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 اسماء تعلیم مراتبو  مراحل
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

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

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

مائِهِمْ أَْنبِههْئهُمْ آدَمُ یهها قههالَ*  اْلحَكههیمُ اْلعَلههیمُ أَْنهه َ إِنَّههكَ عَلَّمْتَنهها مهها  أَْنبَههأَهُمْ فَلَمَّهها بِأَسههْ

 مها وَ تُبْدُو َ ما أَعْلَمُ وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَكُمْ أَقُْل لَمْ أَ قالَ سْمائِهِمْبِأَ

  1.«تَْكتُمُو َ كُْنتُمْ

 با افکاری که ما مجدّدًا و در اوقات مختله اس  که به طور متسلسل  هاییبحث

کنیم می بحث دیروز را عرضه . دنبالآیدمی به دس  االرضبر مبنای خالفة  کنیممی

دارای مراحل « كُلَّها اْلأَسْماءَ»این کنیم. می و بعد در ضمن مطالب ِدیدی را هم بیا 

مقصهود اسهمائی اسه  کهه بها تعلهیم الههی « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»و مراتبی اس . 

نند اسماء لفظیه، اسماء گردد. اسمائی که بدو  تعلیم الهی حاصل باشد مامی حاصل

 ای که بدو  وحی و بدو  مقام عصهم  بهه دسه عینیه، اسماء ظاهره و اسماء باطنه

که اگر « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»تحصیل حاصل اس . پس اسمائی که ها آ  ،آیدمی

بهه امهر اسماء االسماء را توانس  نمی دانس  ونمی کرد آدمنمی خداوند به آدم تعلیم
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شهود نیسه .  هه می فهمیده د، این اسمائی که من دو  وحیانباء کن مالئکه الهی به

اسماء ظاهری باشد و  ه اسماء باطنی باشد،  ه اسماء داللی باشد و  ه اسماء غیهر 

مخلوقهاتی کهه در عهالم هسهتند بها مراتهب داللی. اصوالً اسمائی کهه در عهالم هسه ، 

عهد تمام ایهن اسهماء دارای دو بُ ،ًا، حقیقتًاحمًا، عینًا، شبلفظًا، عل ،که دارند گوناگونی

عهد اسهماء بهود  عهد دیرهر اسهماء هسهتند. بُعد اسهماء نیسهتند و در بُهستند. در یک بُ

 س . العالمین اعد دالل  بر رببُ ،کائنات عالم

ق ئهایهن خالالعهالمین بها درِهات گونهاگو  نشهود، ق بهر ربئاگر استدالل به خال

از خداونهد  و  مراد از اسماء تمیّزها و مقامات و کمهاالتی اسه  کهه  ،تنداسماء نیس

بیا  فرموده و این کماالت در معرفه  اسهماء لفظیهه و اسهماء ارضی ه برای این خلیف

استدالل شود بر خدا ها آ ه و اسماء عینیه بدو  اینکه به وسیل اء شبحیهعلمیه و اسم

اسهماء نیسهتند. هها این ،داشته باشهندبر خدا ل ثَآی  و نشانه و مَو بدو  اینکه حال  

عهد کهل  ابعهاد اسهماء در بُ ،شهودمی خارج« كُلَّها اْلأَسْماءَ»عد از اسماء که از پس یک بُ

، عهالم بهه معهانی هسهتند، عهالم بهه کسانی که عالم به الفاظ هستندعدم دالل  اس . 

ارنهد، علهوم شهیمی و هسهتند، علهوم تجربهی دأعیُن هستند، عالم به اعیا  موِهودات 

ر ایهن علهوم. ذریعهه نیسه  و توق ه  دارنهد د امها ،فیزیک و پزشکی و  ه و  ه دارند

 بههذریعهه و وسهیله  ها دارند، اط العات دارند،به آ  علموسیله نیس  این اشیائی که 

از اسهماء بهود  خهارج هسهتند.  هو  هها این ،عنوا  آی  اهلل و دالل  علی اهلل نیس 

اسهماء فیهیل  معنهوی  آ  علم بههِا مورد تعلیم قرار گرفته اس  که ناسمائی در ای

 اس ، فییل  ایمها  اسه ، فیهیل  ربّهانی اسه ، علهم اسهمائی کهه فیهیل  ربّانیهه

 االنسهالسل  مهن  نعمّاالرض فی »اس  آورد و مقتیی استخالف انسا  ِدید می

استدالالت اسماء علهی اهلل عد داللی. گر ه در کل  ابعاد اس  در بُ اسماء این «اآلدمیّة

شها  اسهماء اهلل بایهد درِاتدر کهل مراتب خالئهق اهلل کهه  فعالً کل اما ،مراتب دارد

بلکهه در مهورد دالالت  ،مهورد بحهث نیسه اصهالً عد غیر اسماء اهلل بود  در بُ ،باشند

 بود.  اخراجعلی اهلل اس . این یک 

درِات گوناگونی که خالئهق اهلل عد دالالت گوناگو  با نظرات و در بُ :دوم اخراج

داریم، مثل ادنهی  1«اْلأَعْل  اْلمَثَلُ لَهُ»که مثل اهلل هستند،  ،که اسماء اهلل هستند ،دارند

مهراد « كُلَّهها أَسْماءَ»عد دالل  علی اهلل آیا بر خالئق در بُ ، کلداریم، مثل اوسط داریم
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 آدَمَ عَلَّهمَ»هستند. آدم قبهل از « مَعَلَّ»مراد هستند که نیازمند به  هاییهستند؟ خیر. آ 

آدم انباء کند به اشباح این اسهماء، عهارف بهه ایهن  اینکهمالئکه قبل از « كُلَّها اْلأَسْماءَ

عهد عد دالله  علهی اهلل نیسه .  هو  بُاسماء اهلل در بُ . بنابراین مراد کلاسماء نبودند

عد بعید اس  کهه اسهمائی کهه که بُعد قبلی بُ هالبتعد اس . دالل  اسماء علی اهلل دو بُ

 اس .  1«أَعْمَْتهُ إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ»شود مینها استدالل علی اهلل به آ 

هها این ،اسمائی که منظر هستند، قائمه هستند، برای معرفة اهلل وسیله هستند اماو 

سهماء اسهتدالالت بهه ایهن اعد که با مراتب و درِهات عد هستند؛ یک بُدارای دو بُهم 

وحهی نیسه . اگهر وحهی رسهالی و  به دو  وحی در آ  وِود دارد، نیازمندامکا  ما

استدالل این اسهماء بهر حسهب درِهات و مراتهب  ،وحی نبوّتی و وحی عصمتی نشود

مکل فهین اسه ، ه نظرات بصری و نظرات بصیرتی موِود اس . بلکه این تکلی  عامّه

در ابعادش نظهر کننهد،  یهش، در آیات آفاقدر ابعاد یهمکل فین باید در آیات انفسه عامّ

 بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِ ْ»دق   کنند، تفک ر کنند تا مزید بر معرف  علی اهلل شوند. 

 ،را که بعیی خیال کردنهد تسهبیح تکهوین کهونی اسه  2«تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُو َ ال لكِنْ وَ

بیحَهُمْ تَْفقَهُو َ ال لكِنْ وَ»خیر تسبیح اختیاری اس .  یهک « تَْفقَهُهو َ ال»عهد ایهن بُ« تَسهْ

 یعنهی ،اسه « تَْفقَهُهو َ»عهد عد دیرر کهه بُعد دیرری اس . بُبُ« تَْفقَهُو َ»عد عد اس ، بُبُ

انسها  کهه  یعنهیاسه ؛ تکلیه  عد امکا  اهلل در بُ ئقامکا  استدالل علی اهلل به خال

ل به آیات درونی و آیات برونی. انسا  بایهد شود از استدالنباید مجرّد ب ،مکل   اس 

عهد اسه  و آیهات به آیات درونی و آیات برونی اسهتدالل کنهد. آیهات درونهی  نهد بُ

عد اس . استدالل به آیهات درونهی و آیهات برونهی کنهد تها مزیهد بهر برونی هم  ند بُ

یهن مثل هث در امکل فهین  .بشود ی معرف  و تا مزید بر اعتقاد و تا مزید بر عمل و عبود

 دارند. هستند با درِات و مکاتبی که 

ماءَ»بعید هسهتند و از « كُلَّها أَسْماءَ»از خالئق اهلل که از  اوّلعد بُ خهارج « كُلَّهها أَسهْ

ولکهن  ،ریهب هسهتندقعهد دوم کهه اس  که به عنوا  دالل  نیستند. بُ ییهاآ  ،هستند

در هها آ  موِوداتی که استدالل بهه آ  ،یستندن« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»مشمول به 

ن ههم داخهل ایه ،امکا  و اسهتعداد مکل فهین اسه  منههای وحهی خور فهم و در خور

خواهد  هه کهار؟ می «كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»اگر این داخل باشد  اینکهنیس . برای 
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و ِن و کل مکل فهین، آنچهه انسا  و مالئکه  ،داند و باید بداندمی تعلیم آنچه را بشر

ممکن اس  علم ندارد ولی باید علهم داشهته  ،را علم دارند و یا باید علم داشته باشند

باشد. آنچه را علم دارند بالفعل در استدالل به خالئهق اهلل علهی اهلل و آنچهه را علهم 

نیازمند به تعلیم نیس . آنچه را علم دارند تحصیل حاصهل اسه  و آنچهه  ، ایندارند

شهخ  مکل ه  بایهد  اینکهبرای  ،خود اس ا علم ندارند و باید علم داشته باشند بیر

معرف  به  1«فَمُالقیهٍ كَدْحًا رَبِّكَ إِل  كادِحٌ إِنَّكَ اْلإِْنسا ُ أَیُّهَا یا»باشد. کادح « إلی ربّه»

 شود تحصیل کرد. می ر اثر کدح اس . کدح در حاصل اس  یا در آنچهدربوبی  رب 

انسا  در اسماء اهلل یعنی در خالئق اهلل که باید فکر کند، دق   کنهد، نظهر راین بناب

ایهن در  ،العهالمین حاصهل کنهدهر ه بیشتر و بیشتر معرف  به رب کند، کاوش کند تا

تکلی  اس .  ه بداند ضروری اس  و  ه ندانهد نظهری اسه  و  ،دو  عصم عد مابُ

عهد عهد سهوم؛ بُاس . بُ« کُلَّهَا»ارج از اسماء عد از اسماء خباید تحصیل کند. پس این بُ

اوالی عصهم  و ه عهد نقطهعد عصم  یهاد کهرد، در بُشود در بُمی سوم اسمائی را که

شود حسهاب می عددر آ  بُ ،اس  اوّلاوالی عصم  که از نظر انسا  اخیر آدم ه درِ

دو  ل دالالت علی اهلل کهه در مهایعنی ک« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ«. »عَلَّمَ»یعنی  ،کرد

شود بهه دسه  آورد. گهاه ایهن می راآ  ه ولکن زمین ،شود به دس  آوردنمی عصم 

داشته  باید زمینه ،عد عصم  زمینه ندارد که هیچاستدالل به خالئق اهلل علی اهلل در بُ

قدر کاوش کهرده اسه ، کوشهر کهرده اسه ، دق ه  کهرده  باشد. زمینه این اس  که آ

ا عمهل و عقیهده نظر با سَر و سِر کرده اس ، نظر با علم و فکر کرده اس ، نظر ب اس ،

 بیشهتر، بهتهر، دو  عصهم  تها هر ههعد مانیروهای مکل   در بُ کرده اس ، بسیج کل

البتهه عصهم  اسه . ه اش زمینهاخیهرهه . آ  مرحلهگهرددتر خداشناس تر، نورانیکامل

سه . بلهه، زیاد کهاوش کنهد معصهوم انه هر که درصد عصم  نیس .  و  صده زمین

گردند که می علمًا، معرفتًا، عمالً حاصل اوّله کنندگا  درِشاز میا  کاومعصومین 

عصم  را ه ش عموم مطلق اس . هر که معصوم اس  زمینوبین عصم  و بین این کا

ههر  به عکس؛ آنکهبا کدح بسیار عالی بشری و ِن ی و مالئکی ایجاد کرده اس  و نه 

 ،آورده اسه  دسه عهد اعهالی سهعی و کهدح و ِهدّی  بهه عصم  را در بُه مینکس ز

 شود. ب حتمًا معصوم
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آ   اوّلعهد المین کهه بُالعهرباستدالل به اسماء بهر  ،علم به اسماءه بنابراین مرحل

دو  عصهم  خهارج عد سوم عمل اس  در مهاعد دوم عقیده اس  و بُمعرف  اس  و بُ

تعلهیم خواهد  ه کار؟ می «عَلَّمَ وَ»خارج اس   اگر« كُلَّها أَسْماءَاْل آدَمَ عَلَّمَ وَ» از اس 

بهالوحی  اوّلتعلیم الهی بالوحی اس ، به مالئکهه بهالوحی اسه . بهه آدم  دارد.الهی 

دو  اسهماء را شهامل ماه بنابراین مرحل ،معصوم هستندها اس  و آ   و  نبیاس ، 

 و  اسماء یها اسهماء شههود هسهتند یها  ،باشد «اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ»ولو  ،نیس 

خالئق ظاهری دارند و باطنی دارند. با حس و لمس و سمع منتها اسماء غیب هستند. 

ماواتِ غَیْهبَ»این را فهمید،  خالئقشود ظاهر می و بصر و سایر وسائل ظاهری  وَ السهَّ

ن داللههی نیسهه . ولکههن بههاطن موِههودات، بههاطن بالفعههل موِههودات، بههاط« اْلههأَرْضِ

موِودات، باطن بالفعل موِودات که حقیق  موِهودات اسه ، ملکهوت موِهودات 

 ،المین اسه العهرباس  و باطن داللتی موِودات کهه دالله  بهاطنی موِهودات در 

کنیم مهی کنیم بر باطن، استدالل به باطنمی  رونه اس ؟ ما استدالل به ظاهرها این

علیا اس  ه عد عصم  مرحلولکن در بُ ،عصم عد مادو  المین در بُالعرببر ربوبی  

موِهودات در ههای یعنهی دالل « كُلَّهها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»باالتر اس . پس ه و مرحل

داند. نه مالئکهه، نهه آدم، نهه نمی ،خدا نباشد« عَلَّمَ»العالمین که اگر عد باطنی بر رببُ

 ِن و نه سایر مکل فین. 

 نقطههبرای آدم که « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»ا که خداوند با بنابراین این مقامی ر

این مقام برای غیر آدم نیس ؛ یعنی کسانی که مها دو   ،عصم  اس  اوّله اولی و پل

اوّلین حرفی اس  که سابقه ندارد.  ،کنممی عرضاولین بار اس  این حرف را مقام... 

اسه  و پیهاده شهده  متمثهلکه  1«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي ِاعِلٌ إِنِّي»این خالف  ارضی که 

 مَآدَ لَّهمَعَ» اینکههبرای  ،معصومین نیس  غیردر  ،اهلل صفی آدماولی در ه اس  در نطف

آدم نیازمنهد بهه خداوند این اسماء را به آدم تعلیم کهرد.  «آدَمَ عَلَّمَ»که نیس . « یهنِبَ وَ

اگهر مقهامی را بهه  اوند بهرای او درسه  کهرد.این تعلیم را خد این تعلیم بود که ظرف

علیها ه علیا اس . احکامی که مربوط بهه مرحلهه مقام برای مرحل ،نداهعلیا داده مرحل

 تر نیس . پایینه مرحل اند،را به او داده اس  که این احکام

های خواهد استحقاق خالفة االرض آدم را نسهب  بهه نسهلمی ِا خداونددر این

تعلهیم ؟ اگر اثبهات بها صهرف به  یس  اثباتکند.  ثاب ها انسا ه دشمنقرضه گذشت
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 اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»پس از  بود؟« اْلأَسْماءَ آدَمَ» پس  را ،اسماء اس  به غیر معصومین

 :دو دسهته هسهتندها خلیفهه نیسهتند. انسها ها انسا  آوریم که کلمی به دس « كُلَّها

هها هسهتند. اینهها این ،محمّدیهه علیهایه آدم تها درِهه یک دسته معصومین از درِه

در آیهات  هم خواهم نفی خالف  غیر کنیم. خالف  غیرنمی هستند که خلیفه هستند.

خالف  فقط اثبات خالفه  معصهومین انسها  اخیهر و ه این آی اما ،ثاب  اس  یدیرر

در  هه  ،اسهماء راه آدم همه هبه« كُلَّهها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ» و   ،کندمی نسل اخیر را

در  عد باطن که مکل فهین مکل ه  هسهتندعد ظاهر، نه در بُعد عصم ، نه در بُعد؟ در بُبُ

 ،شهودنمی عد باطنی که اگر وحی الهی نشودبلکه در بُ ،عصم  به دس  بیاورند دو 

یک وحهی درونهی اسه  و یهک وحهی برونهی اسه . وحهی  ؛ و  ما دو وحی داریم

 ،دادهبه انسا  طرت و عقل و فکر و وسایل دیرری اس  که خداوند درونی استعداد ف

با این استعدادها استدالل کند به خالئق اهلل علی اهلل که معرفة اهلل، کهه اعتقهاد بهاهلل، 

 اولی اس . ه حاصل شود. این مرحل هلل عملکه 

ماءَ آدَمَ عَلَّهمَ وَ»ِا مراد اس  ثانی در اینه پس مرحل آ  اسهمائی کهه  «كُلَّهها اْلأَسهْ

. فهرض کنیهد ِمهادات، نباتهات، حیوانهات، نیز نباشهند« هُم» هستند. بله، اسماء« مهُ»

اط الع و علم  دارای مراتبی اس ، هاآ به  العاطموِودات عالم، ه ها، اِن ه، همانسا 

ملکهوتی،  العاطیکی  دارای مراتب اس ؛ -کنممی این را مقدّمه عرض-به موِودات 

دو  علهم ملکهوت شهیء مطلهق علهم لق اس  و علم مهاشیء، علم مط علم به ملکوت

و معصهومین، ولکهن علهم مطلهق  اس . مطلق علم را دیررا  دارند، از غیر معصومین

ترین اشهیاء علم صددرصد و علم مطلق به ملکوت و حقیق  کو هک نیس .طور این

اهلل  ر بهمنحص اسمی اس  کهولکن  ،اسم اس هم  اینداشتن در انحصار خدا اس . 

خهود  راِهع بههعلهی اهلل نهداریم  هو  خهدا  ، ولهی مسهتدلاس . دال  علی اهلل اسه 

مهادو  علهم  بلکهه ،و غیر خدا هم علهم مطلهق بهه اشهیاء ندارنهد خواهدنمی استدالل

مربهوط بهه  اشمرحلههعهد اسهتدالل یهک دو  علم مطلق به اشهیاء در بُمطلق اس . ما

علهی »اسه  دیرر مربوط به غیر معصومین  هو مرحل« علی درِاتهم»معصومین اس  

 «. درِاتهم

 ]سؤال[ -

شامل همه بشود. شهامل ذوات ِمهادات و نباتهات و فرموده، برای اینکه اسماء  -

درِات دارند. مهثالً  معصومین و غیر معصومین، منتها ،عقالحیوانات و شامل ذوات 

 ، ر حیهوا  بهاالتر اسهدر نبات بهاالتر اسه ، د ،بر ِماد یک مرتبه اس  علم و اطالع
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در هر موِودی هر قدر کمالر بیشهتر  و اطالععلم  انسا  باالتر اس ، ِن قبل اس .

 و اطالعاس . هر قدر کمال موِود بیشتر باشد، علم  آ ، کمال زیادتری به باشد علم

هر قدر  1«إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ»داللی نه ه منتها در موضع و زمین ،کمال بیشتری اس  ،به آ 

مادامی که آی  نباشهد و  ،فیزیک قوی بشود و علم فیزیکی به اشیاء و مواد زیاد باشد

ه معلهوم آ  بهه وسهیلنیس . علمی اسم اس  که  اسم ،این علم ،دالل  بر خالق نباشد

 علم دالل  علی اهلل کند. 

اشهند. اسهماء نب« مهُ»باشند،  ه « مهُ»تمام اسماء باشد، اسماء  ه « كُلَّها اْلأَسْماءَ»

 ِا مراد اس العقول در اینالعقول. هم اسماء ذویالعقول باشند، اسماء غیر ذویذوی

ماءَ»العقههول العقههول. اسههماء غیههر ذویهههم اسههماء غیههر ذوی و ، اسههماء «كُلَّههها اْلأَسههْ

اسهماء  کنیم کههمهی آیهه اسهتفاده لفه به دو دلیهل از دو پس «. عَرَضَهُمْ»العقول ذوی

عهد عصهم . در بُ ، منتها در  ه بُعهدی؟العقول همه مراد اس و غیر ذوی العقولذوی

شهناختن، مطلهق شهناختن  شناختن حجر، شناختن شجر، شهناختن مطلهق نهه، مطلهقِ

عد عدال  اس  و عد عصم  اس  و یک شناخ  در بُیک شناخ  در بُدرِات دارد. 

اسه ، اسهالم متهر از عهد کاسه ، در بُ اسهالمعد عد ایما  اس ، در بُیک شناخ  در بُ

 کند. می طبعًا فرق داللتیدر ابعاد های شناخ 

عهد اشهیاء عهالم شهود. یهک بُمی عد خارج ند بُ« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»بنابراین 

ثل بود ، بهه ، به عنوا  مَی العقول که به عنوا  اسمائالعقول و  ه غیر ذوی ه ذوی

عد دوم به عنهوا  دالله  منظهور بُ .شوندها خارج میاین، عنوا  دالل  منظور نیستند

ایهن ههم  الزم اسه ؛حاصل اس  و یا باید مکل   حاصهل کنهد. عصهم   اما ،هستند

 أَسْماءَ»، «كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ» :عد سوم خارجاین دو بعد خارج اس . بُ ،خارج اس 

آ  دو این هم خهارج اسه . خاک. ه ذرّ لم مطلق به ملکوت اشیاء ولوعد عدر بُ« كُلَّها

عد وقتی اس  که اشیائی کهه دالله  علهی اهلل دارنهد، هستند و این بُ اوّلعد بُ دو عد،بُ

در علم مطلهق، صددرصهد کهه علهم بهه ملکهوت باشهد و علهم ملکهوت بهه طهور کل هی 

ماءَ آدَمَ مَعَلَّ»خارج اس . پس « كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ»این از  ،خدا اس انحصار   اْلأَسهْ

عهد اسه . دالالتهی کهه ممکهن اسه ، دالالتهی کهه نسب  به کل  اسماء در این بُ« كُلَّها

« كُلَّهها أَسْماءَ»پس  وحی.عد شود حاصل کرد مرر در بُنمی حاصل نیس ، دالالتی که

 أَسْماءَ»الثًا اس ، ث« مهُ» اصیل آ هستند، ثانیًا محور « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ» اواّلً
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ولهو ادنهای  ،عد دالالت علی اهلل اسه  کهه محتهاج بهه مقهام عصهم  اسه در بُ« كُلَّها

 درِات عصم . 

  ]سؤال[ -

تی اسب، شتر، معرفه  و شهناخ  حزید، عمرو،  حتی« كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَوَ » -

نِ بهاطن، تها بهه ملکهوت ]...[ ظاهر، باطن، باطعالم و ِمادات عالم مراتب دارد.  مواد

 كُهلِّبِ»ید علم اس  و یهد قهدرت اسه . یهد علهم حهق  1«ءٍشَيْ كُلِّ مَلَكُوتُ بِیَدِهِ»برسد 

عهد علهم و ر دو بُدنهایه  صددرصد بیه ید مطلق« ءٍشَيْ كُلِّبِ»و ید قدرت حق « ءٍشَيْ

 کل ها کههیاء اش ،تعبیر اسماء شده از آ قدرت در انحصار خدا اس . بنابراین اشیاء که 

اسه  و « عَلَّهمَ»بعیی از ابعاد آ  خهارج از  ،اس  که خالئق کل ها اس  «كُلَّها أَسْماءَ»

اسه   هو  شایسهته نیسه ، « عَلَّمَ»خارج از  که اس . بعیی« عَلَّمَ»بعیی داخل در 

حصول دارد، یا محال اسه .  تکذیب و  حاصل اس ،  و  امکا  حصول دارد و 

الت و دالالت علهی اششهیاء بقهولط مطلهق کهه نیازمنهد بهه علهم محال اس  که استدال

درصد بر ملکوت کل ی صده کند. گاه احاطمی مطلق اس .  و  استدالل بالدّلیل فرق

اشهیاء عهالم دلیهل اهلل ه خهدا اسه . همه بهه محتهاجکند کهه می دلیل دارد و استدالل

درصهد د ملکوت کهه علهم صدعآیا در بُ ،شا علی اهلل با مراتبه ولکن این ادل  ،هستند

يْ بِكُهلِّ»آ  ه درصهد اسه ، نتیجهصد قهدرت درصد به شیءعلم صده اس ، نتیج  ءٍشهَ

علهم مطلهق ه قی  اس . نتیجلآ  خاه اس  و نتیج «رٌقَدی ءٍشَيْ كُلِّ عَل »اس ، « عَلیمٌ

این اسم، این اسهتدالل، ایهن دلیهل خهارج اسه . دو  ،قی  اس خالو قدرت مطلق که 

م نیس . پس یا اسم نیسه  خهارج قبلی هم که اسعد . بُدلیل هم خارج اس  لاوّعد بُ

ه حاصهل اسه ، یها اسهم اسه  خارج اسه  که ، یا اسم اس «إِلَیْهَا أَبْصَرَ مَنْ» اس  که

یا اسم اس  خارج اسه  محهال اسه ، یها اسهم اس ،  تحصیلبه  مکل خارج اس ، 

ماءَ آدَمَ عَلَّهمَ»در قسم اسهم داخهل  پنجاس  داخل اس . آ  اسمی که از  « كُلَّهها اْلأَسهْ

اسه  کهه از  ههاییعملاس  و آ   هاییآ  استدالالت و آ  علوم و آ  معرف  ،اس 

م هم معل م مالئکه بهود در اشهباح اس . آدشود که آدم می اوالی عصم  شروعه نقط

 . اس  و عرض خواهیم کردکه بحث بعدی 

آدم  ذریههاز العزم رسهل و انبیهاء و اولهو غیهر آدم و کاله اسه .سر مها بهی بنابراین

عهد؟ در در  هه بُ« خَلیفَهةً اْلأَرْضِ فِي ِاعِلٌ إِنِّي»نیستند.  «فی االرض خلیفةً» مشمول
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هُمْ ثُهمَّ كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»عد بُ شهأ  غیهر معصهوم نهه شهأنًا، نهه فعهالً، نهه « عَرَضهَ

انی که بالفعل معصوم هستند یعنی زمینه و نه بالفعل عصم  دارد. کس ،عصم  دارد

 غَیْهبَ أَعْلَهمُ إِنِّهي»اسه  کهه « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ»ظرف استدالل به اسماء را که 

اند تا این زمینه صالحی  و قابلیه  و این زمینه را حاصل کرده« اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 را حاصل کرده اس . « هاكُلَّ اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»لیاق  

قدم علم استداللی،  قدم باید بردارند.ل اک إلی اهلل، سه عد مراحل دارد: سُاین سه بُ

 ،ین هس متکل فه هم از برایاین سه قدم  .قدم عمل ،عقیدهاستدالل به آیات اهلل، قدم 

ماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»آ   اوّلاس  که قدم  ِانایولکن سه قدمی که در   ،اسه « كُلَّهها اْلأَسهْ

آدم های بچّههآدم اس . تا آدم نباشد... آدم شخ  اس ، ما ههیچ کهدام آدم نیسهتیم، 

ادنههای ه اوالی عصههم  و نقطهه کهه شههخ  آدم نقطههسهتیم. تهها شهخ  آدم نباشههد 

« خَلیفَهةً اْلهأَرْضِ فِهي ِاعِهلٌ إِنِّهي» نباشد خالف  نیس .او تا  ،رسال  و عصم  اس 

ترها از ادریس و یونس و نوح و ابهراهیم و موسهی و و آدم خلیفه  ه کسی اس ؟ آدم

  .)ص( دمحمعیسی و 

علم و اط الع به وحی، علم و اط الع  اینکه؟ برای «عَرَضَهُمْ ثُمَّ»: فرمایدمی پس  را

ِهن، ِماد، نبات، حیهوا ، ه بر آی  بود  اشخاص بالوحی دارای مراتبی اس . مرحل

علیا هستند، معصومین ه سا  اعلی که معصومین درِانسا ، مالئکه و انسا  اعلی. ان

 هرا  ،«عَرَضَهُمْ»و لذا فرمود:  محمّدیین هستند،  و  که صد آمد نود هم پیر ماس 

ت اس ، نباتهات اسه ، ِمادا اگر عرض کل اسماء اس ، عرض کل ؟نفرمود «عَرَضَها»

عام و دلیل خاص یل دل ،باید بفرماید. با دلیل دیرر بفهماند« هاضَرَعَ»حیوانات اس ، 

بهرای  ؟«هُهم»فرمهود: « هها»فاصله بعهد از هم موِود اس .  را بال« هُم»ها که در این

علهی اهلل بهالوحی و ها العقول که دالل  آ ، اسماء ذوی«اسمائهم»، «هم»وقتی  اینکه

از دالل  حیوا ، دالل نبات، دالل  ِماد،  ،«مهُ»به غیر وحی ادل اس  از دالل  غیر 

بهه آدم اسه  خداونهد  فیهیل  موِهب بنابراین عمهق اسهماء کهه ،هستندها ین و  ا

درصهد بهه آدم تعلهیم )ص( را صد یهتعلیم کرده اس ، ولی  قدر؟ آیا حقیق  محمّد

االشهیاء  ملکهوت» یهه کههمحمّدملکوت حقیق   داند.نمی خود محمّد هم کرده اس ؟

صددرصد حقیق  کل  یه که محمّددرصد و ملکوت حقیق  اس ، حقیق  صد« کل ها

،  یسه  دانهد واقعهًا ِسهم اونمی محمّدخود  داند،نمی هم محمّداالشیاء اس  خود 

و ایهن  مسهاوق اسه  بها قهدرت مطلقههدرصهد روح او  یس ،  و  علم مطلهق، صد

تر. ملکوتی که امکا  بلکه ملکوت پایین ،ملکوت مراد نیس  آ به خدا اس .  منحصر
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ر نهدارد ای که به اهلل انحصهاد، ملکوت حقیق  محمّدیهفهم دارد، امکا  دریاف  دار

علهی اهلل  هها، معرفه  بهاالترو معرفه  آ هها استدالل بهه آ  ،و درِات و مراتب دارد

هلل اسه  و عبهادت بیشهتر هلل تر االتر باهلل اس ، پهس عمهل قهویپس به اعتقاد ب ،اس 

 . خواهد بود

عهرض الحقیقهة المحمّدیّهة الممکنهة »آیها « مْعَرَضَهُ»در بحث  منتها .«عَرَضَهُمْ ثُمَّ»

حقیق  محمّدیه را باید علی بداند، فاطمه بداند، حسهن  آدم؟ خیر، به« علیهااالطالع 

یه که ملکوت محمّدی  اس ، محمّدبداند، حسین بداند، محمّد بداند. حقیق  علیای 

  ننهد. پهس آها باید بدابه حق دارد، این را خود آ دو  ملکوت مطلق که انحصار ما

«. كُلَّهها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»عرض نشد، حقیق  محمّدیه عرض نشد، اشباح عرض شد 

عهد عهرض یه اسه ، حقیقه  محمّدیهه در  نهد بُمحمّدکه حقیق  « كُلَّها أَسْماءَ»این 

یه، سنجر و پیشکر و محمّدکه عرض حقیق   اوّلعد عرض شد. بعد در یک بُ ،نشد

درصههد و حقیقهه  صد اوّلعههد در بُ ،یههه کههه بههه آدم نشههدمحمّد نشهها  داد  حقیقهه 

دیهه کهه محمّهد حقیقه  محمّ :دومعهد . بُاس ، منحصر بهه خهدا اسه  محمّدملکوت 

ها ها و موسیبه ابراهیم مربوطبه آدم نیس ،  مربوطاین هم  ،ینمط لع اس  و محمّدی

 هم نیس . ها و عیسی

عصم  شهبح اسه . ادنی در مرتبه عد . بعصم  مرتبهدر  ادنی: بعد ادنیپس بعد 

 ، خلهق نشهده،نیس  )ص( محمّدحقیق  محمّدیه در هیچ بعدی از ابعاد نیس . عین 

 ادنهایعهد یهه در بُمحمّددورنمهایی از ملکهوت و حقیقه   شبح اسه ، دورنمها اسه .

یه کهه حقیقه  کهل  عهالم هسهتی در محمّددورنمای حقیق   ]...[ «عَلَّمَ آدَمَ»عصم  

دورنمای کل ی نه، دورنمای درصد باال نه، دورنمای درصهد  ،اهلل اس  علی دالل عد بُ

هُ»اوالی عصم  ه ادنای در نقط فهمنهد. مالئکهه نمی مالئکهه« عَلَهی المَلَائِکَهةِ مْعَرَضهَ

 یه را در این شبح، در این دورنما که در ظهرف آدم پیهادهمحمّداستعداد فهم حقیق  

هُمْ ثُمَّ»ئکه ظرفی  ندارند شود و آدم فوق مالئکه اس ، مالمی « اْلمَالئِكَهةِ عَلَه  عَرَضهَ

نمها اسه ، یعنی دورنمای دورنما. یک نزدیک« هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»نفهمیدند 

عههد عههد صددرصههد آ  انحصههار بههه اهلل دارد، در بُنمههای حقیقهه  محمّدیههه در بُنزدیک

اولهوالعزم و  تر آ  انحصار بههدرصد پایینعد ن دارد، در بُیدرصد آ  انحصار محمّدی

فهمند. نمی این را مالئکه ،درصدی که مربوط به عصم  آدم اس  رد، در حدرسل دا

یعنی دورنمهای « هؤُالءِ بِأَسْماءِ» خیر،« هؤُالءِبِ أَْنبِئُوني فَقالَ اْلمَالئِكَةِ عَلَ  عَرَضَهُمْ ثُمَّ»
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عصهم  بشهری ه ترین درِهکه در پهایین را نمادورنمای این دورو دورنما. انباء کنید 

 .«سُبْحانَكَ قالُوا*  صادِقینَ كُْنتُمْ إِ ْ هؤُالءِ بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»برویید. به من اس  

  ]سؤال[ -

بحهث  ِاآ عرضی اس . عرض را  یک عرضی اس  و این عرض یک آ  عرض -

هُمْعَرَ ثُمَّ»خواهیم کرد، در بُعد آیه احزاب.  دیهد بهه معهرض گذاشه ، بهه معهرض «. ضهَ

.  ههو  حقیقهه  محمّدیههه شههامل کههل  حقههایق را یهههمحمّدمالئکههه گذاشهه  حقیقهه  

یهه را محمّدحقیقه   ،بهود  ل اهللثَهمَعد دالله  علهی اهلل و در بُاس  موِودات عالم 

در ظرف ادنای عصم  بشری که  عد امکا ِدر بُ راقبل از وِود آ ، حقیق  محمّدیه 

 تر بودنهد،ولهیکن مالئکهه پهایین  و  ظرف او این بهود،م تعلیم کرد، تعلیم کرد. به آد

معرض مالئکه، به دیهد این حقیق  محمّدیه را به « عَرَضَهُمْ ثُمَّ»ها کمتر بود ظرف آ 

دورنمای ممکن حقیق  محمّدیه را که خداونهد بهه آدم تعلهیم مالئکه،  ه  یزی را؟ 

در ِنهب مالئکهه و در دیهد مالئکهه قهرار داد. دیهد  بهه معهرض مالئکهه و این را ،کرد

عد ای که در بُمالئکه اعمی بود و نابینا بود از شناخ  این دورنمای حقیق  محمّدیه

 آدم اس . 

 ]سؤال] -

از ابحاثی کهه خهواهیم کهرد عالم ذر دروغ اس .  قبول نداریم، اصالًعالم ذر را  -

ه ذر در سهوره روم و آیهه سهوراس  در ت فطره دو آیه اس ، آی ،قرآ  هاز آیات مشکل

 انعام. ه ظاهرًا یا سورهود 

  ]سؤال[ -

وقتی خدا آدم را خلق کرد در  در همین عالم. در همین عالم خلف  بوده اس . -

 بِأَسْماءِ أَْنبِئُوني فَقالَ»زما ، در زما   ند هزار سال قبل که خداوند آدم را خلق کرد. 

بْحانَكَ قههالُوا*  صهادِقینَ كُْنههتُمْ إِ ْ ههؤُالءِ ایههن حقیقهه   «عَلَّمْتَنها مهها إاِلَّ لَنهها عِْلهمَ ال سههُ

توانیم نمی ما ،شده عرضیه را که به ما محمّدمحمّدیه، این شبح و دورنمای حقیق  

 خدا  ه کار کرد؟ آیها خداونهد همها « اْلحَكِیمُ اْلعَلِیمُ أَْن َ إِنَّكَ عَلَّمْتَنا ما إاِلَّ»بفهمیم 

 اوّلتعلیم کرد؟ نهه و نهه. نهه  مالئکهرا به « عَلَّمَ»هما   ،را که به آدم تعلیم کرد« عَلَّمَ»

آدم که مأموری  داشه   نه دوم:«. بِأَسْمائِهِمْ أَْنبِْئهُمْ آدَمُ یا قالَ»خدا تعلیم نکرد  اینکه

ا. پهس یعنهی دورنمهای دورنمها ر کند، تعلیم این اشباح را نکرد، اسماء االشهباح تعلیم

حقیق  اولی که نیس ، حقیق  ثانیه نیس ، حقیق  ثالثه نیس ، حقیق  و ملکوت 

ولکهن بعهد از ایهن دورنمهای دورنمهای حقیقه   ،عهد معرفه  آدم اسه محمّدیه در بُ
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مائِهِمْ أَْنبِهْئهُمْ آدَمُ یا قالَ»محمّدیه را تازه آدم  ، اسهماء اشسهماء یعنهی دورنمهای «بِأَسهْ

فَلَمَّها » کنیم، در اشباح االشباحمی االشباح. در اشباح هم صحب دورنما، یعنی اشباح 

مائِهِمْ أَْنبَهأَهُمْ مائِهِمْ»، «بِأَسههْ مائِهِمْ» ،نیسه « أَْنبَهأَهُمْ ِأَسههْ  ههو  نکتههه دارد.  اسه .« بِأَسههْ

، یسه ناء، باء تعدیهه اس ؟ پس ب« بِأَسْمائِهِمْ»اس .  را گیر دو مفعول «أنبَأَ»، «أَْنبَأَهُمْ»

 کردیم.انباء  ها راآ  اسماءشا ه به وسیلیعنی . باء سببی  اس 

ماواتِ غَیْهبَ أَعْلَهمُ إِنِّهي لَكُمْ أَقُْل لَمْ أَ قالَ»  غَیْهبَ»پهس ایهن اسهماء « اْلهأَرْضِ وَ السهَّ

یک غیبی اس  کهه در « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبَ»منتها  ،هستند« اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

ههیچ.  آ  تواننهد بفهمنهد،می ، یک غیبی اس  که مکل فهین، آ  هیچحصار اهلل اس ان

اسه  کهه  ایوحی اس  غیب به وحهی به وحی اس ، غیبی که به یک غیبی اس  که

اس  که مالئکه  ایوحیبه توانند بفهمند؟ یک غیب مین تواند بفهمد، مالئکهمی آدم

 غَیْهبَ»ین این اسماء  ند حکهم دارد: اسهماء، توانند بفهمند. پس بنابرامی به انباء آدم

إلی غیر ذلک  هستند؛ اسماء مراحل دارند. و« هُم»هستند؛ اسماء « اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 .بعدًا خواهد آمد شاءاهللإ ه من البحوث ک

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقْلآ ِ اقُهرْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


