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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  18 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  12 مصادف با:                  مفردات _ 31موضوع جزئی: آیه       

  19 جلسه:

 {  علی اعدائهم اجمعینارهین و اللعن الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 31آیه 

 .«صَادِقِینَ كُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِوَعَلََّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلََّهَا ثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَ»

 توضیح اجمالی

كرد، آنگاه این اسماء را بر مالئكه عرضه نمود  معنای آیه این است كه خداوند تبارک و تعالی همه اسماء را به آدم تعلیم

 صداقت دارید، اخبار و إنباء كنید.ب به مالئكه فرمود، اگر به این اسماء و خطا

. آیه قبل درباره اعالم خالفت انسان ارتباط این آیه با آیات قبل است بیان بحث های گذشته، اولین مطلب طبق معمول

خداوند بعد از پرسش مالئكه به طور  ها پاسخ داد.ند پرسیدند و خداوند به آنوان از خدابود و سپس سوالی كه فرشتگ

اجمال كأنَّ به طور همین حد به  درو  دانید.دانم كه شما نمیمن چیزی را می، «إنَّی اعلمُ ما ال تعلمون»اجمال فرمود: 

درست است كه شما اهل تسبیح و تقدیس ها فرمود درست است كه انسان اهل افساد و سفک دماء است و این هم آن

دانید. دانم كه شما نمیخداوند فرمود من چیزی می این جهتگویا سری در مسئله خالفت انسان هست كه به ، اما هستید

اینكه  بهو در واقع اشاره دارد  شودمیعل خالفت برای انسان بیان و سرَّ ج شودمیدر این آیه كأنَّ آن اجمال تفصیل داده 

به چیزی است كه مالئكه استعداد و توان دریافت آن را  نسبت جعل خالفت برای انسان، توانایی و تحمل انسانرمز 

ندارند. خداوند به مالئكه تعلیم داد همه اسماء را، اینكه منظور از اسماء چیست را بیان خواهیم كرد اما اجماال اسماء 

خواهد به مالئكه اثبات كند كه آنچه كه باعث جعل خالفت ند میعبارت است از همان غیب آسمان ها و زمین. لذا خداو

این بود  «أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ»برای انسان شده است، علم به اسماء است و هدف از عرضه اسماء به مالئكه كه فرمود: 

 را در پذیرش این حقیقت و تحمل این مسئله اثبات كند. هاآنكه ناتوانی 

تبیین سرَّ خالفت بوده كه در همین جمله اول بیان شده است.  پس از اعالم جعل خالفت برای انسان به دنباله پس این آی

 خذ آن را نداشتند.هم بود كه مالئكه توان دریافت و اتعلیم اسماء به آدم، مطلبی است كه آنقدر عظیم، بزرگ و م

 نكته

ابتدا اعالم خالفت انسان كرد و این در زمانی است كه آدم خلق نشده ال عباید توجه داشت كه خداوند مت نیز به این نكته

نقل كنیم، اول اعالم  بود. البته در آن عالم مسئله زمان مطرح نیست، ولی به هرحال اگر بخواهیم ترتیبی برای این ماجرا

 .خالفت انسان است و بعد تعلیم اسماء
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ان است، چون زمانی كه خداوند اعالم خالفت انسان را كرده، فرض یک حلقه مفقوده در اینجا وجود دارد و آن خلقت انس

و  این است كه هنوز انسان خلق نشده بوده و بعد انسان خلق شده و آنگاه تعلیم اسماء و عرضه آن به مالئكه پیش آمد

 شودمیمعلوم دو آیه بعد دستور خداوند به سجده در برابر انسان و آنگاه سجده مالئكه. این نكته از كنار هم قرار دادن 

 ، قهرا خلقت انسان هم در این فاصله اتفاق افتاده است.آیدو تعلیم اسماء پیش می سخن از اعالم خالفت است كه وقتی

 . هم دو بخش دارد، یک بخش آن تعلیم اسماء به آدم است و بخش دوم عرضه اسماء به مالئكه 31 آیه

 مفردات

  مسئله تعلیم است، دوم واژه آدم، سوم االسماء و چهارم كلَّها است. یكی مفردات بخش اول:اما 

 تعلیم. 1

دانیم. یاد دادن و تعلیم معنایش معلوم است؛ ما معموال تعلیم را به معنای یاد دادن، آموزش دادن، آگاهی بخشیدن می

ی مالزم با یاد گرفتن و دریافت و اخذ نیست. در عالم طبیعت وقتی معلم چیزی را به عآگاهی بخشیدن به حسب طبی

منتقل كند. اینجا افراد دو دسته اند، برخی این آگاهی  هاآنخواهد این آگاهی را به دهد، در واقع میشاگردانش تعلیم می

ق با تعلَّم نیست. این وذا تعلیم لزوما مسا. لشودمیحاصل ن هاآنو برخی این آگاهی برای  شودمیحاصل  هاآنبرای 

 قاعده تعلیم و یاد دادن در عالم طبیعت است. 

در عالم مجردات كه بحث فاعلیت و قابلیت مطرح نیست و اینطور نیست كه فاعلیت تمام باشد و به دلیل ضعف در قابلیت 

ت. یک قابلی ممكن است كه تحمل و ظرفیت اسمطرح تام نداشته باشد بلكه اینجا بحث استعداد ها و قابلیت ها تأثیر 

. در آن را یاد بگیرد و كن است كه آن توان را داشته باشددرک آموزه ها و محتوای تعلیم را نداشته باشد و دیگری مم

د، یعنی یک تأثیری شومیعالم مجردات دیگر بحث قوه نیست و آنجا فعلیت تام است. اگرتعلیم خداوند در آن عالم مطرح 

. وقتی خداوند اسماء را به آدم تعلیم داد، دیگر احتمال اینكه آنچه را كه به او تعلیم است با تعلَّم مساوق تام كه گذاری

تمام و كمال دریافت نكند و یا اصال دریافت نكند وجود ندارد؛ چون معلم خداوند، متعلم آدم و عالم هم عالم داده شده را 

بود و نبود است. تعلیم كه بلیت هم به آن معنا وجود ندارد. امر تعلَّم دائر بین مجردات است و قوه، استعداد، زمان و قا

 .صورت بگیرد، تعلَّم هم قطعا وجود دارد

اما اگر تعلیم صورت نگیرد، چون سقف فعلیت بیش از این نیست، دیگر تعلَّم هم نخواهد بود و لذا در مورد آدم فرمود: 

سقف و حدی دارد كه  هاآن، چون فعلیت «عَرَضَهم علی المالئكة»ولی در مورد مالئكه میفرماید  ،«آدَمَ الْأَسْمَاءَوَعَلََّمَ »

 . البته معنای عرضه را بیان خواهیم كرد.نگفته است هاآنتعلیم هم در مورد  به همین خاطرامكان تعلَّم نیست و 

آدم است. این اشراق، افاضه، الهام و القاء ممكن یا القاء یک حقیت به  اشراق، افاضه ،معنای تعلیم خداوند بر این اساس

است تدریجا صورت بگیرد و یا دفعةٌ، ولی اگر خداوند بخواهد حقیقتی را القاء كند، آن دیگر تخلَّف ناپذیر است. در این 
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شود و میقع خذ، دریافت، تلقی... واتعلَّم، ا دنیا هم اگر خداوند بخواهد به نبی خودش حقیقتی را القاء كند، بدون تردید

 .شوددمینسان مكشوف آن حقیقت برای ا

. خداوند متعال اولین پس معنای تعلیم در واقع همان القاء، الهام، اشراق، تاباندن نور حقیقت به ساحت وجود آدم است

انسان كرد، نور اسماء و غیب آسمان هاو زمین را به وجود انسان تاباند و او از این جهت منوّر شد  قكاری كه بعد از خل

نور حقیقت و معرفت افاضه شود و یا  چون تخلف از این تعلیم برای انسان مقدور نبود. وقتی آگاهی از طریق الهام یا وحی

خاموش در آن د اتاقی كه اگر در شب المپ ها مانن د.كنمی، خود به خود افق نفس سعه پیدا در نفس كسی تابانده شود

، روشنی چراغ قهرا مساوی با كشف اشیاء داخل اتاق است بیند، ولی وقتی كه المپ روشن شودباشد، چشم جایی را نمی

 و در واقع تعلیم الهی هم اینطور است.

 آدم. 2

 . در مورد آدم دو احتمال وجود دارد:دشومیاستعمال  از اول قرآناین لفظ در واقع اولین بار است كه 

به جهت آن  شودمیاست و به انسان اطالق  خاک یا زمینبه معنای « أدیمُ األرض»یا أدیم باشد مانند  هدِمَاینكه از ا .1

 د.كنمیانسی است كه با زمین پیدا 

 سوال:

آدم اسمی است كه اولین بار خداوند اطالق كرد بر این موجود  .است كه پدر همه انسان ها استآدم  البشر استاد: ابول

ها به همه انسان ها تگو آدم برای آن موجود جعل شده اما در عین حال در محاورات و گف .«وَعَلََّمَ آدَمَ»: یدگومیچون 

 .شودمیاطالق 

 سوال:

و انسان و بشر هر دو اسم  شودمیهم اطالق ل یک عنوانی است كه به جنس احدر مقابل جنس یا جمع؟ به هر استاد: 

 جنس اند البته با تفاوت هایی كه دارند. 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»                                                                                                                


