء به خداوند متعال از اسماء  هاآنفرمود از این حقایق گزارش دهيد و  وقتي خداوند به مالئكه

كه علم به كماالت انسان پيدا كند و گزارش دهند و دانستند كه از این جهت ضعف دارند، آنگاه خداوند برای اینكه مالئ

در واقع آنچه كه در این . «أنبئهم باسماء هوالء»به آدم فرمود:  ،فاقد این ظرفيت هستند هاآنآدم ظرفيتي دارد كه  بفهمند

ت پي به واقعي هاآند، این است كه در هر دو جهت ایجابي و سلبي كه مورد ادعای مالئكه بود، با انباء شوميآیه تعقيب 

خونریزی و افساد في االرض است، برایشان روشن شد كه ي كه اهل كنميو حقيقت بردند. اینكه گفتند موجودی را خلق 

كردند و گمان مي هاآنآنچه كه  آن را ندارید؛ وحقيقت آدم چنين نيست و بلكه آدم یک جایگاهي دارد كه شما توانایي 

 ان مكشوف شد. دانستند هم برایشخودشان را شایسته خالفت مي

 بخش اول: تفاوت تعلیم اسماء به آدم و انباء اسماء به مالئکه

 برای مالئكه معلوم شد. هر دو جهت ایجابي و سلبي به وسيله انباءبطالن پس 

آنچه كه در این آیه مطرح شده عمدتا مسئله انباء اسماء این حقایق به مالئكه است آنهم توسط آدم. یعني در واقع اینجا 

گزارش دهنده آدم است و دیگر اینكه مسئله تعليم مطرح نيست بلكه مسئله گزارش مطرح است. در مورد آدم، هم معلم 

 .«علَّمَ آدَمَ االسماء كلَّها»متعال بدون واسطه و مستقيما معلم انسان شد خداوند است و هم تعليم است نه گزارش. خداوند 
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انستند مستقيما توسط توميستقيما حقایق را به انسان تعليم داد، مسئله ای است خاص آدم و قطعا مالئكه نخداوند ماینكه 

 خداوند اطالع و آگاهي پيدا كنند. 

 يم یعني یاد دادن، آگاه كردن و عالم نمودن. علم به معنای آگاهي در واقعمسئله دیگر هم تعليم خدا بود نه گزارش؛ تعل

با تاكيد، در  «علَّمَ آدَمَ االسماء كلَّها»د. اگر خداوند متعال ميفرماید: كنميتمام ظواهر و بطون معلوم را برای عالم آشكار 

معلوم  را بدون واسطه به آدم تعليم كرد.ها و زمين  اهد بگوید كه خداوند متعال همه حقایق و غيب آسمانخوميواقع 

د كه هم معلَّم ویژگي خاصي دارد، هم متعلم یک مزیت خاصي دارد و هم علمي كه ارائه شده علمي خاص است. شومي

 د.شوميپس سه بعد علم، معلم و متعلم خاص محسوب 

برای این است كه چه بسا مالئكه  دهدرش ميدر مورد مالئكه اوال مُنبِئ و گزارش دهند ادم است نه خداوند. اینكه آدم گزا

ر درجه اول این انند بي واسطه متعلم باشند. خود اینكه یک معلمي علم خودش را بخواهد به متعلمين ارائه دهد، دتومين

را تعليم ظرفيت و توانایي متعلمين است. معلم دانشگاه یا معلمي كه برای دوره های تخصصي یک گروه خاصي  مبتني بر

رد در مو این مشكل است.مستقيما اوليات را به عده ای تعليم دهد،  سطحدهد، قهرا اگر چنين معلمي بخواهد با این مي

 مستقيم را از خداوند نداشتند.مالئكه ظرفيت تعلم  چوندم است آمالئكه آنكه آموزش دهنده است 

دانست به مالئكه نچه را كه ميادم همه آالئكه است نه تعليم. یعني دیگری كه قبال هم اشاره شد، مسئله انباء به م مسئله

ارائه نداشت و بلكه گزارشي از آگاهي و علم خودش را نسبت به اسماء برای مالئكه بيان كرد. گزارش در واقع مانند 

علم اصول را با  انيدتوميشما سوال كند، قهرا شما ن در مورد علم اصول از مبتدی اینكه شخصي ثلم علمي سطحي است

تمام ابعاد و زوایا برای او بيان كنيد چون او قدرت فهم این مسائل را بدون طي مقدمات ندارد. بلكه به صورت كلي 

يد تا بفهمد علم اصول چه نقش و كاربردی دارد. كاری هم كه آدم برای مالئكه دهز علم اصول را به او ارائه ميگزارشي ا

 هاآنباء كرد به مالئكه آنهم نه از خود حقایق بلكه یک آگاهي سطحي و اجمالي از نشانه های و ان كرد در واقع چنين بود

 به مالئكه داد.

 د این را از تعليم آدم توسط خداوند، همين گزارش و انباء است.كنميپس مسئله دوم كه ممتاز 

آن هم درباره همه اسماء اما  باشد،تي داشت كه متعلم خداوند مسئله دیگر سطح خود متعلمين است. آدم چنين ظرفي

فراهم نبود. لذا آدم در حد ظرفيت و توان  هاآنمالئكه این ظرفيت را نداشتند و توانایي دریافت آگاهي و معرفت در 

به عجز  هاایناز حقایق را برای مالئكه تبيين كرد. نتيجه و ثمره انباء آدم به مالئكه از اسماء این بود كه مالئكه گزارشي 

در حد یک گزارش  بيان نشده بلكه هاآنخودشان پي بردند. یعني خود علم ارائه نشده، حقيقت همه اسماء هم برای 

به عجز و ناتواني  هاآنوقتي ادم از آگاهي و علم خودش به اسماء به مالئكه ارائه داد،  گفته شده سطحي و اجمالي

 بوده.خودشان پي بردند و فهميدند كه هر دو ادعایشان باطل 
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 بخش دوم

 قَالُوا» دارد 30و این اشاره به آیه  «أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»: فرمایدخداوند به مالئكه ميسپس 

به قرینه این كه  «تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنَِّي قَالَ لَکَ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَِّسُأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِکُ الدَِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَِّ

. است زمين غيب آسمان ها و همانكه  چيست «إنَّي أعلَمُ ما ال تعلَمون»د كه منظور خدا از شوميدر اینجا روشن آن آیه 

شما چيزی را از گذشته یا از روی استنباط بدست آوردید كه انسان اهل  اینكه است به مالئكه بفهماندخوميدر واقع خدا 

 دانيد.داند كه شما نميبلكه آدم چيز هایي ميسفک دماء و خونریزی است، این همه حقيقت انسان نيست 

 «وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

 اضافه است، یعني مطلبي جدید است. یک مطلب به مالئكه فرمود گذشتهدر آیه این جمله نسبت به جمله ای كه خداوند 

و این را در اینجا هم تكرار كرده منتهي آن  «إنَّي أعلَمُ ما ال تَعلَمون»در آنجا خداوند در در وهله اول به مالئكه فرمود: 

در مورد این آیه دو  دانيد(.را نمي دانيد )غيب آسمانها و زمينرا بيان كرده كه شما چه چيزی را نمي« ال تَعلَمون»ما 

 احتمال وجود دارد:

 اولاحتمال 

 گفتند: كنيد و مالئكه هم همان دو ادعا را اظهار كردند و آن چيزی هایي است كه اظهار مي «ماتُبدون»منظور از 

 «.نُسَبَِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَِّسُ لَکَوَنَحْنُ ». 2« أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِکُ الدَِّمَاءَ». 1

چيزی را كه شما  یعني من «إنَّي أعلَمُ ما تُبدون»این چيزی بود كه مالئكه به خداوند عرض كردند و خداوند ميفرماید: 

 كنند را بداند.چيزی را كه مالئكه اظهار مي اوندددانم و این امری عجيب نيست كه خمي كنيداظهار مي

وقتي كه مالئكه  دانم. عمده این استكنيد را ميیعني آنچه كه اظهار هم نمي «و ما كُنتُم تَكتُمون»ش دوم است، اما مهم بخ

این دهي كه اهل سفک دماء و افساد است، آن چيزی را كه در رابطه با گویند كسي را به عنوان خليفه داری قرار ميمي

موجود صالحيت خالفت ندارد و این را به صراحت نگفتند. اینكه گفتند كسي را مخفي كرده بودند، این بود كه این بيان 

دهي با چنين ویژگي هایي، در واقع قصدشان این بود كه این موجود صالحيت خالفت را ندارد و خالفت خليفه قرار مي

این  نكردند ولي در درونشانو یا اگر به او داده شده از او سلب شود. پس چنين ادعایي را اظهار  ودشبه او داده  نباید یا

 و یا از او سلب شود. نشود بود كه خالفت یا به او داده

وَنَحْنُ نُسَبَِّحُ »گویند مطلب دیگری كه مالئكه كتمان كرده بودند این بود كه خالفت به ما داده شود؛ یعني در واقع وقتي مي

 شود و به ما داده شود.در واقع خالفت از آدم سلب  نيیع، «بِحَمْدِكَ وَنُقَدَِّسُ لَکَ

 سوال:

 شود ولي منظور از آن سوال چيزی دیگر است.آید كه از شخص سوالي پرسيده مياستاد: چنين مواردی زیاد پيش مي
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روی؟ ولي در واقع منظورت این است كه آنجا كه رفتي برای من هم كني فالني نانوایي ميمثال از شخص مقابل سوال مي

نحنُ نُسَبّح و بحمدك »ریحا نگفتند خالفت آدم را سلب كن و به ما بده بلكه منظورشان از جمله ها هم صنان بگير. این

دانم و هم چيزی را كه كنيد را ميكه آشكار ميفرماید هم چيزهایي ميپس خداوند  این بود كه خالفت را به ما بده. ...«

 دانم.كنيد و در دل دارید را ميكتمان مي

شود مي «چه گفتيد»دانم؛ گویيد )خواست پنهاني شما چيست( را ميینكه شما چه گفتيد و برای چه ميبه بياني دیگر ا

خداوند به مالئكه  ولذا برای چه گفته، بخش پنهاني است  جمله. شود بخش پنهانمي «برای چه گفتيد»بخش آشكار و 

 دانم.لي پنهاني شما را ميدانم شما چه گفتيد و برای چه گفتيد و قصد و انگيزه اصگوید: من ميمي

 دوماحتمال 

یعني  ؛در واقع اشاره  به جریان ابليس دارد «ما كُنتُم تَكتُمون وَ»كه  يانبهم برخي در اینجا دادند به این  دیگری احتمال

 دانم.در واقع آن استكباری كه ابليس ورزید و مبتني بر كفر پنهان او بود را مي

دانم شود به این معنا كه من ميمختص به ابليس مي «ما كُنتُم تَكتُمون»خن عادی مالئكه ولي اشاره دارد به س «ما تُبدون»

مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ »شود و در واقع چه چيزهایي در درون بعضي از شما پنهان است. لذا این جمله مختص به ابليس مي

 گردد.به دو گروه از مخاطبين بر مي« تَكْتُمُونَ

مالئكه ای هست كه آن دو جمله را گفتند و خداوند هم فرمود شما چيزی را اظهار  ربوط بهم «تُبدونما » این اساسبر 

دانم؛ اما غير از آن دو چيزی را كه شما ظاهر كردید، عده ای در باطن چيز دیگری دارند ولي من آن كردید و من هم مي

 دانم.را هم مي

 خالصه

شود به یک گروه از مالئكه منتهي همان یک مربوط مي« وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مَا تُبْدُونَ»طبق احتمال اول كه گفتيم در واقع  

دانم و هم آنچه را خداوند هم فرمود من هم آشكار شما را مي وكنند و چيزهایي را هم پنهان گروه چيزهایي آشكار مي

 .كنيدرا بيان ميدانم. پس احتمال اول دو حالت و دو وجهه از مالئكه كنيد را ميكه پنهان مي

زدند و ولي طبق احتمال اخير دو صنف و دو دسته از مالئكه مورد نظرند؛ یک دسته آنهایي كه آشكارا حرفشان را مي

 دانم.فرماید من آن را هم ميدسته ای دیگر كه البته منحصر در ابليس است چيز هایي در نهان دارند كه خداوند مي

 «العالمين ه ربّوالحمد للَّ»


