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 ها به مالئکهتعلیم اسماء به آدم )س( و عرضه آن

 
 آلِهِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ 

 

یْطَانِ مِهنَ بِاللَّههِ أَعُوذُ» ماءَ آدَمَ عَلَّهمَ وَ» «الهرَِِّیمِ الشهَّ هُمْ ثُهمَّ كُلَّهها اْلأَسهْ  عَلَهى عَرَضهَ

 إاِلَّ لَنها عِْلمَ ال سُبْحانَكَ قالُوا * صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ اْلمَالئِكَةِ

مائِهِمْ أَْنبِههْئهُمْ آدَمُ يهها قههالَ*  اْلحَكههیمُ اْلعَلههیمُ أَْنهه َ إِنَّههكَ عَلَّمْتَنهها مهها  ْنبَههأَهُمْأَ فَلَمَّهها بِأَسههْ

 مها وَ تُبْدُونَ ما أَعْلَمُ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَكُمْ أَقُْل لَمْ أَ قالَ بِأَسْمائِهِمْ

 1.«تَْكتُمُونَ كُْنتُمْ

مسبوق به ذهن اسماء لفظی يا خارِی ذکر شود، و داخلی ه اسماء بدون قرين اگر

، قرائنهی در ايهن اسه  منحصر به فرد در موضهوعاتیه يمبارکه که آه ا اين آياس . ام

تی که از برای اين اسهماء در یاآيات اس  که مراد از اسماء تنها الفاظ نیس . خصوص

گیريم، بعد راِع به مراحل تعلیم اسهماء بهه آدم و می نظر آيه ذکر شده اس ، اوّل مد

 کنیم.می به مالئکه و به غیر صحب 
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ماءَ»اس . اگر خداونهد  «عَلَّمَ» ،«كُلَّها اْلأَسْماءَ» اواّلً اين  را بهه آدم تعلهیم« كُلَّهها أَسهْ

 دانس . مطالبی اس  که تها خداونهد تعلهیم نکنهد، انسهان يها اصهالًنمی کرد، آدمنمی

داند و مطالبی اسه  کهه خداونهد ههم تعلهیم نکنهد  هه نمی داند و يا کمال او رانمی

ماءَ آدَمَ عَلَّهمَ»س دانهد.  همی انسان ،خصوصی و  ه عمومی « عَلَّهمَ»خهود « كُلَّهها اْلأَسهْ

اسهماء لفظهی کهه  اسماء، فقط اسماء لفظی و مخصوصهً اين اينکهاس  بر  اولدلیل 

ه و انهس و همه ِهنّه را مالئکه یهباشد، نیس .  ون اسماء لفظ دالل  بر معنا نداشته

 دانند و ساده اس  بدانند. اين مطلب اوّل.می فینمکلّ

اسماء يا تنهها اسهماء  کنیم کهمی استفاده «هُم»از اين « اْلمَالئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ»

کهه  یههبهر اسهماء لفظه ، اضهافحقیقی اسه  و لفظی نیس  و يا اسماء عینی و شبحی

 اين اسماء عینی و يا شهبحی« هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»دارد.  مراحلدالل  بر اين 

 اولِا سهه اسهم اسه . تا اين ،د،  س اسماء االسماء اس نهم اسماء دار و يا حقیقی

اسم لفظی کهه نیازمنهد بهه تعلهیم الههی اسه  مهراد  .اسم لفظی اس  که عرض کرديم

بهه اسهماء  «هُهم»ضهمیر اين بعهد اوّل اسه . اسهم دوم کهه  اس  و غیر آن مراد نیس .

حهدّی از  رعاقهل هسهتند، د ی اس . موِوداتی کههاسماء عینی و حقیق ،برگشته اس 

کهه طهوری اسه  هها و معرفه  آنهها حدود عقل باشند عاقهل هسهتند و عقهل آنهر 

 آن اسماء معلوم نیس . ،. اگر تعلیم ربّانی نباشدنیازمند به تعلیم ربّانی اس 

ماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»عد سوم که بُ اسهم االسهم االسهم. اسهم لفظهی، اسهم « ههؤُالءِ بِأَسهْ

اسهم  ،اسهم دوم ، اسهم لفظهی اسه .سم موِودات عینی. در حقیق  اسم اوّلعینی، ا

و اسهم وسهط العقول هسهتند یوعینی اس . خود حقايق، خود اعیان موِوداتی که ذ

اسهم عینهی اسه  از آن  بین اسم لفظی و اسم عینی اس . اسمی که بین اسم لفظی و

يعنهی دورنمهايی از  -یمهیِ اءشبح بها حه نه شبه با هاء هوز،- شودمیتعبیر به شبح 

انسهان حقیقه  را د يها ارد و حقیق  دارد ي حقیق . دورنمايی از حقیق  که معنو

يها يهح حقیقه  را بها  .عینهی و، اسهم حقیقهی کنهدمی فه خهود دريا به لهبّ و واقهع

س  يا حقیق  را بها لفه  نیدرصد صده کند که مشاهدمی معنوی مشاهده یدورنماي

 از برای اسم اس . بُعدفظی اس .  س اين له کند که مشاهدمی مشاهده

ماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّي»از   غَیْهبَ»کنیم کهه ايهن اسهماء مهی اسهتفاده «اْلهأَرْضِ وَ السهَّ

ی و اسهماء عینهی و حقیقهی هستند. اسماء لفظی و اسماء شهبح« اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

،  هه لفه  له  بهر معنهايی دارد. آنچهه دالعد هستند. درس  دقّ  بفرمايیدای دو بُدار

عهد دارد  دو بُ ،نمای حقیق  اس  و  ه حقیقه  باشهدباشد که دور باشد و  ه شبح
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ماواتِ غَیْبَ و»عد باطن عد ظاهر و شهود اس  و يح بُيح بُ از اسه . « اْلهأَرْضِ وَ السهَّ

سهماوات و  اء غیهبیم که اين اسمکنمی استفاده« اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّي»

ظاهر لفظی نیس ، ظهاهر عینهی نیسه ،  ،سماوات و ارض نیستند ارض هستند. ظاهر

 ی و باطن عینهی و حقیقهی اسه   بلکه باطن لفظی و باطن شبحی نیس ظاهر شبح

 .اس  «اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ»که 

 ههه  ،موِههودات ِهههان هسههتیه همهه ،نارضههیاو سههماوات و ارض و سههماواتیان 

و  ه اِنّه و  ه ساير ها مادات و  ه نباتات و  ه حیوانات و  ه مالئکه و انسانِ

عهد غیهب اسه . بُ ،دععد شهود اس ، يح بُبُ ،عديح بُ د هستند عموِودات دارای دو بُ

شود ديهد میآنچه را  .کند. همه شهود اس می قدرت شهود فرق مراحلعد شهود با بُ

شهود لمهس کهرد و می شهود شهنید و آنچهه رامی او آنچهه رشود فهیمد می و آنچه را

سهماوات و الشههود هها اين ،شود تعقّهل کهرد و فهمیهد بهدون وحهی الههیمی آنچه را

 نیازمنهد بهه نیازمند به وحهی اسه .« اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ»ولکن  ،االرض هستند

ی. بنهابراين بلوغ عقل اس  و بلوغ فکر اس  که ظرف اس  و زمینه اس  از برای وح

ماءَ»از کههه  هههارمین خصوصههی    غَیْههبَ»شههود ايههن اسهه  می اسههتفاده «كُلَّههها اْلأَسههْ

 هستند. « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

تقسهیم دارنهد، يهح تقسهیم  دوعهدی از ابعهاد خهود اين اسماء در ههر بُبحث دوم: 

شامل « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَوَ ». آيا ق اس لاسماء اهلل اس  و تقسیم ديگر اسماء الخ

شهامل  ،شود گف : نه. بلهمی شود گف : بله و هممی اسماء اهلل اس  تمامً يا نه؟ هم

اسماء اهلل اس ، اسماء لفظی اس . رحمان اس ، رحیم اس ، رب اس ، غفور اسه ، 

عد دالل  بر معانی آن در بُاس  شامل اين اسماء  ،ودود اس ، سمیع اس ، علیم اس 

دالل  مادون وحی دارند و با وحی  ، امکان.  ون اين اسماء اهلل من دون وحیتا حدّ

وحی که العد دالل  من دون يح بُ عد اس :اهلل دارای سه بُدارند. اسماء  فوقی دالل 

شهود می را کهائناهلل را، رحمان را، رحهیم را، بصهیر را، غفهور را، سهمیع را، ودود را، 

  عد اوّل اس .، اين بُاد خوداستعده همه کس بفهمد تا انداز

کنههد آن می عههدی اسهه  کههه نیازمنههد بههه وحههی اسهه  و خداونههد وحههیبُ ،عههد دومبُ

 کهه بها عقهل و بها فطهرت و بها فکهر یههو ربان یهمراحلی از معانی اين اسماء لفظی اله

 اس . آنشامل « عَلَّمَ»سخ  اس  که اين ید يا توان فهمنمی

 ،یهه رحیم ،یهه ، رحمانیهه حقیقهه  الوه ،بُعههد سههوم، بُعههد سههوم حقیقهه  ربانیهه 

حقیقه  آن در انحصهار خهدا اسه .  که قابل وحهی نیسه .  هون ی علیم ،ي غفور
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ماءَ آدَمَ عَلَّمَ» بنابراين عهد فههم منههای وحهی نیسه  و لفظهی در بُ« عَلَّهمَ« »كُلَّهها اْلأَسهْ

یقه  حق ،حقیق  علم ،ی عد علم مطلق که حقیق  الوهمعنوی در بُ« عَلَّمَ»همچنین 

عهد وسهط از عهد وسهط اسه . بُبلکهه بُ ،هم نیس باشد  ی میو حقیق  رح ی رحمان

 عَلَّهمَوَ »ولی قابل فهم اسه  بهه وحهی کهه  ،اهلل اس  که قابل فهم اس  معانی اسماء

ماءَ»اگر خداونهد « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ  ،کهردمین کهرد و وحهینمی را تعلهیم« كُلَّهها اْلأَسهْ

عهد بههره بهود. ايهن بُبهره بودند، آدم هم از اين علهم بیبیز اين علم ه مالئکه اک نان

 اهلل.  اسماء

اوّل نهه و  ضلع اس   عد وسطشامل اسماء اهلل در بُ« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَوَ » س 

ههايی ههايی را، آگاهی، علمهايی راشناخ  ،ضلع سوم نه و ضلع وسط که معارفی را

ولکن به  ،شود فهمیدمی صفات و از اسماء ذات و از اسماء افعال ربرا که از اسماء 

 اين اسماء خدا اس . « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَوَ »وحی 

مها يهدلّ علهی »اسهم  ون  ،اسماء خلق  اسماء خلق هم که دارای مراتبی اس  اما

و  ، لف  عمهروزيدلف  هم دارای دو مرحله اس ،  «یيدّل علی معن»اس ، اين  «معنی

ه اسه . مرحلههها اين دوم شهبحه اولی اس . مرحله ارض اين مرحلسماء و لف   لف 

 را لفظهی اس . ممکن اس  اسهمها  هارم حقیق  اينه اس . مرحلها اين عین سوم

ی را بداند و اسم حقیقی را ندانهد. نداند. ممکن اس  اسم شبح کسی بداند و معنا را

 سم عینی را نداند.ا ،ندممکن اس  اسم حقیقی را بدا

 . دوم اسهم عینهی اسم لفظی اسه اولی، رتبه دارد. رتباين مراتب  هارگانه ترتّب 

عهین محمّهد  مهالالً ابوِههلی اس ،  هارم اسم حقیقهی اسه . اس ، سوم اسم شبح

او و از حقیق  او ناآگاه بود. اسم لفظی را آشهنا بهود،  شبح ولکن از ،ديدمیرا  )ص(

اسهم روحهی و از از  امها ،عد اسمی اسه نا بود که عین محمّد در بُاسم ِسمی را آش

و دوربهین و دورگهاه باشهد  بها دور يهاز حقیق  محمّدی که اسم حقیق  و از شبح

 آگاه نبود. 

اسه .  خلقه عهالم ث از اسهماء بحه .بنابراين ما در عالم خلق   هار اسم داريم

از حقیقه ، بعهد اسهم  م شهبحی، بعد اسم عینی، بعد اسهاسم لفظی هار اسم داريم: 

عینی زيد که خود زيد اسه ، کند. اسم می حقیق . اسم لفظی زيد دالل  بر عین زيد

ای حقیق  زيد را فهمیدن. اسم حقیقی زيد يعنهی حقیقه  ی زيد تا اندازهاسم شبح

 زيد را کالً فهمیدن. اين  هار اسم اس .
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در  هه  ،اربعه اسه  اين  هار اسم که مراحل در« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَوَ »حاال  

عهد اسهم عهد هسهتند  يهح بُدارای دو بُگويیم اين اسماء اربعه میعدی از ابعاد اس ؟ بُ

( که راِع به . آن فرمايش امیرالمؤمنین )عا هو خلق و توقّف کردن در خلقلقی بمخَ

اسه . دنیها  اسهم ههر دو 1«أَعْمَْتههُ إِلَیْهَا رَأَبْصَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ مَنْ وَ» دنیا فرمود:

ولکهن گهاه اسهمی  ،اسم، اسم اس ه اسم اس . عالم دنیا، عالم خلق  در  هار مرحل

کهه  آسهمان، انسهان، حیهوان، نبهات، ِمهاد ديهدن ،ديدن زمین ،ناس  که توقّف در آ

اگهر انسهان دنیها را بها « ْتههُأَعْمَ إِلَیْهَها أَبْصَرَ نْمَ» .کندمی توقّف ،هستند شانخودها اين

از  ،از دنیا عبور نکنهد اما ،با  شم فکر، با  شم علم ، شم سر ببیند و يا با  شم سِر

 ،«أَعْمَْتههُ» معرف  خالق نکند ايهنبه خلق عبور به معرف  خالق نکند، از مخلوق عبور 

 عَلَّهمَ» اينکهبرای  نیس ل مراد اين اسم اوّ ولکن اين اسم اوّل،« أَعْمَْتهُ إِلَیْهَا أَبْصَرَ نْمَ»

ن داد کهه حقهايق ِههان را نشها ،اشباح ،اعیان ،يعنی اشباح، الفاظ« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ

نظهر در دنیها، نظهر بصهری، نظهر  ؟ دنیها کههس ا یفضیلت  هد؟ اين ندالّ بر خدا نباش

و موِهب علمی، لمسی، سمعی اس . انسان را به خالق عبهور ندههد  بصیرتی، عقلی،

نهه بهرای سهاير  ،نهه بهرای مالئکهه ،معرفة اهلل نباشد، اين ارزشهی نهدارد. نهه بهرای آدم

ماءَ آدَمَ عَلَّهمَ»ِا مهراد نیسه . اسم اوّل در اين . بنابراينموِودات اسهماء « كُلَّهها اْلأَسهْ

ظ و از ايهن اشهباح و از ابدون عبور از اين الفه ،لقی بدون دالل  بر خالقخَه  هارگان

 ارز  ندارند. ها اين ،اعیان و از اين حقايق به خالقاين 

اسماء عینهی مخلهوق، اسهماء  ،خالق و مخلوق ی؟ اسماء لفظعد س اسماء در  ه بُ

الع بههر قهه ، اسههماء حقیقههی مخلههوق از نظههر اطههشههبحی مخلههوق از نظههر معرفهه  حقی

بهه  ،لعهالمیناباشد، به عنوان دالّ بودن بر رب العالمیناگر دالّ بر ربها اين ،حقیق 

شما تمام علوم « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ»اين عنوان اس  که  به ،عنوان اسماء اهلل بودن

عالم را، عرفان عهالم را، فییيهح عهالم، شهیمی عهالم، ه فلسف ،ت عالم رایاعالم را، عقل

بهود،  اگر منظهرفايده ندارد.  توقّف کن، امادر عالم اس  بدان، ِغرافی، تاريخ هر  ه 

 ،نفس اس  و برون انسان که آفاق اس  آي  بهود، اگر درون انسان که أوسیله بود اگر

هِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آياتِنا سَنُريهِمْ» ههايی دارد. ههايی دارد و برونانسهان درون 2«أَْنفُسهِ

رَ مَهنْ»عهد عد اسه   يهح بُدارای دو بُها و برونها تفکّر و برخورد با درون  لَیْهَهاإِ أَبْصهَ
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 شهماه نهکنید کهه ببینیهد آيمی ينه نگاهگاه به آ ،راينه رود. آنمی به ِای ديگر« أَعْمَْتهُ

 ينهه داريهد خهود راگهاه بها آ .اسه « إِلَیْهَا أَبْصَرَ»د که اين یبیننمی خود را ،ارز  دارد

د و ن خهوبکند نه برای نگريسهت نگاه آينه اگر کسی بهاس . « بِهَا أَبْصَرَ» اين ،بینیدمی

از ديهدن « أَعْمَْتههُ»اين خود را نديده اسه  و ايهن  ،نهنه برای منعکس شدن خود در آي

در نگريسهتن  ،اصل نباشد ،نه وسیله باشداگر آي« بِهَا أَبْصَرَ مَنْ»ولکن  اس . کورخود 

 . «بَصَّرَْتهُ» هااين ،رؤي  خود ما باشده نه وسیلآي

ز فطرت و عقل و فکر و مراحل درونی  ه موِودات درونی ا ،وِودعالم کذلح 

رونی  ه آيات آفهاقی ِسهمانی و  هه و فکری انسانی و  ه مراحل برونی، مراحل ب

کنهد. اگهر می انسهان را کهور« أَعْمَْتههُ» اوّل ه اولی و  له يات آفاقی روحانی در مرحلآ

يها زيهد  :وسیله نباشد. اگر وسیله نباشد اسم به اين معنا نیس . اسم به دو معنا اسه 

 تجاوز به ،کند. خود زيد اسم برای زيد اس نمی از زيد تجاوز ،اسم اس  از برای زيد

 عهد  ههارمبُ عد  ههارم اگهربُعد سوم، ، بُعد دومبُ ،عد اوّلکند. در بُنمی ماوراء خود 

يعنهی معرفه  بهه حقیقه   .عد  هارم درصدی امکهان دارده بُالبت داشته باشد، امکان

ای تا انهدازه .ایتا اندازه اماِمادات هم بر انسان محال اس .  یحتموِودات ه کامل

عهدی کهه وسهیله در بُها اين ،شهود عینی و معرف  اسمی ،کشف شبح ،کشف حقیق 

ه نیس  اسم خهود اسه . زيهد اسهم عدی که وسیلدر بُ ، اسم اهلل اس ،اسم اس  ،اس 

شبح آن اسهم  ، . خود زمین اسم خود ، زمین اسم خود ، عمرو اسم خود خود

از خود بیرون نرفتن. اين اسماء کهه از خهود بیهرون  . ، حقیق  آن اسم خود خود

 ،لفظهی باشهده که مرتبه مراتب همین اسماء ولو در ادنی اما ،دی اس اسماء خو ،نرود

. اگر کهه از نظهر حقیقی باشد شبحی باشد، بعد مرتبهه بعد مرتب ،عینی باشده بعد مرتب

مراحهل مختلهف دالله  بهر علهوّ ربانیه   درهها مربوب ی مربوب ،دالل  علی اهلل باشد

 اسم اس . ها اين ،باشد

عهالم بهه معنهای اوّل ه اهلل هسهتند. همه عالم به ايهن معنها اسهماه  س بنابراين هم

 عرف  اهلل نباشد، اسهم خهودی هسهتند،مه عالم هستی اگر وسیلاسماءاهلل نیستند. تمام 

ها. مالالً اگر بر فرض ولو حقیقی آن ،هالو عینی آنو ،های سطحی و قشری هستنداسم

اين اسم اهلل  ،توقّف کرد ِانهما ولکن ،محال بشر به حقیق  مادّه صددرصد  ی برد

به حقیقه  عینهی کهه  ،که به حقیق  اشباح دوربین حقیق  رسد ادنی نیس . تا  ه

 ، هی ببهردهها اگهر بهه اين ،ترين اسه به حقیق  لفظی که نیديح ،بین حقیق نیديح

 ،اسه   اسم اهلل نیس ، اسم خهود ،ندف کِا توقّدر همینباشد، « إِلَیْهَا أَبْصَرَ»ولکن 
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اسم نیديح اس  که دالل  بر  ،س . اسم أناهو نی ،أنا اس از خود بیرون نرفتن اس . 

 ِا اسم اس . در صورتی که دالل  بر هو داشته باشد اين أناولکن  ،دارد أنا

 ون خاليق گوناگون هسهتند. خاليهق  ،وی اين حساب گوناگون اس اهلل ر اءاسم

های فهوقی و و مالئکهه و ِهن و انسهانها از ِمادات و نباتات و حیوانهات و انسهان

عهد دوم نظهر فطهری، نظهر در بُ واحهد  تمام موِودات عالم بکلمهةٍ ،های زمینیانسان

ولهی اسهماء اهلل فهرق  ،اسماء اهلل هستنددوم  عددر بُ ،نظرهای ديگرفکری، نطر عقلی، 

ماءُ لِلَّهههِ وَ» .دنههدار نى اْلأَسههْ البتههه  خداونههد اسههماء حسههنی دارد. 1«بِههها فَههادْعُوهُ اْلحُسههْ

اسماء گوناگونی از برای حق اسه .  .خواهد بگويد اسماء غیر حسنی ندارد، نخیرنمی

 و نظهرعمقهی نظهر  ی ونظهر بصهیرتی و نظهر سهرّ ،يعنی موِوداتی که بها نظهر و فکهر

. ههر موِهودی کمهال آن بیشهتر، فهرق دارنهدهها اين ،موِب معرفة اهلل هستندمعرفتی 

درس  اسه . « یالحُسن أسماء اهلل نَحنُ»تری اس  و لذا عالیتری، اسم او عالیه درِ

د. گهاه اسهماء لفظهی ع نهداراطال هیچ کسی اسماء ذاتی اس  که خوب گاهاهلل  اسماء

 . درِات اس ، گاه اسماء منفصل اس  حسب برالع س  که اطا

االترين در کهلّ موِهودات بهه علیا و در درِه در درِ یهعین یهربانه اسماء منفصل

آنچهه خوبهان همهه  اينکهه هرا؟ بهرای  هستند. در ماللّث زمان محمّديون )ص(ِهان، 

ه فهوق را دارد که فهوقِ آن فهوقِ ،های الهیدارند تو تنها داری. محمّد )ص( از رحم 

 ،مالئکهه و بهتهر یههت عالیاخصوصه ،ت مالئکههیاهیچ کسی ندارد. يعنهی از خصوصه

های فوقی و بهتر و انسانهای انسان یهت عالیاخصوص ،ِن و بهتر یهخصوصیات عال

اهلل )ص( دارد.  س اسهم اعظهم حهق بهتر رسولرا و ت یاتمام خصوص  بهتر زمینی و

 ،بشهودبیشهتر اهلل مطالعهه ر رسهولاز حق اس  که هر قدر د منفصلاس . اسم اعظم 

مؤلّف را بیان  مطالب ترتر باشد و کاملتر اس . هر قدر کتاب روشنخداشناسی عالی

کند ولهی در می کردن معرّفی اهلل دمولّف را شناخ . نظر به ِماشود می بکند، بیشتر

 هستند، انسان فهوقمالئکه و ِن فوق  ،ِماد. نبات فوق اس ، حیوان فوق اس  حد

 العیماولو العیم فوق هستند و فوق کلّلواو ، انبیاء فوق هستند،رسل فوق هستنداس ، 

اهلل که نظر عمیق معرفتی و نگر  واقعی متنهی بهه کمهاالت رسهولاس  محمّد )ص( 

 بیشهتر را بهه خهدامعرفه  انسهان  ،امکهان حدّ امکهان و در صهورتظاهرًا و باطنً در 

 کند.می
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هِمْ فهي وَ اْلآفاقِ فِي آياتِنا سَنُريهِمْ»   ،ت مراتبهی داردیاايهن رؤيه  در انفسه 1«أَْنفُسهِ

هر قدر رؤي  و نگر  و بررسی و دقّ  آيهات دالّهات  .ت مراتبی داردیارؤي  در آفاق

 ،معرف  بیشتر اس . ههر قهدر رؤيه  آفهاقی بیشهتر باشهد ،باشد علی اهلل انفسی بیشتر

اسهتدالل او بها  ،ف عرفای باهلل اسه اهلل )ص( که اعرمعرف  بیشتر اس  و خود رسول

 « كُلَّها اْلأَسْماءَ»عرفای باهلل بیشتر اس . ه ابعاد از هم آيات بیّنات رب در کله ادلّ

، هفه  که من حساب کهردمطور نمالئکه آ «كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»بحث ديگر. 

هفه  مرتبهه  ،هسهتند تر هايیناسهماء معرفه  ن )ص( در یمرحله از محمّهد و محمّهدي

ن هفه  مرتبهه یاز محمّهد و محمّهدي ،تر هسهتندتر هستند. از آدم دو مرتبه  هايین ايین

کدام اسماء را؟ عرض کردم « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»عد اوّل تر هستند.  طور؟ بُ ايین

يابهد رتواند دمیحق نیس . حقیقی که انسان به ل حقیق  متص س ،ی نیاسماء لفظ

م دهد، خداوند کمهح نیس ، حقیقتی اس  که بايد خداوند کشف دهد، خداوند تعلی

 .خود انسان اس  زمینه و ه ظرفبکند، البت

اسهماء ايهن ؟ نخیر. اصالً راِهع بهه «ةعلی المالئک ثمّ»« ثُمَّ كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ»

  اولی اس  و  س اين بروز فضیل« مَآدَ عَلَّمَ»کلّها تعلیم الهی راِع به مالئکه نیس . 

اس . شخص آدم، شخص آدم که در ادنهای  اوالی شخص آدم بر کلّ مالئکه ی افضل

نای درِات عصم  اسه  اس . اعالی درِات عدال  و در اد درِات عصم  اس 

را  ادنهیه خداونهد خلیفه ،اسه  اخالقً و... اين آدم کهه در ادنهی ،عقیدتً ،عمالً ،علمً

 و هههاِبرئیل هههاکههه در آنمالئکههه  بههه کههلّ ادنههیه . بهها نشههان دادن خلیفههنشههان داد

دارد  یه فوق  که دي ه برسد به حقیق  محم مالئکه قانع شدند تا ،اس ها میکائیل

 . کنممی به درِاتی که عرض

دم بر مالئکه. استعدادی کهه آدم دارد اوالی آه اين درِ« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»

 را خداونهد بهه آدم« ههاكلّ اسهماء»ی اس  که یتاستعداد و زمینه و ظرف ،اولیه نقط در

هُمْ ثُهمَّ»عهدی. ايهن اوّل. دوم: نهه بَ ،نه دوم ،عد اوّلبه مالئکه نه. نه در بُ« عَلَّمَ»  ،«عَرَضهَ

کهاری نهداريم، در مهتن قضهیه بحهث  «مَّثُه»حهاال بها نیس .  «عَرَضَهُمْفَ» با فاصله« ثُمَّ»

« اْلمَالئِكَهةِ عَلَى عَرَضَهُمْ» نیس . «اْلمَالئِكَةِ مُهُمَلَّعَ»« مهُمَلَّعَ»نه  «عَرَضَهُمْ ثُمَّ» نیمکمی

کهه  را اسهماء ضَرَدرصد را انسهان نهدارد. عَهحقايق صد ضَرَذوات را نبودند. عَ ضَرَعَ

 ،ِهن بهه حقیقه  کهه بحهث آن گذشه . اشهباح، اشباح را ضَرَ. عَاسماء مطرح نیس 
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نه خود حقايق اين اسماء. نه حقیق  اين اسماء کهه  ،نمايی از حقیق  اين اسماءدور

درصهد اسهماء اسه  ثاب  کند. نه حقیق  صدتواند نمی ه راحقیق  مادّ ،قابل نیس 

خلهق  يههدن اسهماء محمکه قابل تعلیم و قابل تعريف نیس ، نه عیون اسماء کهه عیهو

  که الفاظ مطرح نیس ، بلکه اشباح. نشده اس ، هنوز خلق نشده اس . نه الفاظ اس

عد  ندم اسه ؟ بُ ،شودمی به عرض مالئکه گذاشتهاز اين اسماء شود، می چه عرضآن

  .عرض کرديم که عد هشتم اس بُ

قابل عرضه و نشان دادن اس   دورنمايی که قابل نشان دادن اس . دورنمايی که

فهمیدند؟ نخیر  مالئکه« اْلمَالئِكَةِ لَىعَ عَرَضَهُمْ»را  یدورنماي ،مالئکه و غیر مالئکهبه 

 بهراینمايشهی اين دورنما خود ولکن  ،ا را ديديددورنم« هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»

 رقیهقمطلب خیلهی  اس . الحسنی . اسماءدانیدرا هم نمیبلکه اسماء آن  ،شما ندارد

طهور کهه اين اشباح را آن .؟ اشباحد ه کسانی هستن «هُم» «عَرَضَهُمْ ثُمَّ» .دقیق اس و 

اشهباح حقیقه   .خهوانیممی مها داريهم الفهاظ رایم، دانمهی ما  ه اوند عرض کرد،خد

 ،شود عرض کردمی گونه کهديه )ص( و اشباح حقايق موِودات را، اشباح را آنمحم

؟ ولکن در عرض تعلیم بود؟ نخیر. تعلیم خود اشباح بود؟ نخیر. تعلیم اسماء اشباح بود

علی المالئکه  اسماء عرض يح دورنمای دوری را از اشباحِخداوند  ،نخیر. بلکه تعلیم

را، خهود ها اسماء اين« هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ» ه عرضی؟ عرضی که  کنول کرد،

ماءِ»نخیهر.  ،شباح را نه. خود اشهباح را بگويیهدا اسهماء نهه  ؟اسهماء کهدام «ههؤُالءِ بِأَسهْ

 «صهادِقینَ كُْنهتُمْ إِنْ»کنید.  انباءنمايی از اين دورنما اشباح االشباح. دوراسماء لفظی، 

 سُبْحانَكَ قالُوا»]...[  1«لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ» اينکهید در گويمی اگر راس 

الع نداريم. اين اسماء را طشباح را، نه اشباح االشباح را انه ا 2«عَلَّمْتَنا ما إاِلَّ لَنا عِْلمَ ال

معلَّهم خهود  ،«اكُلَّهه»سه  ء ام اسهمااولهی معلَّهه آدم در درِه« اكُلَّه اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ»

 اينکهنه  .کندمی مقادير و مراتب فرق البتهتواند. تا مقداری که می «اكُلَّه»اسماء اس  

مقهداری را ، نخیهر. آدم فهمیهد قمّهه علیها،ها را که دالّات علی اهلل هستند بهر اسماء کلّ

  فهمید.مراتب عصم   به مقدار آدم بودن. به مقدار ادنی فهمید،

اشهباح آن را  ،همان که فهمید ،مراتب عصم  که آدم فهمید همان به مقدار ادنی

هُمْ ثُهمَّ»عرض کرد. ر مالئکه بخداوند   أَْنبِئُهوني» ،«أَْنبِئُهوني فَقهالَ اْلمَالئِكَهةِ عَلَهى عَرَضهَ
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اشهباح نهه،   س حقیق  نه،يعنی اشباح االشباح. « هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني» نیس . «مهِبِ

 ،عیان هم وِود ندارد. لفه  مطلبهی نیسه باأل نیس ، مطلبیاشباح االشباح نه. لف  

ماءِ أَْنبِئُهوني فَقهالَ» ايهن حقهايق راه نماينده نمايند ،اعیان وِود ندارد  إِنْ ههؤُالءِ بِأَسهْ

و  شهداواّلً تعلهیم اسهماء بهه آدم  دور هسهتند   ند مرحله مالئکه س « صادِقینَ ْنتُمْكُ

و ثالالهً  ،يهح  یهیی ،نفهمیدنهددرسه  شد به طوری که  هثانیً عرض اشباح بر مالئک

 اين سه مرحله. .الع بر اشباح االشباح نداشتنداط

در معرفه   درِات عصم  اس  سه فضهیل  حاال مراحل ديگر. آدم که در ادنی

خهالی نهه، معرفه  اسهماء يعنهی ، ولکن معرف  اسهماء  هوو و تواسماء بر مالئکه دارد

 بُعددر اين سه  ،عمل اس  مستوِبعصم  که  عد ادنایرف  دالّات علی اهلل در بُمع

که مستلیم  ،یم عقیده اس تلنای عصم  که مسعد اد. معرف  ادنای به وحی در بُاس 

ترين مراتب عصم  در سه ِهه . و  ايین م عصم  ادنیعد. ترسیعمل اس  در سه بُ

عهد سهوم کهه عهد دوم و عمهل در بُر بُعهد و اعتقهاد دمعرف  دالّهات علهی اهلل در ايهن بُ

 ،مالئکهه بهاالتر اسه  مرتبه از کلّ سه معرف  اس  و اعتقاد اس  و عمل. اين آدم که

  ... اين مالئکه را قانع کرد.اين آدم

 سهه يعنی  هارم،ه ، بعد آدم رسل غیر انبیاء مرتبال  اس مراتب رس دم در ادنایآ

دالّات علی اهلل کهه در  . علم به اسماء اهلل و هارمه مرتب ،تر هستندمرتبه مالئکه  ايین

در انبیهاء کهه  ،مرتبهه  ههاردر رسل باالتر از آدم  ،مرتبه از مالئکه باالتر اس  سهآدم 

در محمّد و  .مرتبه ششالعیم که باالتر هستند در اولو ،مرتبه  نجرسل هستند  از باالتر

 .مرتبه هف ن یمحمّدي

عد اعتقادی ثانیهً عد معرفتی اواّلً و در بُاسماء دالّات علی اهلل در بُ بنابراين معرف 

و ايهن  درِه از مالئکه بهاالتر اسه  هف ن در محمّد و محمّديیعد عملی ثالالً و در بُ

ره و فضهیل  عهدال  و فضهیل  اامّهی به نفهس بشر مبتال ،عجیب اس  که بشر خاکی

 ِهواب آن را عهرض ،کهه سهؤال شهد ابعهاد ديگهری ههم دارد عصم  آدم بهر مالئکهه

؟ مکلّف نیسهتند؟ حاله  مجبور هستند بودن معصومآيا مالئکه در  : ند آياکنیم. می

 نَيَعْصُو ال»حال  ِبری اس ؟ نخیر. مالئکه مکلّف هستند. اگر مکلّف نبودند،  ،هاآن

کنهد، از زيهر نمی فهر  تخلّهف اين که ماندمیمعنی نداش . مالل اين  1«أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ

 ال»غلط اس .  هم اطاع  کردن ،هم تخلّف کردن ندارد. . معنیشود ای ما ِمع نمی
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 اسه ، منتهها اوکه امکان عصیان در گويند کسی میبه  نسب « أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ يَعْصُونَ

هها تکلیهف آنمنتهها ب عدم عصهیان اسه . مالئکهة اهلل مکلّهف هسهتند. عصم  موِ

ی ورنی، دارند مضادی ورنیمالئکة اهلل  اينکهبرای اس .  را؟  تر از تکلیف انسانسبح

دارند  مضادی يح نیرو ،طابق عقیده و علمرفة اهلل و اعتقاد باهلل و عمل ممع مضاد با

  اس . یشهوات عقل نیرویاين و 

شههوات عقلهی دارد، ههم شههوات ِسهمی. درسه  اسه  کهه  انسان ههم بنابراين

رِحهان دارد. ی نسهنوعً درصهد شههوات ِ ولکن ،تر اس شهوات عقلی احیانً قوی

، ، بهه عمهل ِنسهی بهدنیبه استراح  بدنیبه أکل، به شرب، ابتالی انسان به ِسم، 

 ان را مبهتالصوری و دم دسه  و ظهاهری اسه  کهه زيهاد انسه ئاتالت، ابتاين ابتالئا

کند. می به فسق نیديح ،کندمی بیرون کند، از ايمانمی زياد از عدال  بیرون ،کندمی

عهد ولکهن در بُ ،بنابراين درس  اس  که شهوات عقالنی هم شهوات بسیار قوی اس 

 ولکن شهوات ِسمانی زيادتر اس . ،درون و درصد آن کمتر اس 

. گرفتاری داردصم  آدم اس . آدم دو تر از عکه خیلی آسانبنابراين عصم  مالئ

بلنهدی برهر، ديگهری از دو شهما از يهح گويهد: سواری میمالل کسی اس  که در اسب

ابهتال  تر اسه ، دو هرد، سهخ از دو بلنهدی می اينکههتر اس ؟ کدام سخ  ر،بلندی بر

انحرافهات روحهی و ههم شههوات و  شههوات و ههم .انسان دارای دو ابتال اس  ،دارد

عصهم  در  .ِسمی. بنابراين عدال  در انسهان فهوق عهدال  مالئکهه اسه  تاانحراف

 انسان فوق عصم  مالئکه اس . 

يعنههی محمّههد و  .شههودمی درِههه  هههارده ، دوبلهههدرِههه هفهه بنههابراين در ايههن 

عهد درِه طبق عهدد معصهومین )ع( فهوق مالئکهه هسهتند. در بُ  هاردهن در محمّديی

عهد اينکهه بُ درآن کهه از آدم تها خهاتم باشهد و  هگانسههدر مراحهل  ،اولیه درِ هف 

ابهتالی روحهی  ،ابتالی ِسمی دارنهد  دو ابتال دارندها ص( اين)محمّديین  محمّد و

مالئکهه ابهتال  ، شیاطین به مالئکه راه ندارنهد.ندارند ه ابتالی به شیاطینمالئک. دارند

 ،دل يا معصهوم يها غیهرهای عان و انسانیولکن محمّد و محمّدي ،ندارندها به شهوانی

ابهتالی برونهی. ابهتالی درونهی روحهی کهه  ،درونی یابتال ،نوعان دارندبه هم یابتال

ابههتالی برونههی ِسههمی کههه مالئکههه ندارنههد. ابههتالی برونههی  ،مالئکههه شههريح هسههند

 کننده. ل و گمراه و گمراهو مض ضالبا اشخاص منحرف و  اشخاصی که

خیلهی  ن )ع(اء الحسنی بهودن محمّهديیضیل  و اسمبراين درِات عصم  و فبنا

 ما الفهاظ را درآورديهم« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ». باالتر اس  خیلی خلیلی از مالئکه
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سؤال: خوب « صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ اْلمَالئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ»

خهالف  کذب ههم کهههستند؟  کاذببکنند،  س  هؤالءبه اسماء  باءاننتوانستند ها اين

امهروز  ،يهن را روز گذشهته عهرض کهرديم. اعصهم تا  هه رسهد خهالف  عدال  اس 

دانهد می گويهد ومی يح مرتبهه انسهان دروغ کنیم که کذب  ند نوع اس  می تکمیل

سهان بهر . انواقهعبهر خهالف  يعنهی  هون دروغ گفهتن حرام اس ،اين  ،گويدمی دروغ

بر خالف واقع اسه .  داند بر خالف واقع اس . گمان داردمی گويد ومی خالف واقع

 ،دهداحتمال نمیگاهی  اس . درکات دروغ هااين احتمال دارد بر خالف واقع اس .

دُ» های قبلهی ون انسان .بیندبر حسب ظاهر  نین می ،بیندطور میاين  وَ فیهها يُْفسهِ

ها ههم در بیهنش سهطحی ظهاهری منههای وحهی ودند  س اين انسهانب «الدِّماءَ يَسْفِكُ

  دارند.، بلکه تساوی هم دنو فضیل  ندار هستندهمان 

احتمال،  سومظن،  مدوخالف واقع، اوّل يقین بر ه مرتب  مرتبه بود  هار کذب س 

توانهد نمی ظاهراحتمال عادی عقاليی در سطح نظر  .دهداحتمال نمی م: اصالً هار

غ عهد سهوم دروبُ ،عهد دومبُ ،عهد اوّلکسهی کهه در بُ .اين قاصر اس  ،اقع باشدخالف و

علهم دارد خهالف واقهع اسه ، تقصیر فهرق دارد.  درکاتولو  ،اين مقصّر اس  ،بگويد

 اطمینهانتها  ،احتمال دارد دروغ کمتهری ،ظن دارد دروغ کمتریاس ،  دروغ حسابی

ولهو در اطمینهان  ،اسه  واقهعوافهق ولکن اطمینهان دارد م گويد،نمینداشته باشد که 

عهن  یاگهر خطها .خطای تقصیری نیسه  ،خطای قصوری اس  .خود خطا کرده اس 

 ،اين کهاذب اسه  طور ببیند،را اين واقعبنابراين  ،داند که نداندنداند و ن ،قصورٍ باشد

از ايهن  ولی کذبی که منافی با عدال  و عصم  باشد نیس . بنابراين اين هم ِهواب

 مها إاِلَّ لَنا عِْلمَ ال سُبْحانَكَ قالُوا» کند.می کاذبها را اين« صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ» سؤال که

 1.«اْلحَكیمَ اْلعَلیمُ أَْن َ إِنَّكَ عَلَّمْتَنا

لِمَها  نَهاعَظِهیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِيمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ َِنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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