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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقـدمـه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی نیز
چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  77جلد
رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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فصل اول
اسمـاء الهـى
للا
بسم ّ
حیـم» .
« بِـ ْ
الر ِ
مـن َّ
للاِ َّ
س ِـم ّ
الرحْ ِ

( / 1فاتحه)

بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیز ترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست مارك او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت نموده ،آن را با نام وى آغاز نموده ،مارك
وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از
آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به
نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد.
ّللا) است ،از میان
از همین جا مىتوانیم بگوییم حرف (باء) كه در اول (بسم ه
معناهایى كه براى آن است ،معناى ابتداء با این معنایى كه ما ذكر كردیم مناسبتر است،
درنتیجه معناى جمله اینمىشود:

« من به نام خدا آغاز مىكنم! »

() 1

 -1الـمیزان ج  ،1ص .26

للا »
مفهوم كلمه و اسم « ّ
حیـم» .
« ِبـ ْ
الر ِ
مـن َّ
للاِ َّ
س ِـم ّ
الرحْ ِ

( / 1فاتحه)

(ّللا) ،اصل آن (ال اله) بوده ،كه همزه دومى در كثرت استعمال حذف
لفظ جالله ه
(ّللا) درآمده است و اگر كلمه (اله) از ماده (أله) باشد ،كه به معناى
شده و به صورت ه
پرستش است .و اگر خداىرحمنرا اله گفتهاند ،چون مألوه و معبود است و یا به خاطر آن
است كه عقول بشر در شناسایى او حیران و سرگردان است( .این در صورتى است كه از
ماده (وله ه) باشد ،كه به معناى تحیهر و سرگردانى است ).و ظاهرا كلمه (اله) در اثر غلبه
علَم (اسم خاص) خدا شده ،وگرنه قبل از نزول قرآن این كلمه بر سر زبـانهـا
استعمال َ
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دایـــر بــود ،عـرب جـاهلیــت نـیــز آن را مىشنــاختنــد.
علَم و اسم خاص خداست ،این
از جمله ادلهاى كه داللت مىكند بر این كه كلمه ه
(ّللا) َ
است كه خداىتعالى به تمامى اسماء حسنایش و همه افعالى كه از این اسماء انتزاع و گرفته
(ّللا) توصیف نمىشود.
شده ،توصیف مىشود ،ولى با كلمه ه
از آن جایى كه وجود خداىسبحان كه اله تمامى موجودات است ،خودش خلق را به
سوى صفاتش هدایت مىكند و مىفهماند كه به چه اوصاف كمالى متهصف است ،لذا مىتوان
(ّللا) به طور التزام داللت بر همه صفات كمالى او دارد و صحیح است بگوییم
گفت كه كلمه ه
(ّللا) اسم است براى ذات واجب الوجودى كه دارنده تمامى صفات كمال است،
لفظ جالله ه
(ّللا) بیش از این كه نام خداىتعالى است ،بر
وگرنه اگر از این تحلیل بگذریم ،خود كلمه ه
هیچ چیز دیگرى داللت ندارد و غیر از عنایت كه در مـاده (ال ه) است ،هیـچ عنایت
( )1
دیـگرى در آن به كـار نرفته است.
 -1المیـــــــــزان ج  ،1ص .31

اهمیت و شمـول صفات رحمن و رحیم
حیـم» .
« ِبـ ْ
الر ِ
مـن َّ
للاِ َّ
س ِـم ّ
الرحْ ِ

( / 1فاتحه)

دو وصف رحمن و رحیم ،دو صفتند كه از ماده رحمت اشتقاق یافتهاند .خداىرحمن
كثیرالرحمه است و به همین جهت مناسب با كلمه رحمت این است كه داللت
معنایش خداى
ه
كند بر رحمت كثیرى كه شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤمن و كافر مىشود.
الرحمه است و به همین جهت مناسبتر آن است كه (رحیم)
خداىرحیم به معناى خداى دائم ه
بر نعمت دایمى و رحمت ثابت و باقى او داللت كند ،رحمتى كه تنها به مؤمنین افاضه
( )1
مىكند و در عالمى افاضه مىكند كه فناناپذیر است و آن عـالم آخـرت است.
 -1الـمیـزان ج  ،1ص .32

نقش اسامى و صفات الهى در معرفى او
سنى فَا ْدعُوهُ ِبـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

الفاظ كارى جز داللت بر معنى و انكشاف آن ندارند ،لذا باید گفت حقیقت صفت و
اسم آن چیزى است كه لفظ صفت و اسم آن حقیقت را كشف مىكند.
ما در سلوك فطرى كه به سوى اسماء داریم ،از این راه متفطن به آن مىشویم كه
كماالتى را در عالم كون مشاهده مىكنیم و از مشاهده آن یقین مىكنیم كه خداوند نیز مس هماى
به آن صفات كمال است .از دیدن صفات نقص و حاجت یقین مىكنیم كه خداىتعالى منزه از
آنها و متهصف به مقابل آنها از صفات كمال است و او با داشتن آن صفـات كمال است كه
نقـصهـاى مـا و حـوایـج مـا را بـرمـىآورد.
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وسیله ارتباط جهان خلقت و خصوصیهات موجود در اشیاء با ذات متعال پروردگار
همانا صفات كریمه اوست ،یعنى صفات واسطه میان ذات و میان مصنوعات اوست .او به
قهر خود ما را مقهور خود كرده و به نامحدودى خود ما را محدود ساخته و به بى نهایتى
خود براى ما نهایت قرار داده و به رفعت خود ما را افتاده كرده و به عزتش ذلیلمان ساخته
و به ُملكش به هر چه كه بخواهد در ما حكم مىكند و به ِملكش به هر نـحوى كه بـخواهد در
ما تصرف مىكند.

كسى كه مىخواهد از خداىتعالى بىنیازى را مسألت نماید نمىگوید « :اى خداى
ُم ِذ هل ،اى خداى ُكشنده ،مرا بى نیاز كن!» بلكه او را به اسماء غنى و عزیز و قادر

و امثال آن مىخواند .قرآن كریم هم این روش را تصدیق نموده است ،قرآن كریم همواره
آیات را به آن اسمى از اسماء خدا ختم مىكند كه مناسب با مضمون آن آیه است و همچنین
حقایقى را كه در آیات بیان مى كند در آخر آن آیه با ذكر یك اسم یا دو اسم به حسب اقتضاى
مورد آن حقایق را تعلیل مىكند.

قرآن كریم در میان كتاب هاى آسمانى كه به ما رسیده و منسوب به وحى است تنها
كتابى است كه اسماء خداى را در بیان مقاصد خود استعمال مىكند و علم به اسماء را بـه
مـا مىآمـوزد.
انتساب ما به خداىتعالى به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او به واسطه
آثارى است كه از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده مىكنیم .آرى آثار جمال و جالل كه
در پهناى گیتى منتشر است تنها وسیلهاى است كه ما را به اسماء دال بر جالل و جمال او از
قبیل :حى ،عالم ،قادر ،عزیز ،عظیم ،كبیر و امثال آن هدایت نموده و این اسماء ما را به
سوى ذات متعالى كه قاطبه اجزاى عالم در استقالل خود به او متكى است راهـنمایى
( )1
مـىكند.
 -1الـمیـــــزان ج  ،16ص .266

عمومیّت و خصوصیّت اسماء الهى
و اسم اعظم
سنى فَا ْدعُوهُ ِبـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

سعه و ضیق و عمومیت و خصوصیتى كه در میان اسماء هست به آن ترتیبى است
كه در میان آثار موجود از آن اسماء در عالم ما هست .این عام و خاص بودن آثار از ناحیه
عام و خاص بودن حقایقى است كه آثار نامبرده كشف از آن مىكند و كیفیت نسبتهایى را
اسماء
براى
كه آن حقایق با یكدیگر دارند نسبتهاى میان مفاهیم كشف مىكند.
حسنى عرضى است عریض كه از پایین منتهى مىشود به یك یا چند اسم خاصى كه در
پایین آن دیگر اسم خاصى نیست .و از طرف باال شروع مىكند به وسعت و عمومیت و
بدین طریق باالى هر اسمى اسم دیگرى است از آن وسیعتر و عمومىتر تا آن كه منتهى
شود به بزرگترین اسماء خداىتعالى كه به تنهایى تمامى حقایق اسماء را شامل است و
حقایق مختلف همگى در تحت آن قرار دارد و آن اسمى است كـه غـالبا آن را اسـم اعـظـم
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مىنـامـیم.
اسم هر قدر عمومىتر باشد آثارش در عالم وسیعتر و بركات نازل از ناحیهاش
بزرگتر و تمام است ،براى این كه گفتیم آثار همه از اسماء است ،پس عمومیت و
خصوصیتى كه در اسماء هست بعینه در مقابلش در آثارش وجود دارد بنا بر این اسم اعظم
آن اسمى خـواهد بود كه تمامى آثـار منتهى به آن شود و هر امرى در برابرش خـاضع
( )1
گردد.
 -1المیــزان ج  ،16ص .268

اسـم اعظـم

چـیست؟

سنى فَا ْدعُوهُ بِـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

در میان مردم شایع شده كه اسم اعظم اسمى است لفظى از اسماء خداىتعالى كه اگر
خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب مىشود و در هیچ مقصدى از تأثیر باز نمىماند و چون
(ّللا) هم چنین اثرى
در میان اسماء حسناى خدا به چنین اسمى دست نیافته و در اسم جالله ه
ندیدند معتقد شدند به این كه اسم اعظم مركب از حروفى است كه هر كس آن حروف و نحوه
تركیب آن را نمى داند و اگر كسى به آن دست بیابد همه موجودات در برابرش خـاضع گشته
و به فرمانش درمىآیند.
لكن بحث حقیقى از علت و معلول و خواص آن همه این سخنان را رفع مىكند،
زیرا تأثیر حقیقى دایر مدار وجود اشیاء و قوت و ضعف وجود آنها سنخیهت بین مؤثر و
متأثر است و صرف اسم لفظى از نظر خصوص لفظ آن چیزى جز مـجمـوعـهاى از
صـوتهـاى شـنیدنى نـیست.

اسماء الهى و مخصوصا اسم اعظم او هر چند مؤثر در عالم بوده و
اسباب و وسائطى براى نزول فیض از ذات خداىتعالى در این عالم مشهود
بوده باشند ،لكن این تأثیرشان به خاطر حقایقشان است ،نه به الفاظشان كه در
فالن لغت داللت بر فالن معنى دارد و همچنین نه به معانىشان كه از الفاظ فهمیده شده
و در ذهن تصور مىشود ،بلكه معناى این تأثیر این است كه خداى تعالى كه پدید آرنده هر
چیزى است هر چیزى را به یكى از صفات كریمهاش كه مناسب آن چیز است و در قالب
اسمى است ،ایجاد مىكند ،نه این كه لفظ خشك و خالى اسم و یا معناى مفهوم از آن و یا
حقیقت دیگرى غیر ذات متعال خدا چنین تأثیرى داشته باشد.
چیزى كه هست خداىتعالى وعده داده كه دعاى دعا كننده را اجابت كند و این
اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقى و جدهى است ،موقوف بر این است كه درخواست از
خود خدا شود نه از دیگرى .كسى كه دست از تمامى وسایل و اسباب برداشته و در حاجتى
از حوایجش به پروردگارش متصل شود ،در حقیقت متصل به اسمى شده كه مناسب با
حاجتش است ،در نتیجه آن اسم نیز به حقیقتش تأثیر كرده و دعاى او مستجاب مىشود .این
است حقیقت دعاى به اسم و به همین جهت خصوصیت و عمومیت تأثیر به حسب حال آن
اسمى است كه حاجتمند به آن تمسك جسته است ،پس اگر این اسم اسم اعظم باشد تمامى
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اشیاء رام و به فرمان حقیقت آن شده و دعاى دعاكننده به طور مطلق و همه جا مستجاب
مىشود .تأثیر دعا از این باب است كه الفاظ و معانى وسایل و اسبــابى هستنـد كه حقــایــق
( )1
را بــه نحــوى حفــظ مىكننــد.
 -1الـمیـزان ج  ،16ص .269

رمز اسماء حسنى در قرآن و در خلقت
سنى فَا ْدعُوهُ ِبـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

اسماء حسناى پروردگار واسطههایى براى ظهور اعیان موجودات و حدوث حوادث
بىشمار در آنها هستند ،زیرا هیچ شبهه نیست در این كه خداىتعالى مخلوقات را ـ منباب
مثال ـ از این جهت آفریده كه خالق = جواد = و مبدء بوده ،نه از جهت این كه منتقم و
شدیدالبطش است و همچنین روزى داده از این جهت كه ه
رزاق بوده نه از ایـن جـهـت كـه
قـابـض و مانـع است.
ّللا ذكر شده
ذیل هر یك از معارفى كه در متون آیات قرآنى بیان شده علتى از اسماء ه
كه مناسب با آن است .از همین جا ظاهر مىشود كه اگر یكى از ما از علم اسماء و علم
روابطى كه بین آنها و موجودات عالم است و اقتضاء آتى كه مفردات آن اسماء و مؤلفات
آنها دارد بهرهاى داشته باشد سر از نظام خلقت و آنچه جارى شده و مىشود در خواهد
آورد و به قوانین كلیههاى اطالع پیدا خواهد كرد كه بر جزئیهاتى كه یكى پس از دیگرى واقع
مىشوند منطبق مىگردد.
قرآن شریف هم به طورى كه از ظواهر آن استفاده مىشود قوانین عمومى بسیارى
درباره مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت كه خداىتعالى ترتیب داده بیان نموده و آن گاه
ّللا را به این جمله مخاطب قرار داده است:
رسول ه
تاب ِت ْبیانا ِل ُك ِ ّل ش َْىءٍ !»
« َو نَ َّز ْلنا َ
علَ ْیكَ ا ْل ِك َ
نحل)

()1

« و فــرو فـرستـادیم بـر تـو این كتـاب را تا بیـان باشد براى همه

حقایق!»(/ 89

 -1المیـزان ج  ،12ص .102

15

کتاب اول :شناخت خدا

تفسیر موضوعی المیزان

مـفهوم اسماء حـسنى
سنى فَا ْدعُوهُ بِـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
حسْنى» داللت مىكند بر این كه مراد به این
توصیف اسماء خدا به وصف « ُ
اسماء ،اسمایى است كه در آنها معناى وصفى بوده باشد ،مانند آن اسمایى كه جز بر ذات
خداىتعالى داللت ندارد ،اگر چنین اسمایى در میان اسماء خدا وجود داشته باشد ،آن هم نه
هر اسم داراى معناى وصفى ،بلكه اسمى كه در معناى وصفىاش حسنى هم داشته باشد ،باز
هم نه هر اسمى كه در معناى وصفىاش حسن و كمال خوابیده باشد ،بلكه آن اسمایى كه
معناى وصفىاش وقتى با ذات خداىتعالى اعتبار شود به غیر خود احسن هم باشد ،بنا بر
این شجاع و عفیف هر چند از اسمایى هستند كه داراى معناى وصفىاند و هر چند در معناى
وصفى آن ها حسن خوابیده لكن الیق به ساحت قدس خدا نیستند براى این كه از یك
خصوصیهت جسمانى خبر مىدهند.
الزمه این كه اسمى از اسماء خدا بهترین اسماء باشد این است كه بر یك معناى
كمالى داللت كند ،آن هم كمالى كه مخلوط با نقص و یا عدم نباشد و اگر هم هست تفكیك
مـعناى كـمالى از آن مـعناى نقـصى و عـدمى مـمكن بـاشـد.
« تنها براى خداست اسماء حسنى! » هر اسمى كه احسن در وجود باشد
براى خدا بوده و احدى در آن با خدا شریك نیست .تنها براى خدا بودن آنها معنایش این
است كه حقیقت این معانى فقط و فقط براى خداست و كسى در آنها با خدا شركت ندارد،
( )1
مگر به هـمان مقدارى كه او تملیك به اراده و مشیهت خود كند.
 -1الـمیزان ج  ،16ص .250

تقسیمبندى صفات الهى
سنى فَا ْدعُوهُ بِـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
بعضى از صفات خدا صفاتى است كه معناى ثبوتى را افاده مىكند ،از قبیل علم و
حیات و اینها صفاتى هستند كه مشتمل بر معناى كمالند و بعضى دیگر آن صفاتى است كه
معناى سلبى را افاده مىكند ،مانند سبهوح و قدوس و سایر صفاتى كه خداى را منزه از
نقایص مىسازد ،پس از این نظر مىتوان صفات خدا را به دو دسته تقسیم كرد :یكى
ثبــوتیهــه و یكى سلبیهــه.
پارهاى از صفات خدا آن صفاتى است كه عین ذات او است نه زاید بر آن مانند
حیات و قدرت و علم به ذات و اینها صفات ذاتىاند و پارهاىدیگر صفاتى هستندكه
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تحققشان محتاج به این است كه ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض شود ،مانند خالق و
رازق بودن كه صفـات فعلـى هستنـد و این گـونه صفـات زاید بر ذات و منتزع از مقام
فعلند.
همچنین خلق و رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلى خدا كه بر خدا
اطالق مىشود و خدا به آن اسماء نامیده مىشود بدون این كه خداوند به معانى آنها متلبس
باشد ،چنان كه به حیات و قدرت و سایر صفات ذاتى متصف مىشود ،چه اگر خداوند حقیقة
متلبس به آنها مىبود مىبایستى آن صفات ،صفات ذاتى خدا باشند نه خارج از ذات ،پس از
این نظر هم مىتوان صفات خدا را به دو دسته تقسیم كرد :یكى صفات ذاتیهه و دیـگرى
صفـات فعلیهـه.
تقسیم دیگرى كه در صفات خدا هست ،تقسیم به نفسیهت و اضافت است ،آن صفتى
كه معنایش هیچ اضافهاى به خارج از ذات ندارد صفات نفسى است مانند حیات و آن صفتى
كه اضافه به خارج دارد صفت اضافى است و این قسم دوم هم دو قسم است ،زیرا بعضى از
این گونه صفات نفسى هستند و به خارج اضافه دارند آنها را صفات نفسى ذات اضافه
مىنامیم و بعضى دیگر صرفا اضافىاند مانند خالقیت و رازقیت كه امثــال آن را صفـــات
() 1
اضـــافـى محــض نــام مـىگـذاریــم.
 -1المـیــزان ج  ،16ص .265

تعـداد اسمـاء حسنـى
سنى فَا ْدعُوهُ ِبـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
در آیات كریمه قرآن دلیلى كه داللت كند بر عدد اسماء حسنى و آن را محدود سازد
آن خدا
نیست .هر اسمى در عالم باشد كه از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آن اسم از ِ
است ،پس نمىتوان اسماء حسنى را شمرده و به عدد معینى محدود كرد.
آن مـقـدارى كـه در خـود قـرآن آمـده صـد و بیست و هـفت اسـم اسـت:

الف  -اِله ،ا َ َحد ،اول ،آخر ،اعلى ،اكرم ،اعلم ،ارحمالراحمین ،احكمالحاكمین،
احسنالخالقین ،اهلالتقّوى ،اهلالمغفرة ،اقرب ،ابقى.
ب  -بارى ،باطن ،بدیع ،بِ ّر ،بصیر.
ت  -تَ
ـــــــواب.
ّ
ج  -جبّار ،جامع.
فـــى.
ــى ،حــق ،حـمیــد ،حسیــب ،حفیــظَ ،ح ّ
ح  -حـكیـــم ،حـلیـــمَ ،ح ّ
خ  -خبیر ،خالق ،خالق ،خیر ،خیرالماكرین ،خیرالرازقین ،خیرالفاصلین ،خیر
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الحاكمین ،خیر الفاتحین ،خیر الغافرین ،خیرالوارثین ،خیرالراحمین،
خیرالمنز ِلین.
ذ  -ذوالعرش ،ذوال َّ
ط ْول ،ذوانتقام ،ذوالفضل العظیم ،ذوالرحمة ،ذوالقوة،
ذوالجالل و االكرام ،ذوالمعارج.
ر  -رحمن ،رحیم ،رئوف ،رب ،رفیعالدرجاتّ ،
رزاق ،رقیب.
س  -سـمیـع ،سـالم ،سریـعالـحساب ،سـریـعالـعـقـاب.
شدیدالمـحا ّل.
ش  -شـهید ،شـاكر ،شكور ،شدیـدالعقاب،
ِ
صـــــ َمـد.
صَ -
ظ  -ظـــاهــــر.
َلــى ،عَظیـم ،عَـالّ ُما ْلغُیُـوب ،عـالـم الغیـب و
ع  -علیــم ،عــزیــزَ ،
عف ُ ّ
ــو ،ع ّ
الشهـادة.
ـــرالـذّنـب ،غـفـــار.
غ  -غــنـى ،غـفــــور ،غـالـب ،غــافِ ُ
الحـب و النوى ،فــاطــر ،فَتّــاح.
ق االصباح ،فالق
ف  -فـال ُ
ّ
قوى ،قُدُّوس ،قَیّوم ،قاهر ،قَ ّهار ،قَریب ،قادر ،قدیر ،قاب ُلالتّوب،
ق-
ّ
سبَتْ .
ا َ ْلقا ِئـ ُم عَـلى كُـ ِ ّل نَـ ْف ٍس بِـما كَـ َ
ك  -كـبـیـر ،كــریـم ،كــافـى.
ل  -لـــطـیــف.
ص ّ ِور ،مجیدُ ،مجیب ،مبینَ ،م ْولىُ ،محیط،
م  -ملك ،مؤمنُ ،م َه ْی ِمنُ ،مت َ َك ِبّرُ ،م َ
ُمصیب ،متعال ،مجبى ،متین ،مقتدر ،مستعان ،مبدى ،مالكالملك.
ن  -نصیر ،نور.
سعَ ،وكـیلَ ،ودود.
لى ،والـى ،وا ِ
و َ -و ّهـاب ،واحـدَ ،و ّ
ه  -هـــــــادى.
معانى این اسماء را خداىتعالى به نحو اصالت داراست و دیگران به تبع او دارا
هستند ،پس مالك حقیقى این اسماء خداست و دیگران چیزى از آن را مالك نیستند مگر آنچه
را كه خداوند به ایشان تملیك كرده باشد كه بعد از تملیك هم باز مالك است و از ملكــش
بیــــرون نــرفتـه اســـت.
در قــرآن هیــچ دلیلــى بر تــوقیقــى بــودن اسمــاء خــداىتعالى نبوده بلكه دلیـــل
() 1
بــر عــدم آن هســت.
 -1المیــزان ج  ،16ص .272
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نفى حد در اسماء و صفات الهى
سنى فَا ْدعُوهُ بِـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
ما جهات نقص و حاجتى را كه در اجزاى عالم مشاهده مىكنیم از خداىتعالى نفى
مىنماییم ،مانند مرگ و فقر .و صفات كمال براى او اثبات مىكنیم از قبیل حیات ،قدرت،
علم و امثال آن .این صفات در دار وجود مالزم با جهاتى از نقص و حاجت است و ما این
جهات نقص و حاجت را از خداىتعالى نفى مىكنیم .از طرف دیگر وقتى بنا شد تمامى
نقایص و حوایج را از او سلب كنیم برمىخوریم به این كه داشتن حد هم از نقایص است،
براى این كه ،چیزى كه محدود بود به طور مسلم خودش خود را محدود نكرده و موجود
دیگرى بزرگتر از آن و مسلط بر آن بوده كه برایش حد تعیین كرده ،لذا همه انحاء حد و
نهایت را از خداىسبحان نفى مىكنیم و مىگوییم :خداىتعالى در ذاتش و همچنین در
صفاتش به هیچ حدى محدود نیست ،پس او وحدتى را داراست كه آن وحدت بر هر چیزى
قاهر است و چون قاهر است احاطه به آن هم دارد.
این جاست كه قدم دیگرى پیش رفته و حكم مىكنیم به این كه صفات خداىتعالى
عین ذات اوست و همچنین هر یك از صفاتش عین صفت دیگر اوست و هیچ تمایزى میان
آنها نیست مگر به حسب مفهوم  -معناى كلمه  -براى این كه فكر مىكنیم اگر علم او مثالً
غیر قدرتش باشد و علم و قدرتش غیر ذاتش بوده باشد ،همان طور كه در ما آدمیان این
طور است ،بایستى صفاتش هر یك آن دیگرى را تحدید كند و آن دیگــر منتهـى بـه آن شـود،
پس بـاز پـاى حـد و انتهـا و تنــاهـى به میـــان مىآیــد.
و همیـن است معنـاى صفـت احدیت او كه از هیـچ جهتـى از جهات منقسم نمىشود
( )1
و نــه در خــارج و نـه در ذهــن متكثــــر نمـىگـــردد.
 -1المیـــزان ج  ،16ص .263

راه شناخت اسماء حسنى
سنى فَا ْدعُوهُ ِبـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
احتیاج اولین چیزى است كه انسان آن را مشاهده مىكند و آن را در ذات خود و در
هر چیزى كه مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان برون از خود
مىبینــد و در همیــن اولیــن ادراك حكــم مىكنــد بــه وجود ذاتى كه حوایج او را
بـرمـىآورد و وجـود هـر چیـزى منتهـى بـه او مىشود و آن ذات خداىسبحان است.
اعتقاد به ذاتى كه امر هر چیزى به او منتهى مىگردد از لوازم فطرت انسانى است
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و فردى نیست كه فاقد آن باشد .قدم دومى كه در این راه پیش مىرویم و ابتدایىترین مطلبى
كه به آن برمىخوریم این است كه ما در نهاد خود چنین مىیابیم كه انتهاى وجود هر
موجودى به این حقیقت است و خالصه وجود هر چیزى از اوست ،پس او مالك تمام
موجودات است ،چون مىدانیم اگر داراى آن نباشد نمىتواند آن را به غیر خود افاضه كند.
اینجا نتیجه مىگیریم كه پس خداىتعالى هم داراى ُملك و هم صاحب ِملك است،
آن اوست و در زیر فرمان اوست و این دارا بودنش على االطالق است،
یعنى همه چیز از ِ
پس او دارا و حكمران همه كماالتى است كه ما در عالم سراغش را داریم ،از قبیل حیات،
قــدرت ،علــم ،شنــوایى ،بینــایى ،رزق ،رحمــت ،عــزت و امثــال آن و در نتیجــه او
ى ،ق ادر ،عالم ،سمیع و بصیر است ،چون اگر نباشد ناقص است و حال آن كه نقص در
حــ ه
او راه نــدارد و همچنیــن رازق ،رحیم ،عزیز ،محیى ،ممیت ،مبدى ،معید ،باعث و امثال
آن است و این كه مىگــوییــم :رزق ،رحمت ،عزت ،زنده كردن ،میراندن ،ابداء و اعاده و
ى ،كبیر ،متعال و امثال آن ،منظــور ما
برانگیختن كار اوست و اوست سبهوح ،قدوس ،عل ه
این اســت كه هــر صفــت عــدمى و صفت نقصى را از او نفى كنیم .این طــریقـه ســادهاى
( )1
است كه ما در اثبات اسماء و صفات براى خداىتعالى مىپیماییم.
 -1المیزان ج  ،16ص .261

اختالف در شناخت اسماء الهى
سنى فَا ْدعُوهُ بِـها! »
سـمآ ُء ا ْلـ ُح ْ
« َو ِ ّلِلِ ا ْال ْ

( / 180اعراف)

« براى خداست تمامى اسمایى كه بهترین اسماء است پس او را عبادت كنید و با آنهـا به
سویش توجه نمایید!»
مردم در عین این اتفاقى كه بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و صفات او
برسه صنفند :صنفى اسمایى بر او قایلند كه معانى آن اسماء الیق این هست كه به ساحت
مقدس پروردگار نسبت داده شود .صنف دیگرى در اسماء او كجروى كرده و صفات خاصه
او را به غیر او نسبت مىدهند ،مانند مادیین و دهریین كه آفریدن و زنده كردن و روزى
دادن و امثال آن را كار ماده یا دهر مىدانند .در این انحراف برخى از مردم با ایمان نیز
شریكند ،براى این كه اسباب كونیه را مستقل در تأثیر دانسته و درباره آنها نظریهاى دارند
كه با توحید خدا سازگار نیست .صنف سوم مردمى هستند كه به خداى تعالى ایمان دارند
ولكن در اسماء او انحراف مىورزند ،یعنى صفات نقص و كارهاى زشت را برى او اثبات
كرده مثالً او را جسم محتاج به مكان دانسته و در بعضى از شــرایــط او را قــابـل درك
مىداننـــد .همــه اینهــا الحـــاد در اسمــاء اوســت.
در حقیقت بــرگشـت ایـن سـه صنــف به دو صنــف است :یكى كسانى كه خدا را به
اسماء حسنى مىخوانند و او را خدایى ذوالجــالل واالكــرام دانسته و عبادت مىكننــد و این
صنــف هــدایت یافتگان به راه حقند .صنف دوم اهل ضاللتند ،كه مسیــرشــان بــه دوزخ
( )1
است و جایگاهشان در دوزخ به حسب مرتبهاى است كه از ضــاللــت دارا هستند.
 -1المیــــزان ج  ،16ص .248
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مـفـهـوم َم ـثَل اعــلى
« َو ِ هلِلِ ْال َمث َ ُل ا ْ
العْلى!» ( / 60نحل)
صفــات سـوئـى وجــود دارد كه عقــل آن را قبیــح دانستـه ،مذمتش مىكند .صفــات
ســوء دیگــرى اســت كه عقــل آن را قبیــح نمىدانــد ،ولى طبــع آن را كراهت دارد ،از
قبیل مـرض و عجـز و جهــل .صفــات دیگــرى كــه با تحلیل عقلى به دست مىآید ،مانند
احتیاج و فقر و عدم امكان.
خداىسبحان منزه است از این كه متصف شود به صفتى از این صفات ،كه َمثَلهاى
سوءاند ،زیرا آن مثلهاى سوئى كه گفتیم از ناحیه گناهانى كه عقل قبیحش مىداند حاصل
مىگردد و جامع همه آنها كلمه «ظلم» است ،كه تنزه خداىتعالى از آنها روشن است
چون خدا مرتكب ظلم نمىشود .او هر حكمى كه براند و هر عملى كه انجام دهد همان حكم
و همان فعل ،متعین از نظر حكمت و نظام جارى در عالم است ،به طورى كه غیر آن جاى
آن را نمىگیرد .اما آن قسم مثلهاى سوء كه گفتیم از نظر عقل قبیح نیست ولى طبع از آن
كراهت دارد و همچنین آنهایى كه با تحلیل عقلى بد است ،خداوند از آنها هم منزه است.
زیرا خداىتعالى عزیز مطلق است و ساحتش امتناع دارد از این كه ذلتى در آن راه یابد.
قادرى است كه كل قدرت از آن اوست ،پس هیچ رقم عجز در او راه ندارد .كل علم از آن
اوست ،پس جهلى بدو راه ندارد .محض حیات مال اوست ،پس مرگ او را تهدید به فناء
نمىكند .و او منزه از هر نقصى و عدمى است ،پس صفات اجسام كه دچار نقص و فقدان و
قصور و فتور مىشوند در او راه ندارد.
پس خداىسبحان داراى علو و نزاهت است از این كه به یكى از این مثلهاى سوء
كه ماسواى خدا همه به آن متصف مىشوند متصف گردد ،نه تنها این مقدار تقدس و تنزه
دارد بلكه حتى از مثلهاى حسنه و صفات پسندیده كریمه به آن معنایى كه غیر او به آن
متصف مى شود منزه است .یعنى حیات و علم و قدرت و عزت و عظمت و كبریاء و امثال
ّللا است در خداىتعالى نیست ،زیرا این صفات حسنه كمالیه
وى ه
آن به آن معنایى كه در ما ِس َ
ّللا متناهى و مشوب به فقر و حاجت و فقدان و نقیصه است ،به خالف
در ماسوى ه
خداىتعالى كه این صفات را خالص از نقص دارد ،محض كمال و حقیقت آن را دارد،
نامحدود و نامتناهىاش را دارد ،خالص از شوب نقص و عدمش را دارد .پس او حیاتى
دارد كه مرگ تهدیدش نمىكند ،قدرتى دارد كه با عجز و خستگى آمیخته نیست ،علمــى
دارد كه مسبــوق و مقــارن با جهـل نبـوده ،عزتى دارد كه همراه آن ذلت نیست.
این جاست كه معلوم مىشود اگر خداىسبحان درباره خود فرمودهَ « :و ِلـلهـ ِه ْال َمث َ ُل
ا ْ
العْلى» معنایش چیست ،چه بعضى از امثال حسنى در درجه پایینتر از حسن قرار دارند و
بعضى در درجه باالترى و بعضى در درجه مافوق آن و مثل اعلى در میان همه مثلها
خاص خداىتعالى است .اسماء هم خوب و بد دارد و خوبش در خوبى مراحلــى دارد ،از
( )1
همـــه خـوبتـرش خـاص خــــداىتعــالى اسـت.
 -1المیـــــــــــزان ج  ،24ص .157
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مالكیت الهى به اسماء حسنى
سنى!» ( / 8طه)
سما ُء ا ْل ُح ْ
«اَللّـهُ ال اِلـهَ اِالّ ُه َو لَهُ ا ْال ْ
خداى سبحان معبودى است كه الاله االهو و هیچ معبودى جز او نیست ،چون همه
اسمــاء حسنـى مال اوست .یعنى هر اسمى كه فرض شود كه نسبت به نظایر خود بهتـریـن
اســم بـوده بـاشــد آن اسـم از خـداىتعـالى است.
مراد به اسماء حسنى الفاظى است كه داللت بر معانى وصفى دارد و صفات جمیله
او را كه نهایت درجه جمال را دارد مىفهماند .اسماء به چند قسمند :یك قسم اسماء زشت،
مانند ظالم ،قسمى دیگر اسماء زیبا ،مثل عادل .اسماء زیبا هم چند قسم است :یكى اسمایى كه
سهمى با كم یا زیاد از كمال در آنها هست ،هر چند از شایبه نقص و امكان خالى هم نباشد،
مانند خوشگل و معتدل القامه .قسم دیگر ،آن اسمایى است كه حاكى از كمال محض باشد و
ى و علیم و قدیر ،البته به شرطى كه از لوازم امكان و
آمیخته با شائبه نقص نباشد ،مانند :ح ه
مادى و تركیب تجرید شود .این قسم از اسماء احسن االسماءاند ،چون نقص و عیب در آنها
نیست و چون چنین است همین اسماء الیق است كه در حق خداىتعالى اطالق شود و خدا را
با آنها توصیف كرد .البته این گونه اطالق و توصیف اختصاص به یك اسم و دو اسم ندارد،
بلكه هر اسمى كه احسن باشد مال خداست .تمامى اسماء حسنى منحصرا براى خداست .و
معناى بودن این اسماء براى خداىتعالى این است كه او بالذات مالك آنهاست و اگر از آنها
( )1
در غیر خدا هم دیدیم ،مىدانیم كه خدا به او داده و به قدرى كه خواسته داده است.
 -1المیـــزان ج  ،27ص .191

دخالت انواع اسماء الهى در نزول انواع نعمتها
ــك ذِى ْال َجـــال ِل َو ا ْ
ــرام!»
َبــار َك اسْـ ُم َر ِبه َ
ال ْك ِ
«ت َ
ّللا كه به رحمان نامیده شد ،بدان جهت متبارك است كه ایـن همه آالء و
« متبارك است ه
نـعمتهــا ارزانــى داشـته و افـاضــه فـرمــوده اسـت!» ( / 78الرحمن)
مــراد بــه اســم متبارك خداىتعالى همان رحمان است ،كه سوره الرحمن با آن
آغــــاز شــــده اسـت.
ذو ْال َجــال ِل َو ا ْ
ـرام» اشاره به این است كه خداىسبحان خود را به
ال ِِ ْك ِ
جمله « ُ
اسمایى حسنى نامگذارى كرده و به مدلول آن اسماء حسنى متصف هم هست و معانى
وصفى و ن عوت جالل و جمال را واقعا دارا و واجد است و معلوم است كه صفات فاعل در
افعالش ظهورى و اثرى دارد و از این دریچه خود را نشان مىدهد و همین صفات است كه
فعل را به فاعلش ارتباط مىدهد ،پس خداىتعالى هم اگر خلقى را بیافرید و نظامى در آن
جارى ساخت بدین جهت بود كه داراى صفتى بود كه اقتضاى چنین افعالى را داشت ،براى
این بود كه خالق و مبدى و بدیع بود و اگر كارهایش هم متقن و بدون نقطه ضعف است ،باز
براى این است كه او داراى صفاتى است كه فعل متقن را اقتضا مىكند و آن صفات این
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است كه او علیم و حكیم است و اگر اهل اطاعت را جزاى خیر مىدهد ،این عملش ترشحى
و نمودى از صفتى در اوست ،كه چنین اقتضایى دارد و آن این است كه او ودود ،شكور،
شر مىدهد ،باز براى این است كه در او
غفور و رحیم است و اگر اهل فسق را جزاى ه
صفتى وجود دارد كه چنین قسم جزا دادن را اقتضا دارد و آن صـفت مـنتقـم و
شـدیـدالـعـقاب است.
ذو ْال َجــال ِل َو ا ْ
ـرام ستوده ،براى این است
ال ِِ ْك ِ
اگر كلمه رب را در اینجا به صفت ُ
كه بفهماند اسماء حسناى خدا و صفات علیایش در نزول بركات و خیرات از ناحیه او
دخالت دارند و اشاره كند به این كه نعمتها و آالء او همه به مهر اسماء حسنى و صفات
() 1
علیاى او مارك خورده است.
 -1المیـزان ج  ،37ص .227

معانى و شمول منتخبى از اسماء و صفات الهى
الرحی ُم!» (/22حشر)
ـو اللّـهُ الَّـذى الاِلهَاِالّ ُه َ
« ُه َ
الرحْ منُ َّ
ب َو الشَّهـا َد ِة ُه َو َّ
ـو عـا ِل ُما ْلغَ ْیـ ِ

عـالم الغیب و الشهادة :
كلمه شهادت به معناى چیزى است كه مشهود و حاضر در نزد ُمدرك باشد ،همچنان
كه غیب معناى مخالف آن را مىدهد و این دو معنایى اضافى و نسبى است ،به این معنى كه
ممكن است یك چیز براى كسى یا چیزى غیب و براى شخصى و یا چیزى دیگر شهادت
باشد .در شهود ،امر دایر است بر مدار نوعى احاطه شاهد بر موجود مشهود ،یا احاطه
حسى و یا خیالى و یا عقلى و یا وجود و در غیب دایر مدار نـبودن چنین احـاطـه است.
هر چیزى كه براى ما غیب و یا شهادت باشد ،از آنجا كه محاط خداىتعالى و خدا
محیط به آن است ،قهرا معلوم او و او عالم به آن است .پس خداىتعالى عالم به غیب و
شهادت هر دو است و غیر او هیچ كس چنین نیست ،براى این كه غیر خدا هر كه باشد
وجودش محدود است و احاطه ندارد مگر بدانچه خدا تعلیمش كرده است و اما خود
خداىتعالى غیب علىاالطالق است و احدى و چیزى به هیچ وجه نمىتواند بـه او احـاطـه
( )1
یـابـد.
 -1المیــــزان ج  ،38ص .87

سال ُم ْال ُمؤْ ِم ُن ْال ُم َهی ِْم ُن ْالعَ ُ
هار
« ُه َو ه
ُّوس ال َّ
زیز ْال َجب ُ
ّللاُ الَّذى ال اِلهَ اِاله ُه َو ْال َم ِلكُ ْالقُد ُ
ـر!»
ْال ُمت َ َك ِبه ُ
( / 23حشر)

َمـ ِلـك :
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به معنـاى مـالـك تـدبیـر امـور مـردم و اختیـاردار حكـومت در آنان است.

قُدُّوس :
مبـالغـه در قـدس و نـزاهـت و پـاكى را افاده مىكند.

ســالم :
َ
به معناى كسى است كه با سالم و عافیت با تو برخورد كند ،نه با ستیز و شر.

ُم ْ
ـؤ ِمن :
به معناى كسى است كه به تو امنیت بدهد و ترا در امان خود حفظ كند.

ُم َه ْی ِمن :
به معناى فایق و مسلط بر شخصى و یا چیزى است.

عَـزیـز :
به معناى آن غالبى است كه هرگز شكست نمىپذیرد و كسى بر او غالب نمىآید .و یا
به معناى كسى است كه هر چه دیگران دارند از نـاحیـه او دارنـد و هـر چـه او دارد از
نـاحیـه كـسى نـیست.

َجـبّـار :
به معناى كسى است كه اراده خود را بر هر كسى كه بخواهد به جبر تحمیل مىكنـد.

ُمـت َ َك ِبّر :
آن كسى است كه با جامه كبریایى خود را بنمایاند.

( )1

 -1المیزان ج  ،38ص .87

ــو ُر!»
بارى ُء ْال ُم َ
« ُه َـو اللهـهُ ْالخا ِل ُق ْال ِ
ص هِ

( / 24حـشر)

خـا ِلـق :
خالق به معناى كسى است كه اشیایى را با اندازهگیرى پدید آورده باشد.

بــارىء :
ِ
به معناى همان كس است ،اما از این نظر كه اشیایى را كه پـدید آورده از یـكـدیگـــر
مـمتـــازند.
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ــور :
ُم َ
ص ِّ
به معنـــاى كســـى است كه پــدیــد آوردههـاى خـود را طورى صورتگرى كرده
بــاشــد كـه بـا یكـدیگـر مشتبـه نشـونـد.
كلمــات سه گــانه فــوق ،هر سه متضمن معناى ایجاد هستند ،اما به اعتبارات مختلــف كه
بین آنها ترتیب هست .براى این كه تصویر ،فرع بر این است كه خداىتعالى بخواهد
موجودات را متمایز از یكدیگر خلق كند و این نیز فرع بر آن است كـه اصـالً بـخــواهـد
()1
مـوجـوداتـى را بیـافـرینــد.
 -1المیــزان ج  ،38ص .87

« َو ُه َـو ْالعَ ُ
ـزیـز ْال َحكی ُم!»

( / 1حدید)

َحكیــم :
یعنى فعل خداىسبحان متقن و محكم است ،آن قدر محكم است كه هیچ عارضهاى
( )1
فعل او را فاسد نمىكند و نیز آن قدر متقن است كه جاى هیچ اعتراض در آن نیست.
 -2المیــزان ج  ،37ص .299

دیر!»
«ی ْ
َىءٍ قَ ٌ
ُـحیى َو یُـمیتُ َو ُه َو َ
على ُك ِهل ش ْ
محیى و ممیت :

( / 2حدید)

دو عبارت اسمیه «یُحْ یــى َو یُمیـتُ » اشاره است به دو نام از نامهاى خداىتعالى،
یعنى زندهكننده و میراننده و اگر خود اسم را در آیه نیاورد و به جاى آن فعل مضارع آورد
براى این بود كه اشاره كرده باشد به شمول و عمومیهت آن نسبت به هر احیاء و هر اماته ،تا
در نتیجه شامل ایجاد مالئكه هم بشود ،چون حیات مالئكه مسبوق به مرگ نیست و نیز زنده
كردن جنین در شكم مادرش و زنده كردن مردگان در روز قیامت و پدید آوردن جمادات
مرده كه قبالً زنده نبودند ،تا میراندن دوباره آنها صادق باشد و مـیــرانــدن انســان در دنیــا
و براى بــــار دوم در بــرزخ.

قــــــــدیـــــر :
(او بر هر چیز قادر است) .این جملــه اشاره دارد به صفت قدرت الهى و این كه
( )1
قـــــدرت او مطلقـــه اســت و مقیــد بـه چیــزى دون چیــــزى نیســت.
 -1المیــــــــــــزان ج  ،37ص .299

ال ِخ ُر َو ه
ال َّو ُل َوا ْ
« ُه َو ا ْ
علی ٌم ! »
باط ُن َو ُه َو ِب ُك ِهل َ
الظا ِه ُر َو ْال ِ
ش ْىءٍ َ
اول و آخر و ظاهر و باطن :

(/3حدید)

خداىتعالى بر هر چیزى كه فرض شود قادر است ،قهرا با احاطه قدرتش به هر
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چیزى از هر جهت محیط هم هست ،پس هر چیزى كه فرض شود اول باشد ،خدا قبل از آن
چیز بوده بوده ،پس او نسبت به تمام ماسواى خود اول است ،نه آن چیزى كه ما اولش فرض
كردیم و همچنین هر چیزى كه ما آخرینش فرض كنیم خداىتعالى بعد از آن هم خواهد بود،
چون گفتیم قدرتش احاطه به آن چیز دارد ،هم به ماقبلش و هم به مابعدش ،پس آخر خداست،
نه آن چیزى كه ما آخرینش فرض كردیم و هر چیزى را كه ما ظاهر فرض كنیم خدا
ظاهرتر از آن است به خاطر احاطهاى كه قدرتش بر آن چیز دارد و چون احاطه دارد پس
از جهت ظهور هم مافوق آن است ،پس خدا ظاهر است ،نه آن چیزى كه ما ظاهرش فرض
كردیم و همچنین هر چیزى كه باطن فرض شود خدا به خاطر احاطه قدرتش بر آن باطنتر
از آن است و ماوراء آن قرار دارد ،چون اوست كه آن چیز را باطن كرده ،پس باطن هم
خداست ،ن ه آن چیزى كه ما باطنش فرض كردیم ،پـس مـعلـوم شـد كـه خــدا اول و آخـر و
ظـاهــر و بـاطـن على االطــالق است.
از این صفات آنچه در غیر خدا هست نسبى است نه على االطالق (فالن چیز نسبت
به فالن چیز دیگر اول است و یا نسبت به آن آخر یا ظاهر یا باطن است و هیچ موجودى در
عالم سراغ نداریـم كه على االطالق اول و یا آخر و یا ظاهر و یا باطن باشد).
اولیهت خداىتعالى و آخریهتش و همچنین ظهور و بطونش ،زمانى و مكانى نیست و
چنین نیست كه در ظرف زمان ،اول و آخر باشد ،وگرنه باید خود خدا جلوتر از زمان نباشد
و از زمانى و مكانى بودن منزه نباشد و حال آن كه منزه از آن است ،چون خالق زمــان و
مكــان و محیــط به تمــامى مـوجـودات است ،بلكه منظور از اولیهت و آخریهت و همچنین
ظــاهــر و بـاطـن بــودنش ،این اســت كــه او محیــط به تمام اشیاء است ،بــه هــر جــورى
كــه شمــا اشیــاء را فــرض و بــه هر صــورت كه تصـور بكنیـد.

محیط :
این اسماء چهارگانه یعنى اول و آخر و ظاهر و باطن چهارشاخه و فرع از نام
«محیط» است و محیط هم شاخهاى از اطالق قدرت اوست ،چون قدرتش محیط به هر چیز
است ،ممكن هم هست نامهاى چهارگانه مورد بحث را شاخههایى از احاطه قدرتش ندانیم،
بلكه شاخه هایى از احاطه وجود او بگیریم ،چون وجود او قبل از وجود هر چیز و بعد از
وجود هر چیز است ،او قبل از آن كه چیزى ثبوت پیدا كند ثابت بود و بعد از آن كه هر
داراى ثبوتى فانى گردد باز هم ثابت است .او از هر چیز دیگرى نزدیكتر و ظاهرتر است
و از دید و درك اوهام و عقول هر صاحب عقلى از چیز دیگرى باطنتر و پنهانتر است.

عـلیــــــــــــم :
اسامى چهارگانه نامبرده به نوعى بر علم خداىتعالى نیز بستگى و تفرع دارند،
(براى این كه هر چیزى را كه ما اول فرض كنیم ،قبل از وجودش خداىتعالى احاطه علمى
به او داشته و هر چه را كه ما آخر فرض كنیم بعد از فنایش هم خدا احاطه علمى به آن
دارد .هر چه را كه ما ظاهر فرض كنیم ،خداىتعالى ظاهرتر از آن است ،چون ظهور آن
( )1
از خداست و چگونـه ممكن است از خــود خــدا ظـاهرتر بـاشد و هـمچنین). ...
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 -1المیزان ج  ،37ص .299

ب ذِى َّ
الط ْو ِلال اِلهَ اِاله ُه َو ! »
ب شَدی ِد ْال ِعقا ِ
ب َو قـا ِب ِل الت َّ ْو ِ
ــر الـذَّ ْنـ ِ
«غــافِ ِ
غافِ ِر الذَّ ْنب و قا ِب ِل الت َّ ْوب :

( / 3مؤمن)

مغفرت و قبول توبه از صفات فعلیه خداست و خداىتعالى همه روزه و الیزال
ب َو قابِ ِل
گنــاهــانى مـىآمـرزد و تــوبــههــایى قبول مىكند .مجموع و روبرهم «غافِ ِر الذَّ ْن ِ
ب» به منزله یك صفت است و یك رفتار خدا با بندگان گنهكار را افاده مىكنــد و آن این
الت َّ ْو ِ
است كه ایشــان را مىآمرزد ،چیــزى كه هست گاهى با توبه و گاهى بــدون تــوبـه و با
شفـاعــت.

شـدید العقاب :
مانند كلمه (ذوانتقام) از اسماء حسنایى است كه صفت خداىتعالى در طرف عذاب
را حكــایــت مى كند ،همچنان كه كلمه (غفور و رحیم) صفتش در جانب رحمت را حـكایت
مىنماید.

ذى ا لــطــــــــول :
معنایش با معناى منعم یكى است و هر دو از اسماء حسناى الهى است ،ولكن
ذوالطول أخص از منعم است ،چون تنها نعمتهاى طوالنى را شامل مىشود ،ولى منـعــم،
() 1
هم آن را شـامـل مـىشود و هم نـعمتهـاى كـوتاه مـدت را.
 -1المیـــزان ج  ،34ص .162

«َ ه
ى ْالقَیُّو ُم ال تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َو ال ن َْو ٌم ! »
ّللاُ ال اِلهَ اِاله ُه َو ْال َح ُّ

( / 255بقره)

حى ( :حیات الـهى)
ّ
ى به معناى كسى است كه حیات ثابت داشته باشد .حیات حقیقى باید طورى باشد
ح ه
كه ذاتا مرگ پذیر نباشد و عروض مرگ بر آن محال باشد و این تصور ندارد مگر به این
ى باشد ،نه عارض بر ذاتش و همچنین از خودش باشد نه این كــه
كه حیات عین ذات ح ه
دیگــرى بــه او داده بــاشــد ،هـمچنــان كه قرآن درباره خــداىتعــالى فرمودهَ « :و ت ََو َّك ْل
ى الَّذى ال یَ ُموتُ » ( / 58فرقان)
َ
علَى ْال َح ِ ه
بنا بر این حیات حقیقى ،حیات خداى واجبالوجود است و حیاتى است واجب و
عبــارت دیگــر چنیــن حیاتـى ایــن است كـه صاحبش بـالذات عالم و قادر باشد.
ى ال اِلهَ اِاله ُه َـو» ( / 65بقره)،
از این جا كامالً معلوم مىشود چرا در جمله « ُه َو ْال َح ُّ
ى است و نیز معلوم مىشود كه این
حیات را منحصر در خداىتعالى كرد و فرمود :تنها او ح ه
حصــر حقیقــى است نه نسبى و این كه حقیقت حیات یعنى آن حیاتى كه آمیخته با موت
نـیست و در معـرض فنـا قـرار نـمىگیـرد تنـها حیـــات خــداىتعـــالى اســت.
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حیــات تنهــا و تنهــا خــاص خــداســت و اگــر زنــدگــان دیگــر هــم ،زنــدگى
دارنـــــد خـــــدا بــه آنهــــا داده اســت.

ا َ ْلقَیُّـــــــوم ( :قیـــام بــه عـــدل الهــى)
قیام بر هر چیز به معناى درست كردن و حفــظ و تــدبیــر و تــربیــت و مــراقبــت
بـــر آن و قــدرت بــر آن است.
خداىتعالى در كالم مجیدش اصل قیام به امور خلقش را براى خود اثبات نموده
است .خدا قائم بر تمامى موجودات است و با عدل قائم است ،بدین معنا كه عطا و منعش
همه به عدل است و با در نظر گرفتن این كه عالم امكان همان عطا و منع آن است ،پس هر
چیزى را همان قدر كه ظرفیت و استحقاق دارد مىدهد و آن گاه مىفرماید :علت این كه بـه
عـدالـت مىدهـد ،ایـن است كه عـدالـت مقتضـاى دو اسـم (عـزیـز و حكیـم) است.
خداىتعالى بدان جهت كه عزیز است قائم بر هر چیز است و به آن جهت كه حكیم
است در هر چیزى عـدالـت را اعمال مىكند.
خداىتعالى از آنجا كه مبدأ هستى است و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش از
ناحیه او آغاز مىشود و هیچ مبدأیى براى هیچ موجودى نیست مگر آن كه آن مبدأ هم به
خدا منتهى مى شود ،پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت است و به حقیقت معناى كلمه قائم
است ،یعنى قیامش آمیخته با خلل و سستى نیست و هیچ موجودى به غیر خـدا چنیـن قیــامى
ندارد ،مگر این كه بـه وجـهى قیـامش منتـهى به خـدا و به اذن خـداست.
خداىتعالى هر چه قیام دارد قیامى خالص است ،نه قیامى آمیخته با ضعف و سستى
و غیر خدا به جز این ندارد كه باید به اذن او به وسیله او قائم باشد ،پس در این مسأله از دو
طرف حصر هست ،یكى انحصار قیام در خداىتعالى و این كه غیر او كسى قیــام نـدارد و
یكـى انحصــار خــدا در قیـام و این كه خــدا به جـز قیام كـارى نـدارد.
اسم قیوم اصل و جامع تمامى اسماء اضافى خداست و منظور از اسماء اضافى
اسمایى است كه به وجهى بر معانى خارج از ذات داللت مىكند ،مانند اسم خالق ،رازق،
مبدى ،معید ،محیى ،ممیت ،غفور ،رحیم ،ودود و غیر آن .چون اگر خدا آفریدگار و
روزى رسان و مبدأ هستى و اعاده دهنده انسانها در معاد و زنده كننده و میراننده و آمرزگار
و رحیم و ودود است بدین جهت است كه قیوم است1 )1(.
 -المیزان ج  ،4ص .217
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عـلى ُكـ ِهل شَـ ْىءٍ شَهیـدٌ ! »
ـر ِبه َ
« ا َ َو لَ ْم یَ ْك ِ
ـك اَنَّـهُ َ
ف ِب َ
شهید ( ،حضور الهى)
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( / 53سجده)

« آیا براى روشن شدن حق كافى نیست كه پروردگار تو مشهود بر هر چیز است؟»
آرى كافى است براى این كه هیچ موجودى نیست مگر آن كه از جمیع جهاتش محتاج به خدا
و وابسته به اوست و او قائم بر آن و قاهر و مافوق آن است ،پس خداىتعالى براى هر
چیزى مشهود و معلوم است ،هر چند كه بعضى او را نشناسند.
خداىتعالى شهید بر همه چیز است و او و صفات و افعالش محجوب از هیچ یك از
مخلوقات خود نیست .خداىتعالى به هر چیزى احاطه دارد ،البته نه احاطهاى كه ما به
چیزى داریم بلكه احاطهاى كه الیق به ساحت قدس و كبریایى او باشد ،پس هیچ مكان و
مكینى از خدا خالى نیست و هیچ چیز از نظــر او پنهــان نیست و داخــل در هیـچ چیـزى
() 1
هــم نیست.
 -1المیــــــــزان ج  ،34ص .330

«ْ ...العَ ُ
ى ْالعَظی ُم»
سموا ِ
زیز ْال َحكی ُم لَهُ ما فِىال َّ
ت َو ما فِىاالَ ْر ِ
ض َو ُه َو ْالعَ ِل ُ

(/ 4

شورى)

مـالـك ( :والیـت الهى)
در ایــن جمالت از اسمـاء حسناى الهــى پنــج نــام مقـدس ذكــر شـــده:
ت َو ما ِفىا ْ
ض.
سموا ِ
ى  - 4عظیم  - 5لَهُ ما ِفىال َّ
ال َِ ْر ِ
 - 1عزیز  - 2حكیم  - 3عل ه
چون این جمله عبارت آخرى نام مالك است و اگر نام مالك را این طور شكفته ذكر
كرده و نیز آن چهار نام دیگر را در این جا آورد ،براى این بوده كه اصل وحى را و
همچنین سنت جاریه بودن آن را تعلیل كرده باشد .براى این كه وحى عبارت است از قانون
الهیهاى كه هدایت مردم به سوى سعادت زندگىشان را هم در دنیا و هم در آخرت ضمانت
مىكند و هیچ كس و هیچ مانعى نیست كه خداى را از تشریع چنین قوانینى باز بدارد و براى
این كه عزیز است ،یعنى در هر چه اراده كند مغلوب هیچ چیز و هیچ عاملى واقع نمىشود.
و نیز خداىتعالى امر هدایت بندگان خود را مهمل نمىگذارد .و در آن سهلانگارى
نمىكنــد .بــراى این كه حكیــم است ،یعنـى افعـالش همـه متقـن است و یكـى از آثـار متقــن
بــودن عمـل ایـن اسـت كــه عمــل خود را طورى انجام دهد كه به نتیجه برسد.
و نیز خداىتعالى است كه در بندگان خود و امور ایشان به هر طورى كه بخواهد
تصرف مىكند ،چون او مالك ایشان است و نیز حق اوست كه بندگان به وظیفه پرستش او
ى است و
قیام كنند و او ایشان را به بندگى خود وادار سازد ،امر و نهى كند ،چون او ،هم عل ه
هم عظیم.
پس هر یك از این پنج اسم سهمى در تعلیل اصل وحى دارند و نتیجه روبرهم آنها
( )1
ى دیگر نیست.
ى بندگان است و به غیر او ول ه
این است كه خداىتعالى از هر جهت ول ه
 -1المیــــــــزان ج  ،35ص .16
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فصل دوم
وجـه الهـى
للا
وجـه ّ
ّللاِ ! »
« فَا َ ْینَمـا ت ُ َولُّوا فَث َ َّم َو ْجهُ ه

( / 115بقره)

« به هر جــا كه رو كنى به سوى خــدا رو كردهاى! »
خداىسبحان قائم بر تمامى جهات ششگانه و محیط به آن است ،كسى كه به یكى از
این جهات متوجه شود ،به سوى خداىتعالى متوجه شده است .ملك خدا و احاطه او به انسان
وسعت دارد و نیات انسان به هر سو توجه كند ،او نیز از قصد انسان آگاه است.
خداىتعالى نه خودش در جهت معینى قرار دارد ،نه متوجه به او باید از جهت
معینى به ســویـش تــوجــه كند ،تا او به توجه وى آگاه شود ،پس توجه به تمام جهات ،توجه
بــه ســوى خــداســت و خــدا هــم بــدان آگـاه است.
البتــه آیــه شریفه فوق مىخواهد حقیقت توجه به سوى خدا را از نظر جهت توسعه
( )1
دهــد ،نـه از نظر مكان.
 -1المیـــــــزان ج  ،2ص .75

مـفهـوم وجـه الـهـى
«… یُـــــریــــد ُونَ َو ْج َهـــــهُ / 52( » .انعــام)
وجه یا روى ،به مناسبتى كه بین صورت و سطح بیرونى هر چیز هست به طور
مجاز بر همان سطح بیرونى هر چیز هم اطالق مىشود .ذات چیزى براى چیز دیگرى هیچ
وقت جلوه و ظهور نمىكند و تنها ظاهر و شرح بیــرونـى و اسمــاء و صفــات است كه
بــراى مــوجــود دیگــرى جلــوه مىكنــــد.
به ذات خداىتعالى نیز نمىتوانیم پى ببریم براى این كه به طور كلى علم و معرفت
یك نوع تحدید فكرى است و ذات مقدس خداىتعالى بى حد و نهایت است و قابل تحدید
نمىباشد.
از آنجایى كه وجه یا روى هر چیز همان قسمتى است كه دیگران با آن مواجه
مىشوند به این اعتبار مىتوان گفت :اعمال صالحه وجه خداىتعالى است ،همچنان كه
كارهاى زشت وجه شیطان است .چنان كه صفاتى را كه خداىتعالى به آن صفات با بندگان
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خود روبرو مىشود نظیر رحمت و خلق و رزق و هدایت و امثال آن از صفات فعلیه ،بلكه
صفات ذاتیهاى را هم كه به وسیله آن مخلوقات ،خداى خود را تا حدى مىشناسند مانند علم
و قدرت ،مىتوان وجه خداى دانست ،براى این كه خداىتعالی بوسیله همین صفات با
مخلوقات خود روبرو مىشود و آفریدگان نیز به وسیله آن به جانب خداوند خود رو مىكنند.
ناحیه خدا جهت و وجه اوست و به طور كلى هر چیزى كه منسوب به اوست و به
هر نوعى از نسبت به وى انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته تا ادیان و اعمال صالح
بندگان و همچنین مقربان درگاهش از انبیاء و مالئكه و شهداء و مؤمنینى كه مشمول
مــغـفرتـش شـده بـاشـند هـمـه و هـمه وجــه خــدایـنـد.
همه آن امورى كه وجه خداىسبحانند و به عبارت دیگر در جهت خداوند قرار
دارند از گزند حوادث و از نابودى مصونند .همچنین چیزهایى كه بنده از خداى خود انتظار
( )1
دارد نیز وجــه خداست ،مانند فضل و رحمت و رضوان.
 -1المیــزان ج  ،13ص .158

مفهوم وجه و حقایق افاضه شده از جانب خدا
َــىءٍ هــا ِل ٌ
ـك اِاله َو ْجـ َههُ ! » ( / 88قصـص)
«ُ ...كــ ُّل ش ْ
«هر موجودى كه تصور شود بعد از وجودش هالكت و بطالن در پى دارد مـگر وجـه خـدا
!»
آن موجودات كه زمانى هستند بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل مىشوند
و آنهایى كه زمانى نیستند ،وجودشان در احاطه فنا قرار دارد و فنا از هر طرف احاطهشان
كرده است .هر چیزى بزودى جا خالى كرده به درگاه خدا مىرود ،مگر صفات كریمه خدا
كه منشأ فیض او هستند و بدون وقفه و تا بىنهایت مشغول افاضه فیضند و معبود هم باید
چنین باشد و بطالن در ذات او و انقطاع در صفات فیاضه او راه نداشته باشد و غیر خدا
هیچ موجودى این طـور نیست .پس هیـچ معبودى جز او نیست.
وجه خدا به معناى نمود او براى غیر او یعنى خلقش است و خلقش با آن متوجه
درگاه او مى شوند ،این نمود ،همانا صفات كریمه او از حیات و علم و قدرت و سمع و بصر
است و نیز هر صفتى از صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احیاء و اماته و مغفــرت
و رحمـت و همچنیــن آیــات دال بـر آن صفات بدان جهت كه آیتند ،مىباشد.
بنا بر این ،هر موجودى كه تصور شود فى نفسه هالك و باطل است و حقیقتى جز
آن چه كه از ناحیه خداىتعالى به آن افاضه شود ندارد و آن چه كه منسوب به خداىتعالى
نباشد از حقیقت به طور كلى خالى است و جز موهومى كه وهم متوهم آن را تراشیده نیست.
انسان نیز از حقیقت جز این مقدار بهره ندارد ،كه موجودى است كه آفرینش خدا
روحى و جسمى در او به كار برده و او خودش صفات كمالى براى خود كسب كرده ،اینها
كه حقیقت انسان را تشكیل مىدهند همه صنع خدا و منسوب به اویند و اما زاید بر اینها آن
چه را كه عقل اجتماعى بر آن افاضه مىكند ،همه موهوماتند كه ناچارى و اضطرار باعث
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شده آنها را معتبر بشمارد ،مانند این كه فالن انسان نیرومند و آن یكى سلطان و آن دیگرى
رئیس است .بر همین منوال هر موجودى دیگر كه به تجزیه عقل بیاوریم عبارت است از
( )1
یك یا چـند حـقیقت و چند خرافت و موهوم.
 -1المـیــــــــــــــــزان ج  ،31ص .145

ملكـوت و وجه اشیاء در طرف خدا
َــىءٍ  / 83( »!...یس)
« فَ ُ
سبْحــــانَ الَّــــذى بِیَـــدِه َملَكـُوتُ ُكــــ ِهل ش ْ

« پس منزه است آن كه ملكــوت همــه چیــز به دســت اوســت»!...
ملكوت ،آن طرف از دو طرف هر چیز است كه روبه خداست ،چون هر موجودى
دو طرف دارد :یكى رو به خدا و یكى دیگر پشت به خدا ،ملكوت هر چیز سمت رو به
خداى آن چیز است و ملك سمت رو به خلق آن .ممكن هم هست بگوئیم :ملكوت به معناى
هر دو طرف هر موجود است .اگر فرموده ملكوت هر چیزى به دست خداست ،براى این
است كه داللت كند بر این كه خداىتعالى مسلط بر هر چیز است و غیر خدا كسى در این
() 1
تسلط بهره و سهمى نـدارد.
 -1المیــــــــزان ج  ،33ص .186

وجــه الـهى و عـالـم ذر
« َو اِ ْذ ا َ َخذَ َرب َُّك ِم ْن بَ ٖن ۤی ءادَ َم ِم ْن ُ
لی ا َ ْنفُ ِس ِه ْم اَلَ ْستُ ِب َر ِبه ُك ْؐ ْم ؟
ع ۧ
ور ِه ْم ذُ ِ هریَّت َ ُه ْم َو ا َ ْش َهدَ ُه ْم َ
ظ ُه ِ
ش ِه ْدنا / 172( »!...اعراف)
قـالُوا بَلی َ
« و یاد آور زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریهه آنها را برگرفت» . ...
این وجود تدریجى كه براى موجودات و از آن جمله براى انسان است امرى است
از ناحیه خدا كه با كلمه « ُك ْن» و بدون تدریج بلكه دفعةً افاضه مىشود .و این وجود داراى
دو وجه است :یكى آن وجه و رویى كه به طرف دنیا دارد این است كه به تدریج از قوه به
فعل و از عدم به وجود درآید و همین وجود نسبت به آن وجهى كه به خداىسبحان دارد
امرى است غیر تدریجى به طورى كه هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش دارا
اســــت و هـیــچ قـــوهاى كــه بـــه طـــرف فـعـلیـت ســوق دهـــد در آن نـیســت.
مقتضاى آیات فوق این است كه براى عالم انسانى با همه وسعتى كه دارد در نزد
خداى سبحان وجودى جمعى باشد و این وجود جمعى همان وجهى است كه گفتیم وجود هر
چیزى به خداىسبحان داشته و خداوند كهآن را بر افراد افاضه نموده و در آن وجه هیــچ
فــردى از افراد دیگر غایب نبوده و افــراد هــم از خــدا و خـداونـد هم از افــراد غایــب
نیست.

32

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب اول :شناخت خدا

این همـان حقیقتـى است كـه خـداونـد از آن تعبیــر بــه «ملكــوت» كــرده است.
اما این وجه دنیایى انسان كه ما آن را مشاهده كرده و مىبینیم آحاد انسان و احوال و
اعمال آنان به قطعات زمان تقسیم شده و بر مرور لیالى و ایام منطبق گشته و نیز اینكه
مى بینیم انسان به خاطر توجه به تمتعات مادى زمینى و لذایذ حسى از پروردگار خود
محجوب شده ،همه این احوال متفرع بر وجه دیگر زندگى است ،كه سابق بر این زنــدگــى
و ایــن زنــدگــى متــأخــر از آن است و موقعیت این نشئه موقعیت «یَ ُك ُ
ون» و « ُك ْن» را
دارد.
این نشئه دنیوى انسان مسبوق است به نشئه انسانى دیگرى كه عین این نشئه است،
جز این كه آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نیستند و در آن نشئه وحدانیت
پروردگار را در ربوبیت مشاهده مىكنند و این مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان
اس ت ،نه از طریق استدالل ،بلكه از این جهت است كه از او منقطع نیستند و حتى یك لحظه
او را غایب نمىبینند و لذا به وجود او و به هر حقى كه از قبل او باشد اعتراف دارند ،آرى
قذارت شرك و لوث معصیت از احكام این نشئه دنیایى است ،نه آن نشئه .آن نشئه قائم به
فعل خداست و جز فعل خدا كس دیگرى فعل ندارد (دقت فرمایید ! )
آیه مورد بحث اشاره مىكند به تفصیل یك حقیقت و به یك نشئه انسانى كه سابق بر
نشئه دنیایى اوست ،نشئه اى كه خداوند در آن نشئه میان افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار
داده و هر یك از ایشان را بر نفس خود شاهد گــرفتــه است كه:

ــر ِبّكُــ ْم؟ آیــا مــن پــروردگــار شما نیستم؟
« اَلَ ْ
ستُ ِب َ
قالوا بلى! گفتنـد :آرى!»
تقدم عالم ذر بر این عالم ،تقدم زمانى نیست ،نشئهاى است كه به حسب زمان هیچ
انفكاك و جدایى از نشئه دنیوى ندارد ،بلكه با آن و محیط به آن است و سابقتى كه بر آن دارد
( )1
سابقتى است كه « ُك ْ
ـن» بر «فَـیَ ُك ُ
ـون» دارد.
 -1المیزان ج  ،16ص .214

عـالـم ذر و هنگـامه پیمان انسان در پیشگاه الهى
 -بـراى خـدا عهــدى است به گـردن بشــر كـه از آن بـازخـواست خـواهـد كـرد!

« َو اِ ْذ ا َ َخذَ َرب َُّك ِم ْن بَ ٖن ۤی ءادَ َم ِم ْن ُ
لی ا َ ْنفُ ِس ِه ْم اَلَ ْستُ
ع ۧ
ور ِه ْم ذُ ِ هریَّت َ ُه ْم َو ا َ ْش َهدَ ُه ْم َ
ظ ُه ِ
ش ِه ْدنا / 172( »!...اعراف)
بِ َر ِبه ُك ْؐ ْم ؟ قـالُوا بَلی َ
« ذكر كن براى مردم موطنى را كه در آن موطن ،خداوند از بشر از صلبهایشان
ذریّهشان را گرفت ،به طورى كه احدى از افراد نماند مگر این كه مستقل و
مش ّخص از دیگران باشد و همه در آن موطن جدا جدا از هم اجتماع نمودند و
خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد و علیه خود گواهشان
گرفت و ایشان در آن موطن غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و
پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود ،بلكه به معاینه دیدند كه او
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پـروردگـارشــان است ،همچنــان كه هر موجود دیگــرى به فطــرت خــود و از
ناحیه ذات خود ،پروردگار خود را مىیابد بدون این كه از او محجــوب بــاشــد!»
خــطاب و جــواب در عـالـم ذر از بــاب زبان حال نیست ،بلكه خطابى است حقیقى
و كــالمى است الهى.
ش ِهدْنا!» و به
ستُ ِب َر ِبّ ُك ْم ؟ » همان كسانىاند كه گفتند « :بَلى َ
مخاطبین در جمله « اَلَ ْ
مقتضاى این آیه ،بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاینه مىبیند و
درك مىكند ،هر چنـد كه در دنیا از آن و از ماسواى معرفت غافل بود.
در روز قیامت پردههایى كه میان بشر و پروردگارش حایل بود برچیده مىشود،
بشر به خود مىآید و دوباره این حقایق را به مشاهده و معاینه درك مىكند و آنچه را كه
میانه او و پروردگارش گذشته بود به یاد مىآورد .خداوند بعد از جدا ساختن ابناء بشر از
ستُ بِ َر ِبّ ُك ْم ؟ » مورد استشهاد را
پدران ،هر فردى را گواه خودش گرفت و با جمله « اَلَ ْ
معلوم كرد ،تا امرى را كه براى آن ،ذریه بشر را استشهاد كرده مشخص شود و آن ربوبیت
پروردگار ایشان است ،تا در موقع پرستش به ربوبیت خداىسبحان شهادت دهند.
احتیاج داشتن آدمى به پروردگارى كه مالك و مدبر است جزو حقیقت و ذات انسان
است و فقــر به چنین پروردگارى در ذات او نوشته شده و ضعف بر پیشانىاش مكتــوب
گشتــه و این معنــا بر هیچ انسانى كه كمترین درك و شعور انسانى را داشتــه بــاشــد
پوشیده نیست .عالم و جاهل ،صغیر و كبیر ،شریف و وضیع ،همه در این درك مساوىانــد.
جملــه « بَلى ش َِهدْنا ! » اعتراف انسانها است به این كه این مطلب را مــا شــاهــد بــودیــم
و چنیــن شهـادتى از مـا واقع شد!
تمــامى افــراد بشــر مــورد ایــن استشهــاد واقع شده و یكایك ایشان به ربــوبیــت
( )1
پـــروردگــار اعـتــراف نـمـــودهانـد!
 -1المیزان ج  ،16ص .217

روى دیگر آسمان ها و زمین و ظهور حقیقت موجودات
ت َو ا ْ
« َو ِللهــ ِه َ
عــ ِة». ...
سمــوا ِ
ــر ال ه
ْــب ال َّ
غی ُ
ض َو مــا ا َ ْم ُ
ال ْر ِ
سـا َ

( / 77نحل)

ممكن است یك شىء واحد داراى چند وجه باشد ،یك وجهاش براى غیر خویش
شهادت باشد یعنى ظاهر باشد و وجه دیگرش غیب باشد و خالصه موجود واحد هم غیب
باشد و هم شهادت .معنى آیه فوق این است كه خدا از آسمانها و زمین چیزى مىداند كه
خارج از حدود آن دو است .به معناى دیگر ،مراد به غیب سماوات و ارض ،غیبى است كه
آسمانها و زمین مشتمل بر آنند ،یعنى غیبى است كه در داخل آن دو است ،خالصه این كه
آسمان و زمین دو روى دارند :یكى براى مردم مشهود است و روى دیگرش غایب و براى
خدا مشهود؛ و به عبارت دیگر خدا از آن سوى آسمانها و زمین كه براى بشر غایب است
خبر دارد.
كلمه ساعت به معناى قیامت است كه به معناى دوم غیب ،خود یكى از غیبهاى
سماوات و ارض است ،به دو دلیل :اول براى این كه خداىسبحان آن را در كالم خود غیب
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نامیده و چون قیــامت خــارج از آسمــان و زمیــن نیســت پس غیب به معناى دوم در
هـمیـن آسـمـان و زمـین اسـت.
در آن روز خــدا بشــر را خبــر مىدهــد از آنچــه كــه در آن اختالف مىكردند و
روزى است كــه ســریــره و بـاطــن مــردم آشكــار مىگردد .روزى است كه آنچــه از
حقایق در نشئه دنیا پنهان بود در آن جا ظاهر و آشكار مىگردد و پر واضح است كه این
حقایق هیچ یكش از پهناى آسمانها و زمین بیرون نیست ،بلكه این حقایق بــه همــراه
() 1
آسمــانهــا و زمیـن ثـابتند.
 -1المیزان ج  ،24ص .200

مفهوم بقاى وجه الهى و فناى جن و انس
رام! » ( / 27الرحمن)
فان َو یَبْقى َو ْجـهُ َر ِبه َ
ذو ْال َجـال ِل َو ِ
« ُكـ ُّل َم ْن َ
اال ْك ِ
ـك ُ
علَیْها ٍ
هر جنبنده داراى شعورى كه بر روى زمین است بهزودى فانى خواهد شد .مدت و
اجل نشئه دنیا با فناى جن و انس سر مىآید و عمرش پایان مىپذیرد و نشئه آخرت طلــوع
مىكنــد و هـر دو مطلـب یعنى فناى جانداران صاحب شعور زمین و طلوع نشئــه آخــرت
كه نشئه جزاست ،از نعمتهــا و آالء خــداى تعــالى است ،چــون زنـدگـى دنیـا حیــاتى
است مقــدمى ،براى غرض آخــرت و معلـــوم است كه انتقال از مقـدمــه بـه غـرض و
نتیجــه نعمـت اسـت.
حقیقت این فنا انتقال از دنیا به آخرت و رجوع به خداىتعالى است ،همچنان كه در
بسیارى از آیات كریمه قرآن این فنا به انتقال نامبرده تفسیر شده و فهمانده كه منظور از آن،
فناى مطلق و هیچ و پوچ شدن نیست.
و پروردگارت ،ه
عز اسمه ،با همه جالل و اكرامش باقى مىماند ،بدون این كه فناى
موجودات اثرى در خود او یا دگرگونى در جالل و اكرام او باقى بگذارد .بنا بر این كه
مراد به وجه خدا هر چیزى باشد كه دیگران رو به آن دارند ،كه قهرا مصداقش عبارت
مىشود از تمامى چیزهایى كه به خدا منسوبند و مورد نظر هر خداجــویى واقــع مىگــردد،
ماننــد انبیــاء و اولیاء خدا و دین او و ثواب و قرب او و ســایــر چیــزهــایى كـه از این
( )1
قبیــل باشنــد.
 -1المیزان ج  ،37ص .204

مفهـوم رؤیـت خــدا
« قا َل َربه ِ ا َ ِرنى آ ا َ ْن ُ
ْك قا َل لَ ْن تَرانى  / 143(» !...اعراف)
ظ ْر اِلَی َ
« عرض كرد :اى پروردگارم خــود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم فرمود
هرگز مــرا نخـواهى دیـــد»!...
از نظر قرآن كریم خداىسبحان جسم و جسمانى نیست و هیچ مكان و جهت و
زمانى او را در خود نمىگنجاند و هیچ صورت و شكلى مانند و مشابه او ولو به وجهى از
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وجوه یافت نمىشود .و معلوم است كسى كه وضعش این چنین باشد اِبصار و دیدن به آن
معنایى كه ما براى آن قایلیم به وى متعلق نمىشود و هیچ صورت ذهنیههاى منطبق با او
نمىگردد ،نه در دنیا و نه در آخرت .پس معنى رؤیت خدا چیست؟ مراد به این رؤیت
قطعىترین و روشنترین مراحل علم است و تعبیر آن به رؤیت براى مبالغه در روشنى و
قطعیت آن است ،چیزى كه هست باید دانست حقیقت این علم كه آن را علم ضرورى
مىنامیم چیست؟ چون از هر علم ضرورى به رؤیت تعبیر نمىشود مثالً ما به علم ضرورى
مىدانیم شهرى به نام لندن وجود دارد ولكن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم:

« ما لندن را دیدهایم!»
از این مثال روشنتر علم ضرورى به بدیهیهات اولیه از قبیل (یك ،نصف عدد دو
است )،مىباشد ،چه این بدیهیات به خاطر كلهیتى كه دارند محسوس و مادى نیستند و چون
محسوس نیستند مىتوانیم اطالق علم بر آنها بكنیم ولكن صحیح نیست آنها را رؤیت بنامیم
و نیز تمامى تصدیقات عقلیهاى كه در قوه عاقله انجام مىگیرد و یا معانى كه ظرف تحققش
وهم است كه ما اطالق علم حصولى بر آنها مىكنیم ولكن آنها را رؤیت نمىنامیم ،چرا؟
در میانه معلومات ما معلوماتى است كه اطالق رؤیت بر آنها مىشود و آن معلومات به علم
حضورى ما است ،مثالً مىگوییم « :من خود را مىبینم كه منم و مىبینم كه فالن
چیز را دوست و بهمان چیز را دشمن مىدارم ».معناى این دیدنها این است كه من
ذات خود را چنین مىیابم و آن را بدون این كه چیزى بین من و آن حایل باشد چنین یافتم.
این امور نه به حواس محسوساند و نه به فكر ،بلكه درك آنها از این باب است كه
براى ذات انسان حاضرند و درك آنها احتیاجى به استعمال فكر و یا حواس ندارد.
تعبیر از این گونه معلومات به رؤیت ،تعبیرى است شایع .هر جا كه خداىتعالى
گفتگو از دیده شدنش كرده در همان جا خصوصیاتى ذكر كرده كه از آن خصوصیات
مىفهمیم مراد از دیده شدن خداىتعالى همین قسم از علمى است كه خود ما هم آن را رؤیت
و دیدن مىنامیم .خدا نزد هر چیزى حاضر و مشهود است و حضورش به چیزى یا به
جهتى معین و به مكانى مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چیزى شاهد و حاضر و
بر هر چیزى محیط است ،به طورى كه اگر به فرض محال كسى بتواند او را ببیند مىتواند
او را در وجدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چیزى و در باطن آن ببیند .این است
معناى دیدن خدا و لقاى او نه دیدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با روبرو شدن حسى و
جسمانى و متعین بودن مكان و زمان دو طرف صورت نمىبندد.
آن مانعى كه میانه مردم و خدا حایل شده همانا تیرگى گناهانى است كه مرتكب
شدهاند این تیرگىها است كه روى دلها  -جانها  -ى ایشان را پوشانده و نمىگذارد كه به
مشاهده پروردگار خود تشرف یابند ،پس معلوم مىشود اگر گناهان نباشند جانها خداى را
مىبینند نه چشمها.
خداىتعالى در كالم خود رؤیتى را اثبات كرده كه غیر از رؤیت بصرى و حسى
است ،بلكه یك نوع درك و شعورى است كه با آن حقیقت و ذات هر چیزى درك مىشود،
بدون این كه چشم یا فكر در آن به كار رود ،شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور به
وجود پروردگار خود پى برده و معتقد مىشود.
البته آن علم كه از آن به رؤیت و لقاء تعبیر شده تنها براى صالحین از بندگانش آن
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هم در روز قیامت دست مىدهد .قیامت ظرف و مكان چنین تشرفىاست ،نهدنیا كه آدمى در
آن مشغول و پابند به پروریدن تن خویش و یكسره در پى تحصیل حوایج طبیعى خویشتن
است .دنیا محل سلوك و پیمودن راه لقاء خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آیات اوست
و تا به عالم دیگر منتقل نشود به مالقات پروردگارش نایل نمىشود.
نكته قابل توجه این است كه قرآن كریم اولین كتابى است كه از روى این حقیقت
پردهبردارى نموده و به بىسابقهترین بیانى این راز را آشكارا ساخته است .قهرا وقتى
مسأله رؤیت خدا به آن معنا كه گفته شد در چند جاى قرآن براى قیامت اثبات شد ،نفى ابدى
در آن جمله « :لَ ْن ت َرانى ! » راجع به دنیا خواهد بود و معنایش این مىشود مادامى كه
انسان در قید حیات دنیوى و به حكم اجبار در پى اداره جسم و تن خویش و برآوردن حوایج
ضرورى آن است هرگز با چنین تشریفى مشــرف نمىشــود ،تــا آن كه به طور كلى و به
( )1
تمام معناى كلمه از بدنش و از توابع بـدنـش منقطــع گــردد ،یعنـى بمیــــرد.
 -1المیزان ج  ،16ص .78

مفهـوم قرب و بُعـد و مقـام قـرب الهـى
ــربُـــونَ ! » ( / 11واقعه)
َ
«  ...اُولئِ
ـــــــك ْال ُمقَ َّ

«  ...آنها مقربانند ! »
مسئله قرب و بعد دو معناى نسبى هستند كه اجسام به حسب نسبت مكانى به آن دو
متصف مى شوند .در استعمال آن توسعه داده در زمان و غیر زمان هم استعمال كردهاند .باز
توسعه بیشترى داده و از اجسام و جسمانیات تجاوز كرده مــعـانـى حـقـایـق را هـم بـا آن
دو ،تـوصـیف كــردهانـد.
كلمه «قُرب» در مورد خداىتعالى به خاطر احاطهاى كه به هر چیز دارد استعمال
ب اِلَ ْی ِه ِم ْن َح ْب ِل ْال َوریدِ!  -ما از رگ گردن به
شده و خود خداىتعالى فرمودهَ « :و نَحْ ُن ا َ ْق َر ُ
او نزدیكتریم ! » ( / 16ق) این معنا یعنى نزدیكتر بودن خداىتعالى به من از خود من و
به هر چیزى از خود آن چیز ،عجیبترین معنایى است كه از مفهوم قرب تصور مىشود.
نیز از مواردى كه كلمه قرب در امور معنوى استعمال شده در مورد بندگان در
مرحله بندگى و عبودیهت است و چون نزدیك شدن بنده به خداىتعالى امرى است اكتسابى،
كه از راه عبادت و انجام مراسم عبودیهت به دست مىآید ،تقرب به معناى آن است كه كسى
بخواهد به چیزى و یا كسى نزدیك شود .بنده خدا با اعمال صالح خود مىخواهد به خدا
نزدیك گردد و این نزدیكى عبارت است از این كه در معرض شمول رحمت الهیه واقع شود
و در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و مـحرومـیت را از او دور كنند.
و نیز این كه مىگوییم :خداىتعالى بنده خود را به خود نزدیك مىكند ،معنایش این
است كه او را در منزلتى نازل مىكند كه از خصایص وقوع در آن منزلت ،رسیدن به
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سعادتهایى است كه در غیر آن منزلت به آن نمىرسد و آن سعادتها عبارت است از
اكرام خدا و مغفرت و رحمت او.
( ُمقَ َّربون) بلندمرتبهترین طبقات اهل سعادتند .چنین مرتبهاى براى كسى حاصل
نمىشود مگر از راه عبودیت و رسیدن به حد كمال آن و عبودیت تكمیل نمىشود مگر وقتى
كه عبد تابع محض باشد و اراده و عملش را تابع اراده موالیش كند ،هیچ چیزى نخواهد و
هیچ عملى نكند مگر بر وفق اراده موالیش و این همان داخل شدن در تحت والیت خداست،
( )1
اولیاءّللا تـنهـا هـمیـــن طــایـفــهانـد.
ّللا نیز هستند و
ه
پس چنین كسانى اولیاء ه
 -1المیــــــــــــزان ج  ،37ص .245

مفهــوم روز و كــار روزانه الهى
« ُ ...ك َّل یَ ْو ٍم ُ
ه َو فى شَأ ْ ٍن ! » ( / 29الــرحمــن)
« او همـــــه روزه مشغـــــول كــــارى نـــــو اســـــت! »
منظور از كلمه (یَ ْوم) در جمله ( ُك َّل یَ ْوم  -هر روز) احاطه خداىتعالى در مقام فعل
و تدبیر اشیاء است ،در نتیجه او در هر زمانى هست ولى در زمان نیست و در هر مكانى
هست لكن در مكان نمىگنجد و با هر چیزى هست لكن نزدیك به چیزى نیست.
خــداىتعــالى در هــر روز كــارى دارد ،غیر آن كارى كه در روز قبل داشت و
غیر آن كارى كه روز بعدش دارد ،پس هیچ یك از كارهاى او تكرارى نیست و هیچ شأنى
از شؤون او از هر جهت مانند شأن دیگرش نیست ،هر چه مىكند بدون الگو و قالب و
نمونه مىكند ،بلكه به ابداع و ایجاد مىكند و به همین جهت است كه خود را بــدیــع نــامیــده
ت َو ا ْ
ض  -او كسى است كه آسمانها و زمین را بدون
سمـوا ِ
و فــرمــوده ... « :بَـدیـ ُع الـ َّ
ال َِ ْر ِ
( )1
الگو آفریده! »
 -1المیـــزان ج  ،37ص .207
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فصل سوم
نور الهـى
مفهوم نور خدا و چگونگى ظهور و شمول آن
ت َو ا ْ
ــور ِه/35( » . ...نور)
سمـــوا ِ
ـــور ال َّ
ال ْر ِ
« اَلـلهـــهُ نُ ُ
ض َمثَــــ ُل نُ ِ
« خدا نور آسمانها و زمیناستَ ،مثَل نور او ». ...
محتاج نور و گیرنده نور را روشن مىكند و سپس با
نور چیزى است كه هر چیز
ِ
ظهور خود داللت مىكند بر مظهرش و خداىتعالى هم اشیاء را با ایجاد خود وجود و
ظـهــور مـىدهـد و سـپس بـر ظـهور وجـود خـود داللـت مـىكنـد.
بعد از آن كه خداىسبحان خود را نورى خواند كه آسمان و زمین از آن مستنیر مىشوند و
این كه او مؤمنین را به نور زایدى اختصاص مىدهد و كفار از این نور بهرهاى ندارند،
اینك در ادامه آیه فوق شروع مىكند به استدالل و احتجاج بر این مدعا:
اما نور آسمان و زمین بودن خدا ،دلیلش این است كه آنچه در آسمانها و زمین
است وجود خود را از پیش خود نیاورده و از كس دیگرى هم كه در داخل آن دواست
نگرفتهاند ،چون آنچه در داخل آسمانها و زمین است در فاقه و احتیاج مثل خود آن دو
است ،پس وجود آنچه در آسمانها و زمین است از خدایى است كه همه احتیاجات به درگاه
او منتهى مىشود.
بنابراین ،وجود آنچه در آن دو است همان طور كه خود را نشان مىدهد ،نشاندهنده
موجد خویش نیز مىباشد .پس وجود نور وى است كه هر چیز به وسیله آن نور مىگیرد،
پس هر چیزى كه در این عالم است داللت مىكند بر این كه در ماورایش چیزى است كه
منزه از ظلمت است ،آن ظلمتى كه خود آن چیز داشت و منزه از حاجت و فاقهاى است كه
در خود او هست و منزه از نقص است كه از خود او منفك شدنى نیست.
این زبان حال و مقال تمامى موجودات عالم است و همان تسبیحى است كه
خداىتعالى به آسمان و زمین و آنچه در آن است نسبت مىدهد و الزمه آن نفى استقالل از
تمامى موجودات غیر خدا ،ـ و نفى هر اله و مدبر و ربهى غیر خداست.
حهُ  -همه دعا و تسبیح خویش دانند! » ( / 41نور)
« ُك ٌّل قَ ْد َ
صالتَهُ َو تَسْبی َ
ع ِل َم َ
این آیه شریفه تسبیح را به عموم ساكنان زمین نسبت مىدهد ،چه كافرشان و چه مؤمنشان و
از این تعبیر معلوم مىشود كه در این میان دو نور است :یكى عمومى و دیگرى خصوصى.
پس نورى كه خداىتعالى با آن خلق خود را نورانى مىكند مانند رحمتى است كه با آن به
ایشان رحم مىكند ،كه آن نیز دو قسم است :یكى عمومى و یكى خصوصى ...همچنین
مالكیت خدا دلیل بر هر دو قسم نور است ،یعنى این كه او مالك آسمانها و زمین است و
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بازگشت هرچیز به سوى اوست ،هم دلیل بر عمومیت نور عام اوســت و هم دلیـل بر
( )1
اختصـاص نور خاص او به مؤمنین است.
 -1المیزان ج  ،29ص .193

نـور عمـومـى الهـى
ت َو ا ْ
ــور ِه/35( » . ...نور)
سمـــوا ِ
ـــور ال َّ
ال ْر ِ
« اَلـلهـــهُ نُ ُ
ض َمثَــــ ُل نُ ِ
« خدا نور آسمانها و زمیناستَ ،مثَل نور او ». ...
خداىتعالى داراى نورى است عمومى ،كه با آن آسمان و زمین نورانى شده و در
نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود حقایقى ظهور نموده ،كه ظاهر نبود و باید هم چنین
باشد ،چون ظهور هر چیز اگر به وسیله چیز دیگرى باشد باید آن وسیله خودش به خودى
خود ظاهر باشد ،تا دیگران را ظهور دهد و تنها چیزى كه در عالم به ذات خــود ظـاهـر و
براى غـیر خود مـظهر بـاشد هـمان نور است.
خداىتعالى نورى است كه آسمانها و زمین با اشراق او بر آنها ظهور یافتهاند،
همچنان كه انوار حسى نیز این طورند ،یعنى آنها ظاهرند و با تابیدن به اجسام ظلمانى و
كدر آنها را روشن مىكنند ،با این تفاوت كه ظهور اشیاء به نور الهى عین وجود یافتن
( )1
آنهاست ولى ظهور اجسام كثیف به وسیله انوار حسى غیر اصل وجود آنهاست.
 -1المیـــــــــــــزان ج  ،29ص .174

مثال و شمول نور عمومى الهى
ت َو ا ْ
ــور ِه/35( » . ...نور)
سمـــوا ِ
ـــور ال َّ
ال ْر ِ
« اَلـلهـــهُ نُ ُ
ض َمثَــــ ُل نُ ِ
« خدا نور آسمانها و زمیناستَ ،مثَل نور او ». ...
خداىتعالى كاملترین مصداق نور مىباشد ،اوست كه ظاهر بالذات و مظهر
ماسواى خویش است و هر موجودى به وسیله او ظهور مىیابد و موجود مىشود .پس
خداىسبحان نورى است كه به وسیله او آسمانها و زمین ظهور یافتهاند .در جمله « اَلـلهـــهُ
ت َو ا ْ
ض » ،...چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمین و آنگاه
سمـــوا ِ
ـــور ال َّ
ال ْر ِ
نُ ُ
آن را حمل كرده بر اسم جالله « َ ه
ّللا است منظورش
ّللاُ » و فرموده نور آسمانها و زمین ه
این بوده كه كسى خیال نكند كه خدا عبارت است از نور عاریتى قائم به آسمانها و زمین و یا
از وجودى كه بر آنها حمل مىشود .از این جا استفاده مىشود كه خداىتعالى بر هیچ
موجودى مجهول نیست ،چون ظهور تمامى اشیاء یا براى خود یا براى غیر ،ناشى از
اظهار خدا است و اگر خدا چیزى را اظهار نمىكرد و هستى نمىبخشید ظهورى نمىیافت،
پس قبل از هـر چـیز ظـاهـر بـالـذهات خـداسـت.
آیه بعد براى تمامى موجودات تسبیح اثبات مىكند و الزمه آن این است كه تمامى
موجودات ،خدا را مىشناسند ،چون تسبیح و صالت از كسى صحیح است كه بداند چه كسى
را تسبیح مىكند .پس مراد به نور ،نور خداست ،كه از آن نور عام عالمى منشأ مىگیرد،
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نورى كه هر چیزى به وسیله آن روشن مىشود و با وجود هر چیزى مساوى است و
( )1
عبارت اخــراى آن اسـت و این همان رحمت عام الهیه مىباشد.
 -1المیـــزان ج  ،29ص .176

نـور خـصوصى الـهى
« َّ
صبا ُح في
سماوا ِ
ور ال َّ
صبا ٌح ْال ِم ْ
ور ِه َك ِم ْشكاةٍ فیها ِم ْ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
ّللاُ نُ ُ
ض َمث َ ُل نُ ِ
ُزجا َج ٍة ُّ
ي /35( »!...نور)
الزجا َجةُ َكأَنَّها َك ْو َك ٌ
ب د ِ هُر ٌّ
« خدا نور آسمانها و زمین است نور او همچون محفظهاى است كه در آن چراغى باشد و
چراغ در شیشهاى ،شیشهاى كه گویى ستارهاى است درخشان»!...
در این میان نور خاصى است كه تنها مؤمنین با آن روشن مىشوند و به وسیله آن
به سوى اعمال صالحه راه مىیابند و آن نور معرفت است ،كه دلها و دیدهها در روزى كه
دلها و دیدهها زیرورو مىشوند روشن مىگردد و در نتیجه به سوى سعادت جاودانه خود
هــدایــت مىشــونــد و آنچــه در دنیــا برایشان غیب بود در آن روز برایشان عیان
مىشـود.
خداىتعالى این نور را به چراغى مثل زده كه در شیشهاى قرار داشته باشد و با
روغن زیتونى در غایت صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صافى است ،مانند كوكب
درى بدرخشد و صفاى این با صفاى آن (نور على نور) را تشكیل دهد و این چراغ در
خانههاى عبادت آویختــه بـاشـد ،خانههایى كه در آنها مردانى مؤمن ،خداى را تسبیــح
كننــد ،مـردانى كــه تجــارت و بیـع ایشـان را از یـاد پروردگارشان و از عبادت خدا باز
نمىدارد.
این مثال صفت نور معرفتى است كه خداىتعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته،
نورى كه دنبالش سعادت همیشگى است و كفار را از آن محروم كرده و ایشان را در
ظلماتى قرار داده كه هیچ نمىبینند ،پس كسى كه مشغول با پروردگار خویش باشد و از
( )1
مـتاع حیـات دنیـا اعـراض كند به نورى از ناحیه خدا اختصاص مىیابد.
 -1المیـــــــــــــــزان ج  ،29ص .174

مثال و شمول نور خصوصى الهى
ت َو ا ْ
ــور ِه/35( » ! ...نور)
سمـــوا ِ
ـــور ال َّ
ال ْر ِ
« اَلـلهـــهُ نُ ُ
ض َمثَــــ ُل نُ ِ
ورهِ »،...این آیه شریفه نور خدا را توصیف مىكند و معنایش نورى كه مال
« َمث َ ُل نُ ِ
اوست مىباشد  -و خود دلیل بر این است كه مراد وصف آن نور كه خود خداست نیست،
بلكه مراد وصف آن نورى است كه خدا آن را افاضه مىكند ،البته باز مراد آن نور عامى كه
افاضه كرده و به وسیله آن هر چیزى ظهور یافته و عبارت است از وجودى كه هر چیزى
را موجود كرده نیست ،بلكه مراد به آن نور نورى است خاص كه خداىتعالى آن را تنها به

41

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب اول :شناخت خدا

مؤمنین اختصاص داده و آن به طورى كه از كالم استفاده مـىشـود حــقیقت ایـمان اسـت.
در سایر موارد در قرآن كریم مىبینیم خداىسبحان این نور خاص را به خود نسبت
داده و این نور همان نــورى است كه گفتیــم به مؤمنین اختصاص داده تا در راه به سوى
پروردگارشان از آن استضائه كنند و آن نور ایمان و معرفت است .البته نور ایمان و
معرفت در دلهاى مؤمنین نورى است عــاریتــى و مقتبس از نور خدا و قائم بــه آن و
مستمـــد از آن اسـت.
ــور ِه َم ْ
ــن یَشــا ُء / 35( » !...نــور) خداىتعالى هدایت مىكند
«  ...یَ ْهدِى ه
ّللاُ ِلنُ ِ
كسانى را كــه داراى كمــال ایمــان بــاشنـد ،بــه ســوى نــور خدا ،نه كسانى را كه متصف
( )1
به كفــر بـاشنـد و این به خـاطـر صـرف مشیهت اوست.
 -1المیـــــــــــــزان ج  ،29ص .177

نور الـهى و اشراق روز قیامت
ور َر ِبهها / 69( » !...زمر)
« َو ا َ ْش َرقَ ِ
ت االَ ْر ُ
ض بِنُ ِ
« و زمین به نور پروردگارش روشن مىشود» !...
اشراق ارض ،به معناى نورانى شدن آن است .اشراق زمین به نور پروردگارش،
آن حالتى است كه از خصایص روز قیامت است ،از قبیل :كنار رفتن پردهها و ظهور
حقیقت اشیاء و بروز و ظهور واقعیت اعمال ،از خیر یا شر ،اطاعت یا معصیت ،حق یا
باطل ،به طورى كه ناظران حقیقت هر عملى را ببینند ،چون اشراق هر چیزى عبارت است
از ظهور آن به وسیله نور و این هم جاى شك نیست ،كه ظهور دهنده آن روز خداىسبحان
است ،چون غیر از خدا هر سبب دیگرى در آن روز از سببیهت ساقط است ،پس اشیاء در آن
روز با نورى كه از خداىتعالى كسب كرده روشن مىشوند.و این اشراق هر چند عمومى
است و شامل تمامى موجودات مىشود و اختصاصى به زمین ندارد ،ولكن از آن جایى كه
غرض بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین است ،لذا تنها از اشراق زمین سخن گفت.
( )1
مراد به زمین در عین حال زمین و موجودات در آن و متعلقات آن است.
 -1المیـــزان ج  ،34ص .148
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فصل چهارم
علم الهـى
شمول علم الهى و ثبوت اشیاء در كتاب مبین
ـر ُج
ــر ُج ِم ْنهــا َو ما یَ ْن ِـز ُل ِمــنَ ال َّ
س ِ
مــاء َو مــا یَ ْع ُ
ض َو مــا یَ ْخ ُ
« یَ ْعلَـ ُم مـا یَ ِلـ ُج ِفـى االَ ْر ِ
فیها / 2( » !...سبأ)
« خدا علم دارد به آنچه در زمین فرو مىرود و از زمین بیرون مىشود و آنچه از آسمان
فرو مىآید و به آسمان باال مىرود» !...
این كنایه است از علم خدا به حركت هر صـاحب حـــركتــى و آنچــه انجــام
مـىدهــــد.
خداىتعالى عالم به غیب است و كوچكترین موجود از علم او دور نیست ،حتى
سنگینى یك ذره معلق در فضا در همه آسمانها و زمین از علم او پنهان نیست.
بین  -و نه كوچكتر از آن ذره و نه
« َو الا َ ْ
صغ َُر ِم ْن ذ ِل َك َو ال ا َ ْكبَ ُر اِاله فى ِكتا ٍ
ب ُم ٍ
بزرگتر از آن مگر آن كه در كتاب مبین ثبت است!» ( / 61یونس) این جمله علم خدا را به
تمامى مــوجــودات تعمیــم مىدهــد ،تا كسـى نپندارد تنهــا موجودات نظیر ذره را مىداند،
كوچكتر از آن و بزرگتر را نمىداند ،نكتهاى كه در این آیــه بدان اشاره كرده این است كه
اشیاء هر چه باشند در كتاب مبین خدا ثبوتى دارند ،كه دستخــوش تغییر و تبدیل نمىشود و
انسان و هر موجود دیگر هر چند اجزاى دنیوىاش از هــم متــالشى گــردد و به كلى آثارش
از صفحه روزگار محو و نابود شود بــاز هم اعادهاش براى خــدا كــارى نــدارد ،چــون
( )1
همیــن نـابـود در كتـاب مبیــن بـــودى و ثبــــوتى دارد.
 -1المیـــزان ج  ،32ص .250

كــرسـى و مـراتب عـلم الـهى
« َ ...و ال یُحی ُ
طــونَ ِبشَــ ْىءٍ ِم ْ
ت َو
سمــــوا ِ
ــر ِسیُّــهُ ال َّ
ـن ِع ْل ِمــ ِه اِاله ِبمـاشـا َء َو ِسـ َع ُك ْ
ض / 255( » !...بقــره)
االَ ْر َ
«  ...و به چیزى از علم او راه نمىیابند مگر به آن چــه خــود بخــواهــد ،قلمرو علم و
قــدرتش آسمــانها و زمیــن را فــراگــرفتــه اســت» !...
علم هر چه هست از خداست و هر علمى هم كه نزد عالمى یافت شود آن هم از علم
خداست .تنها اوست كه به روابط بین موجودات آگاه است ،چون او موجودات و رابط آنها
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را آفریده و اما بقیه اسباب و علل و مخصوصا علل و اسبابى كه از صاحبان عقلند هر چند
كه دخل و تصرفى و علمى دارند ،لكن هر چه دارند و آن را مورد استفاده قرار مىدهند
خود مرتبهاى است از شؤون علم الهى و هر چه تصرف دارند خود شأنى است از شؤون
تصرفات الهى و نحوهاى است از انحاء تدابیر او ،پس دیگر كسى نمىتواند به خود اجازه
دهد بر خالف اراده خداىسبحان و تدبیر جارى در مملكتش قدمى بردارد و اگر برداشت
همان از تدبیر خداست.
كرسى مرتبهاى از مراتب علم است ،در نتیجه از معانى محتمل كه براى وسعت
هست این معنا متعین مى شود كه این مقام تمامى آنچه در آسمانها و زمین است ،هم ذاتشان و
هم آثارشان را حافظ است ،پس وسعت كرسى خدا به این معنى شد كه مرتبهاى است از علم
خدا آن مرتبه اى كه تمامى عالم قائم بدان است و همه چیز در آن محفــوظ و نــوشتــه شـده
() 1
اسـت.
 -1المیــزان ج  ،4ص .230

قلمرو علم الهى
ـــر بِ ْ
ِــــر َو ا َ ْخفــــى! » ( / 7طه)
ـــو ِل فَـ ِانَّــهُ یَ ْعلَــــ ُم ال ه
« َو ا ِْن تَجْ َه ْ
س َّ
ــالقَ ْ
ّللاَ عا ِل ُم َ
ُور!» ( / 38فاطر)
« ا َِّن ه
علی ٌم ِبذا ِ
س َموا ِ
بال َّ
ت ال ُّ
ت َو االَ ْر ِ
غ ْی ِ
ض اِنَّهُ َ
صد ِ
خداىتعالى در آیه ،اول « جهر به قول» را آورده بعد اثبات علم نسبت به دقیقتر
سر قول» نمود ،سپس مطلب را ترقى داده علم او را نسبت به مخفىتر از
از آن یعنى « ه
سر اثبات فرموده ،براى این كه داللت كند بر این كه مراد اثبات علم خدا نسبت به جمیع
ه
است و معنا این است كه تو اگر سخنت را بلند بگویى و علنى بدارى و یا آن را آهسته و در
دلت پنهان كنى و یا از این هم مخفىتر بدارى به این كه بر خودت هم پوشیده باشد
خداىتعالى همه را مىداند.
آیه شریفه علم به هر چیز را براى خدا اثبات مىكند ،چه به ظاهر و چه به پنهان و
بنابراین آیه شریفه در ذكر علم به دنبال استوا بر عرش مىباشد و معلوم است كه علم
خداىتعالى به آنچه از حوادث كه در ملك او جریان مىیابد و در مسند سلطان و قلمرو ملك
او پیش مىآید مستلــزم اذن و رضــاى او بــه آن اســت و از نظــر دیگــر مستلــزم مشیهــت
او بــه ایـن نظـامى است كه جریان مىیابد و این همان تدبیر است.
خدا عالم غیب آسمانها و زمین است و او به آنچه در سینهها پنهان است داناست و
با شما بر طبق آنچه در باطن نهفته دارید ،از عقاید و آثار اعمال معامله مىكند و بر طبق آن
( )1
محـاسبـه مىنماید ،چه این كه ظاهرتان با باطن مطابق باشد و چه مخـالف باشد.
 -1المیــــزان ج  ،33ص  78و ج  ،27ص .189
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نفوذ علم الهى
«  ...اِ ْذ ا َ ْنت ُ ْم ا َ ِجنَّةٌ فى بُ ُ
ون ا ُ َّمهاتِ ُك ْم / 32( » !...نـجم)
ط ِ
«  ...هنگــامى كـه بـه صـورت جنیـن در شكـم مـادرانتـان بـودید» ! ...
او داناتر است به شما آن زمان كه شما را از زمین انشاء كرد و او بود كه شما را
در آغاز خلقتتان به اطوار و احوالى گونهگون متحول كرد و از مواد عنصرى زمینتان
بگرفت و در آخر به صورت نطفهتان درآورده و در داخل رحم مادرتان بریخت .و او
داناتر است به شما آن زمان كه شما جنینهایى در رحم مادرانتان بودید ،او مىداند حقیقت
شما چیست و چه حال و وضعى دارید ،چه اسرارى در نهانتان هست و مآل كارتان به كجا
مىانجامد .وقتى خداىتعالى شما را بهتر از هر كس مىشناسد و از آغاز خلقتتان و
سرانجام آن با خبر است ،پـس دیگــر بیهــوده خود را به پاكى نستایید چـــون او بـهتــر
( )1
مـىدانـد پــاك و با تقوى كیست!
 -1المیزان ج  ،37ص .86

احـاطــه الهــى
ــــو َمعَ ُكــــ ْم اَیْـــنَ مـــا ُك ْنتُـــ ْم ! » ( / 4حدید)
«َ ...و ُه َ
« ...هر كجا باشید او باشماست ! »
او هر جا كه باشید با شماست ،براى این كه به شما احاطه دارد و در هیچ مكانى و
پوششى از او غایب نیستید .احاطه خداىتعالى به ما تنها احاطه مكانى نیست ،بلكه در همه
احوال و اوقات نیز به ما احاطه دارد ،لكن از آنجایى كه معروفترین مالك در جدایى
چیزى از چیز دیگر و غایب شدنش از آن جدایى مكانى است ،از این جهت در آیه تنهــا
معیهــت را ذكــر كــرد ،وگرنه نسبت خداىتعالى به مكانها و زمانها و احـوال یــــك
( )1
نسبــــت اســت.
 -1المیـــزان ج  ،37ص .303
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فصل پنجم
وحدانیت (توحید)
تـوحید مـختص قرآن
و ریشه تمامى معارف و اصول و فروع و اخالق اسالمى
ّللاُ ا َ َحد ٌ َ ه
ص َمدُ لَ ْم یَ ِل ْد َو لَ ْم یُولَ ْد َو لَ ْم یَ ُك ْن َلهُ ُكفُوا ا َ َحد ٌ ! »( 1تا / 4اخالص)
« قُ ْل ُه َو ه
ّللاُ ال َّ
ّللا در تمامى حوایج
این سوره خداىتعالى را به احدیهت ذات و بازگشت ماسوى ه
وجودى اش به سوى او و نیز به این كه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال
شریك او نیست ،مىستاید .این توحید قرآنى توحیدى استكه مختص به خود قرآنكریم است
و تمامى معارف اصولى و فروعى و اخالقى اسالم بر این اساس پىریزى شده است.
حد :این كلمه در مورد چیزى و كسى به كار مىرود كه قابل كثرت و تعدد نباشد،
اَ َ
نه در خـارج و نـه در ذهـن و اصوالً داخل اعـداد نشود.
ص َمد :اصل در معناى كلمه صمد ،قصد كردن و یا قصد كردن با اعتماد است.
َ
پس خداىتعالى سید و بزرگى است كه تمامى موجودات عالم در تمامى حوایجشان قصد
او مىكنند .وقتى خداىتعالى پدیدآرنده همه عالم است و هر چیزى كه داراى هستى است
هستى را خدا به او داده ،پس هر چیزى كه نام «چیز» صادق بر آن باشد ،در ذاتش و
صفاتش و آثارش محتاج به خداست و در رفع حاجتش قصد او مىكند .پس خداىتعالى در
هر حاجتى كه در عالم وجود تصور شود صمد است ،یعنى هیچ چیز قصد هیچ چیز دیگر
نمى كند مگر آن كه منتهاى مقصدش اوست و نجاح مطلب و برآمــدن حاجتش به وسیلــه
اوســت و تنها خــداىتعــالى صمد على االطالق است!

ّللاُ ا َ َحدٌ! » و « َ ه
ص َمد ُ! » مستقالً كافى در تعریف
هر یك از دو جمله « ُه َو ه
ّللاُ ال َّ
خداىتعالى است ،چون مقام ،مقام معرفى خدا به وسیله صفتى است كه خاص خود او باشد،
پس معنى چنین است كه معرفت به خداىتعالى حاصل مىگردد چه از شنیدن جمله « ُه َو
ّللاُ ا َ َحدٌ !» و چه از شنیـدن « َ ه
ص َمدُ !»
ه
ّللاُ ال َّ
ایــن دو آیــه شــریفــه در عیــن حــال هــم بــوسیلــه صفات ذات ،خداىتعالى را
حد ٌ! » خدا را به
معــرفــى كــرده و هــم بــه وسیلــه صفــات فعل ،جمله « ُه َو ه
ّللاُ ا َ َ
صفت احدیهت تـوصیـف كـرده ،كـه احــدیهت عین ذات است و جمله « َ ه
ص َمد ُ! » او را
ّللاُ ال َّ
به صفت صمدیهت توصیف كرده كه صفت فعـل است.
حد ٌ!» این دو آیه كریمه از خداىتعالى
«لَـ ْم یَـ ِلـ ْد َو لَـ ْم یُـولَـ ْد َو لَـ ْم یَ ُك ْن لَهُ ُكفُوا ا َ َ
این معنا را نفى مىكند ،كه چیزى را بزاید و یا بگو ذاتش متجزى گردد و جزئى از ذاتش
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از او جدا گردد ،حال آن چیز و آن جزء هر سنخى كه مىخواهد داشته باشد و جدا شدنش از
خدا به هر معنایى كه مىخواهى تصور كن.
و نیز این دو آیه از خداىتعالى این معنا را نفى مىكنند كه خود او از چیزى متولهد و
مشتـق شـده بـاشـد ،حــال ایـن تــولــد و اشتقـاق بـه هـر معنـایى كــه اراده شــود و نیز این
معنى را نفى مىكنند كه براى خدا كفوى باشد كه برابر او در ذات و یا در فعل باشد ،یعنى
مانند خداىتعالى بیافریند و تدبیر نماید و احدى از صاحبان ادیان و غیر ایشان قائل به وجود
كفوى در ذات خدا نیست ،یعنى احدى از دینداران و بى دینان نگفتهاند كه واجب الوجود ه
عز
( )1
اسمه متعدد است و اما در فعل یعنى تدبیر بعضى قــایل بـه آن شـدهانـد.
 -1المیـــــــــــــــــــزان ج  ،40ص .445

مفهوم ذات واحد
واحد ٌ ! » ( / 73مــــائــــده)
« َ ...و ما ِم ْن اِل ٍه اِاله اِلهٌ ِ
«  ...هیـــچ معبـــــودى جــــز خـــــداى یكتــــا نیســـت ! »
ىالذات
ذات پروردگار متعال ذاتى است كه به هیچ وجه پذیراى كثرت نیست ،احد ه
است و در لحاظى هم كه متصف به صفات كریمه علیا و اسماء حسنى مىشود در آن لحاظ
هم متكثر نیست و آن صفات چیزى را بر ذات نمىافزایند .خود صفات هم كه روشن است
اگر به یكدیگر اضافه شوند موجب تعدد و تكثر در ذات نمىگردند ،وقتى نه از ناحیه اضافه
صفت به ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت ،تكثر نمىیابد ،پس باید گفت خداىتعالى
احدىالذات است ،كه نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج قابل انقسام و تكثر نیست و نیز
باید گفت خداىتعالى در ذات مقدهسش چنان نیست كه از دو چیز تركیب یافته باشد .و هرگز
نمىتوان آن حقیقت را به چیزى تجزیه كرد و نیز نمىتوان با نسبت دادن وصفى به آن
جناب او را به دو چیز یا بیشتر تجزیه نمود .زیرا هر چیزى را بخواهیم در عالم فرض و یا
در عالم وهم و یا در عالم خارج به آن حقیقت بیفزاییم او خود با آن چیز معیت دارد و از آن
جدا نیست.
ىالذات است ،مراد وحدت عددى كه در
این كه گفتیم خداىتعالى واحد و هم احد ه
سایر موجودات عالم داراى كثرتند به كار مىرود ،نیست .خداوند متعال نه در ذات و نه در
اسم و صفت و نه به وحدت عددى متصف نمىشود .زیرا این كثرت و این سنخ وحدت هر
واحد ٌ »،تأكید
دو از آثار و احكام صنع مخلوقات خدایند و این جمله « َو ما ِم ْن اِل ٍه اِاله اِلهٌ ِ
بلیغى است در توحید ،به طورى كه هیچ عبارت دیگرى بهتر از این تأكید را نمىرساند.
در عالم وجود اصالً و به طور كلى از جنس معبود (اله) یافت نمىشود مگر معبود
یكتایى كه یكتایىاش یكتایى مخصوصى است كه اصالً قبول تعدد نمىكند نه در ذات و نـه
در صـفات ،نـه در خـارج و نـه به حسب فرض.
و این همان توحید قرآن است چه قرآن در این آیه و آیات دیگر خود تنها این توحید را
خالص و صحیح مىداند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر خالص مىداند و این معانى
از معانى لطیف و دقیقى است كه قرآن مجید درباره حقیقت معنــى تــوحیــد بـه آن اشاره
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( )1

 -1المیــــــــزان ج  ،11ص .119

تعلیمـات قرآن در توحید
واحد ٌ ! » ( / 73مــــائــــده)
« َ ...و ما ِم ْن اِل ٍه اِاله اِلهٌ ِ
«  ...هیـــچ معبـــــودى جــــز خـــــداى یكتــــا نیســـت ! »
قرآن در تعالیم عالیه خود وحدت عددى را از پروردگار (جل ذكره) نفى مىكند و
جهتش این است كه الزمه وحدت عددى محدودیهت و مقدوریهت است و واحدى كه وحدتش
عددى است جز به این كه محدود به حدود مكانى و زمانى و هزاران حدود دیگر باشد و جز
به این كه مقدور و محاط ما واقع شود تشخیص داده نمىشود و قرآن خداىتعالى را منزه از
این مىداند كه محاط و مقدور چیزى واقع شود و كسى بر او احاطه و تسلط بیابد.
خداىتعالى ،بنابر تعلیم عالى قرآن ،منزه از مقهوریهت است بلكه قاهرى است كه
هیــچگــاه مقهــور نمـىشــود ،از این جهت نه وحدت عددى و نه كثرت عددى در حق او
ار!» ( / 16رعـد)
ــو ْال ِ
ـواحــدُ ْالقَ هه ِ
تصـور نــدارد و لذا در قــرآن مىفــرمــایــدُ « :ه َ
آیات قرآن مجید تنها وحدت فردیهه را از بارى تعالى نفى نمىكند ،بلكه ساحت مقدس
او را منزه از همه انحاء وحدت مىداند ،چه وحدت فردیه كه در قبال كثرت فردیه است و
چه وحدت نوعیه و جنسیه یا هر وحدت كلى دیگرى كه در قبال كثرتى اسـت از جـنس خود.
بنابر تعلیمات قرآن ،هیچ چیز خداىتعالى را به هیچ وجه نه در ذات و نه در صفات
و نه در افعال نمىتواند مقهور و مغلوب و محدود در حدى كند از این جهت وحدت او
عددى نیست .آرى از نظر قرآن او قاهرى است فوق هر چیز و در هیچ شأنى از شؤون
خود محدود نمىشود ،وجودى است كه هیچ امرى از امور عدمى در او راه نـدارد و حـقــى
است كه مشوب به هیــچ بـاطلـى نمــىگـــردد.
زندهاى است كه مرگ ندارد .دانایى است كه جهل در ساحتش راه ندارد .قادرى
است كه هیچ عجزى بر او چیزه نمىشود .مالكى است كه كسى از او چیزى را مالك نیست.
عزیزى است كه ذلت برایش نیست .و ملكى است كه كسى را بر او تسلطى نیست.
یكى از تعلیمات عالیه قرآن همین است كه براى پروردگار از هر كمالى خالص آن
را قایل است و ساحت مقدسش را از هر نقصى مبرا مىداند.
خداىتعالى به این معنا واحد است كه از جهت وجود طورى است كه محدود به
حدى نمىشود تا بتوان برون از آن حد فرد دومى برایش تصور كرد و خود همین معنا است
مفهوم و مقصــود از آیات سوره توحید:

ص َمدُ .لَ ْم یَ ِل ْد َو لَ ْم یُولَ ْد َو لَــ ْم یَك ْ
ُــن لَــهُ ُكفُــوا ا َ َحـــــ ٌد! »
للاُ ال َّ
للاُ ا َ َحدٌّ َ .
« قُ ْل ُه َو ّ
هــویهــت پــروردگــار متعــال طورى است كه فرض وجود كسى را كه هویتش از
جهتــى شبیــه هــویــت او بــاشــد رفــع مىكنــد .هیچ آفریدهاى نمىتواند آفریدگار را آن
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طور كه هست توصیف كند.
قرآن وحدتى را ثابت مىكند كه به هیچ معنا فرض كثرت در آن ممكن نیست ،نه در
ذات و نه در ناحیه صفات و بنابراین آنچه در این باب از ذات و صفات فرض شود قرآن
همه را عین هم مىداند ،یعنى صفات را عین هم و همه آنها را عین ذات مىداند ،لذا
مىبینیم آیاتى كه خداىتعالى را به وحدانیت ستوده دنبالش صفت ق ههاریهت را ذكر كرده است
( )1
 -1المیــــــــــــزان ج
تــا بفهمــانـد وحـدتش عـددى نیست.
 ،11ص .150

للا
اله واحد و مفهوم الاله اال ّ
واحد ٌ ال اِلهَ ِااله ُه َو / 163( »!...بقره)
« َو اِل ُه ُكـ ْم اِلهٌ ِ
« و معبــود شما معبودى یگــانه است و جز او معبودى نیست»!...
مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهى است ،چیزى كه هست موارد استعمال آن مختلف
است .مىگوییم خدا واحد است به خاطر این كه صفتى كه در اوست مثالً الوهیهت او  -صفتى
است كه احدى با او در آن صفت شریك نیست .علم و قدرت و حیات و سایر صفــاتش او را
متكثــر نمىكنــد .تكثــرى كــه در صفــات او هســت تنهــا تكثر مفهومى است وگرنه علم و
قــدرت و حیــاتش یكــى است .آن هــم ذات اوســت و هیچ یك از آنها غیر دیگرى نیســت،
ى است به علمش ،به خالف
بلكــه او عــالــم اســت به قدرتش و قادر است به حیاتش و ح ه
دیگران كه اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عـالمنـد بـه علمشـان عـالمنـد ،خالصه
صفاتشان ،هم مفهوما مختلف است و هم عینا.
بسا مىشود كه چیزى از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود ،یعنى ذاتش ذاتى باشد
كه هیچ تكثرى در آن نباشد و بالذات تجزى را در ذاتش نپذیرد .این گونه وحدت همان است
كه كلمه احد را در آن استعمال مىكنند و مىگویند خداىتعالى احـدىالـذات اسـت.
واحــدٌ! » با همــه كــوتــاهىاش مىفهمــاند كه الوهیهت
جملــه « اِل ُهكُــ ْم اِلــهٌ ِ
مختــص و منحصــر به خــداى تعــالى است و وحدت او وحدتى است مخصوص ،وحــدتى
كه الیق سـاحت قـدس اوســت.

جمله «الآاِلهَ اِالّ ُ
ه َو!» در سیاق نفى الوهیهت غیر خداست یعنى نفى الوهیهت آن
آلهه موهومى كه مشركین خیال مىكردند اله هستند ،نه سیاق نفى غیر خدا و اثبات وجود
خداىسبحان .قرآن كریم اصل وجود خداىتعالى را بدیهى مىداند ،یعنى عقل براى پذیرفتن
وجود خداىتعالى احتیاج به برهان نمىبیند و هر جا از خدا صحبت كرده عنایتش همه در
این است كه صفات او را از قبیل وحدت و یگانگى و خالقیهت و علم و قـدرت و صفـات
( )1
دیگـر او را اثبـات كند.
 -1المیزان ج  ،2ص .341
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اله جهان ،اله انسان :اله واحد
ض َو ْ
هار َو ...الَیا ٍ
ــو ٍم یَ ْع ِقلُــــونَ
سمــاوا ِ
ق ال َّ
ِ
اختِ
ت َو االَ ْر ِ
ت ِلقَ ْ
ــالف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
« ا َِّن فــى خ َْلــ ِ
!» ( / 164بقــره)
« بــه درستــى در خلقــت آسمــانهــا و زمیــن و اختــالف شــب و روز و ...آیــــــاتــى
اســـت بــراى مـــردمــى كــه تعقـــل كننــد! »
براى هر موجودى از این موجودات ،الهى است و اله همه آنها یكى است .این اله
یگانه و واحد ،همان اله انسان است .این آسمانها كه بر باالى ما قرار گرفته و این زمین كه
ما را در آغوش گرفته ،با همه عجایبى كه در آن است و با همه غرایبى كه در تحوالت و
انقالبهاى آن از قبیل اختالف شب و روز و جریان كشتىها در دریاها و نازل شدن بارانها و
وزیدن بــادهــاى گردنده و گردش ابرهاى تسخیر شده ،وجود دارد ،همه امــورى هستنــد
فــى نفســه نیــازمنــد به صانعى كه ایجادشان كند ،پس براى هر یك از آنها الهى است پدید
آورنده.
نظامى كه در عالم است كه در جریانش حتى به یك نقطه استثناء برنمىخوریم،
نظامى كه نه تا كنون و نه هیچ وقت عقل بشر به كرانهاش نمىرسد و مراحلش را طى
نمى كند اگر از خردترین موجودش چون مولكول شروع كنى تا برسى به منظومه شمسى و
كهكشانها ،بیش از یك عالم و یك نظام نمىبینى .و اگر از باال شروع كنى و در آخر ذرهاى
از آن را تجزیه كنى تا به مولكول برسى باز مىبینى از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن
تدبیر متهصل چیزى كم نشده ،یا این كه هیچ دوتا از این موجودات را مثل هم نمىبینى .پس
روبرهم عالم یك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متهصل است و تمامى اجزایش مسخر
ى
عن َ ِ
یك نظام است ،هر چند كه اجزایش بسیار و احكامش مختلف استَ « :و َ
ت ْال ُو ُجوهُ ِل ْل َح ِ ه
ُّوم!» ( / 111طه) پس اله عالم كه پدید آورنده آن و مدبر امر آن اسـت ،نـیز یـكى است.
ْالقَی ِ
انسان ،كه یكىاز پدیدههاى زمینىاست ،در پدید آمدنش و بقایش بغیر این نظام كلى
كه در سراسر عالم حكمفرماست و با تدبیرى متصل سراپاى عالم را اداره مىكند ،به نظام
دیگرى احتیاج ندارد .پس وقتى نظام هستى انسان و همه عالم یكى است ،نتیجه مىگیریم كـه
() 1
الـه و پـدیـدآورنـده و مـدبـر آن ،همان اله و پدید آورنده و مدبر امر انسان است.
 -1المیـــزان ج  ،2ص .346
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واحد و قهار بودن خدا
« َو مـــــا ِم ْ
ــــار !» ( / 65ص)
ــــن اِلـــ ٍه اِالَّ اللهـــهُ ْال ِ
ــواحــــد ُ ْالقَ هه ُ
« و هیچ معبودى جز خداى واحد قهار نیست!»
جمله فوق ،الوهیهت  -كه عبارتست از معبودیت به حق  -را از تمامى آله نفى مىكند
و اما اثبات الوهیت براى خداىتعالى ،امرى است كه بعد از انتفاء الوهیت از غیر خدا قهرا
و خود به خود حاصل است ،چون بین اسالم و وثنیت در اصل این كه معبود به حقى وجود
ّللا
دارد اختالف و نزاعى نیست ،نزاعى كه هست در این است كه آن اله و معبود به حق ه
تعالى است ،یا غیر اوست؟
ار» وحدانیت خدا را در هستى و قهرش بر هر چیز را اثبات
دو اسم «ا َ ْل ِ
واحد ُ ْالقَ هه ُ
مىكند ،به این بیان كه مىفرماید :خداىتعالى موجودى است كه هیچ موجودى وجودش مانند
او نیست و چون او كمال الیتناهى دارد ،كمالى كه عین وجود اوست ،پس او غنهى بالــذات و
علــى االطــالق است و غیــر او هــر چــه بــاشــد فقیــر و محتاج به او است ،آن هم نه تنها
از یك جهت ،بلكــه محتــاج به اوســت از هر جهــت ،از جهت وجود و از جهت آثار وجود،
غیر او هر چــه دارد نعمت و افاضه خداىسبحان و قاهر بر كل است ،پس خدا قاهر بر هر
چیز و بر طبق اراده خویش است و هر چیزى مطیع خدا در اراده او و خاضع خدا در
مشیت اوست.
این خضوع ذاتى كه در هر موجود است همان حقیقت عبادت است ،پس اگر جایز
باشد براى چیزى در عالم هستى عملى به عنوان عبادت انجام داد ،عملى كه عبودیت و
خضوع آدمى را مجسم سازد ،همان عمل عبادت خداىسبحان است .چون هر چیز دیگرى
به غیر او فرض شود ،مقهور و خاضع براى اوست و از خود مالك هیچ چیز نیست ،نه
مالك خویش است نه مالك چیز دیگر و در هستى خودش و غیر خودش ،و نیز در آثار
هستى استقالل ندارد ،پس نتیجه مىگیریم كه تنها خداىسبحان معبــود بـه حــق اسـت و
() 1
الغیــــر.
 -1المیـــزان ج  ،34ص .34

الـه واحـد ،رب آسمان ها و زمین و موجودات و مشارق
« ا َِّن اِلــ َه ُكــ ْم لَ
ـــواحــد ٌ !» ( / 4صافهات)
ِ
« كه قطعا معبود شما یكتاست!»
معبود شما انسانها یكى است .و معبود شما پروردگار آسمانها و زمین است.
مالك در الوهیت اله كه عبارت است از معبود به حق بودن او این است كه او رب
و مدبر امر عالم باشد .وقتى مدبر و مالك آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو خداست،
كه در همه آنها دخل و تصرف مىكند ،پس معبود به حق در همه عالم نیز هموست .و
چگونه نباشد؟ با این كه او براى این كه وحى خود را به پیامبرش برساند ،در آسمانها
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تصرف مىكند و در ساكنان آسمان حكم مىراند و مالئكه صافهات در بین آسمان و زمین كه
محل رخنه شیطانهاست صف مىبندند و آنها را با اِعمال زجر ،از مداخله در كار وحى
منع مىكنند و این خود تصرف اوست در بین آسمان و زمین و شیطانها .آن فرشتگان وحى
را بر پیغمبر وى تالوت مىكنند و این تالوت خود تكمیل مردم و تربیت آنان است .به هر
حال در وحى به تنهایى هم تصرف در عالم آسمانها است و هم تصرف در زمین و
موجودات بین آن دو و چون چنین است ،پس خدا به تنهایى رب تمامى عالم و مدیر امور آن
( )1
است و در نتیجه معبود واحد هم هموست.
 -1المیـــزان ج  ،33ص .196

52

کتاب اول :شناخت خدا

تفسیر موضوعی المیزان

فصل ششم
معبــودیهـت
اعتبـار عبودیّت براى خداىسبحان
« ...فَـ ِأنَّـ ُهـ ْم ِعبــاد َُك / 118( » ! ...مائده)
« ...آنان بندگان تواند» ! ...
در قرآن كریم آیات بسیار زیادى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده و اساس
دعوت دینى را بر همین مطلب بنا نهاده كه مردم همه بندگان و خداىتعالى موالى حقیقى
ایشان است ،بلكه چه بسا از این نیز تعدى كرده و همه آن چه را كه در آسمانها و زمین
است به همین سمت موسوم كرده و نظیر همان حقیقتى كه از آن به اسم مالئكه تعبیــر شده و
حقیقــت دیگرى كه قرآن شریف آن را جن نامیده و فرموده « :ا ِْن ُكـــ ُّل َم ْ
ت
سمـــوا ِ
ـن فِـى ال َّ
عبْدا ! » ( / 93مریم)
ض اِاله اتِـــى َّ
َو االَ ْر ِ
من َ
الرحْ ِ
خداىسبحان به تمام معناى كلمه و حقیقةً مالك هر چیزى است كه كلمه (چیز) بر آن
اطالق مىشود ،چه هیچ موجودى جز خداىسبحان خود و غیر خود را و همچنین نفع و
ضرر و مرگ و حیات و نشورى را مالك نیست ،مگر آن چه را كه خدا تملیك كند ،البته
تملیكى كه مالكیت خود او را باطل نمىكند .و همچنین قادر است بر آن چیزى كه بندگان را
بر آن قدرت داده است.
همین سلطنت حقیقى و ملكیت واقعى پروردگار منشأ وجوب انقیاد موجودات و
مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشریعى اوست و دستوراتى كه او برایشان مقرر فرموده،
چه دستوراتى كه درباره كیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینى كه باعث صالح امر آنان
و مایه سعادت دنیا و آخرتشان مىباشد جعل فرموده است .از آنجایى كه خداىسبحان
مالك تكوینى و على االطالق است و كسى جز او مالك نیست از این جهت جایز نیست در
مرحله عبودیهت تشریعى  -نه تكوینى  -كسى جز او پرستش شود ،چنانكه خودش فرموده« :
( )1
َو قَضـى َرب َُّك اَاله ت َ ْعبُد ُوا اِاله اِیهاهُ! » ( / 23اسراء)
 -1المیـــزان ج  ،12ص .238

معبود در آسمان ها و معبود در زمین
ض اِلــهٌ!» ( / 84زخـــــرف)
ـــو الَّــذى فِــى ال َّ
س ِ
مـاء اِلــهٌ َو ِفــى االَ ْر ِ
« َو ُه َ
او كسى است كه در آسمانها معبود مستحق عبادت است و همو در زمین معبود،
یـعنى مـستحـق مـعبـودیـت اسـت.
اله بودن خدا در آسمان و زمین به معناى آن است كه الوهیت او متعلق به آسمانها
و زمین است ،نه به این معنى كه او در آسمانها و زمین و یا در یكى از آن دو مكان جاى
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دارد .در این آیه شریفه مقابلهاى نسبت به آلهاى كه مشركین براى آسمان و زمین اثبات
( )1
مىكنند به كار رفته و مىفرماید در همه آسمانها و زمین جز او اله و معبودى نیست.
 -1المیـزان ج  ،35ص .205

تذلّل ذاتى موجودات در برابر خـدا
ــرهــا َو ِظللُ ُه ْم ِب ْ
ض َ
« َو ِ هلِلِ یَ ْس ُجــد ُ َم ْ
ــالغُــد ه ُِو َو
سمــوا ِ
ـن فِــى ال َّ
ــوعــا َو َك ْ
ت َو االَ ْر ِ
ط ْ
ا ْ
الصــا ِل ! » ( / 15رعــــد)
«هــر چــه در آسمــانها و زمیــن است ،به رغبــت یا كــراهــت ،با سایههاشان بــامــــداد
و شبــــانگــاهــان سجــــده خــــدا مـىكننــــد».
تذلهل و تواضع عامه موجودات در برابر ساحت پروردگار خود خضوع و تذلهل ذاتى
است ،كه هیچ موجودى از آن منفك و آن از هیچ موجودى متخلف نیست .پس به طور مسلم
خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش خواهد بود و هیچ موجودى از خود ،هیچ چیز
ندارد تا دربارهاش كراهت و یا امتناع و سركشى تصور شود.
موجودات عالم ما در جمیع شؤون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر امر
خدا هستند ،ولكن در پارهاى از شؤون كه مخالف طبیعت آنهاست از قبیل مرگ و فساد و
بطالن آثار و آفات و مرضها و امثال آن سجود و خضوعشان كرها و در آنچه كه مــوافــق
طبــع آن هاست از قبیل حیات و بقاء و رسیدن به هدف و پیروزى و كمال ،به طور طوع و
انقیاد و مانند خضوع مالئكه است كه خدا را در آن چه كه دستورشان مىدهد نافرمانى
() 1
ننمــوده و آن چه دستــور بگیــرند عمــل مىكننـد.
 -1المیزان ج  ،22ص .214

مفهـوم سجـده موجودات در برابر خـدا
ط ْوعا َو َك ْرها َو ِظللُ ُه ْم ِب ْالغُد ه ُِو َو ا ْ
ض َ
الصـــا ِل!» (/ 15
سموا ِ
« َو ِ هلِلِ یَ ْس ُجد ُ َم ْن فِى ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
رعـــد)
اعمال اجتماعىاى كه انسان به منظور اغراض معنوى انجام مىدهد ،مثالً زمین
علو مقام
ادب بوسیدن كه به منظور نهایت ذلت و افتادگى سجده كننده ،در قبال عزت و ه
مسجود انجام مىشود ،نام این اعمال را به غرضهاى آنها نیز داده و غرضها را به همان
نام مىنامند .همان طور كه بر زمین و به خاك افتادن را سجده مىگویند ،تذلهل را هم سجود
مىگویند ،همه اینها به این عنایت است كه برسانند كه منظور از این اعمال اجتماعى همان
غرضها و نتایج آن است.
قرآن كریم این گونه اعمال و نظایر آن از قبیل قنوت و تسبیح و حمد و سؤال و
امثال آن را به همه موجودات نسبت مىدهد .فرق میانه این امور ،در صورت انتسابش به
موجودات و همین امور در صورت وقوعش در ظرف اجتماع بشرى این است كه غایات و
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غرضهاى آنها در قسم اول به حقیقت معنایش موجود است ،به خالف قسم دوم ،كه غرض
از آن امور ،به نوعى از وضع و اعتبار تحقق مىیابد .ذهلت موجودات و افتادگى آنها در
برابر ساحت عظمت و كبریایى خداوند ذلت و افتادگى حقیقى است ،به خالف برو افتادن و
زمین ادب بوسیدن در ظرف اجتماعى بشرى كه بر حسب وضع و اعتبار ،ذلت و افتادگى
( )1
است.
 -1المیـــــــــــــــزان ج  ،22ص .213

مفهـوم سجـده سایهها چیست؟
ط ْوعا َو َك ْرها َو ِظللُ ُه ْم ِب ْالغُد ه ُِو َو ا ْ
ض َ
الصـــا ِل!» (/ 15
سموا ِ
« َو ِ هلِلِ یَ ْس ُجد ُ َم ْن فِى ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
رعـــد)
قـرآن مجیـد افتـادن سـایـه اجسام را در صبح و شام بر زمین سجده نامیده و براین
اساس است كه در این حال معناى سجده ذاتى را كه در ذوات اشیاء است با مثال حسى ممثل
نموده و حس آدمیان بسیط را براى درك معناى سجده ذاتى بیدار مىكند و براى چنین
مردمانى راه انتقال به این حقیقت عقلى و غیر حسى را آسان مىسازد.
منظور از نسبت دادن سجده به سایه اجسام بیان سقوط سایهها بر زمین و مجسم
نمودن افتادگى سجود و افتادن است ،نه این كه مقصود تنها و تنها بیان اطاعت تكوینى سایه
در جمیع احوال و آثارش باشد .این مطلب یك كالم شعرى و تصویرى خیالى نیست كه
قرآن در دعوت حق خود متوسل به آن شده باشد .حقایقى كه عالىتر از اوهام و ثابت و
استوار در نظر عقل سلیم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور است و
نمىشود آن را تجسم نمود و در پارهاى موارد كه ممكن باشد براى حس نوعى ظهور یافته
به وجهى تمث ل و تجسم یابد ،در چنین موارد البته باید از حس استمداد نموده صاحبان فهم
ساده و عقل بسیط را از راه حس متوجه آن حقایق نمود و آن گاه ایشان را از این راه منتقل
به مرحله عقل سلیم كه مسؤول درك حقایق و معارف حقیقى است ساخت و این قسم حس و
خیال ،حس و خیال حق است ،كه حق و حقایق مؤید آن است و اعتماد به آن ،شعر و
خیالبافى و یا باطل شمرده نمىشود .این كه مىبینیم خداىتعالى براى سایه گسترده از اجسام
در صبح و شام سجده قائل شده ،از همین باب است ،چون این سایهها نیز مانند صاحبان
( )1
شعورند كه به منظور سجده به زمین مىافتند.
 -1المیـــــــزان ج  ،22ص .213
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مفهوم سجده روییـدنىها
« َو النَّجْ ـــــ ُم َو ال َّ
ـــــدان ! » ( / 6الـرحمــــن)
ــــر یَ ْس ُج
ش َج ُ
ِ
« گیاه و درخت براى خدا سجده مىكنند ! »
منظور از این سجده خضوع و انقیاد این دو موجود است ،براى امر خدا ،كه به امر
او از زمین سر برمىآورند و به امر او نشو و نما مىكنند ،آن هم در چارچوبى نشو نما
مىكنند كه خدا برایشان مقدر كرده و از این دقیقتر این كه نجم و شجر رگ و ریشه خود را
براى جذب مواد عنصرى زمین و تغذى با آن در جوف زمین مىدوانند و همین خود سجده
آنهاست ،براى این كه با این عمل خود خدا را سجده مىكنند و با سقوط در زمین اظهار
حاجت به همان مبدئى مىنمایند كــه حــاجتشـان را بـرمىآورد و او در حقیقـت خـدایـى
( )1
است كه تربیتشان مىكند.
 -1المیــزان ج  ،37ص .194

عبادت و سجده تكوینى كل موجودات
مین َو ال َّ
ت َو
سمـوا ِ
داخ ُرونَ َ .و ِ هلِلِ یَ ْس ُجد ُ ما ِفى ال َّ
س َّجدا ِ هلِلِ َو ُه ْم ِ
شمائِ ِل ُ
« ...یَتَفَیَّؤُا ِظاللُهُ َ
ع ِن ْالیَ ِ
ض ِم ْن دابَّ ٍة َو ْال َمال ِئ َكةُ  48( » ! ...و  / 49نحل)
مـا ِفـى االَ ْر ِ
آیه شریفه مى خواهد مشركین را كه منكر توحید و نبوتند راهنمایى كند به این كه در
حال اجسام سایهدار كه سایه از چپ و راست دورش مىزند نظر كنند ،چون این حال سجود
و خضوع در برابر عظمت و كبریاء خدا را مجسم مىكند و همچنین تمامى موجودات
زمینى و آسمانى از جنبندگان و مالئكه .پس همه اینها ذاتا در برابر امر او منقــادند و
خضـوع و ذلـت خـود را بـه ایـن نحـو عبــادت تكـوینـى اظهـار مـىدارند.
آیه اولى سجده سایهها را كه به طور محسوس سجده براى خدا را مجسم مىسازد
ذكر مىنماید و آیه دومى سجده جنبندگان را ذكر مىكند .و این حقیقت سجده است ،كه خود
نهایت درجه تذلهل و تواضع در برابر عظمت و كبریاى خدا است .براى این كه سجده
عبارتست از به رو در افتادن آدمى به روى خاك ،كه البته در صورتى عبادت است كه
منظور مجسـم سـاختـن ذلـت درونى باشد ،پس حقیقت سجده همان تذلهل درونى است.
آنچه جنبنده در زمین و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقیاد ذاتى كه
همـان سجـده است دارنـد ،پس حق او «خداىتعالى» است كه پرستش و سجده شود.
این آیه داللت دارد بر این كه در غیر كره زمین از كرات آسمان نیز جنبندگانى
( )1
هستند كه در آنجا مسكن داشته و زندگى مىكنند.
 -1المیـــزان ج  ،24ص .134
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تسبیـح مـوجـودات عالم حقیقـى است یا مجـازى؟
ض  / 1( »!...حـدیـد)
سمـوا ِ
سبَّـ َح ِللهـ ِه مـا ِفـى ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
« َ
« هـر چـه در آسمــانها و زمیـن است تسبیــح خــدا مىگــویـد» ! ...
تسبیح ،به معناى منزه داشتن است و منزه داشتن خدا به این است كه هر چیزى را
كه مستلزم نقص و حاجت و ناسازگارى با ساحت كمال او باشد از ساحت او نفى كنى.
تمامى موجوداتى كه در آسمانها و زمین هستند و تمامى عالم ،خداىسبحان را منــزه
مىدارنــد و مــراد بــه تسبیــح خــداىتعــالى حقیقــت معنــاى تسبیح است ،نه ایـن كــه
خـواستــه بـاشــد بـه طـور مجـاز نسبـت تسبیـح بـه آنهـا داده بـاشـد.
موجودات عالم چه عقالء و چه غیر عقالء ،همه خدا را به تمام معنى كلمه و به
حقیقت معنى كلمه تسبیح مىگویند .پس تسبیح تمامى موجوداتى كه در آسمانها و زمین
هستند تسبیح با زبان و تنزیه به حقیقت معناى كلمه است ،هر چند كه ما زبان آنها را
نفهمیم ،نفهمیدن ما دلیل بر این نیست كه مثالً جمادات زبان ندارند ،قران كریم تصریح دارد
() 1
بـر ایـــن كــه تمــامـى مــوجــودات زبــان دارنــــد.
 -1المیزان ج  ،37ص .297

تسبیــح ذاتـى و زبـانى مــوجـودات
الـرعْـد ُ ِب َح ْمـدِه / 13( »!...رعد)
س ِبهـ ُح َّ
« َو یُ َ
« و رعـد به ستایش او تسبیـح گـوید»!...
در آیه فوق آواز هولانگیز رعد را بدین جهت تسبیح خوانده كه زبانى گویا را
مجسم مىسازد ،كه مشغول تنزیه خداست و دارد مىگوید :خداوند شبیه مخلوقات نیست و او
را در برابر رحمتش كه بادها و ابرها و برقها مبشر آنند ،ثنا مىخواند ،با این كه تمامى
موجودات عالم با وجودشان تسبیح گوى خدایند ،چون وجودهایشان قائم و معتمد بر وجود
اوست ،ولكن این قسم تسبیح ،تسبیح ذاتى موجودات است و داللتش هم بر معنا داللت ذاتى و
عقلى است و به داللتهاى لفظى كه در آوازها و اصوات به وضع و اعتبار هست ربطى
ندارد و اذهان سادهدالن را متوجه آن تسبیح نمىكند ،به خالف رعد كه با صوت هائل خود
در گوش و خیال آدمى آن تسبیح ذاتى را مجسم مىسازد و به همین جهت هم خداوند رعد را
نام برد تا اذهان ساده و بسیط را به آن تسبیح ذاتى كه قــائـم بــه ذات هر مـوجـود است و
( )1
بـدون صـدا و لفظ انجام مىشود منتقل نماید.
 -1المیـــزان ج  ،22ص .217
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استمرار تسبیح الهـى و تشریع دین
ض/ 1( »!...جمعه)
سمــوا ِ
س ِبهــــ ُح ِللهـــ ِه مـــا ِفــى ال َّ
ت َو مـــا فِـى االَ ْر ِ
« یُ َ
« آنچه در آسمانها و آن چه در زمین است تسبیح خدا مىگویند»!...
كلمه تسبیح به معناى منزه دانستن است و اگر تسبیح را در آیه با صیغه مضارع
تعبیر كرده معنایش این است كه همواره و مستمرا تسبیح مىكنند .اما این كه چگونه آنچه در
آسمانها و زمین است خدا را تسبیح مىكند؟ جوابش این است كه موجودات آسمانى و
زمینى همان طور كه با آنچه از كمال دارند از كمال صانع خود حكایت مىكنند ،همچنین با
نقصى كه در آنهاست و جبران كننده آن خداست و با حوایجى كه دارند و برآورندهاش
خداست ،خداى را از هر نقص و حاجت منزه مىدارند .در نتیجه حكمرانى در نظام تكوین
در بین خلق و بر طبق دلخواه هم ،تنها حق اوست و همچنین حكمرانى و تشریع قانون در
خاص اوست.
نظام تشریع و در بندگانش در هرطور كــه صــالح بــدانـد
ِ
اگر در نظام تشریع براى خلق خود دینى تشریع مىكند ،از این جهت نیست كه
احتیاجى به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد و اگر خدا را اطاعت و عبادت نكردند ،نقصى
بر ساحت مقدسش عارض نمىشود ،باز اگر به مقتضاى ملك بودن و قدوس و عزیز بودنش
دینى براى بندگانش تشریع مىكند ،ممكن نیست بیهوده و بدون نتیجه تشــریع كــرده بـاشد،
( )1
براى این كه او حكیم علىاالطالق است.
 -1المیـــزان ج  ،38ص .175

تسبیــح آسمـان ها و زمیــن و حقیقــت تسبیـح و حمــد
س ِبه ُح ِبـ َح ْمـدِه َولـ ِك ْن ال
ض َو َم ْن فی ِه َّن َو ا ِْن ِم ْن َ
سمواتُ ال َّ
س ِبه ُح لَهُ ال َّ
س ْب ُع َو االَ ْر ُ
ش ْىءٍ ِااله یُ َ
« تُ َ
ت َ ْفقَـ ُهونَ تَسْبی َح ُه ْم!» ( / 44اسراء)
آیه فوق براى اجزاى عالم ،همین اجزایى كه مىبینیم اثبات تسبیح مىكند و
مىفهماند كه تمامى آنچه در آسمانها و زمین است خداى را از آنچه كه جاهالن برایش
درست مىكنند و به او نسبت مىدهند منزه مىدارند .این موجودات آسمانى و زمینى و خود
آسمان و زمین همه به طور صریح از وحدانیت رب خود در ربوبیت كشف مىكنند و او را
از هر نقص و شىء منزه مىدارند ،پس مىتوان گـفت كه آسـمان و زمـین خـدا را تسبیح
مىگویند.
آیه فوق تسبیح حقیقى را كه عبارت است از تكلم براى هر موجودى اثبات مىكند.
آرى هر موجودى با وجودش و با ارتباطى كه با سایر موجودات دارد خداى را تسبیح
مىكند و بیانش این است كه پروردگار من منزهتر از این است كه بتوان مانند مشركین
نسبت شریك یا نقص به او داد .تسبیح براى خدا اختصاص به طایفه و یا نوع معینى از
موجودات ندارد ،بلكه تمامى موجودات او را تسبیح مىگویند ،در این جمله حمد خدا را هم
بر تسبیح اضافه كرد تا بفهماند همان طور كه او را تسبیح مىكنند حمد هم مىگویند و خدا
را به صفات جمیل و افعال نیكش مىستایند.
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در همه موجودات چیزى از نقص و حاجت وجود دارد كه مستند به خود آنهاست.
هم چنین سهمى از كمال و غنا در آنهاست كه مستند به صنع جمیل خدا و انعام اوست و از
ن احیه او دارا شده است .بنا بر این همان طور كه اظهار این نعمتها یعنى وجود دادن آنها
اظهار حاجت و نقص آن موجود و كشف برائت خدا از حاجت و نقص است و یا بگو تسبیح
است ،همچنین اظهار و ایجادش ابراز فعل جمیل خدا نیز هست كه حكایت از اوصاف جمیله
خدا مىكند ،پس همین ایجاد ،هم تسبیح خدا و هم حمد خدا است ،چون حمد جز ثناى بر فعل
جمیل اختیارى چیزى نیست ،موجودات هم با وجود خود همین كار را مىكنند ،پس وجود
موجودات ،هم حمد خدا و هم تسبیح اوست.
تسبیحى كه آیه شریفه آن را براى تمامى موجودات اثبات مىكند ،تسبیح به معناى
حقیقى است ،در كالم خداى تعالى به طورى كه مكرر براى آسمان و زمین و آنچه در بین آن
( )1
دو اسـت و هـر كـس كه در آنهاست اثبـات شده است.
 -1المیـــزان ج  ،37ص .194

مـفهـوم حـمد الـهى
« ا َ ْلــ َح ْمـد ُ ِلـلهـ ِه َربه ِ ْالـعـالَـمیـنَ ! » ( / 2فـاتـحه)
ح ْمد» به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلى است كه ثناشونده به اختیار
« َ
خـود انـجام داده باشد.
هر موجودى كه مصداق كلمه (چیز) باشد ،مخلوق خداست .هر چیزى كه مخلوق
است بدان جهت كه مخلوق اوست و منسوب به اوست حسن و زیباست پس حسن و زیبایى
دایرمدار خلقت است ،همچنان كه خلقت دایرمدار حسن مىباشد .پس هیچ خلقى نیست مگر
سن و با جمال او جمیل است و به عكس ،هیچ حسن و زیبایى نیست
آن كه با ُحسن خدا َح َ
مگر آن كه مخلوق او و منسوب به اوست.
از این كه خداوند متعال هیچ چیزى را به اجبار كسى و قهر قاهرى نیافریده ،و هیچ
فعلى را به اجبار اجباركنندهاى انجام نمىدهد ،بلكه هر چه خلق كرده با علم و اختیار خود
كرده ،در نتیجه هیچ موجودى نیست مگر آن كه فعل اختیارى اوست ،آن هم فعل جمیل و
آن اوست .و از جهت اسم ،اوراست اسماء حسنى،
حسن ،پس از جهت فعل تمامى حمدها از ِ
پس او هم در اسماءاش جمیل است ،و هـم در افـعالـش و هـر جـمیلى از او صـادر مـىشود.
خداىتعالى هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است و هم در
برابر افعال جمیلش .هیچ حمدى از هیچ حامدى در برابر هیچ امرى محمود سر نمىزند
مگر آن كه در حقیقت حمد خداست ،براى آن كه آن جمیلى كه حمد و ستایش حامد متوجه آن
است فعل خداست و او ایجادش كرده ،پس جنس حمد و همه آن از آن خداست.
خـداونـد متعـال هر جـا كه سخـن از حمـد حامــدان كرده ،حمد ایشان را با تسبیح
جفـت كـرده و بلكـه تسبیـح را اصـل در حكـایـت قـرار داده و حمــد را با آن ذكر كـرده و
همـان طـور فرموده تمامى مــوجــودات او را تسبیـح مىگـوینـد بـا حمـــد خـــود.
چون غیر خداىتعالى هیچ موجودى به افعال جمیل او و به جمال و كمال افعالش
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احاطه ندارد ،همچنان كه به جمیل صفاتش و اسماءاش كه جمال افعالش ناشى از جمال آن
صفات و اسماء است ،احاطه ندارد ،بنا بر این مخلوق خدا به هر وضعى كه او را بستاید ،به
همان مقدار به وى و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و
به آن تقدیر اندازهگیرى كرده و حال آن كه خداىتعالى محدود به هیچ حدى نیست ،نه خودش
و نه صفات و اسمائش و نه جمال و كمال افعالش ،پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و
بىاشكال كرده باشیم ،باید قبالً او را منزه از تحدید و تقدیر خود كنیم و اعالم بداریم كه
پروردگارا تو منزه از آنى كه به تحدید و تقدیر فهم ما محدود شوى .اما ُمخلَصین از بندگان
او كه حمد آنان را خداىتعالى در قرآن حكایت كرده ،آنان حمد خود را حمد خدا و وصف
خود را وصف او قرار دادهاند ،براى اینكه خـداونـد ایشان را خـالص براى خود كرده است.
آنچه كه ادب بندگى اقتضاء دارد ،این است كه بنده خدا پروردگار خود را به همان
ثنایى ثنا گوید كه خود خدا خود را بدان ستوده و از آن تجاوز نكند .بنده او الیق آن نبود كه
او را حمد گوید و فعالً كه مىگوید ،به تعلیم و اجازه خود اوست ،او دستـور داده است كه
( )1
بندهاش بگوید :ا َ ْل َح ْمد ِ هُلِل!
 -1المیـــزان ج  ،1ص .33
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فصل هفتم

ربوبیّت و خالقیّت
مفهــوم رب العــالمیـن و اختـالف شــرك و تــوحیــد
رب العالمین چیست؟
ـــو ُن َو مـــا َربُّ ْالعــــالَمیـــــنَ ؟»
«قـــا َل ِف ْ
ـــر َع ْ
«فـرعون گفت :رب العالمین چیست؟» ( / 23شعرا)
ناگزیریم قبالً اصول شرك یا وثنیت را در نظر داشته باشیم و ببینیم مكتب شرك و
وثنیت اصـوالً دربـاره مسـألـه ربــوبیهت چــــه مـىگــویــد؟
مكتب شرك یا چند خدایى یا « َوثَنِیَّت» ،مانند ادیان توحیدى ،وجود تمامى موجودات
را منتهى به پدید آورندهاى واحد مىداند و وجود او را بزرگتر از آن مىداند كه به احدى
تحدید شود و عظیمتر از آن مىداند كه فهم بشر و درك او بدان احاطه یابد و به همین جهت
او را بزرگتر و بشر را كوچكتر از آن مىداند كه عبادت خود را متوجه او سازد .و به
همین دلیل از پرستش خدا و تقرب به درگاه او عدول نموده و به اشیاء دیگر تقرب جستند.
اشیایى از مخلوقات خدا كه وجودى شریف و نورى یا نارى دارند و خود از نزدیكان درگاه
خدا و فانى در اویند ،مانند مالئكه ،جن و قدیسین از بشر و یك طبقه از آنان پادشاهان
بزرگ و یا بعضى از آنان را معبود مىدانستند ،كه یكى از ایشان فرعون زمان موسى بود.
وثنیت به منظور پرستش نامبردگان براى هر یك بتى ساخته بودند ،تا آن بتها را
بپرستند و معبودهاى نامبرده در ازاء عبادتى كه مىشوند صاحبان عبادت را به درگاه خدا
نزدیك نموده برایشان شفاعت كنند و خیراتى را كه از آن درگاه مىگیرند سوى ایشان
سرازیر كننــد و یــا آن كه شرورى كه از ایشان ترشح مىشود به سوى صاحبان عبادت
نفـرستنـد.
به زعم وثنیت كارها و تدبیر امور عالم هر قسمتش واگذار به یك طبقه از معبودها
بود ،مثالً حب و بغض و صلح و جنگ و آسایش و امثال اینها هر یك به یك طبقه واگذار
شده بود ،بعضى ها هم معتقد بودند تدبیر نواحى مختلف عالم هر قسمت به یك طبقه از
معبودین واگذار شده ،مثالً آسمان به دست یكى و زمین به دست دیگرى و انسان به دست
یكى و سایر انواع موجودات به دست دیگرى واگذار شده است .در نتیجه براى وثنى
مسلكان یك رب مطرح نبوده ،بلكه ارباب متعدد و آلهه بسیارى قایل بودند كه هر یك عالمى
را كه به او واگذار بود تدبیر مىكرد .و همه این آلهه یعنى مالئكه و جن و قـدیسیـن از بشـر
خـود نیز الهى دارند كه او را مىپرستند و او خداىسبحان است كه اله االله و رب االرباب
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است.
و در اعتقاد وثنیها منافاتى میانه رب و مربوب بودن یك نفر نیست ،چون ربوبیت
در نظر آنان به معناى استقالل در تدبیر ناحیهاى از عالم است ،با امكان مربوبیت هیچ
منافات ندارد ،بلكه اصوالً همه ربهاى وثنیها مربوب ربى دیگرند ،كه او خداىسبحان است
كه رب االرباب است و دیگر هیچ الهى مافوق او نیست ،او الهى ندارد .در اعتقــاد
وثنیـت ،پـادشـاهـى عبــارت اسـت از ظهــور و جلــوهاى از الهـوت در نفــس بعضـى از
افـراد بشـر یعنـى پـادشـاه ،كه آن ظهــور عبـارت اسـت از تسلــط بــر مـردم و نفــوذ حكـم
و بـه همیـن جهـت پـادشـاهـان را مـىپـرستیـدنـد ،همــانطــور كه اربــاب بتهــا را و نیـز
رؤسـاى خانوادهها را در خانه مىپرستیدند.
اعتقادات مكتب توحید

در مكتب توحید « َربُّ ْالعـالَمیـنَ » همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است
مىباشد ،كه تدبیر موجود در آنها به خاطر این كه تدبیرى است متهصل و واحد و مربوط به
هم ،داللت مىكند بر این كه مدبر و رب آن نیز واحد است و این همان عقیدهاى است كه اهل
یقین و آنهایى كه غیر اعتقادات یقینى و حاصل از برهان و وجدان را نمىپذیرند بدان
معتقدند .به تعبیر دیگر مراد به عالمین آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است ،كه با
تدبیر واحدى كه در آنها است داللت مىكنند بر این كه رب و مدبرى واحد دارند و مراد به
« َربُّ ْالعـالَمیـنَ » همان رب واحدى است كه تدبیر واحد عالم بر او داللت دارد و این داللت
یقینى است ،كه وجـدان اهـل یقیـن آن را درك مـىكند ،اهـل یقینــى كه جــز با بــرهــان و
وجــدان سـر و كـارى ندارند.
تصور َربُّ ْالعـالَمیـنَ مشروط و موقوف بر یقین است .اهل یقین از همین وحدت
تدبیر به وجود مدبرى واحد براى همه عالم یقین پیدا مىكنندَ .ربُّ ْالعـالَمیـنَ كسى است كه
اهل یقین وقتى به آسمانها و زمین و مابین آن دو مىنگرند و نظام واحد در آنها را
مىبینند ،به او و به ربوبیتش نسبت به همه آنها یقین پیدا مىكنند.
خداىتعالى به وجهى قابل درك و به تصورى صحیح قابل تصور است هر چند كه
بــه حقیقـت و كنهـش قـابـل درك نیسـت و محـال اسـت احـاطـه علمـى بـه وى یـافت.
در قبال وثنیها و مشركین باید همین مسأله توحید ربوبیهت اثبات شود ،زیرا وثنیها
همان طور كه در باال گفته شد قایل به توحید ذات هستند و در ربوبیهت خدا شریك قایل
() 1
شدهاند.
 -1المیـزان ج  ،30ص .114

سه ركن ربوبیت الـهى
ـق َك َم ْ
« اَفَ َم ْ
ـن ال یَ ْخلُ ُ
ـن یَ ْخلُ ُ
ـق...؟ »
صـوهـا»!...
« َو ا ِْن تَعُـدُّوا نِ ْع َمـةَ اللهـ ِه ال تُحْ ُ
ِـــرونَ َو مــا ت ُ ْع ِلنُـــونَ ! » ( 17تــا  / 19نحــل)
« َو اللهــــهُ یَ ْعلَـــ ُم مــا تُس ُّ
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1ـ خالق بودن
آیه اول به طور اجمال اشاره دارد به ركن اول ربوبیت الهى و مىفرماید:
خداىسبحان موجودات را خلق مىكند و همیشه هم خلق مىكند و چنین كسى با
كسى كه هیچ خلق نمىكند یكسان نیست ،چه خدا موجودات را خلق مىكند و مالك آنها و
آثــار آنهــاست ،آثـارى كه نـظـام خــود آنهـا و نظام عـام عـالم به آن بستگى دارد.

2ـ منعم بودن
آیه دوم اشاره است به زیادى نعمتهاى الهى و كثرتى كه از حیطه شمار بیرون
است ،چون در حقیقت هیچ موجودى نیست مگر آن كه در مقایسه با نظام كلى عالم نعمــت
اســت ،هر چنــد كـه بعضى از موجودات نسبت بـه بعضى دیگر نعمت نباشد.

3ـ عالم بودن
آیه سومى اشاره است به ركن سوم از اركان ربوبیهت كه همان علم باشد ،چه اله اگر
متصف به علم نباشد عبادت كردن و نكردن بندگان برایش یكسان است ،پس عبادت لغو و
بى اثر خواهد بود ،الجرم الزم است كه رب معبود داراى علم باشد ،البته نه هر علمى ،بلكه
علم به ظاهر و باطن بندهاش ،چه عبادت قوامش با نیت است و عمل وقتى عبادت مىشود
كه با نیهت صالح انجام شده باشد و نیهت هم مربوط به ضمیر و باطن بنده است و علم به این
عبادت حقیقت معناى خود را واجد است پیدا نمىشود مگر با احاطه معبود به ظاهر و باطن
بنده و خداى عزوجل عالم است به آنچه كه انسان پنهان مىدارد و آنچه كه آشكار مىسازد،
همان طور كه او خالق و منعم است و به خاطر خلقت و انعامش مستحق پرستش است.
از همین جا روشن مىگردد كه چرا در آیه شریفه در بیان علم خدا به غیر نامبرده
انتخاب شده و علم به اسرار و اظهار را علت آورد ،آن هم اسرار و اظهار انسانها ،براى
این كه سخن درباره عبادت انسانها در بـرابـر پــروردگــارشان بود و در علــم به عبــادت
كه امــرى است مـربـوط هم به بــدن و اعضــاى آن و هم به قلب و احوال آن ،الزم است
معبـود دانــاى به باطن و ظاهر عبادت كنندهاش باشد و نیت درونى و هم احـوال و حـركات
( )1
بـدنى او را آگـاه بـاشـد.
 -1المیـــزان ج  ،24ص .59

چـند دلـیل بـر یـگانگى ربـوبیت الهـى

دلیل 1ـ خداى فاطر آسمانها و زمین
ض؟ » ( / 10ابراهیم)
سموا ِ
فاط ِر ال َّ
ّللا ش ٌَّك ِ
ت َو االَ ْر ِ
« اَفِى ه ِ
در قران كریم هر جا كه كلمه فاطر را به خداىتعالى نسبت داده به معناى ایجاد،
ولى ایجاد به نوعى عنایت استعمال شده و گویا خداىتعالى عالم عدم را شكافته و از شكم آن
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موجودات را بیرون كشیده است و این موجودات مادامى موجودند كه خداىتعالى دو طرف
عدم را هم چنان باز نگه داشته باشد و اما اگر آنها را رها كند كه به هم وصـل شـوند بـاز
مـوجودت مـعـدوم مـىشـونـد.
در اولین تعقل و دركى كه از این عالم مىكنیم این معنا را مىفهمیم كه براى این
عالم مشهود كه از موجودات تألیف شده و هر یك از آن موجودات در حد خود محدود و
جداى از غیر خود هستند و هیچ یك از موجودات و اجزاى آنها وجودشان از خودشان و
قائم به ذات خودشان نیست ،چه اگر قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگرگونى مىشدند و
نه نابود مىگشتند ،مىفهمیم پس وجود این موجودات و هم چنین اجزاى آنها و هر صفتى و
آثارى كه جنبه هستى و وجود دارد از دیگرى و مال دیگرى است و این دیگرى همان كسى
است كه ما خدایش مىنامیم.
و هموست كه این عالم و جزء جزء آن را ایجاد كرده و براى هر یك حدى و ممیزى
از دیگرى قرار داده است ،پس باید او موجودى بدون حد باشد وگرنه خود او هم محتاج به
مافوقى است كه او را محدود كرده باشد و نیز مىفهمیم كه او واحدى است كه كثرت
نمىپذیرد ،چون كسى كه در حد نمىگنجد متعدد نمىشود و باز مىفهمیم كه او با این كه یكتا
است تمامى امور را همان طور كه ایجاد كرده تدبیر هم مىكند ،زیرا او مالك وجود آنها و
همه امور مربوط به آنهاست و كسى در هیچ چیز شریك او نیست ،زیرا او مالك وجود آنها
و همه امور مربوط به آنهاست و كسى در هیچ چیز شریك او نیست ،زیرا هیچ موجودى
غیر او مالك خودش و غیر خودش نیست ،پس او رب هر چیزى است و غیر او هیچ ربى
نیست ،هم چنان كه او ایجاد كننده هر چیزى است و هیچ موجودى غیر او نیست.
و این برهانى است تمام عیار و همه كس فهم ،هر انسانى كه به فطرت و وجدان
خود بفهمد كه این عالم مشهود و محسوس حقیقت و واقعیتى است و آن طور كه سوفسطاییان
پنداشته اند صرف وهم و خیال نیست و با این برهان توحیدالوهیت و ربوبیت را به آسانى
اثبات مىكند و به همین جهت قرآن كریم در آیات مورد بحث كه در مقام بحث با بـتپرستان
است این برهان را ایراد كرده است.

دلیل 2ـ مالكیت ،بازگشت و حساب
عـ ِة َو اِلَـیْـ ِه
سموا ِ
ض َو ما بَ ْینَ ُهما َو ِع ْندَهُ ِع ْل ُم الـ ه
َبار َك الَّذى لَهُ ُم ْلكُ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
سـا َ
« َو ت َ
ـر َجــعُـونَ !»
تُ ْ
( / 85زخـرف)
هر یك از صفات سه گانهاى كه در آیه شریفه آمده ،حجتى است مستقل بر یگانگى
خدا در ربوبیت ،اما مالك بودنش بر همه عالم روشن است و احتیاج به استدالل ندارد،
چــون بـراى كسـى اثبـات ربوبیت مىشود كه مالك باشد تا بتواند ملك خود را تدبیر كنـد و
امـا كسـى كه مـالـك نیسـت معنـا ندارد مدبـر باشد.
این كه علم به قیامت را منحصر در خداىتعالى كرده براى این است كه قیامت
عبارت ست از منزل اقصایى كه تام موجودات به سوى آن در حركتند و چگونه ممكن است
كسى مدبر همه عالم باشد ولى از منتهاالیه سیر مخلوقات خود اطالعى نداشته بـاشد ،پس
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خـداىتعالى یگـانـه رب مـوجـودات است.
این كه فرمود موجودات به سوى او بازگشت مىكنند ،دلیلش این است كه برگشتن
به سوى خداىتعالى به خاطر حساب و جزاست و حساب و جزا آخرین مرحله تدبیر است و
معلوم است كسى كه تدبیر عالم به دست اوست رجوع عالم نیز به سوى اوست و كسـى كـه
تـدبیـر و رجـوع بـه سـوى اوسـت ،ربـوبیهـت هم از آن اوست.

دلیل 3ـ وحدت نوع ،وحدت نظام ،وحدت هدف
ُون ! » ( / 92انبیاء)
« ا َِّن هذِه ا ُ َّمت ُ ُك ْم ا ُ َّمةً ِ
واحدَة ً َو اَنَا َربُّ ُك ْم فَا ْعبُد ِ
نوع انسانى وقتى نوعى واحد و امتى واحد ،داراى هدف و مقصدى واحد بود و آن
هدف هم عبارت بود از سعادت حیات انسانى ،دیگر ممكن نیست غیر ربى واحد ارباب
دیگرى داشته باشد و چون ربوبیهت و الوهیهت منصب تشریفى و قراردادى نیست ،تا انسان
به اختیار خود هر كه را و هر چه را خواست براى خود رب قرار دهد ،بلكه ربوبیهت و
الوهیهت به معناى مبدئیت تكوین و تدبیر است و چون همه انسانها از اولین و آخرینشان یك
نوعند و یك موجودند و نظامى هم كه به منظور تدبیر امورش در او جریان دارد نظامى
است واحد ،متصل و مربوط ،كه بعضى اجزاء را به بعضى دیگر متصل مىسازد ،قهرا
این نوع واحد و نظام واحد را جز مالك و مدبرى واحد به وجـود نـیاورده است و دیـگر
معنــا نـدارد كه انســانها در امـر ربوبیت بـا هـم اخـتالف كنند و هــر یــك بــراى خود
ربـى اتخاذ كند.
پس انسان نوع واحد است و الزم است ربى واحد اتخاذ كند و او ربى باشد كه
حـقیقت ربوبیت را واجـد بـاشـد و او خــداى ه
عز اسمه است.

دلـیل  4ـ زمـان و تنظیم نظام آن
« َم ْن اِلهٌ َ
ضیاءٍ ؟ » ( / 71قصص)
غی ُْر ه
ّللاِ یَأْتی ُك ْم ِب ِ
آیه شریفه در مقام اثبات توحید در ربوبیهت خداىتعالى است و مىخواهد بفرماید:
آلهه شما مشركین هیچ سهمى از ربوبیهت ندارند به دلیل این كه اگر خداىتعالى شب را تا
قیامت یكسره كند آنها نمىتوانند این حكم خدا را نقض كنند .و همچنین اگر عمر دنیا را
یكسره روز كند ،پس از تدبیر عالم هیچ سهمى در دست هیچ كس نیست .اگر غیر
خداىتعالى كسى امور عالم را تدبیر مىكند ،اگر خدا عمر دنیا را یكسره تا قیامت شب كند،
باید آن مدبر بتواند روز را بیاورد ،یا حداقل نورى كه پیش پاى شما را روشن كند بیاورد،
ولكن هیچ كس چنین قدرتى ندارد ،چون قدرت همهاش از خداىسبحان است .و اگر خدا
عمر دنیا تا قیامت را یكسره روز كند چه كسى برایتان شب را مىآورد كه در آن سكونت
كنید؟

دلیل  5ـ رب مشارق و مغارب و تـوالى خلقـت
ب ! » (/40معارج)
غار ِ
ق َو ْال َم ِ
« فَال ا ُ ْق ِس ُم بِ َربه ِ ْال َم ِ
شار ِ
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منظور از مشارق و مغارب ،مشارق و مغارب خورشید است ،چون خورشید هر
روز از ایام سالهاى شمسى مشرق و مغربى جداگانه دارد ،هیچ روزى از مشرق دیروزش
طلوع نمىكند و در مغرب دیروزش غروب نمىكند ،مگر در مثل همان روز در سالهاى
آینده .احتمال هم دارد منظور مشرقهاى همه ستارگان و مغربهاى آنها باشد.

منظور از بیان جمله « :من سوگند مىخورم به پروردگار مشرقها و
مغربها » ! ...این است كه خداىتعالى خواسته به صفتى از صفات خودش اشاره نموده
بفهماند این كه مىگویم « من » یعنى همان منى كه مبدأ خلقت انسانها در قرون متوالىام و
اداره كننده مشرقها و مغربهایم ،چون شروقها و طلوعهاى پشتسرهم و غروبهاى
متوالى مالزم با گذشت زمان است و گذشت زمان دخالتى تام در تكون انسانها در قرون
متوالى و نـیز پـیدایش حـوادث در روى زمین دارد.
سخن از ربوبیت مشارق و مغارب كردن در حقیقت علت قدرت را ذكر كردن
است ،تا با این تعلیل بفهماند كسى كه تدبیر همه حوادث عالم منتهى به اوست ،هیچ حادثهاى
او را به ستوه نمىآورد و او را از پدید آوردن حادثى دیگر جلوگیر نمىشود ،چون حوادث
فعل اویند ،پس هیچ خلقى از خالیق او را از این كه آن خلق را مبدهل به خلقى بهتر كند مانع
نمىتواند بشود ،وگرنه خود آن خلق هم شریك او در تدبیر عالم مىشد و خداىسبحان
واحــــدى اســت كــه در ربـوبیتـش شـریكـى نــدارد.

دلیل  6ـ استوا بر عرش
لرحْ ُ
ـر ِش ا ْست َـوى! » ( / 5طه)
علَـى ْالعَ ْ
« ا َ َّ
من َ
استواء بر عرش كنایه از این است كه ملك او همه عالم را فرا گرفته و زمام تدبیر
امور همه عالم به دست اوست و این معنى درباره خداىتعالى  -آن طور كه شایسته ساحت
كبریا و قدس او باشد  -عبارت است از ظهور سلطنتش بر عالم و استقرار ملكش بر اشیاء
به تدبیر امور و اصالح شؤون آنها .بنا بر این استواء حق عزوجل بر عرش ،مستلزم این
است كه ملك او بر همه اشیاء احاطه داشته و تدبیرش بر اشیاء چه آسمانى و چه زمینى ،چه
خرد ،چه كالن ،چه مهم و چه ناچیز آن گسترده باشد ،در نتیجه خداىتعالى رب هر چیز و
یگانه در ربوبیهت است ،چون مقصود از رب جز مــالــك و مــدبــر چیـــز دیگــر نیســت.

دلیل  7ـ پدید آورنده و سمیع و بصیر
صیــر ! » ( / 11شورى)
«
سمــوا ِ
ــو ال َّ
ـر ال َّ
ِ
ُ
ت َو االَ ْر ِ
فــاط ُ
سمیــ ُع ْالبَ
ضَ ...و ُه َ
خداىتعالى پدید آورنده موجودات است و فاطر آنها است ،یعنى موجودات را او از
كتم عدم بیرون مى كند .اوست كه انسان را نر و ماده خلق كرد و از این راه عدد آنها را
بسیــار كــرد و همچنیـن حیـوانـات را نیـز نـر و مـاده آفـریـد و از ایـن طـریـق آنهــا را
تكثیر نمود تا انسان نسل به نسل از آن حیوانات نسل به نسل استفاده كند و ایـــن هـــم
خـلقـت اســت و هــم تــدبیـر.
او سمیع است ،یعنى آنچه را حوایج كه مخلوقاتش دارند و به زبان دل یا زبان سر
از خدا مىخواهند ،مىشنود و هر حاجتى كه دارند البته به مقدارى كه استحقاق دارند
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برمىآورد و نیز او بصیر است ،یعنى هر عملى كه خلق انجام دهد مىبیند و بر طبق
اعمالشان جزایشان مىدهد و او كسى استكه تمامى كلیدهاى خزاین آسمانها و زمین را
مالك است ،خزینههایى كه خواص و آثار همه موجودات در آن ذخیره مىشود و با ظهور
آن خواص و آثار تركیب این نظام عالم محسوس صورت مىگیرد و نیز اوست كسى كه
رزق روزى خواران را مىدهد و به مقتضاى علمش آن را كم و زیاد مىكند و هـمه ایـنها
همـان تـدبیر است ،پس خدا رب و مدبر امور است.

دلیل  8ـ تدبیر و خلق و تقدیر عالم
« َو خَـلَـقَ ُكـ َّل شَـ ْىءٍ فَقَــد ََّرهُ ت َـ ْقدیرا ! » ( / 2فرقان)
خلقت و تقدیر از خداىسبحان است ،چون تقدیر مالزم با خلقت است و چون این دو
با هم جمع شدند ،مالزم آنها تدبیر است ،پس تدبیر هر چیزى از خداىسبحان است ،پس بـا
ملـك او هیـچ ملكى و با ربوبیهت او هیچ ربوبیهتى نیست.
آیه فوق بیان رجوع تدبیر عامه امور به سوى خداىتعالى به تنهایى است ،هم خلقت
آنها و هم تقدیر آنها ،پس او ربالعالمین است و هیچ ربى سواى او نیست .خلقت از آنجا
كه همواره با اسبابى مقدهم و اسباب دیگرى مقارن صورت مىگیرد ،الجرم خلقت مستلزم
این است كه وجود اشیاء هر یك به دیگران مرتبط باشد و وجود هر چیز و آثار وجودىاش
به اندازه و مقدارى باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن تقدیر مىكند ،پس حوادث
جارى در عالم ،طبق این نظام مشهود مختلط است به خلقت و تابع است علل و عواملى را
كه یا قبل از آن حادثه دست در كار بوده و یا مقارن حدوث آن و چون هیچ خالقى به غیر
خداىسبحان نیست ،پس براى هیچ امرى مدبرى هم غیر او نیست ،پس هیچ ربى كه مالك
اشیاء و مدبر امور آنها باشد بغیر خداىسبحان وجود ندارد.
همین كه ملك آسمانها و زمین از خدا باشد و او حاكم و متصرف علىاالطالق در
آنها باشد ،خود مستلزم آن است كه خلقت قائم به او باشد ،چون اگر قائم به غیر او باشد ملك
هم از آن غیر خواهد بود ،قیام خلقت به او مستلزم این است كه تقدیر هم قائم به او باشد،
چون تقدیر فرع بر خلقت است و قیام تقدیر به وجود او مستلزم این است كه تدبیر هم قائم به
( )1
او باشد ،پس ملك و تدبیر از آن او به تنهایى است ،پس او به تنهایى رب است الغیر.
 -1المیزان ج،23ص39و ج،35ص 206و ج  ،28ص 174
و ج  ،31ص  110و ج  39ص  ،158و ج27
ص  187و ج35ص 41و ج  ،29ص .254
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ربوبیت و خالقیت الهى
« َه
ش ْىءٍ َوكی ٌل ! » ( / 62زمر)
على ُك ِهل َ
ّللاُ خــا ِل ُق ُكـ ِهل َ
ش ْىءٍ َو ُه َو َ
این جمله در مقام زمینهچینى است براى همان مسأله تدبیر ،كه باز در دنبال آن
خاطرنشان مىكند كه خلقت منفك از تدبیر نیست ،به همین جهت در مقام این آیه از استناد
خلقت به خدا منتقل مى شود به این كه ملك هم مختص به خداست و از اختصاص ملك براى
خدا منتقل مىشود به این كه پس خدا وكیل بر هر چیز و قائم مقام آن در تدبیر امـر آن است.
و این بدان جهت است كه خلقت و هستى هر چیز منتهى به اوست و این اقتضاء
دارد كه او مالك هر چیز باشد ،پس هیچ موجودى از موجودات مالك چیزى نیست ،نه
خودش را و نه چیز دیگر را كه از وجود خودش ترشح مىشود ،مگر به تملیكى از
خداىتعالى ،پس هر چیزى كه تصور شود به خاطر فقر مطلقش مالك هیچ تدبیرى نیست و
خدا مالك تدبیر آن است.
و اما تملیك خدا نسبت به هستى آن موجود و عمل آن ،نیز نوعى از تدبیر خداست و
ملك او را تأكید مىكند ،نه این كه با مالكیتش منافات داشته باشد ،حتى اگر مالئكه را وكیل
خود بر چیزى از امور مىكند ،این خود قوت وكالت خودش را مىرساند ،نه این كه امـرى
را بـه آن مـالئكـه تفـویـض كـرده بـاشـد و دسـت وكـالت خـود را بسته باشد.
وقتى هر موجودى از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد ،قهرا خداىسبحان
وكیل او و قائم مقام او و مدبهر امر او خواهد بود ،حال چه این كه موجود فرض شده از
اسباب عالم باشد و چه از مسببات ،پس هر چه باشد خداىسبحان یگانه رب اوست.
پـس ایـن آیـه نیـز در ایـن مقـام است كه به یگانگى خــدا در ربـوبیت اشاره
مىكند.

( )1

 -1المیـــزان ج  ،34ص .138

خالقیت و ربوبیت الهى براى انسان و عالم
« ذ ِل ُكــ ُم اللهــهُ َربُّ ُكــ ْم خـا ِل ُ
ـق ُكــ ِهل شَــ ْىءٍ ال اِلــهَ اِاله ُه َـو / 34( »! ...مـؤمـن)
این است آن خدایى كه تدبیر امر حیات و رزق شما را مىكند ،شب را مایه سكونت
ّللا تعالى است و همو رب
شما و روز را وسیله سعى و كوشش شما قرار مىدهد و او ه
شماست  ،چون تدبیر امر شما به دست اوست .براى این كه رب همه چیز است چون خالق
همه چیز است و خلقت از تدبیر جدایىپذیر نیست و الزمه این آن است كه غیر خداىتعالى
هیچ رب در عالم هستى نباشد ،نه براى شما و نه براى غیر شما :ال اِلهَ اِاله ُه َو ،چون اگر
معبود دیگرى در این میان باشد قهرا ربى دیگر خواهد بود ،چون الوهیت از شـؤون
ربـوبیـت است.

« ذ ِلكُـ ُم اللّـهُ َربُّ ُك ْم!»
ایــن اللهــه اســت كــه ربه شمـا است و امــور شمــا را تـدبیـر مـىكنـــد،
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ب ا ْلعـالَمیـنَ ! »
بــاركَ اللّـهَ َر َّ
« فَت َ َ

(/ 64

غـافـر).

ایــن جملـه ثنــایـى اســت بـر خــــداى عــزوجـل ،بـه ایـن كـه ربوبیهت و تدبیرش
تمامى عوامل را فـراگـرفتــه است.
در این آیه ربوبیهتش براى همه عوالم را خداىتعالى فرع ربوبیهتش براى انسان
قرارداد و این به این منظور بود كه بفهماند :ربوبیهت خداىتعالى یكى است ،تدبیرش نسبت
به امور انسان عین تدبیرش نسبت به امور همه عالم است ،چون نظام جارى در سراسر
جهان یكى است و انطباق آن بر سراسر جهان عین انطباقش بر یك یك نواحى آن است ،پس
()1
ّللاَ َربَّ ْالعالَمینَ ! »
َبار َك ه
خداىسبحان مـنشأ خیر كثیـر است ،پس « :فَت َ
 -1المیـــزان ج  ،34ص .231
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فصل هشتم

مـالكـیـت
مـفهـوم مـالـكیت الـهى
ع ْال ُم ْل َك ِم َّم ْن ت َشـا ُء  / 26( »!...آل
ـك ْال ُم ْل ِك تُؤْ تِى ْال ُم ْل َك َم ْن ت َشا ُء َو ت َ ْن ِز ُ
« قُـــ ِل الله ُهـ َّم مـا ِل َ
عمران)
« ِملك» از مفاهیمى است كه ما به آن آشنائى كامل داشته و بدون شك معنایش در
بین ما معهود است و آن یا حقیقى است و یا اعتبارىِ .ملك حقیقى آن است كه مالك بتواند در
ِملك خود به حسب تكوین و وجود ،هر گونه تصرفى بنماید ،چنان كه انسان در چشم خود
همین توانایى را داشته به هر قسم كه ارادهاش تعلق گیرد از بستن و باز كردن آن ،مىتواند
تصرف كند ،همچنین در دست خود و ...در این رقم از ِملك بین مالك و ِملكش یك نحو
رابطه حقیقى وجود دارد كه قابل تغییر نیست و موجب آن است كه مملوك قیام به مالك
داشته باشد ،به آن نحو قیامى كه از او بىنیازى نداشته از او جدا نخواهد شد ،مگر زمانى
كه از اصل باطل گشته و از بین برود مثالً چشم و دست از اصل باطل و از انسان جدا
شوند .عالم و جمیع اجزاء و شؤون آن كه ملك خداوند است ،به طور اطالق از همین قسم
مىباشد ،پس خداوند مىتواند در هر چه بخواهد به هر نحو كه خواستهاش باشد تصرف
نماید.
و اما ِملك وضعى و اعتبارى عبارت است از این كه مالك (چون انسان) بتواند
تصرف در ِملكش نماید .چون در این قسم از ِملكیت رابطه بین مالك و مملوك روى وضع و
قرارداد است ،مىبینیم كه تغییر و تحول در آن جایز و ممكن است چیزى از ِملكیـت كسـى
درآمـده روى همـان اعتبـارات در ِملكیــت و تصـرف دیگــرى درآیـــد.
اما « ُملك» گر چه از سنخ ِملك است ،لكن آن مالكیتى است كه شخص نسبت به
ِملكهاى عدهاى از مردم داشته باشد ،مثالً پادشاه مالك ِملكهاى رعایا بوده و او را « َملیك»
مىگویند.
براى خداوند متعال تمام این اقسام ثابت مىباشد ،یعنى ذات اقدس او مالك و ملیك
موجودات است به تمام اقسام .اما این كه او مالك حقیقى مىباشد براى این است كه خداوند
متعال نسبت به تمام اشیاء ربوبیت مطلقه دارد و تمام موجودات به طور كلى قائم به ذات
اقدس اویند ،زیرا او خالق و آفریننده هر چیز و اله هر چیز است به هر چیز كه نام
ىء» نهاده شود به طور كلى قائم به ذات اقدس الهى و ذاتا مفتقر و محتاج اوست و
« َ
ش ْ
بدون حضرت او از خود استقاللى ندارد ،چون چنین است پس هیــچ چیــز نمـىتـوانـد مـانـع
او شــده از آنچه اراده كــرده جلـوگیـرى نمـاید.
« َملیك» حقیقى بودن خداوند ،الزمه مالك حقیقى بودن او مىباشد ،به بیان
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روشنتر :موجودات در بین خود بعضى مالك بعض دیگرند ،چنان كه اسباب مالك مسببات
خودند و همچنین اشیاء مالك قواى فعهاله و قواى فعهاله مالك افعال خود هستند  -مثالً انسان
مالك اعضاء خود و همچنین قواى فعاله خود از سمع و بصر و امثال آن مىباشد ،در عین
آن كه سمع و بصر و ...هم نسبت به افعال خویش همین حالت را دارند  -و چون خداوند
متعال مالك هر چیزى است ،یعنى هم نسبت به بندگان و هم نسبت به آنچه در ِملك
آنهــاست مـالكیهتـش مسلـم است ،پـس ملیـك علـىاالطـالق مـوجودات هم مىبــاشد.
خداوند متعال از نظر اعتبار هم مالك موجودات است ،زیرا او كسى است كه به
مالكین اعطاء مالكرده و بهآنان بخشیدهاست و روشناست كهاگر خود مالك آن مالها نبود
چنین اعطا و بخششى غیر صحیح بود چون كه بخشیده بود چیزى را كه مالك نیست به كسى
كه او هم مالك نیست و حق دخالت ندارد.
خداىتعالى همچنین از نظر اعتبار « َملیك» و پادشاه جهانیان است زیرا او شارع
و حاكمى است كه به حكم خود در اموال مردم تصرف مىكند ،چنان كه پادشاهان ظاهرى
چنین تصرفاتى را در اموال رعایاى خود مىنمایند .پس خداوند متعال تنها پادشاهى است كه
پیش از ما مالك آنچه فعالً در دست ماست بوده و با ما هم همان ملكیت را دارد و پس از ما
( )1
وارث آن مىشود.
 -1المیــــــــــــــــزان ج  ،5ص .243

رابطه ربوبیّت بـا مـالكیّت الهى
هیـن! » ( 2تـا  / 4فـاتحه)
حیـم! مـا ِل ِ
مـن َّ
«َ ...ربه ِ ْالعـالَمیـنَ ! ا َ َّ
الـر ِ
ـك یَ ْـو ِم الـد ِ
لـرحْ ِ
كلمه « َربه » به معناى مالكى است كه امر مملوك خود را تدبیر كند ،پس معناى
مالك از كلمه « َربه » استفاده مىشود و « ِملك» نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع،
یك نوع اختصاص مخصوص است ،كه به خاطر آن اختصاص چیزى قائم به چیزى دیگر
مىشود و الزمه آن ص هحت تصرفات است .و صحت تصرفات قائم به كسى مىشود كه مالك
آن چیز است.
البته این معناى ملك در ظرف اجتماع است ،كه مانند سایر قوانین اجتماع ،امرى
وضعى و اعتبارى است نه حقیقى ،االه این كه این امر اعتبارى از یك امر حقیقى گرفته شده،
كه آن را نیز ملك مىنامیم .ما در خود چیزهایى سراغ داریم كه به تمام معناى كلمه و حقیقةً
ملك ما هستند و وجودشان قائم به وجود ماست ،مانند اجزاى بدن ما ،كه اگر ما نباشیم چشم
و گوش ما جداى از وجود ما هستى جداگانهاى ندارند .این معناى ملك حقیقى است .آنچه را
هم كه با دسترنج خود و یا راه مشروعى دیگرى به دست مىآوریم ملك خود مىدانیم ،چون
این ملك هم مانند آن ملك چیزى است كه ما به دلخواه خود در آن تصرف مىكنیم ولكن ملك
حقیقى نیست و وجودش قائم به وجود من نیست ،كه وقتى من از دنیا مىروم آنها هم با من
از دنیا بروند ،پس ملكیت آنها حقیقى نیست ،بلكه قانونى و چیزى شبیه به ملك حقیقى است.
از میان این دو قسم ملك آنچه صحیح است كه به خدا نسبت داده شود همان ملك
حقیقى است ،نه اعتبارى و مالكیت خداىتعالى نسبت به عالم باطل شدنى نیست .و ملك

71

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب اول :شناخت خدا

حقیقى جداى از تدبیر تصور ندارد ،چون ممكن نیست فرضا كره زمین با همه موجودات
زنده و غیر زنده روى زمین در هستى خود محتاج به خدا باشد ،ولى در آثار هستى مستقل
و بى نیاز از او باشد .وقتى خدا مالك همه هستیهاست ،هستى كره زمین از اوست و هستى
حیات رو ى آن و تمامى آثار حیات از اوست ،در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در
آن و همه عالم از او خواهد بود ،پس او رب تمامى ماسواى خـویش اسـت ،چـون كـلمه رب
( )1
به معناى مالك مدبر مـىباشد.
 -1المیــــــــــزان ج  ،1ص .37

نوع مالكیّت و تصرف الهى
خداىتعالى در آیات بسیارى از كالم مجیدش ملك عالم را از آن خود دانسته و از آن
جمله در آیات زیر:
ض ! » ( / 284بقره)
سموا ِ
« ِ ّلِلِ مـا فِى ال َّ
ت َو ما فِى االَ ْر ِ
ض ! » ( / 5حدید)
سمــــــوا ِ
« لَــــهُ ُم ْلـــكُ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
« لَــــهُ ا ْل ُم ْلــــكُ َو لَـــــهُ ا ْل َح ْمــــــ ُد ! » ( / 10تغابن)
و خود را مالك علىاالطالق همه عالم دانسته ،نه به طورى كه از بعضى جهات
مالك باشد و از بعضى دیگر نباشد ،آن طور كه ما انسانها مالكیم .انسان اگر مالك بردهاى یا
چیز دیگرى باشد ،معناى مالكیتش این است كه مىتواند در آن تصرف كند ،اما نه از هر
عقال آن را
جهت و به هر جور كه دلش بخواهد ،بلكه آن تصرفاتى برایش جایز است كه ُ
تجــویــز كننــد ،مثــالً نمـىتــوانــد برده خود را بدون هیچ جرمى بكشد و یا مال خود را
بسوزاند.
خداىتعالى مالك عالم است به تمام معناى مالكیهت و به طور اطالق و عالم مملوك
اوست ،باز به طور مطلق ،به خالف مملوكیهت یك گوسفند یا برده ،براى ما انسانها ،چون
مالكیهت ما نسبت به آن مملوك ناقص و مشروط است ،بعضى از تصرفات ما در آن جایز
است و بعضى دیگر جایز نیست ،مثالً انسانى كه مالك یك االغ است ،تنها مالك این تصرف
است كه بارش را به دوش آن حیوان بگذارد و یا سوارش شود و اما این كه از گرسنگى و
عقال علت آن را مىپرسند جواب قـانع كننـدهاى
تشنگى بكشد و یا آتش بسوزاند و وقتى ُ
نـدهد ،این گونه تصرفات را مالك نیست.
خالصه تمامى مالكیتهایى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده ،مالكیهت
ضعیفى است كه بعضى از تصرفات را جایز مىسازد ،نه همه انحاء تصرف ممكن را ،به
خالف ملك خداىتعالى نسبت به اشیاء كه علىاالطالق است ،و اشیاء غیر از خداىتعالى
رب و مالكى دیگر ندارند و حتى مالك خودشان ،و نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور
خود نیز نیستند.
پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود مالك آن تصرف خداست ،هر نوع
تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند ،مىتواند و حق دارد ،بدون این كه قبح و مذمتى
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و سرزنشى دنبال داشته باشد ،چون آن تصرفى از میان همه تصرفات قبیح و مذموم است
عقال حق چنین تصرفى را به تصرف كننده ندهند ،پس مالكیت او
كه بدون حق باشد یعنى ُ
محدود به مواردى است كه عقل تجویز كرده باشد و اما خداىتعالى هر تصرفى در هر
خلقى بكند ،تصرفى است از مالك حقیقى و در مملوك واقعى و حقیقى ،پس نه مذمتى به
دنبال دارد و نه قبحى و نه تالى فاسد دیگرى .و این مالكیهت خود را تأیید كرده به این كه
خلق را از پاره اى تصرفات منع كند و تنها در ملك او آن تصرفاتى را بكنند كه خود او
اجـازه داده باشد و یا خواسته باشد.
و خداىتعالى متصرفى است كه در ملك خود هر چه بخواهد مىكند و غیر او هیچ
كس این چنین مالكیتى ندارد ،باز مگر به اذن و مشیهت او ،این آن مـعنـایـى اسـت كــه
ربـوبـیهـت او آن را اقـتـضـاء دارد)1(.
 -1المیزان ج  ،1ص 178

كمـال مالكیّت و تسلـط الهـى
َبـار َك الَّذى ِبیَـ ِد ِه ْال ُم ْلـكُ  / 1( » ! ...ملك)
«ت َ
عبارت « :الَّذى بِیَـ ِد ِه ْال ُم ْلـكُ ! » از آن جا كه مطلق است شامل تمامى ملكها
مىگردد .و این تعبیر به طور كنایه از كمال تسلط خدا بر ملك خبر مىدهد و مىفهماند آن
چنان ملك در مشت اوست كه به هر جور بخواهد در آن تصرف مىكند ،همان طور كه یك
انسان نیرومند موم را در دست خود به هر شكل بخواهد در مىآورد و مىچرخاند .پس
خداىتعالى به نفس خود مالك هر چیز و از هر جهت است و نیز مالك ملك هر مالك دیگر
است .پس توصیف خداى ه
عزوج هل به این كه ملك به دست اوست توصیفى است وسیــعتر از
( )1
تـوصیـف در جمله« :لَهُ ْال ُم ْلكُ ».
 -1المیزان ج  39ص .11

مـالكیّت الهى و خـضوع تكـوینى اشیاء
« َو لَــــهُ َم ْ
ض ُكــــ ٌّل لَــــهُ قــانِتُــــــــونَ ! » (/26روم)
سمـــوا ِ
ــــن فِــى ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
« و هر كه در آسمانها و زمین است از آن اوست ،همه فرمانبردار اویند!»
جمله فوق اشاره است به احاطه ملك حقیقى خدا ،كه اثر آن جواز تصرف مالك در
ملك خویش و به دلخواه خویش است ،پس خداىتعالى از آن جا كه مالك حقیقى عالم است،
در مملوك خود تصرف نموده از نشئه دنیا به آخرت مىبرد .این معنا را به جمله « ُك ٌّل لَهُ
قانِتُونَ » تأكید فرموده ،چون قنوت به معناى لزوم اطاعت با خضوع است و مراد به اطاعت
با خضوع ،اطاعت تكوینى است نه اطاعت دستورات شرعى است ،چون دستورات شرعى
گاهى نافرمانى مىشود.
منظور از كل حتما جن و انس و ملك است و همه مطیع اسباب تكوینى هستند ،اما
مالئكه كه جز خضوع اطاعت ندارند .جن و انس هم منقاد و مطیع علل اسباب كونى هستند،
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هر چند كه دائما نقشه مىریزند كه اثر علهتى از علل یا سببى از اسباب كونى را لغو كنند
سل به علهت و سببى دیگر مىشوند .از این هم كه
ولى براى رسیدن به این منظور باز متو ه
بگذریم خود علم و اراده و اختیارشان سه تا از اسباب تكوینى است ،پس در هر حال مطیع
تكوین هستند ،پس در باب تكوین تنها مؤثر خداست و آنچه او بخواهد مىشود ،یعنى آنچه كه
علل خارجىاش تمام شد و اما از آنچه جن و انس بخواهد تنها آن موجود مىشود كه خدا اذن
( )1
داده باشد و خواسته باشد ،پس مالك همه آنان و آنچه را كه مالكند خداست.
 -1المیـــــــزان ج  ،31ص .274

شمول مالكیّت الهى
مالكیت ملك وجـود ،حـركت و بـازگشت
ض / 2( »!...حدید)
سمـوا ِ
« لَهُ ُم ْلكُ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
« ملك آسمانها و زمین از آن اوست»!...
آیه فوق انحصار را مىرساند و مىفهماند كه مالك آسمانها و زمین تنها خداست،
او به تنهایى است كه هر حكمى بخواهد در عالم مىراند ،براى این كه پدیدآورنده همه
اوست ،پس آنچه در آسمان ها و زمین است قیام وجود و آثار وجودش به خداست ،پس هیچ
حكمى نیست مگر این كه حاكم در آن خداست و هیچ ملك و سلطنتى نیست مگر آن كه
صاحبش اوست.
ور!» ( / 2حدید)
سمـوا ِ
« لَــهُ ُم ْلــكُ ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ض َو اِلَـى اللّـ ِه ت ُ ْر َج ُع االُ ُم ُ
هیـچ چیـز نیست مگـر آن كه بـه سـوى خـدا برمىگـردد! هیچ كس
نمىتواند او را از برگشت به سوى خداىتعالى باز بدارد و هیچ عاملى كه آن چیز را به
سوى خدا برمىگرداند به جز اختصاص ملك به خدا نیست و تنها عاملى كه امور را به
سوى خدا برمىگرداند ،این است كه ملك عالم مختص به اوست ،پس امـر و فـــرمـــان و
حـكمـــرانــى هـــم تـنهـا از آن اوســت.
مــالكیـت الهـى و مملـوكیت كـل مـوجـودات جهــان

هاك نَ ْعبُد ُ ! » ( 4و  / 5فاتحه)
هین ،اِی َ
« ما ِل ِك یَ ْو ِم الد ِ
خداىتعالى مالك علىاالطالق و بدون قید و شرط ماست و ما و همه مخلوقات
مملوك على االطالق و بدون قید و شرط اوییم ،پس در این جا دو نوع انحصار هست ،یكى
این كه رب تنها و منحصر در مالكیت است و دوم این كه عبد تنهــا و منحصــرا عبــد است
هــاك نَ ْعبُــدُ» بـــــر آن
و جــز عبــودیهت چیــزى نــدارد و این آن معنایى اســت كـه جملــه «اِی َ
داللــت دارد.
ملك از آن جا كه قوام هستىاش به مالك است ،دیگر تصور ندارد كه خودش حاجب
و حایل از مالكش باشد و یا مالكش از او محجوب باشد ،ماسواى خدا به جز مملوكیهت دیگــر
هیــچ چیــز نــدارد و مملــوكیهت حقیقــت آنهــا را تشكیــل مىدهــد ،دیگر معنا ندارد كه
موجودى از موجودات و یا یك ناحیه از نواحى وجود او ،از خدا پــوشیــده بمـانـد و
محجوب باشد ،هم چنان كه دیگر ممكن نیست به موجودى نظر بیفكنیم و از مالــك آن غفلت
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داشته باشیم ،از این جا نتیجه مىگیریم كه خداىتعالى حضور مطلق دارد ،پس حــق
عبــادت خــدا این است كه از هر دو جانب حضور باشد.

مالكیّت الهى و غنى و حمید بودن او
ى ْال َحمیـد ُ ! » ( / 26لقمان)
ض ا َِّن ه
سمـوا ِ
« ِللهـ ِه مـا ِفـى ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
ّللاَ ُه َو ْالغَنِ ُّ
خداىتعالى مبدأ تمامى خالیق و دهنده تمامى كماالت است ،پس خود او باید داراى
هر چیزى كه موجودات محتاج به آنند باشد ،پس او غنى علىاالطالق است .چون غنى
علىاالطالق است ،پس آنچه در زمین و آسمانها است ملك او است ،پس او مالك
علىاالطالق نیز هست و مىتواند در ملك خود به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند ،پس هر
تدبیر و تصرفى كه در عالم واقع مىشود از آن اوست ،چون اگر چیزى از آن تدبیرها از
غیر او باشد ،آن غیر نیز به همان مقدار مالك خواهد بود و حال آن كه گفتیم مالك
علىاالطالق اوست و چون تدبیر و تصرف تنها از خداست ،پس تنها او ربالعالمین و الهى
است كه باید پرستیده شود و از انعام و احسانش سپاسگزارى گردد.
حمید» كه به
جمله « :اِنَ ّ
للاَ ُه َوا ْلغَ ِن ُّى ! » تعلیل مالكیت علىاالطالق اوست .كلمه « َ
معناى محمود در افعال است مبدأ دیگرى براى حجت است ،چون حمد به معناى ثناى در
مقابل جمیل اختیارى است و هر جمیل كه در عالم است ملك خداىسبحان است ،پس قهرا
ثناهایى هم كه هر جمیلى استحقاق آن را دارد به خدا برمىگردد و ثناى خداست ،پس خداى
حمید علىاالطالق است و اگر از این تدبیر متقن و جمیل كه در عالم است چیزى و مقدارى
از آن از غیر خدا بود و مىشد ،نه مال خدا ،در نتیجه خدا حمید علىاالطالق و حمید به هر
( )1
چیز نمىبود و حال آن كه او حمید علىاالطالق است و هر فرض غیر این باطل است.
 -1المیـــــــزان ج  ،37ص  299و 305
و ج  1ص  46و ج  32ص 55

رابـطه ربوبیّت ،مالكیّت و الوهیّت الهى با دفع شرور
ـاس ِم ْ
َــر 1( »! ...تا  / 6ناس)
« قُ ْل ا َ ُ
ـاس َم ِل ِ
ـن ش ِ ه
اس اِلـ ِه النه ِ
ـكالنه ِ
بالنه ِ
ـر ِ
عوذ ُ ِب َ
خداىسبحان ربه مردم و َم ِلك آنان و اله ایشان است .اگر قرار است آدمى در هنگام
ّللا تعالى تنها رب آدمى است و
هجوم خطرهایى كه او را تهدید مىكند به ربى پناهنده شود ،ه
بجز او ربى نیست و نیز اگر قرار است آدمى در چنین مواقعى به پادشاهى نیرومند پناه
ّللا سب حانه پادشاه حقیقى عالم است ،چون ملك از آن اوست و حكم هم حكم اوست و
ببرد ،ه
بجز او اگر معبودى باشد قالبى و ادعایى است.
از آنچه گذشت روشن شد كه اوالً چرا در میان همه صفات خداىتعالى خصوص
سه صفت - 1 :ربوبیهت  - 2مالكیهت  - 3الوهیهت را نام برد و نیز چرا این سه صفت را به
این ترتیب ذكر كرد ،اول ربوبیهت بعد مالكیهت و در آخر الوهیهت و گفتیم ربوبیهت نزدیكترین
اخص است ،زیرا عنایتى كه خداىتعالى در
صفات خدا به انسان است و والیت در آن
ه
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تربیت او دارد ،بیش از سایر مخلوقات است ،عالوه بر این كه اصوالً والیت امرى
خصوصى است مانند پدر كه فرزند را تحت پر و بال والیت خود تربیت مىكند و ملك
دورتر از ربوبیهت و والیت آن است ،هم چنان كه در مثل فرزندى كه پدر دارد كارى به
پادشاه ندارد ،بله اگر بى سرپرست شد به اداره آن پادشاه مراجعه مىكند تازه باز دستش به
خود شاه نمىرسد و والیت هم در این مرحله عمومىتر است ،هم چنان كه مىبینیم پادشاه
تمام ملت را زیر پروبال خود مىگیرد و اله مرحلهاى است كه در آن بنده عابد دیگر در
حوایجش به معبود مراجعه نمىكند و كارى به والیت خاص و عام او ندارد ،چون عبادت
ناشى از اخالص درونى است ،نه طبیعت مادى ،به همین جهت در سوره مورد بحث نخست
از ربوبیهت خداىسبحان و سپس از سلطنتش سخن مىگوید و در آخر عالىترین رابطه بین
انسان و خدا یعنى رابطه بندگى را به یاد مـىآورد و مىفـرمـایـد:

ــاس ! »
ـاس! َم ِل ِ
ــاس! اِلــ ِه النّ ِ
ـك النّ ِ
ب النّ ِ
ـر ّ ِ
« قُـــ ْل اَعُــوذُ ِب َ
هر یك از دو صفت الوهیهت و سلطنت سبب مستقل در دفع شر است ،پس
خداى تعالى سبب مستقل دفع شر است ،بدین جهت كه رب است و نیز سبب مستقل است بدن
جهت كه َم ِلك است و نیز سبب مستقل است بدین جهت كه اله است ،پس او از هر جهت كه
() 1
اراده شود سبب مستقل است.
 -1المیـــــــزان ج  ،40ص .465
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فصل نهم

والیـت
مفهــوم والیـت الهـى و والیـت رســول و امــام
سولُهُ َو الَّذینَ ا َمنُوا / 55( »!...مائده)
« اِنَّما َو ِلیُّ ُك ُم ه
ّللاُ َو َر ُ
ى و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و كسانى كه ایمان آوردهاند »!...
« ول ه
والیت عبارت است از یك نحوه قربى كه باعث و مجوز نوع خاصى از تصرف و
مـالكیـت تـدبیـر مىشود و والیت نسبت به خدا و رسول و مؤمنین به یك معنى است.
مؤمنین و رسول خدا صلىهللاعلیهوآله از جهت این كه در تحت والیت خدایند حزب
خدایند و چون چنین است پس سنخ والیت هر دو یكى و از سنخ والیت خود پروردگار است
خداوند متعال براى خود دو سنخ والیت نشان داده :یكى والیت تكوینى ،دوم والیت
تشریعى .در آیات دیگرى این والیت تشریعى را به رسول خود استناد مىدهد و در آیه
مورد بحث همان را براى امیرالمؤمنین علیهالسالم ثابت مىكند .در ایـن جـا چهار گروه از
آیـات قـرآنـى هـست:
آیات دسته اول :آیاتى كه اشاره به والیت تكوینى خداىتعالى دارد و این كه
خداىتعالى هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و به هر طورى كه خود
بـخواهـد برایـش میسـور و صـحیـح و رواسـت.
آیات دسته دوم :یعنى آیاتى كه والیت تشریع شریعت و هدایت و ارشاد و توفیق
و امثال اینها را براى خداىتعالى ثابت مىكند .محصل این دو دسته آیات این است كه دو
سنخ والیت براى خداىتعالى هست :یكى والیت تكوینى و یكى تشریعى و به عبارت دیگر
یكى والیت حقیقى و دیگرى والیت اعتبارى.
آیات دسته سوم :والیت تشریعىاى را كه براى خداوند ثابت مىكنند در آنها
همان را براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآله ثابت مىكنند و قیام به تشریع و دعوت به دین و
تربیت ا همت و حكومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناصب رسالت وى
مىدانند .و همین طور كه بر مردم اطاعت خداىتعالى واجب است اطاعت او نیز بدون قید
و شر ط واجب است .پس برگشت والیت آن حضرت به سوى والیت تشریعى خداوند عالم
است.
آیات دسته چهارم :یعنـى آیــاتى كـــه همیــن والیتــى را كه دسته سوم براى
ىبن ابىطالب علیهالسالم
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله ثابت مىنمود براى امیرالمؤمنین عل ه
ثابت مىكند .این سنخ والیت كه در هر سه مورد والیت واحدهاى است براى پـروردگار
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متعال البته به طور اصالت و براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و امیرالمؤمنین علیهالسالم
( )1
بهطـور تـبعیت و بـه اذن خـدا ثـابت مىكنـد.
 -1المیـــزان ج  ،11ص .22

انحصـار والیت الهى و قدرت اجـرایى آن
ـالِلُ ُه َو ا ْل َو ِل ُّى / 9( »!...شـورى)
« فَ ّ
ى  ،انحصار والیت در خدا را مىرساند و مىفرماید تنها و تنها ولى،
فَ ه
الِلُ ُه َو ْال َو ِل ُّ
ى
خداست و والیت منحصر در اوست ،پس بر كسى كه ولى مىگیرد واجب است او را ول ه
خود بگیرد و از او بغیر او تجاوز نكند ،چون بغیر او هیچ ولى اى نیست .غرض عمده
در ولى گرفتن و به دین او متدین شدن و او را پرستیدن ،رهایى از عذاب دوزخ و
رستگارى به بهشت است در روز قیامت و چون پاداش دهنده و عقاب كننده خدایى است كه
بشر را زنده مىكند و مىمیراند و در روز قیامت همه را براى جزاى اعمالشان جمع
ى خود بگیرند و اولیایى كه خــود امــوات و
مىكند ،پس واجب آن است كه تنها او را ول ه
بىجـانند دور بریزند ،چون خود این اولیاء كه یا سنگند یا چوب نمىدانند چه وقت مبعوث
مىشوند.
ى ،قدرت بر والیت و عهدهدارى اشخاص را داشته
در باب والیت واجب است ول ه
باشد و بتواند امور آنان را اداره كند و آن كسى كه بر هر چیز قادر است خداىسبحان است
و بس و غیر خدا هیچ كس قدرتى ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او داده و تنها كسى
كه مالك هر چیز است خداست و غیر او مالك نیست مگر تنها آن مقدارى را كه خدا تملیكش
كرده ،تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به آن نیز قدرت دارد و هر چه را
تملیك كرده باز خودش مالك آن چیز است ،پس یگانه ولى خـداست و غیر او كسى ولى
نیست.
حكم و قضا وقتى تمام مىشود كه حاكم به نوعى از ملكیت مالك حكم و والیت باشد،
هر چ ند كه دو طرف اختالف این ملكیت را به او داده باشند ،مثل این كه دو نفر كه باهم
نزاع دارند به شخصى ثالث بگویند تو بیا و در بین ما داورى كن و در بین خود قرار
بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسلیم شوند ،كه در این مثال دو نفر طرف نزاع ،شخص
ثالث را مالك حكم كردهاند و پیشاپیش تسلیم خود و پذیرفتن حكمش را به او دادهاند ،تا
ى آن دو نفر در این
آزادانه طبق آنچه به نظرش مىرسد حكم كند ،پس آن شخص ثالث ول ه
حكم مىشود.
خداىسبحان مالك تمامى عالم است و بجز او مالكى نیست ،چون هر موجودى
خودش و آثارش قائم به خداىتعالى است و در نتیجه او مالك حكم و قضاء به حق است .حكم
خداى تعالى دو جور است :یكى حكم تكوینى و آن این است كه پدیدار شدن مسببات را به
دنبال اسباب قرار دهد و وقتى موجودى در بین چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع
داشتند ،آن موجود را دنبال سبب قرار دهد كه نسبت به بقیه اسباب سببیتهش تام باشد .یكى هم
حكم تشریعى است ،مانند تكالیفى كه در دیـن الـهى دربـاره اعـتقادات و دسـتورالـعملهـا آمـده
اسـت.
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در این بین حكم سومى هم هست كه ممكن است به وجهى یكى از مصادیق هر یك
از آن دو حكم شمرده شود و آن عبارت است از حكمى كه در روز قیامت در بین بندگانش
در آنچه اختالف مىكردند مىراند و آن این است كه در آن روز حق را آشكار و اظهار
مى كند ،به طورى كه اهل جمع همه حق را ببینند و به عیان و یقین مشاهده كنند ،تا در نتیجه
آنهایى كه در دنیا اهل حق بودهاند ،در سایه ظهور حق رستگار و از آثارش برخوردار
گردند و آنهایى كه در دنیا در برابر حق استكبار مىورزند به خاطر استكبارشان و آثارى
كه در استكبارشان بود شقى و بدبخت شوند.
این را هم مى دانیم كه اختالف مردم در عقاید و اعمالشان اختالفى است تشریعى كه
آن را جز حكم تشریعى و قوانین شریعتى برنمىدارد .چون حكم تشریعى و حق قانونگذارى
ى در این حكم اوست ،پس واجب است تنهـا او را
تنها از آن خداىسبحان است ،پس تنها ول ه
ى خـود بگیـرنـد و تنهـا او را بپـرستنـد و بـه آنچه او نازل كرده متدین گردند.
ولــ ه
آن ولىاى كه پرستیده مىشود و به دین او متدین مىشوند ،باید كسى باشد كه بتواند
اختالفى كه در بین پرستندگانش پیدا مىشود بر طرف سازد و آنچه از شؤون اجتماع آنان به
فساد گراییده اصالح كند و ایشان را به وسیله قانون به سوى سعادت زندگى دایمى سوق
دهد ،قانونى كه عبارت است از همان دینى كه در بین آنان برقرار سازد و این چنین ولى
تنها خداىسبحان است ،پس تنها همو آن ولىاى است كه باید او را ولى خود بگیرند
( )1
والغیر
 -1المیــــــــزان ج  ،35ص .35

والیـت حـق الهـى و آثــار و شمـول آن
ـق  / 44( » ! ...كهــف)
« ُ ...هنـا ِل َ
ـك ْال َـوالیَـةُ ِللهـ ِه ْال َح ه ِ
«  ...آن جــا والیـت و حـــاكمیـت از آن خـــداى حـــق اسـت» !...
والیت به معناى مالكیت تدبیر است كه معنایى عمومى است و در تمامى مشتقات
این كلمه جریان دارد .در هنگام احاطه هالكت و از كار افتادن اسباب نجات از سببیهت و
تأثیر و روشن گشتن عجز و زبونى انسانى كه خود را مستقل و مستغنى از خدا مىپنداشت
كامالً روشن مىشود كه والیت همه امور انسانها و هر موجود دیگرى و ملك تدبیر آن تنها
از آن خداست ،چون او یگانه معبود حق است و معبود حق است كه تمامى تدابیر و تأثیراتش
همه بر اساس حق و واقع است و سایر اسباب ظاهرى كه بشر گمراه آنها را شركاى خدا
در مسأله تدبیر و تأثیر مىپندارند و در ناحیه ذات خودشان باطلند مالك هیچ اثرى از آثار
خود نیستند ،تنها آن اثر را دارا هستند و از خود بروز مىدهند كه خداىسبحان اذن داده
باشد و تملیكش كرده باشد و از استقالل جز اسمى كه بشر از آن برایش تو ههم كرده ندارد،
پس هر سببى از ناحیه خودش باطل و به وسیله خدا حق است و خدا در ناحیه ذاتش حق و
مستقل و غنى با لذات است.
اگر خداىتعالى را(هرچند كه او منزه از قیاس بغیر است) نسبت به اسباب ظاهرى
قیاس كنیم خداىتعالى از همه سببهایى كه تأثیر دارند خوش ثوابتر است و ثواب خدا از همه
بهتر است ،زیرا خدا نسبت به كسى كه براى او كار مىكند ثواب حق مىدهد و اسباب دیگر
ثواب باطل و زایل مىدهند و تازه همان را هم كه مىدهند از خدا و به اذن خداست و نیز با
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در نظر گرفتن آن مقایسه فرض خدا عاقبت ساز بهترى است ،یعنى عاقبت بهترى به انسان
مىدهد چون او خودش حق و ثابت است و فنا و زوال و تغییر نمىپذیرد ،جالل و اكرامش
دستخوش تغییر نمىگردد ،ولى اسباب ظاهرى همه امورى فانى و متغیهر هستند كه خدا
رنگ و آبى به آنها داده این طور دل آدمى را مىبرند و قلب آدمى را مس هخر خود مىكنند،
ولى وقتى مدت آدمى سرمى آید مىفهمد كه گولش زده بیش از خاك خشكى نبوده است.
وقتى انسان چارهاى جز این نداشت كه دل به مقامى ببندد كه تدبیر همه امور عالم
از آن جاست و از آن جا توقهع و انتظار اصالح امورش را دارد پس پروردگارش از هر
چیز دیگرى سزاوارتر براى این تعلهق است ،چون ثواب و عاقبتى كه او مىدهد ربطى به
( )1
ثـواب و عـاقبـت غیـر او نـدارد.
 -1المیـــــــــــــــزان ج  ،26ص .182
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فصل اول
امر و كلمه ایجاد
مفـهـوم امـر الـهـى
«  ...اَال لَـــهُ ْالـــخ َْـل ُ
ــر / 54( » !...اعــــراف)
ـق َواالَ ْم ُ
«  ...آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق و امـــــر از آن اوســـت» !...
« اَمر» گاهى به معناى شأن بوده و جمع آن امور است و گاهى هم به معناى
دستور دادن و وادار كردن مأمور به انجام كار مورد نظر مىباشد .در استعمال دیگر ،نتیجه
امر و آن نظمى است كه در جمیع كارهاى مأمور و مظاهر حیات اوست و چون این معنى
منطبق با همه شؤون حیاتى انسان است لذا لفظ امر استعمال شده در شأن انسان و آن چیزى
كه وجودش را اصالح مىكند و نیز از این هم بیشتر وسعت یافته در شأن هر چیز ،چه
انسان و چه غیر انسان استعمال شده بنابراین امر هر چیزى همان شأنى است كه وجود آن
را اصالح و حركات و سكنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظیم مىكند.
شیْئا ا َ ْن یَقُو َل
خداىتعالى امرى را كه از اشیاء مالك است در آیه « اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ش ْىءٍ  82( »!...و  / 83یس) تفسیر و بیان كرده كه
سبْحانَ الَّذى ِبیَدِه َملَ ُكوتُ ُك ِهل َ
ون فَ ُ
امرى را كه او از ذات و صفات و آثار و فعل هر چیزى مالك است همان گفتن « ُك ْن» است
كه به هر چیزى بگوید موجود مىشود ،یعنى با گفتن این كلمه حصهاى از وجود را بر آن
چیز افاضه مىكند و آن چیز به آن حصه از وجود موجود مىشود.
این وجود نسبتى به خداىتعالى دارد كه به آن اعتبار امر خدا و كلمه الهى « ُك ْن»
است و نسبتى هم به شىء موجود دارد كه به آن اعتبار امر آن شىء است و به خداوند
برمىگردد و خداوند در این آیه از آن به «فَیَ ُك ُ
ون» تعبیر فرموده است .خداىتعالى براى این
دو نسبت یعنى نسبتى كه امر از یك طرف به خدا و از طرفى دیگر به مـوجــود مخـلوق
دارد صـفــات و احكــام مختلفــى ذكــر كــرده است.
حاصل كالم این شد كه امــر همــان ایجــاد اســت چــه بــه ذات چیــزى تعلــق
بگیــرد و چه به صفات و افعال و آثار آن ،پس همان طورى كه امر ذوات موجودات به
دست خداست همچنین امر نظام وجودش نیز به دست اوست ،چون او از ناحیه خود چیــزى
( )1
از صفـات و افعـال خــود را مالك نیست.
 -1المیزان ج  ،55ص .208
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تفـاوت خلـق و امـر
«  ...اَال لَـــهُ ْالـــخ َْـل ُ
ــر / 54( » !...اعــــراف)
ـق َواالَ ْم ُ
«  ...آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق و امـــــر از آن اوســـت» !...
فرقى كه خلق با امر دارد این است كه خلق ایجاد چیزى است كه در خلقت آن تقدیر
و تألیف به كار رفته باشد حاال به نحو ضمیمه چیزى به چیز دیگرى باشد :مانند ضمیمه
اجزاى نطفه به یكدیگر و یا ضمیمه نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضمیمه مواد غذایى به آن
و هزاران شرایط كه در پیدایش و خلقت یك انسان و یا حیوان است و یا به نحو دیگرى كه
از قبیل ضمیمه كردن جزئى به جزء دیگر نباشد ،مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیین
حدود وجودى و آثار آن و روابطى كه با سایر موجودات دارد ،كه این معنى از آیات كریمه
قران نیز به خوبى استفاده مىشود .مانند آیه « َو َ
خلَقَ ُك َّل شىء فَقَد ََّرهُ ت َ ْقدیرا ! » ( / 2فرقان)
یا « َ ه
ّللاُ خــا ِل ُق ُكـ ِهل شىء! » ( / 62زمر) كه خلقت خود را به همه چیز تعمیم داده ،به خالف
امر كه در معناى آن تقدیر جهات وجود و تنظیم آن نیست ،به همین جهت است كه امر
تدریج بردار نیست ،ولكن خلقت قابل تدریج است.
خداى تعالى در كالم مجیدش خلقت را به غیر خود نیز نسبت داده و اما امر به این
معنا را به غیر خود نسبت نداده ،بلكه آن را مختص به خود دانسته و آن را بین خود و بیــن
هــر چیــزى كــه مىخــواهــد ایجــاد كنــد از قبیـل روح و امثال آن واسطه قــــرار داده
اســـت .در آیـــات زیـــر دقــت فـرمـایـیـــد:
« آفتاب و ماه و ستارگان مس هخر امر اویند !» ( / 12نحل)
« و تــا كـشتــى بــه امـــر وى روان شـــود !» ( / 46روم)
« نـــازل مىكنــد فــرشتگــان حـامـل وحـى را بـه امـر و اراده خـود !» ( / 2نحــل)
« و آنـــان بـــه امــــر او كــار مىكننــد !» ( / 27انبیــاء)
آیــات دیگــرى از این قبیــل نیز هست كه از آنها برمىآید خداىتعالى امر خود را
( )1
سبـب و یــا همــراه ظهــور ایــن گــونــه امـور مىداند.
 -1المیـــزان ج  ،15ص .209

مقدم بودن امر بر خلق
«  ...اَال لَـــهُ ْالـــخ َْـل ُ
ــر / 54( » !...اعــــراف)
ـق َواالَ ْم ُ
«  ...آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق و امـــــر از آن اوســـت» !...
با توجه به مطالب فوق معلوم شد كه گر چه برگشت خلق و امر به یك معنا است
ولى به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است كه هر كدام را متعلق به
خصوص یك قسم از ایجاد بدانیم ،حاال چه این دو لفظ هر كدام به تنهایى ذكر شده باشد و چه
با هم ،براى این كه در جایى هم كه مانند آیه فوق با هم ذكر شده باشند باز صحیح است
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بگوییم ،خلق به معناى ایجاد ذوات موجودات است و امر به معناى تقدیر آثار و نظام جارى
در آنهاست و خلق بعد از امر است ،چون تا چیزى نخست تقدیر نشود خلق نـمىشود،
( )1
هـمچنان كه هـیچ مـخلوقى بعد از خلقت تقدیر نمىشود( .دقت بفرمائید).
 -1المیــزان ج  ،15ص .211

چگونگى امر و مفهوم كلمه ایجاد
شیْئا ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون  / 82( »!...یس)
« اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
« امر او هرگاه چیزى را اراده كند ،تنها این است كه به آن بگوید :باش! پس مىشود»!...
این آیه شریفه از آیات برجسته قرآن كریم است كه كلمه ایجاد را تـوصیف مـىكند
و مـىفـرماید:
خداى تعالى در ایجاد هر چیزى كه اراده ایجاد آن كند ،به غیر از ذات متعالى خود
به هیچ سببى دیگر نیازمند نیست ،نه در این كه آن سبب مستقالً آن چیز را ایجاد كند و نه
در این كه خدا را در ایجاد آن كمك نماید و یا مانعى را از سر راه خدا بردارد.

قرآن كریم تعبیراتش از این حقیقت مختلف است ،در آیه مورد بحث فرموده« :اِنَّما
ا َ ْم ُر ُه » و در سوره نحل تعبیر به «قول» كرده و در سوره بقره تعبیر به «قضا» كرده
است .ظاهرا مراد به كلمه « امر» در آیه مورد بحث شأن باشد ،یعنى مىخواهد بفرماید:
شأن خداىتعالى در هنگام اراده خلقت به موجودى از موجودات چنین است ،نه این كه مراد
به آن امر در مقابل نهى باشد و نه این كه مراد به آن قول باشد.
دقت در آیات این معنا را دست مىدهد ،كه غرض در سه آیه نامبرده وصف شأن
الهى در هنگام اراده خلقت است ،نه این كه بخواهد بفهماند خداىتعالى وقتى مىخواهد
چیزى را خلق كند این كالم را مىگوید .این كلمه از آن جهت كه خودش مصداقى از شأن
است در این جا به كار رفته نه این كه حمل كنیم بر امر در مقابل نهى و نه بر قول .و معناى
ش ْیئا! » این است كه (وقتى اراده كند ایجاد چیزى را ! ) و در
این كه فرمود « اِذا اَرا َد َ
عدهاى از آیات كه متعرض این حقیقتند به جاى « اراده» كلمه « قضا » آمده است .و این
هیچ منافاتى هم ندارد ،براى این كه « قضا » به معناى حكم است و حكم و قضا و اراده در
خداىتعالى یك چیز است ،براى این كه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداىتعالى
است و از مقام فعل او انتزاع مىشود و معنایش این است كه هر چیز موجود را كه فرض
كنیم ،در مقایسه با خداىسبحان طورى است كه هیچ چارهاى جز هست شدن ندارد ،پس
معناى عبارت « اِذا اَرا َد ! » این است كه وقتى چیزى در موقف تعلق اراده خدا قرار
گیرد ،شأن خدا این است كه به آن چیز بگوید بباش و آن هم موجود مىشود .و جمله « ا َ ْن
یَقُو َل لَهُ ك ُْن ! » معنایش این است كه خداوند آن چیز را با كلمه « كُن » مورد خطاب
قرار مىدهد و این هم واضح است كه در این میان لفظى كه خدا به آن تلفظ كند در كار
نیست ،وگرنه تسلسل الزم مىآید ،براى این كه خود تلفظ هم چیزى است كه بعد از اراده
كردن ،تلفظ دیگرى مىخواهد باز آن تلفظ هم چیزى از چیزهاست كه محتاج به اراده و تلفظ
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دیگرى است و نیز در این میان مخاطبى هم كه داراى گوش باشد و خطاب را با دو گوش
خود بشنود و از در امتثال موجود شود ،در كار نیست براى این كه اگر مخاطب وجود
داشته باشد دیگر احتیاج به ایجاد ندارد ،پس كالم در آیه مورد بحث كالمى است تمثیلى و
مىخواهد بفرماید افاضه وجود از ناحیه خدا به چیزى كه موجود مىشود ،بجز ذات متعالى
خدا به هیچ چیز دیگر احتیاج ندارد و چون ذات خـداونــدى اراده كنــد هـستى آن را ،بـدون
( )1
تخلف و درنگ موجود مىشود.
 -1المیزان ج  ،33ص .183

قول و امر و كلمه ایجاد
ش ْىءٍ اِذا ا َ َردْنـاهُ ا َ ْن نَقُـو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون ! » ( / 40نحل)
« اِنَّما قَ ْولُنـا ِل َ
خدا امر خود را قول هم نامیده همچنان كه امرش و قولش را از جهت قوت و
محكمى و ابهام ناپذیرى حكم و قضا نیز خوانده و فرموده « :چون بر امرى قضا براند
تنها كافى است بگوید :باش ،كه آن امر موجود مىشود!» ( / 117بقره) همچنان كه
قول خاص خود را كلمه نامیده و فرمودهَ « :مثَل عیسى نزد خدا چون َمثَل آدم است كه
از خاكش خلق كرد سپس او را گفت بباش پس موجود شد! » ( / 59آلعمران) سپس در
همان مـورد فـرمـود ...« :و كلمـه او و روح اوسـت كـه بـه مـریـم القــاء نمـود!»
( / 171نساء)

از مطالب فوق نتیجه مىشود كه ایجاد خداىتعالى یعنى آنچه كه از وجود بر اشیاء
افاضه مىكند  -كه به وجهى همان وجود اشیاء موجود است  -همان امر او و قول او و كلمه
اوست كه قرآن مجید در هر جا به یك جور تعبیرش فرموده ،لكن از ظاهر تعابیر قرآن
برمىآید كه كلمه خدا همان قول او است به اعتبار خصوصیهت آن و تعیهنش .و از این معنا
روشن مىگردد كه اراده و قضاء خدا نیز یكى است و بر حسب اعتبار از قول و امر مقدم
است ،پس خداىسبحان نخست چیزى را اراده مىكند و قضایش را مىراند سپس به آن امر
مىكند و مىگوید باش و مىباشد.
در سوره انعام ،عدم تخلف اشیاء در امر او را تعلیل كرده كه چون قول او حق است
و فرمود « :او كسى است كه آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزى كه مىگوید
بباش پس مىباشد ،چون قول او حق است!» ( / 73انعام) كه از آن به دست مىآید قول
او حق است یعنى ثابت به حقیقت معناى ثبوت است ،عین خارجیهت است كه همان فعل
اوست ،پس دیگر فرض تخلهف و عروض كذب یا بطالن ندارد ،چه ضرورت شاهد است كه
هر واقع و ثابتى از آن طور كه واقع شده تغییر نمىپذیرد ،پس خدا در فعلش كه همان واقع
است خطـا و غلـط مـرتكب نمىشود و امرش رد و قولش دروغ و وعدهاش خلف
( )1
نمىگردد.
 -1المیــزان ج  ،24ص .106
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تكوینى بودن امر الهى
واحــدَة ٌ َكلَ ْمـحٍ بِ ْ
ــر! » ( / 50قـمر)
ـرنـا اِاله ِ
« َو مـا ا َ ْم ُ
ـالبَ َ
ص ِ
« و امر ما تنها یكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!»
در اینجا مراد به كلمه « امر» همان معناى فرمودن است ،كه در مقابلش كلمه
نهى است .چیزى كه هست همین فرمودن دو جور است :یكى تشریعى  -مانند اوامرى كه
بزرگتران به كوچكتران مىكنند - ،و یكى هم تكوینى ،كه عبارت است از اراده وجود یافتن
شیْئا ا َ ْن یَقُـو َل لَـهُ
چیزى كه خداىتعالى در جاى دیگر درباره آن فرموده « :اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
ُ ْ ()1
ُك ْ
ـن فَیَ ُك ُ
ـون !» ( / 82یس) پـس امـر خـدا عبـارت اسـت از كلمــه «كـن».
 -1المیزان ج  ،37ص .175

واحد بودن امر الهى
ـح ِب ْ
ــر! » ( / 50قـمر)
ـرنـا اِاله ِ
« َو مـا ا َ ْم ُ
ـالبَ َ
ص ِ
واحــدَة ٌ َكلَ ْم ٍ
« و امر ما تنها یكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!»
مراد به واحد بودن امر خدا این است كه امر او تكرار نمىخواهد به این معنا كه
وقتى تحقق و هستى چیزى را اراده كند هست شدن آن چیز احتیاجى به این كه بار دیگر امر
را تكرار كند ندارد ،بلكه همین كه یك بار كلمه «كن» را القاء كند متعلق آن هست مىشود،
آن هم به فوریت ،مانند نگاه كردن بدون تأنى و درنگ و معلوم است وقتى به فـوریـت محقق
( )1
مىشـود دیگر احتیاجى به تكرار امر نیست.
 -1المیــــــــزان ج  ،37ص .176

بى زمان بودن امر الهـى
ـح بِ ْ
ــر! » ( / 50قـمر)
ـرنـا اِاله ِ
« َو مـا ا َ ْم ُ
ـالبَ َ
ص ِ
واحــدَة ٌ َكلَ ْم ٍ
« و امر ما تنها یكـى است ،آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!»
اگر محقق شدن متعلق امر به فوریت را تشبیه به لمح بصر كرده براى این نبوده كه
بفهماند زمان تأثیر امر كوتاه و نظیر كوتاهى لمح بصر است ،بلكه مىخواهد بفهماند تأثیر
امر اصالً احتیاج به زمان هر چند كوتاه ندارد ،آرى تشبیه به لمح بصر در كالم كنایه از
همین بى زمانى است ،پس امر خداىتعالى كه همان ایجاد و اراده وجود است احتیاجى نه به
زمان دارد و نه مكان و نه به حركت و چگونه ممكن است محتاج به این گونه امور باشد با
این كه زمان و مكان و حركت همه به وسیله همان امر موجود شدهاند .هستى موجودات از
آن جهت كه فعل خداست چون لمح به بصر فورى است ،هر چند كه از حیث این كه وجود
( )1
موجودى زمانى و تدریجى اسـت ،خـورده خورده به وجود مىآیـد.
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 -1المیــــــــزان ج  ،37ص .176

بى واسطه بودن امر الهى
ب ث ُ َّم قا َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون!» ( / 59آل عمران)
« ا َِّن َمث َ َل عیسى ِع ْندَ ه
ّللاِ َك َمث َ ِل ادَ َم َخلَقَهُ ِم ْن تُرا ٍ
در این آیه نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن را با خاك كه یكى از اسباب
است بیان مىكند سپس وجود همو را بدون ارتباطش به چیزى با تعبیر «كن»
خــاطـرنشــان مىســازد (دقت فرمایید!) و همچنیــن نظیــر ایــن آیــه اســت آیه ... « :ثُــ َّم
ا َ ْنشَأْنـاهُ خ َْلقا اخ ََر / 14( » !...مؤمنون) چه ایجاد خداىسبحان را كه منسوب به خود اوست
و سلسلـه علــل تخلــل و واسطــه نیستنــد خلــق دیگــرى نــامیـــده اســت.
پس امر عبارت است از كلمه ایجاد آسمانى یعنى فعل مختص به ذات او و اسباب و
علل واسطه و تخلل نیستند و این امر به مقیاس زمان و مكان و هیچ خصیصه مادى دیگرى
( )1
اندازهگیرى نمىشود.
 -1المیـــــــــــزان ج  ،25ص .335

مـراحل اجـمال و تفصیل امر و چگونگى نزول آن
كیـــم ! » ( / 4دخـان)
ـــر ُق ُكـــ ُّل ا َ ْم
ــــــر َح ٍ
ٍ
« فیهـــا یُ ْف َ
« در آن شب مبــارك هـر امـر در هم فـرورفتـه بــاز مىشــود ! »
امر حكیم عبارت است از امرى كه الفاظش از یكدیگر متمایز نباشد و احوال و
خصوصیهاتش متعین نباشد .امور به حسب قضاى الهى داراى دو مرحلهاند :یكى اجمال و
ابهام و یكى دیگر مرحله تفصیل « .لَیْـلَ ِة ْالقَـد ِْر» هم به طورى كه از آیه فوق برمى آید شبى
است كه امور از مرحله احكام و ابهام به مرحله فرق و تفصیل برون مىآیند .از جمله امور،
یكى هم قرآ ن كریم است ،كه در شب قدر از مرحله احكام درآمده و نـازل مىشـود ،یـعنى
در خـور فهم بشر مىگـردد.
ـر ُق » ،استمرار فهمیده مىشود ،از آن استفاده مىشود
از ظاهر عبارت « فیهـا یُ ْف َ
كه همه امور حكیم همه ساله از یكدیگر جدا مىشود ،پس مراد به امر حكیم باید امور
تكــوینـى بـاشـد ،كه در هــر شــب قــدر بعد از احكام تفریق و تقسیم مىشود و اما معــارف
( )1
و احكــام الهــى معنــا نــدارد همــه سـالـه تفـریــق و تقسیـــم شـــود.
 -1المیـــزان ج  ،35ص .214
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« فَقَض ُه َّ
سمـوا ٍ
ـرهـا ! » ( / 12سجده)
ْـن َو ا َ ْوحـى فـى ُكـ ِهل َ
سبْــ َع َ
ــن َ
سمـاءٍ ا َ ْم َ
ت فـى یَ ْـو َمی ِ
« پس آسمانها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز و امر هر آسمانى را در آن وحــى
كرد ! »
آسمانى كه خدا متوجه آن شد ،به صورت دود بود و امر آن از نظر فعلیهت یافتن
وجود مبهم و غیرمشخص بود ،خداىتعالى امر آن را متمایز كرد و آن را در دو روز هـفت
آسـمــان قـــرار داد.
آسمـان مبـدأ امـرى اسـت كـه بـه وجهى از ناحیه خداىتعالى به زمین نازل
مىشـود .امـر از آسمـانـى بـه آسمـانى دیگر نازل مىشود ،تا به زمین برسد .آسمـانها
راههایى هستند براى سلوك امر از ناحیه خداى صاحب عرش و یا آمدوشد مـالئكـهاى كـه
حـامـل امـر اوینـد .امـر خـدا را مـالئكـه از آسمـان به زمین مىآورند.
در این جا اگر مراد به امر ،امر تكوینى خداىتعالى باشد ،كه عبارت است از كلمه
ایجاد ،در این صورت مراد به اوامر الهیهاى كه در زمین اجرا مىشود ،عبارت است از
خلقت و پدید آوردن حوادث ،كه آن حوادث را مالئكه از ناحیه خداى صاحب عرش حمل
نموده و در نازل كردنش طرق آسمان را طى مىكنند ،تا از یك یك آسمانها عبور داده ،به
زمین برسانند.
امر خداىتعالى را مالئكه هر آسمان حمل مىكنند و به مالئكه آسمان پایینتر تحویل
مىدهند .امر خدا یك نسبت به تك تك آسمانها دارد ،به اعتبار مالئكهاى كه در آن ساكنند و
نسبتى هم به فرقه فرقههاى مالئكه دارد ،به اعتبار این كه حامل آن امرند و خــداونــد امــر
را بـه آنـان تحمیـل كـرده ،یعنـى بـه ایشـــان وحـى فـرمـوده اسـت.
در نتیجه از آنچه گفته شد معلوم گردید كه خداىسبحان در هر آسمانى امر آن
آسمان را كه منسوب و متعلق به خود آن آسمان است به اهل آسمان یعنى مالئكه ساكن در
( )1
آن وحى مىكند.
 -1المیـــــــــزان ج  ،34ص .267
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حركت نزولى امر بین آسمان هاى هفتگانه و زمین
« َه
سموا ٍ
ض ِمثْلَ ُه َّن یَتَن ََّز ُل االَ ْم ُر بَ ْینَ ُه َّن / 12( »! ...طالق)
ت َو ِمنَ االَ ْر ِ
س ْب َع َ
ّللاُ الَّذي َخلَقَ َ
« خدائى كه هفت آسمان و از زمین هم مثل آن را بیافرید و امر او در بین آنها پیـوسته نـازل
مىشـود» !...
از عبــارت « َو ِمنَ ا ْ
ض ِمثْلَ ُه َّن »،بــرمـىآیـد كــه مــراد به مثــل مثلیهــت
ال َِ ْر ِ
عــددى است ،یعنى همان طور كه آسمان هفت عدد است ،زمین هم مثل آن هفت عدد است،
حال باید دید منظور از هفت زمین چیست؟
در این باب چند احتمال هست:
اول  -این كه بگ وییم منظور از هفت زمین هفت عدد از كرات آسمانى است ،كه
ساختمانش از نوع ساختمان زمینى است كه ما در آن زندگى مىكنیم.
دوم  -این كه بگوییم منظور از آن تنها زمین خود ماست كه داراى هفت طبقه است،
كه (چون طبقات پیاز) روى هم قرار دارند و به تمام كره احاطه دارند و سادهترین طبقاتش
همین طبقه اولى است كه ما روى آن قرار داریم.
سوم  -این كه بگوییم منظور از زمینهاى هفتگانه اقلیمها و قسمتهاى هفتگانه
روى زمین است ،كه (علماى جغرافى قدیم) بسیط زمین را به هفت قسمت (و یا قاره) تقسیم
كردهاند این چند وجه وجوهى اســت كــه هـر یك طرفدارانى دارد.
ظاهر جمله « یَتَن ََّز ُل ا ْ
ال َِ ْم ُر بَ ْینَ ُه َّن »،نشان مىدهد كه در آیه آسمانها و زمین هر
دو مورد نظر است و چون منظور از امر همان امر الهى است كه در سوره «یس» آن را
همان كلمه ایجاد آسمانى اعالم كرده است لذا در این جا منظور از تنزل امر بین آسمانها و
زمین ،شروع كردن به نزول از مصدر امر به طرف آسمانهاست ،كه از یكى به سوى
دیگرى نازل مىشود ،تا به عالم ارضى برسد ،تا آنچه خداى عزوجل اراده كرده تكون یابد،
چه اعیان موجودات و چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگى و چه عزت و ذلت و چــه
غیـر ایــنها ،چنـان كـه در جــاى دیگـر قـرآن فـرمـوده اسـت:
« در هر آسمانى امر آن آسمان را وحى كرد / 12( ».فصلت)
« از آسمان تا زمین تدبیر امر مىكند ،آن گاه به سوى آن عروج مىنماید در
()1
روزى كـه مقـدارش هـزار سال از سالهایى است كه شما مىشمارید / 5( ».سجده)
 -1المیـــزان ج  ،38ص .300
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تكثیر و تـوزیع امر بین مالئكه برحسب وظایف آنها
ت ا َ ْمــــــــرا !» ( / 4ذاریات)
سِـمــــــــا ِ
« فَــــــا ْلـ ُمـقَ ه
« به فـرشتگـانى سـوگنـد كه امر خدا را بین خود تقسیم مىكنند!»
عبارت فوق سوگندى است به مالئكهاى كه كارشان این است كه به امر پروردگار
عمل مىكنند و اوامر خدا را در بین خود به اختالف مقامهایى كه دارند تقسیم مىكنند.
آرى ،امر پروردگار صاحب عرش ،در خلقت و تدبیر امرى است واحد ،ولى وقتى
این امر واحد را مالئكهاى حمل مىكنند كه پستهاى مختلف و مأموریتهاى گونه گون
دارند ،قهرا همان امر واحد بر طبق اختالف مقامات ایشان تقسیم و تكه تكه مىشود و
هم چنین این تقسیم ادامه دارد تا به دست فرشتگانى برسد كه مأمور پدید آوردن حـوادث
جـزئـى عالمنـد ،در آن جـا دیگـر بیشتـر تكه تكه مىشود و تكثیر مىپذیرند.
آیات چهارگانه زیر تمامى تدابیر عالم را زیر پوشش خود مىگیرد و به همه اشاره
ت ذَ ْروا ! »
دارد ،چون هم نمونهاى از تدبیر امور خشكىها را كه همان « َوالذه ِاریا ِ
ت یُسْرا
جاریا ِ
(/1ذاریات) باشد آورده و هم نمونهاى از تدابیر امور دریاها را در جمله « فَ ْال ِ
ت
حامال ِ
!» ( /3ذاریات) ذكر كرده و هم نمونهاى از تدابیر مربوط به فضا را در عبارت « فَ ْال ِ
ِو ْقرا ! » ( / 2ذاریات) خاطرنشان ساخته و هم تدابیر مربوط به تمامى باقى ماندگان زوایاى
عالم و باالخره روبرهم عالم را در عبارت «فَ ْ
ت ا َ ْمـرا ! » اشاره كرده است كه
سِمـا ِ
ـال ُمقَ ه
گفتیم منظور از آن مالئكه است كه واسطههاى تدبیر هستند و اوامر خداىتعالى را تقسیم
( )1
مىكنند .در آیات فوق سوگندى است به تمامى اسبابى كه در تدبیر سراسر جهان مؤثرند.
 -1المیــــــــــزان ج  ،36ص .263

امر الهى و مسئولیت مالئكه در تدبیر امور عالم
ت
سبْـقا فَ ْال ُمدَ ِبهرا ِ
سـا ِبقـا ِ
سـا ِبحـا ِ
َـرقا َو النهـا ِشطـا ِ
ازعـا ِ
سبْحـا فَـال ه
ت نَ ْشطا َو ال ه
تغ ْ
ت َ
ت َ
« َو النه ِ
ا َ ْمرا ! »
( / 1-5نازعات)
آنچه در این آیات بدان سوگند یاد شده ،با صفاتى كه مالئكه در امتثالشان نسبت به
اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبیر امور عالم ماده به ایشان دارند و
سپس قیامشان به تدبیر امور به اذن خداىتعالى قابل انطباق است.
آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافهات و مرسالت است،
صفها فَ ه
ت ِذ ْكرا ! » ( 1تا  / 3صافات) و
ت زَ جْ را فَالتها ِلیا ِ
اجرا ِ
صافها ِ
كه مىفرمایدَ « :و ال ه
الز ِ
ت َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
ت
ت فَ ْرقا فَـال ُمل ِقیـا ِ
فـارقا ِ
صفا َو النا ِشرا ِ
عاصفـا ِ
سـال ِ
ت ُ
ع ْ
ع ْ
آیاتَ « :و ْال ُم ْ
ت َ
ـرفا فَال ِ
ـر َ
ت نَشرا فَال ِ
ِذ ْكرا!» ( 1تا  / 5مرسالت) كه مالئكه را در امتثال اوامر الهى توصیف مىكنند ،چیزى كه
هست آن آیات تنها مالئكه را در تدبیر امور عالم توصیف مىنماید.
از این كه بگذریم در بین این آیات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با مالئكه
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روشنتر از دیگران است صفت « فَ ْ
ت ا َ ْمـرا!» ( / 5نازعات) است ،كه در آن
ـال ُمـدَ ِبهـرا ِ
مسأله تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است ،پس مراد به آن تدبیر همه عالم است و از
سوى دیگر مطلق تدبیر هم كار مطلق مالئكه است ،پس قهرا مراد به مدبهرات مطلق مالئكه
خواهد بود.
از تدبیر در آیات اول سوره مىفهمیم كه تدبیر ،فرع بر سبق و سبق فرع بر سبح
است و این به ما مىفهماند سنخیهتى در معانى منظور نظر آیات سه گانه است ،پس مدلول
این سه آیه این است كه مالئكه تدبیر امر مىكنند ،اما بعد از آن كه به سوى آن سبقت جسته
باشند و به سوى آن سبقت مىجویند ،اما بعد از آنكه هنگام نزول به سوى آن سرعت
مىگیرند ،پس نتیجه مىگیــریـم مــراد به ســابحــات و سـابقـات و مدبرات همان مــالئكــه
( )1
است به اعتبــار نــزولشــان به ســوى تــدبیـرى كه مأمور بدان شدهاند.
 -1المیـــزان ج  ،40ص .15

حركت مالئكه مأمور اجراى امر و قضا
سبْـقا فَ ْ
ت
ـال ُمـدَ ِبهـرا ِ
سـابِقا ِ
سـابِحـا ِ
َـرقا َو النهـا ِشطـا ِ
ازعـا ِ
سبْحـا فَال ه
ت نَ ْشطا َو ال ه
تغ ْ
ت َ
ت َ
« َو النه ِ
ا َ ْمـرا ! »
( / 1-5نازعات)
مالئكه با همه اشیاء سر و كار دارند ،با این كه هر چیزى در احاطه اسباب است و
اسباب درباره وجود و عدمش ،بقائش و زوالش و در مختلف احوالش با یكدیگر نزاع دارند،
پس آنچه خداىتعالى درباره آن موجود حكم كرده و آن قضایى كه او درباره آن موجود رانده
و حتمى كرده ،همان قضایى است كه فرشته مأمور تدبیر آن موجود به سوى آن مىشتابد و
به مسئولیتى كه به عهدهاش واگذار شده مىپردازد و در پرداختن به آن از دیگران سبقت
مىگیرند و سببیهت سببى را كه مطابق آن قضاى الهى است تمام نموده ،در نتیجه آنچه خدا
اراده كرده واقع مىشود! (دقت فرمایید!)
وقتى منظور از آیات سه گانه اشاره به سرعت گرفتن مالئكه بود در نازل شدن
براى انجام آنچه بدان مأمور شدهاند و سبقت گرفتن به آن و تدابیر امر آن ،به ناچار باید دو
تنَ ْشطا ! » را هم حمل كنیم بر انتزاع و
ت غ َْرقا َو النها ِشطا ِ
ازعا ِ
جمله دیگر یعنى « َوالنه ِ
خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموریت ،پس نزع مالئكه به طور غرق
عبارت است از این كه شروع به نزول به طرف هدف كنند ،آن هم نزول به شدت و جدیهت.
نشط مالئكه عبارت است از این خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف ،همچنان
كه سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت
گرفته ،امر آن موجود را به اذن خدا تدبیر مىكنند.
آیات پنجگانه سوگند به پُستى است كه مالئكه دارند و وضعى كه در هنگام انجام
مأموریت به خود مىگیرند ،از آن لحظهاى كه شروع به نزول نموده تا آخرین وضعى كه
در تدبیر امرى از امور عالم ماده به خود مىگیرند .این آیات اشاره دارند به نـظامى كـه
( )1
تدبیر ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد.
 -1المیـــــــــــــــــــــــزان ج  ،40ص .16
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امر ،و صدور یا تدبیر آن در شب قـدر
« تَن َّ
الـرو ُح فیهـا ِبـ ِأ ْذ ِن َر ِبه ِهـ ْم ِم ْ
ــر ! » ( / 4قدر)
َــز ُل ْال َمــالئِ َكــةُ َو ُّ
ـن ُكــ ِهل ا َ ْم ٍ
شیْئا ا َ ْن
در این آیه اگر مراد به امر آن امر الهى باشد كه آیه « اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
یَقُو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون ! » ( / 82یس) تفسیرش كرده ،آیه را چنین معنا مىدهد :مالئكه و روح
درشب قدر به اذن پروردگارشان نازل مىشوند ،در حالى كه نزولشان را ابتدا مىكنند و هر
امر الهى را صادر مىنمایند و اگر منظور از امر نامبرده هر امر كونى و حادثهاى باشد كه
باید واقع گردد ،چنین معنا مىدهد كه مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل
( )1
مىشوند براى خاطر تدبیر امرى از امور عالم.
 -1المیـــزان ج  ،40ص .327
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فصل دوم

شمول امر الهى
امـر ،كلمه ایجاد و وجود مستند به خدا
الـرو ُح ِم ْ
ـن ا َ ْم ِـر َربهـى ! » ( / 85اســـراء)
«  ...قُ ِل ُّ
«  ...بگــــــو روح از سنـــخ امــر پـــروردگـــار مـــن اســت! »
امر در آیه فوق را آیه آخر سوره «یس» بیان كرده ،در درجه اول مىفهماند امر
الهى عبارت است از كلمه « ُكن» كه همان كلمه ایجادى است كه عبارت از خود ایجاد است
و ایجاد هم عبارت است از وجود هر چیز لكن نه از هر جهت بلكه وجود هر چیز از جهت
استنادش به خداىتعالى و این كه وجودش قائم به ذات است و این معناى امر خداست.
از جمله ادلهاى كه مىرساند وجود اشیاء از جهت استنادش به ذات پروردگار و با
قطع نظر از اسباب وجودى دیگـر كــالم خــدا هستنــد آیــه ذیــل است كه مىفرمایدَ « :و
واحـدَة ٌ َكلَ ْمـحٍ بِ ْ
ص ِـر! » ( / 50قمر) كه امر خداى را بعد از آن كه یگانه
ـرنـا اِاله ِ
مـا ا َ ْم ُ
ـالبَ َ
معرفى نموده به لمح بصر تشبیه نموده است كه منظور از آن نفى تدریجیهت است و از آن
فهمیده مىشود موجودات خارج با این كه تدریجا و به وسیله اسباب مادى موجود گشته و
منطبق بر زمان و مكان هستند مع ذلك جهتى دارند كه آن جهت عارى از تدریج و خارج از
حیطه زمان و مكان است و از این جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده است و اما از
جهت این كه در مسیر سلسله علل و اسباب قرار داشته و بر زمان و مكــان منطبـق
مىگــردد از این جهت امر خدا نیست بلكه خلق خداست ،چنانكه فرموده « :اَال لَهُ ْالخ َْـل ُ
ـق
َواالَ ْم ُر ! » ( / 54اعراف) پس امر عبارت است از وجود هر موجود از این نقطه نظر كه
تنها مستند به خـداىتعالى اسـت و خـلق عـبارت است از وجـود همان مـوجــود از جهــت
( )1
ایـن كـه مستنـد بـه خـداىتعـالى است با وساطت علل و اسباب.
 -1المیـــــــزان ج  ،25ص .334

امـر ،مـلكوت ك ّل شـىء
الـرو ُح ِم ْ
ـن ا َ ْم ِـر َربهـى ! » ( / 85اســـراء)
«  ...قُ ِل ُّ
«  ...بگــــــو روح از سنـــخ امــر پـــروردگـــار مـــن اســت! »
امر الهى در هر چیز عبارت است از ملكوت آن چیز .البته ملكوت ابلغ از ملك است
بنابراین براى هر موجودى ملكوتى و امرى است آن چنان كه فرمود:
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« ا َ َولَ ْم یَ ْن ُ
ض؟ » ( / 185اعراف)
سموا ِ
ظ ُروا فى َملَكُو ِ
ت ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
پس امر خدا عبارت از كلمه ایجاد اوست و كلمه ایجاد او همان فعل مخصوص به
اوست بدون این كه اسباب كونى و مادى در آن دخالت داشته و با تأثیرات تدریجى خود در
آن اثر بگذارند این همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است و روح به حسب
( )1
وجودش از همین باب است یعنى از سنخ امر و ملكوت.
 -1المیــــزان ج  ،25ص .335

امر ،جنس و حقیقت روح
الـرو ُح ِم ْ
ـن ا َ ْم ِـر َربهـى ! » ( / 85اســـراء)
«  ...قُ ِل ُّ
الرو ُح ِم ْن ا َ ْم ِر َربهى!» و
خداىسبحان در روشنكردن حقیقت روح فرموده « :قُـ ِل ُّ
ظاهر از كلمه « ِمن » این است كه حقیقت جنس را معنا مىكنـد ،همچنـان كـه این كلمـه در
سـایـر آیـات وارده در ایـن بـاب بیانیه است مانند:
الــــرو َح ِم ْ
ــره ! » ( / 15غــافـر)
« ی ُْل ِقــــى
ُّ
ـــن ا َ ْمـ ِ
« یُن ِ ه
وح ِم ْ
ـن ا َ ْم ِره ! » ( / 2نحل)
َـــز ُل ْال َمـالئِـ َكةُ ِب ُّ
الـر ِ
ْـك ُروحـا ِم ْ
ـن ا َ ْم ِـرنـا ! » ( / 52شورى)
« ا َ ْو َحـیْنا اِ َلـی َ
« ت َـن َّ
الـــرو ُح فیها بِ ِأ ْذ ِن َر ِبه ِه ْم ِم ْ
ـن ُك ِهل ا َ ْم ٍر! » ( / 4قدر)
َـز ُل ْالــ َمــالئِـ َكــةُ َو ُّ
كه در همه ایــنهــا كلمــه « ِمــن » نشــــان مىدهــد روح از جـنـس و سـنـخ
( )1
امــر اسـت.
 -1المیـزان ج  ،25ص .333

امر الهى و قیامت آنى
ص ِر ! » ( / 50قمر)
ــرنـا اِاله ِ
« َو مــا ا َ ْم ُ
ـح بِ ْالبَ َ
واحــدَة ٌ َكلَ ْم ٍ
« و امر ما تنها یكى ،آن هم به سرعت چشم گرداندن است ! »
براى قیام قیامت یك امر او كافى است ،به محضى كه امر كند خالیق همه دوباره
موجود مىشوند و بعث و نشور محقق مىگردد .تحقق قیامت كه كفار در آن معذب مىشوند
و یا بگو به كرسى نشستن اراده الهى و تحقق متعلق اراده او در این باره هیچ مؤونهاى
براى خداىسبحان ندارد ،چون در این جــریــان همیــن مقــدار كــافـى اســت كــه خــدا یــك
( )1
بــار امــر كنــد ،آرى امـر او چــون لمــح بـه بصــر اســت.
 -1المیــــــــــــــــزان ج  ،37ص .176

94

کتاب اول :شناخت خدا

تفسیر موضوعی المیزان

امـر الهى بـراى حفظ و دگرگونى
ْـن یَـدَیْـ ِه َو ِم ْن خ َْل ِفــه یَحْ فَ ُ
ظــونَــهُ ِم ْ
« لَـهُ ُمعَ ِقهبـاتٌ ِم ْ
ــر اللهــ ِه ! » ( / 11رعد)
ــن ا َ ْم ِ
ــن بَی ِ
« براى انسان مأمورانى است كه از جلو و از پشت سرش ،او را از امر خدا حفاظت
مىكنند!»
براى هر فردى از افراد مردم به هر حال كه بوده باشد ،معقبهایى(محافظینی)
هستند كه ایشان را در مسیرى كه به سوى خدا دارند تعقیب نموده ،از پیش رو و از پشت
سر ،در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان مىكنند و نمىگذارند حالشان به
هالكت و فساد و یا شقاوت كه خود امر دیگر خداست متغیر شود و این امر دیگر كه حال را
تغییر مىدهد وقتى اثر خود را مىكند كه مردم خود را تغییر دهند ،در این هنگام است كه
خدا هم آنچه از نعمت كه به ایشان داده تغییر مىدهد و بدى را بر ایشان مىخواهد و وقتى
ى
بدى را براى مردمى خواست دیگر جلوگیرى از آن نیست ،چون بشر غیر خداوند ول ه
ى از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگیرى
دیگرى كه متولى امورش شود ندارد ،تا آن ول ه
به عمل آورد.
این ُمعَ ِقهبات (نگهبانان) همان طور كه آنچه حفظ مىكنند به امر خدا مىكنند،
همچنین از امر خدا حفظ مىكنند ،چون فنا و هالكت و فساد هم امر خداست ،همان طور كه
بقا و استقامت و صحت به امر خداست ،پس هیچ مركب جسمانى و مادى دوام نمىیابد مگر
به امر خدا و هیچ یك از آنها تركیبش انحالل و فساد نمىیابد مگر باز به امر خدا.
در معنویات هم هیچ حالت روحى و یا عمل و یا اثر عملى دوام نمىیابد مگر به امر
خدا و هیچ یك از آنها دچار حبط و زوال و فساد نمىشود مگر باز به امر خدا ،آرى امر
همهاش از خداست و همهاش به سوى خدا برگشت دارد .بنا بر آنچه گفته شد ،معقبات همـان
( )1
طـور كه بـه امـر خـدا حـفظ مىكنند ،از امـر خـدا نـیز حـفظ مىكنند.
 -1المیـــــــزان ج  ،22ص  199و .196

امر الهى و جریان اسباب ظاهرى
ــره َو ل ِك َّ
ـــاس ال یَ ْعلَ ُمـــــونَ ! » ( / 21یوسف)
ــر النه ِ
« َو اللهــــهُ غــالِــبٌ َ
ــن ا َ ْكث َ َ
علــى ا َ ْم ِ
« كه خدا به كار خویش مسلط است ولى بیشتر مردم نمىدانند! »
در جمله فوق ظاهر این است كه مراد به امر شأن باشد ،شأن خدا همان رفتارى
است كه در خلق خود دارد كه از مجموع آن نظام تدبیر به دست مىآید همچنان كه در سوره
یونس فرمود « :یُدَ ِبه ُر االَ ْم َر » ( / 5سجده) و اگر امر را به خدا اضافه كرد و گفت:
ـر !» (/ 54
«امره» براى این بود كه خدا مالك همه امور است « :اَال لَهُ ْالخ َْل ُق َواالَ ْم ُ
اعراف)
پس هر شأنى از شؤون عالم صنع و ایجاد ،از امر خداىتعالى است و خداىتعالى
غالب و آن امور مغلوب و مقهور در برابر اوست و او را در هر چه كه بخواهد مطیع و
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منقاد است و نمىتواند از خواسته او استكبار و تمرد كند و از تحت سلطنت او خارج گردد،
ّللاَ با ِل ُغ ا َ ْم ِر ِه -
هم چنان كه نمىتواند از او سبقت بگیرد و چیزى از قلم تدبیر او بیفتد« :ا َِّن ه
خدا به كارش مىرسد ! » ( / 3طالق)
خالصه ،خداىسبحان بر همه این اسباب فعهاله عالم غالب است ،آنها به اذن او
فعالیت مىكنند و امر هر چه را بخواهد بدانها تحمیل مىكند و آنها جز سمع و طاعت
چارهاى ندارند ،اما (چه باید كرد كه) بیشتر مردم نمىدانند ،چون گمان مىكنند كه اسباب
ظاهرى جهان خود در تأثیرشان مستقلند و به همین جهت مىپندارند كه وقتى سببى و یا
اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را مثالً ذلیل كنند ،خدا نمىتواند آن اسباب را از وجهاى
ـف َو أ ِْخ َـوتِـهآ َءایـتٌ »!...
كه دارند بگرداند ،ولى مردم اشتباه مىكنند « :لَقَـ ْد كـانَ فـى یُـو ُ
س َ
( / 7یـوسف) در داستان یوسف آیات الهیههاى است كه داللت مىكند بر این كه :خداىتعالى
ى بندگان ُمخلَص است و امور آنان را به عهده مىگیرد تا به عرش عزتشان بلند كرده ،در
ول ه
اَریكه كمال جلوسشان دهد ،پس خدایى كه غالب بر امر خویش است اسباب را هرطورى كه
بخواهد مىچیند ،نه هرطورى كه غیر او بخواهند و از به كار انداختن اسباب آن نتیجهاى كه
خودش مىخواهد مىگیـرد ،نه آن نتیجـهاى كـه بر حسب ظاهر نتیجه آن است .برادران
یوسف به وى حسد ورزیده او را در ته چاهى مىافكنند و سپس به عنوان بردگى به
مكاریانش مىفروشند و بر حسب ظاهر به سوى هالكت سوقش مىدهند ولى خداوند
نتیجهاى بر خالف این ظاهر گرفت ،او را به وسیله همین اسباب زنده كرد .آنها كوشیدند تا
ذلیلش كنند و از دامن عزت یعقوب به ذلت بردگى بكشانند ،خداوند به عین همین اسباب او
را عزیز كرد.
(  ...در واقع مىتوان گفت :راه ترقى و سعادت آینده هر یوسفى ،زمانى از ته
چاهى مىگذرد و انسانهایى كه خلوصى دارند یا معرفتى از مشیهت الهى یافتهاند مىدانند كه
هر چاه یا هر فشار و سختى در مسیر زندگى ،خود سببى از اسباب است كه به ظاهر
«انتهاى خط بدبختى» مىنماید لیكن در حساب امر و تدبیر الهى «آغاز راه سعادت»
است زیرا بسیار بعید است كه تصور كرد به سادگى پرورش یافتگان دامن پیامبران به قصر
شاهى و عزیزى و زلیخایى هر عصر و زمان برسند ،مگر از طریق چاههاى میــان راه
زنـدگـى و از همیـن طـریـق اسـت كه سرنوشت آتـى فرد یا ملتى یا ملتها و جوامع و
( )1
تـاریخ رقم زده مىشود! امین )
 -1المیــــزان ج  ،21ص .179

امــــر و امــامـت
« َ ...و َجـعَ ْلنـا ُه ْم اَئِـ َّمـةً یَ ْهدُونَ بِا َ ْم ِرنا / 73( » !...انبیاء)
«  ...و آنها را پیشوایان نمودیم تا به امر ما رهبرى كنند» !...
امامت به این معناست كه شخص طورى باشد كه دیگران از او اقتداء و متابعت
كنند ،یعنى گفتار و كردار خود را مطابق گفتار و كردار او بیاورند ،قرآن كریم هر جا نامى
از امامت مىبرد دنبالش متعرض هدایت مىشود ،تعرضى كه گویى مىخواهد كلمه نامبرده
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روا24( »!...
صب َ ُ
را تفسیر كند ،از آن جمله فرمودهَ « :و َجعَ ْلنا ِم ْن ُه ْم اَئِ َّمةً یَ ْهـد ُونَ بِـا َ ْم ِـرنا لَ هما َ
 /سجده) از سوى دیگر همه جا این هدایت را مقید به « امر» كرده و با این قید مىفهماند
كه امامت به معناى مطلق هدایت نیست ،بلكه به معناى هدایتى است كه با امر خدا صورت
شیْئا ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون
مىگیرد و این همان امرى است كه فرموده « :اِنَّما ا َ ْم ُرهُ اِذا اَرادَ َ
ش ْىءٍ  82( »!...و  / 83یس)
سبْحانَ الَّذى بِیَدِه َملَ ُكوتُ ُك ِهل َ
فَ ُ
امر الهى كه آیه فوق آن را ملكوت نیز خوانده ،وجه دیگرى از خلقت است كه
امامان با آن با خداىسبحان مواجه مىشوند ،خلقتى است طاهر و مطهر از قیود زمان و
مكان و خالى از تغییر و تبدیل .امام هدایت كننده است كه با امرى ملكوتى كه در اختیار
دارد ،هدایت مى كند ،قرآن كریم هدایت امام را هدایت به امر خدا یعنى ایجاد هدایت دانسته
() 1
است.
 -1المیـــزان ج  ،2ص .100
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فصل سوم
كـلمـه و قـول
تفـاوت كـالم ،كلمه و قول الهى
ّللاُ  / 253( » !...بقره)
« ِ ...مـ ْن ُه ْم َم ْن َكـلَّ َم ه
« ...از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت» !...
«كالم» یا «تكلیم» از الفاظى است كه خداىتعالى در قرآن آن را در غیر مورد
انسان استعمـال نكـرده ،بلكـه لفـظ «كلمـه» و یـا «كلمـات» را در غیر مورد انسان
استعمال كرده ،مثالً نفس آدمیهت را كلمـه خوانده و یا دین خدا را كلمــه خـوانـده و قضـاى
خـــدا و یـا نـوعـى از خلــق او را كلمــه خــوانـده اسـت.
اما لفظ «قول» را در قرآن مجید به طور عموم استعمال كرده ،یعنى هم سخن گفتن
خدا با انسان را شامل مىشود و هم با غیر انسان را.
آنچه با دقت و تدبر از كالم خداىتعالى استفاده مىشود این است كه لفظ قول از
خداىتعالى به معناى ایجاد چیزى است كه آنچه با وجود یافتنش داللت بر معنایى مىكند كه
مقصود خدا بوده است( ،همچنان كه قول در اصطالح خود آدمیان نیز به معناى ایجاد
صدایى است كه بر معناى مقصود ما داللت مىكند )،دلیل بر این كه لفظ قول در قرآن مجید
به معناى چنین ایجاد است این است كه هم در مواردى كه شنوندهاى داراى گوش و درك
است استعمال شده و هم در مواردى كه گوش و درك به آن معنایى كه معهود بین ماست
ندارد ،مانند آسمان و زمین و تنها راه سخن گفتن با آنها تكوین و ایجاد است و به دلیل این
كه دو آیه سوره یس و سوره مریم قول در آیات قبلى را به ایجــاد و خلقــت تفسیــر كـــرده
( )1
اســـت.
 -1المیـــزان ج  ،4ص .193

قـول تكـوینـى و قـول غیـر تكـوینى الهى
ّللاُ  / 253( » !...بقره)
« ِ ...مـ ْن ُه ْم َم ْن َكـلَّ َم ه
« ...از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت» !...
قول خدا در مورد تكوین ،عبارت است از خود آن موجود تكوینى ،كه خدا ایجادش
كرده ،پس موجودات عالم در عین این كه مخلوق خدایند قول خدا هم هستند ،براى این كه
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خاصیت قول در آنها هست ،خاصیت قول این است كه غیر من را به آنچه در قلب من است
آگاه مىسازد ،مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود برخواست خدا داللت مىكنند و این پر
واضح است كه به حكم دو آیه سوره (یس و مریم) وقتى خدا چیزى را اراده مىكند و
مىفرماید «:بباش! » حتى كلمه « بباش!» هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست و غیر از
وجود خود آن چیز هیچ امر دیگرى دست در كار نیست ،پس هستى آن چیز بعینه قول خدا و
« بباش! » خداست ،پس قول خدا در تكوین عین همان خلقت و ایجاد است ،كه آن نیز عین
وجود است و وجود هم عین آن چیز است و ا هما در غیر تكوین از قبیل سخن گفتن با یك
انسان مثالً باید دانست كه قول خدا عبارت است از ایجاد امرى كه باعث پدید آمدن علمى
باطنى در انسان مى شود ،علم به این كه فالن مطلب چنین و چنان است ،حال یا به این كه
خداىتعالى صوتى در كنار جسمى ایجاد كند و انسانى كه پهلوى آن جسم ایستاده مطلب را
بشنود و بفهمد و یا به نحوى دیگر كه ما نه آن را درك مىكنیم و نه كیفیهت تأثیرش در قلب
پیامبر را و نمىدانیم چگونه خداىتعالى به پیامبرى از پیامبرانش مىفهماند كه مثالً فالن
مطلب چنین و چنان است ،اما اینقدر مىدانیــم كــه قـول و كـالم خـدا بـا پیـامبـرش حقیقـت
( )1
معنـاى قول و كالم را دارد.
 -1المیــــــــزان ج  ،4ص .195

كلمات ایجاد و تمامیّت آن
َّ
« ِ ...ب َك ِلمــــــــا ٍ
ـــــــن  / 124( »! ...بقــــــره)
ت فَــــــاَت َ َّم ُه
كلمه هر چند در قرآن كریم بر موجودات و اعیان خارجى اطالق شده ،نه بر الفاظ
و اقوال ،لكن همین نیز به عنایت قول و لفظ است ،به این معنا كه مىخواهد بفرماید ـ مثالً
در آیه مربوط به خلقت عیسى علیهالسالم ـ او با كلمه و قول خدا كه فرمودُ « :ك ْن !» خلق
شده و نه تنها در این مورد بلكه هر جا كه در قرآن لفظ كلمه را به خدا نسبت داده،
منظورش همین قولُ « :ك ْن ! فَیَ ُك ُ
ّللاِ/ 34( »!...
ت ه
ون !» است ،مانند آیه « َو ال ُمبَ ِده َل ِل َك ِلم ِ
انعام) در همه این موارد منظور از لفظ «كلمه» قول و سخن است ،به این عنایت كه كار
قول را مىكند ،چون قول عبارت است از این كه گوینده آنچه را كه مىخواهد به شنونده
اعالم بدارد ،یا به او خبر بدهد و یا از او بخواهد.
به همین جهت بسیار مىشود كه در كالم خداىتعالى كلمه و یا كلمات به وصف
«تمام» توصیف مىشود ،مانندَ « :و ت َ َّم ْ
ع ْدالً ال ُمبَـ ِده َل ِل َك ِلما ِته -
ت َك ِل َمـتُ َر ِبه َ
صـدْقـا َو َ
ـك ِ
كلمه پروردگارت از درستى و عدل تمام شد ،هیچ كس نیست كه كلمات او را دگرگونه سازد
! » ( / 115انعام) گویا كلمه وقتى از گویندهاش سر مىزند هنوز تمام نیست و وقتى تمام
( )1
مىشــود كــه لبــاس عمــل بپــوشــد ،آن وقــت اســت كـه تمام و صدق مىشود.
 -1المیــــــزان ج  ،2ص .95
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كلمات غیر قابل تبدیل
ت اللّـ ِه / 34( » !...انعـام)
«  ...ال ُمبَــ ِ ّد َل ِل َك ِلمـا ِ
هیچ مغیر مفروضى كلمات خداى را تغییر نمىدهد ،چه مغیرى كه از ناحیه خود او
باشد ،مثالً مشیهتش در خصوص كلمه اى تغییر یافته و آن را پس از اثبات محو یا پس از
ابرام نقض كند و چه از ناحیه غیر او باشد و غیر او به كلمه خدا دست یافته و آن را بر
خالف مشیهت وى به وجهى از وجوه تغییر دهد ،از این جا معلوم مىشود كه این كلماتى كه
خداى تعالى از آن چنین خبر داده كه قابل تبدیل نیستند امورى هستند كه از لوح محو اثبات
َللاُ » به طور كلى در
للاَِ ،و َو َ
عد ّ
للاِ ،قَ ْو ُل ّ
خارجند ،در نتیجه مىتوان گفتَ « :ك ِل َمـةُ ّ
( )1
عرف قرآن عبارتند از احكام حتمىاى كه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.
 -1المیـــزان ج  ،13ص .97

كلمات الیتناهى وجود
« ...مــــــا نَ ِفــــدَتْ َكلِمـــــــاتُ اللّــــــ ِه»!...
« ...كلمات خـدا تمامى نگیرد / 27( »!...لقمان)
كلمه در كالم خداىسبحان اطالق شده است بر هستى ،البته هستى افاضه شده به امر
او ،كه از آن به كلمه « ُك ْن ! » تعبیر كرده است .در آیه فوق مىفرماید :اگر تمامى درختان
زمین قلم گردد و دریاها به اضافه هفت دریا مانند آن مركب فرض شود و با این قلم و
مركب كلمات خدا را  -بعد از تبدیل آنها به الفاظ  -بنویسند ،آب دریاها قبل از تمام شدن
كلمــات (مخلوقات) خدا تمام مىشود ،چون آب دریاها هر چه باشد متناهى است و كلمات
خدا نامتناهى.
آیه فوق در این صدد است كه وسعت تدبیر خدا ،كثرت اوامر تكوینى او در خلق و
تدبیر را برساند ،مىفرماید :آنقدر اوامرش در خلق و تدبیر بسیار است كه دریا و هفت دریا
مثل آن اگر مركب شوند و درختان زمین به صورت قلم درآمده ،كلمات او را بنـویسنـد،
( )1
دریـاهـا قبـل از تمـام شدن اوامر او تمام مىشود.
 -1المیــــــــــزان ج  ،32ص .56

تمامیّت كلمه قضا و وعده حق
« َو ت َ َّم ْ
ع ْدالً ال ُمبَـ ِده َل ِل َك ِلماتِه / 115( » !...انعـــام)
ت َك ِل َمـتُ َر ِبه َ
صـدْقـا َو َ
ـك ِ
« و سخــن پـروردگــارت از لحـاظ صـدق و عــدل تمـام و كمـال است و كلمات او را
تغییــــر دهنــدهاى نیســـت»!...
لفظ «كلمه» در لغت به معناى لفظى است كه داللت كند بر معناى تام و یا غیرتام و
در قرآن كریم گاهى استعمال مىشود در قول حقى كه خداىتعالى آن را گفته باشد ،از قبیل
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سبَقَ ْ
ى بَ ْینَ ُه ْم ! » ( /110هود) كه مقصود
ت ِم ْن َر ِبه َك لَقُ ِ
قضا و وعد ،مانندَ « :و لَ ْو ال َك ِل َمةٌ َ
ض َ
از كلمهاى كه مىفرماید در سابق گفته شده آن سخنى است كه در موقع هبوط آدم بـه وى
حیـن!» ( / 24اعــراف) یـا آن
ع اِلــى
ـر َو َمتـا ٌ
ض ُم ْستَقَ ٌّ
فـرمـوده بـودَ « :و لَ ُكــ ْم فِـى االَ ْر ِ
ٍ
ُ
جا كه فـرمودهَ « :حقَّ ْ
عـلَ ْی ِه ْم َك ِل َمة َر ِبه َك  -حتمى شد برایشان حكم پروردگارت!» (/ 96
ت َ
یونس) گاهى هم به معناى موجود خارجى از قبیــل انسان استعمال مىشود ،مانند « :اِنَ ه
ّللاَ
یُبَ ه
سى اب ُْن َم ْریَ َم ! » ( / 45آلعمران) و مسیح را از این
ش ُِر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِم ْنهُ ا ْس ُمهُ ْال َمسی ُح عی َ
جهت مورد استعمال این كلمه قرار داده كه خلقت مسیح علیهالسالم خارقالعاده بوده و عادت
در خلقت انسان بر این جارى است كه به تدریج صورت گیرد و مسیح به كلمه ایجاد به
وجـود آمد.
ظــاهــر سیــاق آیــاتَ « :و ت َ َّم ْ
ع ْدالً »!...مىرساند كه مراد
صدْقا َو َ
ت َك ِل َمتُ َر ِبه َك ِ
از « َك ِل َمتُ َر ِبّكَ » كلمــه دعــوت اســالمـى بــوده بـاشــد با آنچــه الزم است از نبوت
محمد صلىهللاعلیهوآله و نزول قرآن كه به همه كتابهاى آسمانى محیط و مسلط است و به
عموم معارف الهى و كلیات شرایع دینى مشتمل مىباشد.
پس مراد از «تمامیّت كلمه» (خدا بهتر مىداند) این است كه این كلمه یعنى
ظهور دعوت اسالمى با نبوت محمد صلىهللاعلیهوآله و نزول قرآن كه مافوق همه كتابهاى
آسمانى است پس از آن كه روزگارى دراز در مسیر تدریجى نبوت پس از نبوت و شریعت
پس از شریعت سیر مى كرد به مرتبه ثبوت رسیده و در قرارگاه تحقق قرار گرفت ،زیرا به
دلیل آیات كریمه شریعت اسالمى به كلیات شرایع گذشته مـشتمل است و زیادت نیز دارد.
از این بیان روشن شد كه مراد از تمامیهت كلمه رسیدن شرایع آسمانى است از
ّللاُ ُمتِ ُّم
مراحل نقص و ناتمامى به مرحله كمال و مصداقش همین دین محمدى استَ « :و ه
ق ِلی ْ
هین ُك ِلهه
سـ َل َر ُ
ُظ ِه َرهُ َ
رونَ ! ُه َو الَّذى ا َ ْر َ
ور ِه َو لَ ْو َك ِرهَ ْالكـافِ ُ
نُ ِ
علَى الد ِ
سولَهُ ِب ْال ُهدى َو ِ
دین ْال َح ه ِ
ْ
َولَ ْو َك ِرهَ ال ُم ْش ِر ُكونَ ! » ( 8و  / 9صف)
تمامیهت این كلمه الهى از جهت صدق این است كه آن چنان كه گفته شده تحقق پذیرد
و تمامیهت آن از جهت عدل این است كه مواد و اجزاء آن یك نواخت باشد بدون این كه به
تضاد و تناقض مشتمل شود و هر چیز را آن طور كه شاید و باید بسنجد بدون حیف و میل و
از این جاست كه این دو قید یعنى صدق و عدل را با عبارت « :ال ُمبَـ ِ ّد َل ِل َك ِلمتِه!» بیان
فرمود ،زیرا كلمه الهى وقتى كه قابل تبدیل نبود خواه تبدیل كننده خودش باشد و به واسطه
تغییر اراده قول خود را به هم زند یا كسى دیگر باشد كه خدا را عاجز و مجبور به تغییر
نظر كند ،خالصه تبدیل در كار نباشد كلمه خدایى صدق و آنچه فرموده محقق مىشود و
( )1
عدل و بدون انحراف و تعدى انجام مىگیرد.
 -1المیـــزان ج  ،14ص .187

101

کتاب اول :شناخت خدا

تفسیر موضوعی المیزان

فصل چهارم
خـلـق
مــفهـوم خـلق
ــر ! » ( / 54اعــــــراف)
«  ...اَال لَـهُا ْلـ َخ ْلـ ُ
ق َواالَ ْم ُ
«  ...هــــــــان ،از آن اوســـت آفــــــرینـــش و امــــــــر ! »
خلــق بــه حســب اصـل لغـت به معناى سنجش و اندازهگیرى چیزى است براى
ایــن كــه چیــز دیگــرى از آن بسـازنـد و در عـرف دیـن در معنـاى ایجـاد و ابـداع بـــدون
الگــو استعمــال مىشــود.
فرقى كه خلق با امر دارد ،این است كه خلق ایجاد چیزى است كه در خلقت آن
تقدیر و تألیف به كار رفته باشد .به خالف امر كه در معناى آن تقدیر جهات وجود و تنظیم
( )1
آن نیست ،به همین جهت است كه امر تدریج بردار نیست ،ولكن خلقت قابل تدریج است.
 -1المیــــــــــزان ج  ،15ص .208

رابطــه ایجـاد و مـوجـود
شیْئــــا ا َ ْن یَقُــــو َل لَــــهُ ُك ْ
ُ
ــــــون ! »( / 82یس)
ــــن فَیَ ُك
ـــــرهُ اِذا اَرادَ َ
«  ...اِنَّمــــا ا َ ْم ُ
«  ...كار او وقتى چیزى را اراده كند فقط همین است كه به او بگوید :باش! پس وجود
یابد!»
در مسأله ایجاد و خلقت چیزى به نام ایجاد و یا وجود از خدا جدا نمىشود و به
مخلوق نمىچسبد و افاضه او نظیر افاضه ما نیست كه وقتى چیزى به كسى مىدهیم از خود
جدا مىكنیم و به او ملحق مىسازیم ،پس بعد از خداىتعالى چیز دیگرى جز وجود اشیاء
نیست .از این جا روشن مىگردد كه كلمه ایجاد یعنى كلمه «كن» عبارت است از همان
وجود چیزى كه خدا ایجادش كرده ،البته وجود منسوب به خدایش و بدان اعتبار كه قائم به
وجود خداست و اما به این اعتبار كه وجودش وجود خود اوست ،موجود است نه ایجاد و
( )1
مخلوق است ،نه خلق.
 -1المیـزان ج  ،33ص .186
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آن ،و تــــدریــج در آفـرینــش
شیْئــــا ا َ ْن یَقُــــو َل لَــــهُ ُك ْ
ُ
ــــــون ! »( / 82یس)
ــــن فَیَ ُك
ـــــرهُ اِذا اَرادَ َ
«  ...اِنَّمــــا ا َ ْم ُ
آنچه از ناحیه خداىتعالى افاضه مىشود ،قابل درنگ و مهلت نیست و تبدیل و
دگرگونگى را هم تحمل نمىكند و تدریجیهت نمىپذیرد و آنچه تدریجیهت و مهلت و درنگ كه
از موجودات مشاهده مىكنیم از ناحیه خود آنهاست نه از آن ناحیه كه رو به خــداینــد و این
خود بــابى اسـت كـه هـزار باب از آن باز مىشود.
در آیات بسیار قرآنى اشارات لطیفى به این حقایق شده ،از آن جمله فرمودهَ « :مثَل
عیسى نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت :بباش پس
مىباشد!» ( / 59آلعمران) كه كلمه « ُك ْن» را بعد از خلقت آورده است .و در آیه دیگر
مىفرماید « :امر ما نیست مگر واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن!» ( / 50قمر) و یا
فرموده « :و امر خدا همواره حساب شده و مقدور بود ! » ( / 38احزاب)
عبارت «فَیَكُونُ » بیانگر اطاعت آن شىء است ،كه مورد اراده خدا قرار گرفته و
مىخواهد بفرماید :همین كه هست شدن چیزى مورد اراده خدا تعلق گرفت ،بدون درنگ
( )1
لباس هستى مىپوشد.
 -1المیـــزان ج  ،33ص .186

مفهوم تـدریج در خـلقت
ب ث ُ َّم قا َل لَهُ ُك ْن فَیَ ُك ُ
ون ! » ( / 59آل
ّللا َك َمثَـ ِل ادَ َم َخلَقَهُ ِم ْن تُــرا ٍ
« ا َِّن َمثَـ َل عیسـى ِع ْنـدَ ه ِ
عـمران)
« َمثَل عیسى نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت :بباش!
پس مىباشد!»
موجودات جهان اعم از آنها كه وجودشان تدریجى است یا غیرتدریجى ،تماما
مخلوق خداى متعالند و به امر او كه عبارت از كلمه « ُك ْن» باشد موجود شدهاند .در عین
ىالوجودند ،لیكن تدریجى بودن آنها هنگامى است كه با اسباب و
حال بسیارى از آنها تدریج ه
علل تدریجى مقایسه شوند ،اما اگر به لحاظ نسبتشان به خدا در نظر گرفته شـونـد ،اصــالً
ىالـوجـود خـواهنـــد بـــود.
تـدریجـى در كـار نیســت و تمـامـا آنـ ه
عالوه بر این ،عمده چیزى كه در مورد كالم ،جمله « :ث ُ َّم قا َل لَهُ ُك ْن »!...براى آن
آورده شده ،آن است كه بیان دارد :خداوند متعال در آفریدن و خلق نمودن چیزى احتیاج و
نیاز به اسباب ندارد ،تا به واسطه اختالف اسباب خلق نمودن موجودات بر حضرتش مشكل
و آسان ،یا ممكن و محال ،یا نزدیك و دور ،باشد بلكه آنچه را كه اراده كند بیافریند ،بــدون
( )1
نــیاز بـه اسـباب عــادى آن را خـلق مىكـند.
 -1المیـــزان ج  ،6ص .42

103

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب اول :شناخت خدا

عدم سابقه و الگو و تدریج در خلقت و جنبه تدریجى آن
« َو اِذا قَضـــى ا َ ْمـــرا فَـ ِانَّمـا یَقُــو ُل لَـــهُ ك ْ
ُــن ! فَیَكُـــونُ ! » ( / 117بقـــره)
خداى سبحان بدیع و پدید آورنده بدون الگوى آسمانها و زمین است و آنچه را خلق
مىكند ،بدون الگو خلق مىكند ،پس هیچچیز از مخلوقات او الگویى سابق بر خود نداشت،
پس فعل او مانند فعل غیر او به تقلید و تشبیه و تدریج صورت نمىگیرد و او چون دیگران
در كار خود متوسل به اسباب نمىشود ،كار او چنین است كه چون قضاى چیزى را براند،
همین كه بگوید :بباش موجود مىشود ،پس كار او به الگویى سابق نیاز ندارد و نیز كار او
تدریجى نیست.
از همین تدریجى نبودن فعل خدا این نكته استفاده مىشود ،كه موجودات تدریجى هم
() 1
یك وجه غیرتدریجى دارند ،كه بـا آن وجــه از حــق تعــالـى صــادر مىشــوند.
 -1المیــزان ج  ،2ص .80
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فصل پنجم
خلق و تقدیر و نزول
خـلق و نـزول
ــن شَــ ْىءٍ اِاله ِع ْنــدَنــا خَــزائِنُــهُ َو مـا نُن ِ ه
« َو ا ِْن ِم ْ
وم ! » ( / 21حجر)
َــزلُــهُ اِاله ِبقَـدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
« هر چه هست خزینههاى آن نزد ماست و آن را جز به اندازه معین نازل نمىكنیم ! »
ش ْىء» را نازل از ناحیه خود مىداند و نزول معنایى است كه مستلزم
خداىتعالى « َ
یك باالیى و پایینى و بلندى و پستى مانند آسمان و زمین باشد و چون به وجدان مىبینیم كه
زید مثالً از جاى بلندى به جاى پستى نیفتاده ،مىفهمیم كه منظور از انزال ،انزال معمولى
كه مستلزم فرض پستى و بلندى است نمىباشد و مقصود از آن ،همان خلقت زید است ،اما
خلقتى كه توأم با صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول بـر وى صـادق بـاشد و نـظیــر آیه
بـاال آیه زیر مىباشد « :و نازل كرد براى شما از چهارپایان هشت جفت ! » ( / 6زمر) «
و آهن را نازل كردیم ! » (/25حدید)
(بقیه این بحث در مبحث « تقدیر» خواهد آمـد).

( )1

 -1المیـــزان ج  ،23ص .201

فرود اشیاء به عالم خلق و تقدیر و شهود
« َو اِنَّـهُ لَت َ ْنزی ُل َربه ِ ْالعــالَمینَ ! » ( / 92شعراء)
كلمه تنزیل و كلمه انزال هر دو به یك معنا است و آن فرود آوردن است ،چیزى كه
هست غالبا انزال را در مورد فرود آوردن به یك دفعه و تنزیل را در مورد فرود آوردن به
تدریج ،استعمال مىكنند و اصل نزول در اجسام به این است كه جسمى از مكانى بلند بــه
پــاییــن آن مكان فرود آید و در غیر اجسـام نیـز بـه معنـایى است كه منــاسب با این معنـا
بـاشـد.
و تنزیل خداىتعالى به این است كه چیزى را كه نزدش مىباشد به موطن و عالم
ى
خلق و تقدیر فرود آورد ،چون همواره خود را در مقامى بلند دانسته و به اوصافى چون عل ه
و عظیم و كبیر و متعال و رفیع الدرجات و قاهر فوق بندگان ستوده ،در نتیجه وقتى او
مــوجــودى را ایجــاد مىكنــد و بـه عـالـم خلـق و تقـدیـر در مـىآورد و یـا بگو از عالم
غیــب به عالم شهـادت مىآورد ،در حقیقت تنـزیلى از ناحیه او محسوب مىشود.
ایـن دو كلمـه یعنـى تنـزیـل و انزال در كالم خداىتعالى به همین عنایت در اشیایى
به كار رفته ،مثالً درباره لباس فرمود « :اى آدم زادگان ما لباسى بر شما نازل كردیم كه
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عیبتان را بپوشاند ! » ( / 26اعــــراف) درباره چهارپایان فرموده « :و نازل كرد براى
شما از چهارپایان هشت جفت ! » (/6زمر) دربـاره آهـن فـرموده « :آهن را نازل كردیم كه
در آن قدرتى بسیاراست ! » ( / 25حدید) درباره مطلق خیر فرموده ... « :دوست
نمىدارند كه چیزى از خیر از ناحیه رب شما بر شما نازل شود / 105( ».بقره) درباره
مطلق موجودات فرموده « :هیـچ چیـز نیسـت مگـر آن كـه خزینههاى آن نـــزد مـاســت و
مـا آن را نــازل نمـىكنیـم مگــر بـــه انـدازهاى معیــن / 21( ».حجـــر)
از جمله آیاتى كه بر اعتبار این معنا در خصوص قرآن داللت مىكند ،آیه « اِنها
ى َحكی ٌم ! » ( 3و  / 4زخرف)
ع َربِیها لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ َو اِنَّهُ فى ا ُ ِ هم ْال ِكتا ِ
َجعَ ْلناهُ قُ ْرآنا َ
ب لَدَیْنا لَعَ ِل ٌّ
است كه مى فرماید :ما این كتاب را خواندنى و به زبان عربى قرار دادیم ،تا شاید شما تعقل
()1
كنیــد ،وگـرنه این كتـاب در امالكتـاب بـود ،كـه در نزد ما مقامى بلند و فرزانه دارد!
 -1المیــــــــــــزان ج  ،30ص .201

خلق موجودات و تقدیر حركت و هدایت آنها
ش ْىءٍ ! » ( / 102انعام)
ّللاُ َربُّ ُك ْم الآ اِلهَ اِاله ُه َو خ ِل ُق ُك ِهل َ
« ذ ِل ُكـ ُم ه
خداوند در این كالم مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود كوچك و بزرگى
را كه كلمه «شىء» بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن جمله فرموده است:
« بگو خداست آفریننده هر چیز و او یكتاى ق ههار است ! » ( / 16رعد) و نیز فرموده:
آن اوست ! » ( / 2فرقان) و در آخر
« آن كسى است كه ملك آسمانها و زمین از ِ
مىفرماید:
« و آفرید هر چیزى را و تقدیر كرد آن را چه تقدیر كردنى ! » ( / 2فرقان) و نیز
مىفرماید:
« پروردگار ما همان است كه به هر چیزى آفرینش بخشید و (به استفاده از آن) رهبرىاش
كرد!» ( / 50طه) و نیز مىفرماید:
« آن كسى است كه جمعآورى و سـپس درست كـرد و آن كسى است كـه تـقــدیــر و
انــدازهگیــرى كــرد سپس هـدایـت فرمود! » ( 2و  / 3اعلى)
در این آیات و آیات دیگرى نظیر اینها یك نوع بیان دیگرى است و آن این است كه
خود مــوجــودات را مستنــد به خلقــت دانستــه و اعمــال و آثار گوناگون و حركات و
سكنات آنها را مستند به تقدیر و هدایت الهى دانسته ،مثالً گام برداشتن انسان براى انتقــال
از ایـن ج ـا بــه آن جــا و شنــاورى مــاهــى و پــرواز مرغ و سایر كارها و آثـار مستند به
تقدیر الهى و خود آن نامبردهها مستند به خلقت اوست.
از این قبیل آیات ،بسیار است كه خصوصیهات اعمال موجودات و حدود آنها و
همچنین غایاتى را كه موجودات به هدایت تكوینى خدا هر یك به سوى آن سیر مىكند منتهى
به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خداى عزیز علیم مىداند.
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تحوالت و غایاتى كه
پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آنها و ه
در مسیر وجودى خود دارند همه منتهى به تقدیر خدا و مربوط به كیفیت و خصوصیهتى
است كه در خلقت هر یك از آنها است ،در این میان آیات دیگرى نیز هست كه مىرساند
اجزاء عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزاء بــه حــدى است كه همه را به
() 1
صورت یك موجود درآورده و نظام واحدى در آن حكمفرماست.
 -1المیزان ج  ،14ص.138

تســویـه خلقــت
س هوى ! » ( / 2اعلى)
« اَلَّذى َخلَقَ فَ َ
خلقت هر چیزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسویه آن به معناى روى هم
نهادن آن اجزاء به نحوى است كه هر جزئى در جایى قرار گیرد ،كه جایى بهتر از آن
برایش تصور نشود و عالوه بر آن جایى قرار گیرد كه اثر مطلوب را از هر جاى دیگرى
بهتر بدهد ،مثالً در مورد انسان چشم را در جایى و گوش را در جایى و هر عضو دیگر را
در جـایى قـرار دهـد كه بـهتر از آن تـصـور نشـود و حقش اداء شود.
این دو كلمه یعنى خلقت و تسویه هر چند در آیه شریفه مطلق آمده ،لكن تنها شامل
() 1
مـخلوقاتى مىشـود كه یا در آن تركیب باشـد و یا شایبهاى از تركیب داشته باشد.
 -1المیــــــــــزان ج  ،40ص .184

تقدیر خلقت
« َوالَّذى قَد ََّر فَ َهدى ! »(/3اعلى)
خداوند آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص و حدود معین خلق كرده ،هم در
ذاتش و هم در صفاتش و هم در كارش و نیز آن را با جهازى مجهز كرده كه با آن اندازهها
متناسب باشد و به وسیله همان جهاز او را به سوى آنچه تقدیر كرده هدایت فرمود ،پس هر
موجودى به سوى آنچه برایش مقدر شده و با هدایتى ربهانى و تكوینى در حركت است ،مانند
طفل كه از همان اولین روز تولدش راه پستان مادر را مىشناسد و جـــوجــه كبــوتـر
مىدانــد كــه بـایـد منقـار در دهـان مـادر و پـدرش كنـد و هــر حیـوان نـرى بـه سـوى
مــادهاش هـدایـت و هـر ذىنفعى به سوى نفع خود هدایت شده است و بر همین قیــاس هر
موجودى به ســوى كمـال وجـودىاش هـدایت شده است.
خداىتعالى در این معانى فرموده « :و هیچ چیز نیست مگر آن كه خزینههایش نزد
ماست و ما نازلش نمىكنیم مگر به اندازهاى معلوم ! » ( / 21حجر) « سپس راه را برایش
آسان و فراهم كرد ! »(/20عبس) « براى هر یك هدفى است كه بدانسو روان است !
( )1
»(/148بقره)
 -1المیـــزان ج  ،40ص .185
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نفى ظلم در خلقت
والرحْ َم ِة ! » ( / 133انعام)
ى ذ ُ َّ
« َو َرب َُّك ْالغَ ِن ُّ
آیه فوق بیان عامى است براى نفى جمیع انحاء ظلم در خلقت از خداوند ،توضیح
این كه ظلم كه عبارت است از به كار بستن چیزى در غیر موردش و به عبارت دیگر تباه
ساختن حقى كه پیوسته براى یكى از دو منظور انجام مىگیرد ،یا براى احتیاجى است كه
ظالم به وجهى از وجوه داشته و با ظلم آن احتیاج را رفع مىكند ،مثالً نفعى كه یا خودش و
یا دوستش به آن محتاج است به دست مىآورد و یا بدان وسیله ضررى از خودش و یا از
كسى كه دوستش مىدارد دفع مىكند و یا به خاطر شقاوت و قساوت قلبى است كه دارد و از
رنج مظلوم و مصیبت او متأثر نمىشود و خداىسبحان از این هر دو صفت زشت منزه
ى بالذات است و نه شقاوت و قساوت دارد چون داراى
است ،نه احتیاج به ظلم دارد چون غن ه
رحمت مطلقهاى است كه همه موجودات هر كدام به مقدار قابلیهت و لیاقت خود از رحمت
ى
او متنعمند ،پس او به احدى ظلم نمىكند .این است آن معنایى كه جملهَ « :و َرب َُّك ْالغَنِ ُّ
والرحْ َم ِة ! » بر آن داللت مىكند و چنین معنى مىدهد كه :پروردگارتو آن كسىاستكه
ذ ُ َّ
متصف است به غناى مطلقى كه آمیخته به فقر واحتیاج نیست و نیز متصف است به رحمت
مطلقه اى كه تمامى موجودات را فرا گرفته است .و مقتضاى آن این است كه او به مالك
غنایى كه دارد مى تواند همه شما را از بین برده و به مالك رحمتش هر مخلوق دیگرى را
ذریه قوم دیگرى آفرید و
كه بخواهد به جاى شما بنشاند ،همچنان كه به رحمتش شما را از ه
( )1
آن قوم را به مالك غنایى كه از آنان داشت از بین برده و منقرض ساخت.
 -1المیــــــــــــزان ج  ،14ص .228

زیبایى خلقت
ســـنَ ُكــــ َّل شَـــــ ْىءٍ خ َْلقَـــــهُ ! »
« اَلَّـــــذى اَحْ َ
« كسى كه خلقت همهچیز را نیكو كرد ! » (/7سجده)
حقیقت حسن عبارت است از سازگارى اجزاء هر چیز نسبت به هم و سازگارى
همه اجزاء با غرض و غایتى كه خارج از ذات آن است .هر یك از موجودات فى نفسه و
براى خودش داراى حسنى است ،كه تمامتر و كاملتر آن براى آن موجود تصور نمىشود و
اما این كه مىبینى موجودى داراى زشتى و ضرر است ،براى یكى از دو علت است :یا
براى این است كه آن موجود داراى عنوان عدمى است ،كه بدى و ضررش مستند به آن
است .مانند ظلم و زنا ،كه ظلم بدان جهت كه فعلى از افعال است زشت نیست بلكه بدان
جهت كه حقى را معدوم و باطل مىكند زشت است و زنا بدان جهت كه عملى خارجى است
و هزاران شرایط دست به دست داده تا آن عمل صورت خارجى بگیرد زشت نیست ،چون
در آن شرایط با عمل نكاح مشترك است ،بلكه زشتىاش بدین جهت است كه مخالف نهى
شرعى و یا مخالف مصلحتى اجتماعى است .و یا براى این است كه با موجودى دیگر
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مقایسهاش مىكنیم و از راه مقایسه است كه زشتى و بدى عارضش مىشود ،مثالً :خار در
مقایسه با گل زشت و بد مىشود و عقرب در مقایسه با انسان زشت و بــد مىشــود .در این
چنــد مثـل و نظـایر آنها بدى و زشتى ،ذاتى آنها نیست.
به هر حال هیچ موجودى بدان جهت كه مــوجــود و مخلــوق است متهصف به بدى
نمىشود ،به دلیل این كه خداىتعالى خلقت هــر مــوجــودى را نیكـو خوانده است .خلقت
مالزم با حسن است و هر مخلوقى بدان جهــت كـه مخلــوق است حســن و نیكــو است .هر
زشتى و بدى كه تصور كنیم مخلــوق خــدا نیست البته بدى و زشتىاش مخلوق نیست ،نه
خودش .معصیت و نافرمانى و گناهان از آن جهت كه گناهند و زشتند و بدند مخلوق خدا
( )1
نیستند و بدیها همه از ناحیه قیاس پدید مىآید.
 -1المیـــزان ج  ،32ص .81
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فصل ششم
هستـى و حیـات
هستى و اقسام آن
« َه
ى ْالقَیُّو ُم ! » ( / 255بقره)
ّللاُ ال اِلهَ اِاله ُه َو ْال َح ُّ
انسانها از همان روزهاى اولى كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو
جور یافتند :یكى موجوداتى كه حال و وضع ثابتى دارند ،حس آدمى تغییرى ناشى از مرور
زمان در آنها احساس نمىكند ،مانند سنگها و سایر جمادات و قسم دیگر موجوداتى كه
گذشت زمان تغییراتى محسوس در قوا و افعال آنها پدید مىآورد ،مانند انسان و سایر
حیوانات و همچنین نباتات كه مىبینیم در اثر گذشت زمان قوا و مشاعرشان و كارشان یكى
پس از دیگرى تعطیل مىشود و در آخر به تدریج دچـار فـساد و تـباهى مىگردد.
سپس انسانها این معنا را فهمیدند كه در موجودات قسم دوم عالوه بر هیكل
محسوس و مادى چیز دیگرى هست ،كه مسأله احساسات و ادراكات علمى و كارهایى كه با
علم و اراده صورت مىگیرد همه از آن چیز ناشى هستند و نام آن را حیات و از كار افتادن
و بطالنش را مرگ نامیدند ،پس حیات یك قسم وجودى است كه علم و قدرت از آن ترشح
مى شود .خداى سبحان هم در مواردى از كالم خود این تشخیص انسانها را امضاء كرده ،از
آن جمله فرمود:
« بــدانیــد ایــن خـداست كـه زمیـن را بعـد از آن كه مرد زنده مىكند ! » ( / 17حدید)
« تو زمین را مىبینى كه بى حركت افتاده ،همین كه ما آب را بر آنان نازل مىكنیم به جنب
و جوش مىافتد و پف مىكند ،آن كسى كه آن را زنده كرد همان كسى است كه مردگان را
زنده خواهد كرد ! » ( / 39فصلت)
« زندگان همه با هم برابر نیستند ،مردگان هم مساوى نیستند! » ( / 22فاطر)
« مـا چـنیــن كـــردهایـم كـه زنـدگان از آب زنـده بــاشنــد! » ( / 30انبیاء)
و این آیه شامل حیات همه اقسام زنده مىشود ،چه انسان و چه حیوان و چه گیاه.
همانطور كه آیات فوق موجود زنده را سه قسم مىكرد ،آیات زیر هم زندگى را چند قـسم
مىكـند:
« بـه زنـدگى دنـیا راضـى و قـانـع شـدند و بـدان دل بـستند! » ( / 7یونس)
« پــروردگــارا دوبــار ما را میــرانـدى و دوبـار زنده كردى! » ( / 11غافر)
كه دوباره زنده كردن در آیه شامل زندگى در برزخ و زندگى در آخرت مىشود و
آیه قبلى هم از زندگى دنیا سخن مىگفت ،پس زندگى هم سه قسم است ،همان طور كه
( )1
زنـدگـان سـه قسمند.
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زنــــدگـى پســت
ى ْالقَیُّـــو ُم ! » ( / 255بقره)
ــو ْال َحــ ُّ
« اَللهــــهُ ال اِلــهَ اِاله ُه َ
خداى سبحـان بـا ایـن كـه زنـدگـى دنیـا را زنـدگـى دانستـه ولـى در عیـن حـال در
مـواردى از كـالمش آن را زنـدگى پست و خوار و غیر قابل اعتنا دانسته و فرموده:
« زندگى دنیا در برابر زندگى آخرت جز چیزكى نیست! » (/26رعد)
« شـما هـمه در پـى كـاالى پـستید! » ( / 94نساء)
« زینت زندگى پست را مىخواهى ! » ( / 28كهف)
« زنـدگى پست دنیا جز بازى و بیهوده كارى نیست! » ( / 32انعام)
« زنــدگى دنــیا بـجـز دام فـریـب چـیـزى نـیست! » ( / 20حدید)
پس مالحظه گردید كه خدا زندگى دنیا را به این اوصاف توصیف كرد ،آن را متاع
خوانده و متاع به معناى هر چیزى است كه خودش هدف نباشد ،بلكه وسیلهاى براى رسیدن
ع َرض چیزى است كه خودى نشان مىدهد و به
ع َرض خواند و َ
به هدف باشد و آن را َ
زودى از بین مى رود و آن را زینت خواند و زینت به معناى زیبایى و جمالى است كه
ضمیمه چیز دیگرى شود ،تا به خاطر زیبایىاش آن چیز دیگر ،محبوب و جالب شود ،در
نتیجه آن كسى كه به طرف آن چیز جذب شده ،چیزى را خواسته كه در آن نیست و آنچه را
كه در آن هست نخواسته و نیز آن را لهو خوانده و لهو عبارت است از كارهاى بیهودهاى
كه آدمى را از كار واجبش بازبدارد و نیز آن را لعب خوانده و لعب عبــارت اسـت از
عملـى كـه به خاطر یك هدف خیالى و خالى از حقیقت انجام گیرد و آن را متــاع غــرور
() 1
خـوانده و متاع غرور به معناى هر فریبندهاى است كه آدمى را گــول بــزنـد.
 -1المیـــزان ج  ،4ص .218

زنــدگــى واقعــى
« َه
ى ْالقَیُّو ُم ! » ( / 255بقره)
ّللاُ ال اِلهَ اِاله ُه َو ْال َح ُّ
آیه دیگرى جامع همه خصوصیات آیات باال است و آن این است « :زندگى دنیا جز
بیهوده كارى و بازى نیست و زندگى واقعى تنها زندگى آخرت است ،اگر بنا دارند بفهمند!
» ( / 64عنكبوت) این آیه شریفه مىخواهد حقیقت معناى زندگى را یعنى كمال آن را از
زندگى دنیا نفى نموده و آن حقیقت و كمال را براى زندگى آخرت اثبات كند ،چون زنــدگى
آخــرت حیــاتى اسـت كـه بـعد از آن مــرگـى نیسـت ،همچنــان كـه فرمود:
« درحالىكه ایمنند و بهجز مرگ اول دیگر تلخى هیچ مرگى نمىچشند! » (55و/56دخان)
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« در بـهشت هـر آنـچه بـخواهنـد دارنـد و نـزد ما بـیش از آن هـم هـست! » ( / 35ق)
پس اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمىشوند و هیچ نقضى و كدورتى عیششان را
مكدر نمىكند ،لكن صفت اول یعنى ایمنى ،از آثار حقیقى و خاصه زندگى آخرت ،و از
ضـروریات آن است.
پس زنــدگـى اخــروى زنــدگـى حقیقـى و بر طبــق حقیقـت است ،چـون ممكـن
نیســت مــرگ بــر آن عــارض شــود بـه خـالف حیــات دنیــا ،امـا خداىسبحان با این حال
در آیات بسیار زیادى دیگر فهمانده كــه حیــات حقیقــى را او بــه آخرت داده و انسان را او
به چنین حیاتى زنده مىكند و زمام همه امور به دست اوست ،پس حیات آخرت هم ملك
خداست ،نه این كه خودش مالك باشد و مسخر خداست نه یله و رها و خــالصــه زندگى
() 1
آخــرت خاصیهت مخصوص به خود را از خدا دارد ،نه از خودش.
 -1المیـــــــزان ج  ،4ص .219
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فصل هفتم
گسـتره خـلـقـت
عمومیّت خلقت و گسترش دامنه آن
ش ْىءٍ ! » (/102انعام)
ّللاُ َربُّ ُك ْم ال اِلهَ اِاله ُه َو خ ِل ُق ُك ِهل َ
« ذ ِل ُك ُم ه
آیه فوق ظهور دارد در این كه خلقت عمومى است و بر هر چیزى كه بهرهاى از
وجود دارد گسترش دارد و خالصه هیچ موجودى نیست مگر آن كه به صنع خدا وجود یافته
ش ْىءٍ ! » ( / 16رعــد) در قــرآن مكرر آمده و در هیـچ
اســت .عبــارت « اَللهــهُ خــا ِل ُق ُكـ ِهل َ
جا قرینهاى كـه داللــت بر تـخصیص آن داشـته بـاشد نـیست.
قرآن كریم درباره این كه موجودات عالم از آسمان و ستارگان و نیازك (شهابها) و
زمین و كوهها و پستىها و بلندىها و دریاها و خشكىها و عناصر معدنى و ابرها و رعد و
برق و باران و صاعقه و تگرگ و گیاه و درخت و حیوان و انسان داراى آثار و خواصى
هستند و این كه نسبت این آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است،
( )1
همان نظریهاى را اظهار داشته كه خود ما هم همان را امر مسلمى مىدانیم.
 -1المیـزان ج  ،14ص .135

انسان در شمول خلقت
ش ْىءٍ ! » (/102انعام)
ّللاُ َربُّ ُك ْم ال اِلهَ اِاله ُه َو خ ِل ُق ُك ِهل َ
« ذ ِل ُك ُم ه
قرآن كریم براى آدمیان مانند سایر انواع موجودات افعالى قائل شده و آنها را قائم به
وجود انسان و مستند به وى دانسته است ،از قبیل خوردن و آشامیدن ،نشستن و رفتن،
صحت و مرض ،رشد و فهم و شعور و خوشحالى و سرور.
قرآن همه این افعال را فعل انسان مىداند و در این باره هیچ فرقى بین انسان و بین
سایر انواع موجودات ندانسته به همان لسانى كه مىفرماید :فالن قوم فالن كار كردند ،یا
ا نسان باید فالن كار بكند و یا نكند و اگر جز این بود این امر و نهى معنایى نداشت ،آرى
قرآن براى یك فرد انسان همان وزن را قائل است كه خود ما آدمیان در جامعه خود آن وزن
را براى وى قائلیم و او را داراى افعال و آثارى مىدانیم و در پارهاى از كارهایش مؤاخذه
نموده و آن كار را كه از قبیل خوردن و آشامیدن است مستند به اختیار او مىدانیم و در
پارهاى از كارهاى دیگرش كه در تحت اختیار او نیست از قبیل صـحت و مـرض و پیرى و
( )1
جوانى و امثال آن مؤاخذه نمىكنیم.
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 -1المیـــزان ج  ،14ص .136

نظـام واحــد در خلقـت
ش ْىءٍ ! » (/102انعام)
ّللاُ َربُّ ُك ْم ال اِلهَ اِاله ُه َو خ ِل ُق ُك ِهل َ
« ذ ِل ُك ُم ه
قرآن كریم براى انسان همان نظامى را قائل است كه خود ما آدمیان نیز همان را
براى خود احساس مىكنیم و عقل و تجربه ما نیز این احساس را تأیید مىكند و احساس ما
را بر خطا نمىداند و آن احساس این است كه تمامى اجزاى عالم با همه اختالفى كه در
هویت ها و انواع آن هست هر یك در نظام عمومى فعلى و اثرى دارد و از نظام آثارى را
تحمل مىكند و با این تأثیر و تأثهر ،فعل و انفعال ،التیام و ارتباطى كه در سرتاسر نظام
( )1
حكمفرماست به وجود مىآید و این همان قانون علیهت عمومى در اجزاء عالم است.
 -1المیــــــــزان ج  ،14ص .136

قــدرت واحـد ،و پیـوستگـى در حقیقــت وجـــود
ب  / 77( » ! ...نحل)
« َو ما ا َ ْم ُر ال ه
ص ِر ا َ ْو ُه َو ا َ ْق َر ُ
سا َ
ح ْالبَ َ
ع ِة اِاله َكلَ ْم ِ
« و امر قیامت چشم بهم زدنى بیش نیست و یا نزدیكتر از آن» !...
امر قیامت بالنسبه به قدرت و مشیت خداىتعالى مانند امر آسانترین خلق است« .
دیر ! » ( / 259بقره) قدرت او بر هر چیزى ایجاب مىكند كه تمامى
على ُك ِهل َ
ا َِّن ه
ش ْىءٍ قَ ٌ
ّللاَ َ
موجودات و اعمال در برابر قدرت او یكسان باشند .البته قدرتى كه در بشر است قدرت مقید
است ،تنها چیزى كه انسان قدرت بر آن را دارد اراده كارى ،مثالً «خوردن» است ،از
اراده گذشته مقید شرایط و همه وسایطى هستند كه از حیطه قدرت آدمى خارجند ،پس این
وسایط قیودى هستند كه قدرت بشر را مقید مىكند و چون انسان بخواهد قدرت خود را به
كار بندد و مثالً غذایى بخورد قبالً باید شرایط آن را فراهم نموده ،غذا را بخورد و در
دسترس خود قرار دهد و موانع را بر طرف سازد و آن گاه ابزار بدنى خود را به كار بزند
تا غذا بخود .كمى این مقدمات و زیادى آن ،نزدیكىاش و دورىاش و همچنین سایر
صفاتش ،باعث اختالف در سهولت و دشوارى عمل مىشود و قدرت را كم و زیاد مىكند
ولكن خداىتعالى قدرتش عین ذات اوست ،كه واجبالوجود است و عدم در آن ممتنع است.
محال است قدرت او مقید به قیدى شود ،پس قدرت او مطلق و غیر محدود به حد و غیر مقید
به قید است ،قدرتش عام است ،كه به هر چیز تعلق مىگیرد و هر چیزى نسبت به قدرت او
مساوى است ،بدون این كه كارى برایش آسان و كارى دیگر برایش دشوار باشد ،انجام
كارى برایش فورى و كار دیگر برایش معطلــى داشته بــاشــد ،اختــالفى اگر هست تنهــا
میانه خود اشیاء نسبت به یكدیگر است.
اگر اجزاء عالم را نسبت به هم بسنجیم و اسباب و شرایط و نبود موانعى كه میانه
آنها واسطه است در نظر بگیریم البته باعث مىشود كه بعضى را به وجود بعضى مقید كند،
لكن قدرت عام الهى را كه متعلق به آن است مقید نمىكند اما همین قدرت عامه مقید متعلق
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مى شود ،نه مطلق ،به این معنا كه متعلق قدرت ابدى است كه پدرش فالنى و مادرش فالنى
است و در فالن قطعه از زمان بوده و در فالن مكان مىزیسته و همچنین به فالن قیود دیگر
مقید بوده ،پس وجود یك فرد با همه روابطى كه با اجزاء عالم دارد ،در حقیقت همان وجود
همه عالم است و قدرت متعلقه به او قدرتى است كه متعلق به جمیع اجزاء عالم شده و در
این بین جز یك قدرت كه متعلق به جمیع شده و همه به وسیله آن ،البته هر جزئى در جاى
خودش و زمان خودش و حدود خودش وجود یافته ،قدرت دیگرى در بین نیست و آن قدرت
واحد مطلق است و هیچ قیدى ندارد و موجودات نسبت به آن هیچ اختالفى ندارند ،اختالفى
كه هست بین خود آنهاست .پس از آنچه گذشت روشن شد كه عموم قدرت باعث نمىشود
اختالف موجودات نسبت به آن بر طرف شود و سهولت و صعوبتى و همچنین اختالف
دیگرى در میان نیـایــد ،پس آیــه مــورد بحــث از آیــات بـرجستــه قــرآنى است كه با آن
چند نكته روشن مىگردد:
اول  -این كه حقیقت معاد عبـارت است از ظهور حقیقت موجودات بعد از خفاء آن.
دوم  -این كه قدرت الهى به طور مساوى متعلق به موجودات مىشود و اختالفى از نظر
سهولت و صعوبت و دورى و نزدیكى و یا هر نظر دیگرى در بین نیست.
سوم  -این كه موجودات به حسب حقیقت وجودشان مرتبط به همند به طورى كه ایجاد یكى
از آنها ایجاد همه آنهاست و همه متعلق یك قدرت و آن قدرت مؤثر در همه اســت و غـیــر
() 1
آن قـدرت واحـده ،قـدرت دیگرى در ایجاد آنها مؤثر نیست.
 -1المیــــــــــــــزان ج  ،24ص .200
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فصل هشتم
هـدف خلـقـت
اثبات وجود هدف در آفرینش
عبَثـــــا  ...؟ » (/115مومنون)
« اَفَ َح ِس ْبتُــــــ ْم اَنَّمــــــا َخلَ ْقنــــــا ُكـــ ْم َ
« مگر پنداشتید كه بیهوده آفریدیمتان  ...؟ »
خداىتعالى در قرآن كریم بعد از آن كه احوال بعد از مرگ و سپس مكث در برزخ
و در آخر ،مسأله قیامت را با حساب و جزایى كه در آن است بیان كرد ،در آیه فوق
انكاركنندگان را توبیخ مىكند كه خیال مىكردند مبعوث نمىشوند ،چون این پندار خود
جرأتى است بر خداىتعالى و نسبت عبث دادن به اوست ،بعد از این توبیخ به برهان مسأله
بعث اشاره نموده مىفرماید « :اَفَ َح ِس ْبت ُ ْم...؟ » و حاصل این برهان این است كه وقتى مطلب
از این قرار بود كه گفتیم :هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن مشاهده برزخ و در آخر مشاهده
بعث و حساب و جزا دچار حسرت مىشوید.
آیا باز هم خیال مىكنید كه ما شما را بیهوده آفریدیم ،كه زنده شوید و بمیرید و بس،
دیگر نه هدفى از خلقت شما داشته باشیم و نه اثرى از شما باقى بماند و دیگر شما به ما
برنمىگردید؟
ریم ! » (/116مؤمنون) این نیز
« فَت َعالَى ه
ّللاُ ْال َم ِلكُ ْال َح ُّق ال اِلهَ اِاله ُه َو َربُّ ْالعَ ْر ِش ْال َك ِ
برهانى است كه به صورت تنزیه خداست از كار بیهوده ،چه در این تنزیه خود را به چهار
وصف ستوده :اول  -این كه خدا فرمانرواى حقیقى عالم است ،دوم  -ایــن كــه او حــق
است و بــاطــل در او راه ندارد ،سوم  -ایــن كـه معبــودى بهغیــر او نیسـت ،چهارم -
این كـه مـدبر عـرش كریم است!
و چون فرمانرواى حقیقى است هر حکمی براند چه ایجاد باشد و چه برگرداندن،
چه مرگ باشد و چه حیات و رزق ،حكمش نافذ و امرش گذراست و چون حق است آنچه از
او صادر مىشود و هر حكمى كه مىراند حق محض است ،چون از حق محض ،غیر از
حق محض سرنمىزند و باطل و عبث در او راه ندارد.
و چون ممكن بود كسى تصور كند با این مصدر و این خدا ،خداى دیگر و داراى
حكمى دیگر باشد ،كه حكم او را باطل سازد ،لذا خدا را به این كه جز او معبودى نیست و
صف كرد و معبود به این جهت مستحق عبادت است كه داراى ربوبیهت است و چون
معبودى غیر او نیست ،پس تنها رب عرش كریم هم هموست - ،و تنها مصدر احـكام ایـن
عالم ،اوســت  -عــرشــى كه مجتمــع همــه ازمنه امور است و احكام و اوامـر جـارى در
عـالــم همــه از آنجــا صــادر مىشــود.
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پس خداوند آن كسى است كه هر حكمى از او صادر مىشود و هر چیزى از ناحیه
او هستى مىگیرد و او جز به حق حكم نمىراند و غیر از حق فعلى انجام نمىدهد ،پس
موجودات همه به سوى او برگشت مىكنند و به بقاء او باقىاند ،وگرنه عبث و باطل
مىبودند و عبث و بطالن در صنع او نیست و دلیل آن كه خداىتعالى متصف به این چهار
( )1
ّللاُ است یعنى موجود بالذات و موجد ماسوى است.
صفت است ،این است كه او ه
 -1المیـــزان ج  ،29ص .110

حق و هدف در آفرینش
ض ِب ْ
ــق ؟ » (/19ابراهیم)
سمـــوا ِ
َــــر ا َ َّن اللهــهَ َخلَـــقَ ال َّ
ت َو االَ ْر َ
« اَلَــــ ْم ت َ
ــال َح ه ِ
« مگر ندانى كه خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید ؟ »
فعل و عمل وقتى حق است كه در آن خاصیهتى باشد كه فاعل ،منظورش از آن فعل
صیت پیش برود و اما اگر فعلى باشد كه
صیت باشد و با عمل خود به سوى همان خا ه
همان خا ه
فاعل منظورى غیر از خود آن فعل نداشته باشد آن فعل باطل است و اگر فعل باطل براى
خود نظامى داشته باشد آن فعل را بازیچه مىگویند ،عمل بچهها را هم از این جهت بازى
مى گویند كه حركات و سكناتشان براى خود نظام و ترتیبى دارد ،ولى هیچ منظورى از آن
فعل ندارند بلكه تنها منظورشان ایجاد آن صورتى است كه در نفس خود قبالً تصویر كرده و
دلهایشان نسبت به آن صورت شایق شده است.
فعل خداىتعالى ،یعنى خلقت این عالم ،از این نظر حق است كه در ماوراى خود و
بعد از انعدام خود ،اثر و خلق و هدفى باقى مىگذارد و اگر غیر این بود و دنبال این عالم
اثرى باقى نمىماند ،فعل خداىتعالى باطل بود و البد این عالم را به منظور رفع خستگى و
صه ها و یا تفرج و تماشا،یا رهایى از وحشت تنهایى و امثال آن
سرگرمى و تسكین غم و غ ه
خلق كرده ،ولكن از آنجایى كه خداىسبحان عزیز و حمید است و با داشتن عهزت هیچ قسم
ذلت و فقر و فاقه و حاجتى در ذاتش راه ندارد ،مىفهمیم كه از عمل خود یعنى خلقت این
( )1
عــالم بـایـد غــرضى و هـدفى داشته باشد.
 -1المیـــزان ج  ،23ص .64

اهداف فرعى و هدف اصلى و بازگشت غایى به خدا
ض ِب ْ
ــق ؟ » (/19ابراهیم)
سمـــوا ِ
َــــر ا َ َّن اللهــهَ َخلَـــقَ ال َّ
ت َو االَ ْر َ
« اَلَــــ ْم ت َ
ــال َح ه ِ
« مگر ندانى كه خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید ؟ »
هر یك از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش و تكونش متو هجه نتیجه و غایتى
است نشان شده ،كه جز رسیدن به آن غایت هدف دیگرى ندارد ،البته بعضى از این انواع
غایت بعض دیگر است .یعنى براى این كه دیگرى از آن بهرهمند شود به و جود آمده ،مانند
عناصر زمین كه گیاهان از آن بهرهمند مىشوند و مانند گیاهان كه حیوانات از آنها انتفاع
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مىبرند و اصالً براى حیوان به وجود آمدهاند و همچنین حیوان كه براى انسان خلق شده و
ق / 85( »!...حجر)
سموا ِ
معناى آیه فوق و آیه « ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ت َو االَ ْر َ
ض َو ما بَ ْینَ ُهما اِاله بِ ْال َح ه ِ
باطالً ! » ( / 27ص) همه ناظر به این
و آیه « َو ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ض َو ما بَ ْینَ ُهما ِ
سما َء َو االَ ْر َ
معنایند.
بنــابـرایـن ،الیــزال خلقــت عـالـم از مـرحلـهاى بـه مـرحلـهاى و از غـایتـى بـه
غــایـت شــریـفتـرى پیـش مـىرود ،تـا آن كـه به غـایتـى بـرسـد كـه غایتى مافوق آن
نیست و آن بـازگشت بـه سـوى خــداى سبحــان است ،همچنان كه خودش فرمودَ «:و ا َ َّن اِلى
()1
ك ْال ُم ْنت َهى– به درستى كه منتهى و سرانجام كار به سوى خداست»(/42نجم)
َر ِبه َ
 -1المیــــــزان ج  ،23ص .63

حركت هر مخلوق به سوى هدف خاص خلقت خود
َــىءٍ َخ ْلقَــهُ ثُــ َّم َهــدى ! » ( / 50طه)
«  ...قـــا َل َربُّنَـــا الَّـــذى اَعْطــى كُـ َّل ش ْ
«  ...گفــت :پــروردگــار مــا همــان اســت كــه خلقــت هــر چیــزى را به آن داد و سپس
هدایتش كرد! »
هدایت به معناى این است كه راه هر چیز را به آن طورى نشان دهیم كه او را به
مطلوبش برساند و یا حداقل راهى كه به سوى مطلوب او منتهى مىشود به او نشان دهیم و
هر دو معنا به یك حقیقت برمىگردد و آن عبارت است از نوعى رساندن به مطلوب ،حال یا
رساندن به خود مطلوب و یا رساندن به طریق منتهى به آن.
مراد هدایت همه اشیاء به سوى مطلوبش است و مطلوب آن همان هدفى است كه
به خاطر آن خلق شده و معناى هدایتش به سوى آن هدف راه بردنش و به كار انداختنش به
سوى آن است .معناى آیه این مىشود كه :پروردگار من آن كسى است كه میان همه
موجودات رابطه برقرار كرده و وجود هر موجودى را با تجهیزات آن یعنى قوا و آالت و
آثارى كه به وسیله آن به هدفش منتهى مىشود ،با سایر موجوادت مرتبط نموده است .مثالً
جنین انسان را كه نطفه است به صورت انسان فى نفسه مجهز به قوا و اعضایى كرده كه
نسبت به افعال و آثار آن تناسبى دارد ،كه همان تناسب او را به سوى انسانى كامل منتهى
مىكند ،كامل در نفس و كامل از حیث بدن.
پس نطفه آدمى با استعدادى كه براى آدم شدن دارد خلقتى را كه مخصوص اوست
داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانى است ،آنگاه همان وجود با آنچه
از قوا و اعضا الزم دارد مجهز شده به سوى مطلوبش كه همان غایت وجود انسانى و
( )1
آخرین درجه كمال مخصوص به این نوع است ،سیر داده مىشود.
 -1المیزان ج  ،27ص .256
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عدم تعارض هدف مخلوقى با مخلوق دیگر
مــن ِم ْ
َفــاو ٍ
ت ! » ( / 3ملك)
ق َّ
ــن ت ُ
الــرحْ ِ
«  ...مــا ت َــرى فــي خ َْلــــ ِ
«  ...تو در خلق رحمن هیچ تفاوتى نمىبینى ! »
در آیه فوق منظور از نبودن تفاوت در خلق ،این است كه تدبیر الهى در سراسر
جهان زنجیروار متصل به هم است و موجودات بعضى به بعض دیگر مرتبطند .به این معنا
كه نتایج حاصله از هر موجودى عاید موجود دیگر مىشود و موجوداتى دیگر وابسته و
نیازمند نتیجه موجود دیگر است .در نتیجه اصطكاك اسباب مختلف در عالم خلقت و
برخوردشان نظیر برخورد دو كفه ترازو است ،كه در سبكى و سنگینى دائما در حال جنگ
و زورآزمایىاند ،این مىخواهد سبكى كند او نمىگذارد ،او مىخواهد سنگینى كند این
نمىگذارد ،این مىخواهد بلند شود او نمىگذارد ،او مىخواهد بلند شود این مانع مىشود و
نتیجه این كشمكش آن است كه ترازودار بهرهمند مىشود ،پس دو كفه ترازو در عین
اختالفشان در به دست آمدن غرض ترازودار اتفاق دارند و یا بگو اختالف آنهــاست كه
باعث مىشود ترازودار جنس كشیدنى خود را بكشد و وزن آن را معلوم كند.
پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این شد كه خداى عزو هجل اجزاى عالم خلقت را
طورى آفریده كه هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضى كه براى آن خلق شده برسد و
این از به مقصد رسیدن آن دیگرى مانع نشود و یا باعث فوت آن صفتى كه براى رسیدنش
ـمـن» اضافه كرد و به نام
به هدف نیازمند است ،نگردد .و اگر كلمه خلق را به كلمه « َّ
الرحْ ِ
مقدس رحمن نسبت داد ،براى این بود كه اشاره كند به اینكه غایت و هدف از خلقت رحمت
( )1
عامه اوست.
 -1المیــــــــــزان ج  ،39ص .15

هـدف از خلق حیات و مرگ
س ُ
ع َمــــالً ! » ( / 2ملك)
ــــو َ
« اَلَّـــذى َخلَـــقَ ْال َم ْ
ـن َ
ــو ُكــ ْم اَیُّ ُكــ ْم اَحْ َ
ت َو ْال َحیــوة َ ِلیَ ْبلُ َ
« خـدایـى كه مـرگ و زنـدگانى را آفرید تا شما را بیازماید كدام نیكوكارترید ! »
حیات» در مورد چیزى كه به كار مىرود به معناى این است كه آن چیز
كلمه « َ
حالتى دارد كه به خاطر داشتن آن حالت داراى شعور و اراده شده است و كلمه «موت» به
معناى نداشتن آن حالت است ،چیزى كه هست به طورى كه از تعلیم قرآن برمىآید معناى
دیگرى به خود گرفته و آن عبارت از این است كه همان موجود داراى شعور و اراده از
یكى از مراحل زندگى به مرحلهاى دیگر منتقل شود ،قرآن كریم صرف این انتقال را موت
خوانده با این كه منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده است .همچنان كه از آیه
ِرونَ ! » ( / 23مرسالت) بنابراین دیگر نباید پرسید چرا
زیر برمىآید « :فَقَدَ ْرنا فَ ِن ْع َم ْالقاد ُ
در آیه مورد بحث فرموده« :خدا موت و حیات را آفریده!» مگر مرگ هم آفریدنى
است؟ چون گفتیم :از تعلیم قرآن برمىآید كه مرگ به معناى عدم حیــات نیســت ،بلكــه به
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معنـاى انتقال است ،وجودى كه مانند حیات خلقتپذیر است.
عالوه بر این كه اگر مرگ را امر عدمى بگیریم ،همانطورى كه عامه مردم هم
چنین مىپندارند ،باز خلقتپذیر است ،چون این عدم با عدمهاى صرف فرق دارد ،مانند
كـورى و تـاریكى عـدم مـلكه اسـت ،كـه حظى از وجود دارد.
س ُ
ع َمــــالً ! » بیانگر هدف از خلقت موت و حیات
ـن َ
ــو ُكــ ْم اَیُّ ُكــ ْم اَحْ َ
جمله « ِ ...لیَ ْبلُ َ
است و با در نظر گرفتن این كه كلمه « بال » به معناى امتحان است ،معناى آیه چنین
مىشود :خداىتعالى شما را این طور آفریده كه نخست موجودى زنده باشید و سپس بمیرید و
این نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است و براى این است كه به این وسیله خوب شما از
بدتان متمایز شود ،معلوم شود كدامتان از دیگران بهتر عمل مىكنید و معلوم است كه این
امتحان و این تمایز براى هدفى دیگر است ،براى پاداش و كیفرى است كه بشر با آن مواجه
خواهد بود.
آیه مورد بحث عالوه بر مفادى كه گفتیم افاده مىكند اشارهاى هم به این نكته دارد
كه مقصود بالذات از خلقت رســانــدن جزاء خیر به بندگان بوده ،چون در این آیه سخنى از
گناه و كار زشت و كیفر نیــامده ،تنهــا عمـل خوب را ذكر كرده و فرموده خلقت حیات و
موت براى این است كه معلوم شود كدام یك عملش بهتر است ،پس صاحبان عمل نیك
مقصود اصلى از خلقتند و اما دیگران به خــاطــر آنان خلق شدهاند.
این را هم باید دانست كه مضمون آیه شریفه صرف ادعاى بدون دلیل نیست و
آنطور كه بعضى پنداشتهاند نمىخواهد مسأله خلقت مرگ و زندگى را براى آزمایش در
دلها تلقین كند ،بلكه مقدمهاى بدیهى و یا نزدیك به بدیهى است كه به لزوم و ضرورت بعث
براى جزاء حكم مىكند ،براى این كه انسانى كه به زندگى دنیا قدم نهاده دنیایى كه دنبال آن
مرگ است ،اال و البد عملى و یا اعمالى دارد كه آن اعمال هم یا خوب است یا بد و ممكن
نیست عمل او یكى از این دو صفت را نداشته باشد و از سوى دیگر به حسب فطرت مجهز
به جهازى معنوى و عقالنى است ،كه اگر عوارض سویى در كنار نباشد او را به سوى
عمل نیك سوق مىدهد و بسیار كمند افرادى كه اعمالشان متصف به یكى از دو صفت نیك و
بد نباشد ،اگر باشد در بین اطفال و دیوانگان و سایر مهجورین است.
و آن صفتى كه بر وجود هر چیزى مترتب مىشود و در غالب افراد سریان دارد،
غایت و هدف آن موجود به شمار مىرود ،هدفى كه منظور آفریننده آن از پدیدآوردن آن
همان صفت است ،مثل حیات نباتى فالن درخت كه غالبا منتهى مىشود به باردادن درخت،
پس فالن میوه كه بار آن درخت است هدف و غایت هستى آن درخت محسوب مىشود،
منظور از خلقت آن درخت همان میوه بوده و همچنین حسن عمل و صالح آن غایت و هدف
از خلقت انسان است و این نیز معلوم است كه صالح و حسن عمل اگر مطلوب است براى
خودش مطلوب نیست ،بلكه بدین جهت مطلوب است كه در به هدف رسیدن موجودى دیگر
دخالت دارد ،آنچه مطلوب بالذات است حیات طیهبهاى است كه با هیچ نقصى آمیخته نیست و
در معرض لغو و تأثیر قرار نمىگیرد ،بنابراین بیان ،آیه شریفه در معناى آیه زیر است كه
ت َو نَ ْبلُــو ُكــ ْم بِال َّ
ْــر فِتْنَةً -هر نفسى چشنده مرگ
مىفرمایدُ «:ك ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَةُ ْال َم ْو ِ
ش ِه
ـــر َو ْال َخی ِ
( )1
است و ما شما را به فتنههاى خیر و شر مىآزماییم!» (/35انبیاء)
 -1المیـــــــــــــــــــزان ج  ،39ص .12
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انتقال دایمى موجودات به مقصد نهایى
ق ! » (/ 38
سموا ِ
« َو ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ت َو االَ ْر َ
ض َو ما بَ ْینَ ُهما العِبینَ ما َخلَ ْقنا ُهما اِاله بِ ْال َح ه ِ
دخـــان)
مضمون آیات فوق یك حجت برهانى است بر ثبوت معاد ،به این بیان كه اگر فرض
كنیم ماوراى این عالم عالم دیگرى ثابت نباشد ،بلكه خداىتعالى الیزال موجوداتى خلق كند و
در آخر معدوم نموده ،باز دست به خلقت موجوداتى دیگر بزند ،باز همانها را معدوم كند،
این را زنده كند و سپس بمیراند و یكى دیگر را زنده كند و همین طور الى االبد این عمل را
تكرار نماید ،در كارش بازیگر و كارش عبث و بیهوده خواهد بود و بازى عبث بر خدا
محال است ،پس عمل او هر چه باشد حق است و غرض صحیحى به دنبال دارد و در مورد
بحث هم ناگزیریم قبول كنیم كه در ماوراى این عالم عالم دیگرى است ،بــاقــى و دایمــى،
كــه تمــامـى موجودات بدان جا منتقل مىشوند و آن چه كه در این دنیــاى فــانــى و
نـاپـایــدار هســت مقــدمـه است براى انتقال به آن عالم و آن عــالـم عبارت است از همان
( )1
زندگى آخرت.
 -1المیـــزان ج  ،35ص .238

نقطه انتهاى وجود و هدف از فناى موجودات
س ًّمى ! » ( / 3احقاف)
سمــوا ِ
« مـا َخلَ ْقنَـا ال َّ
ــق َو ا َ َجــ ٍل ُم َ
ت َو االَ ْر َ
ض َو مــا بَ ْینَ ُهمــا اِاله بِ ْال َح ه ِ
مراد به سماوات و ارض و ما بین آن دو ،مجموع و روبرهم عالم محسوس از باال
و پایین است و مراد به اجل مسمى نقطه انتهاى وجود هر چیز است و مراد به آن نكته در
آیه شریفه ،اجل مسماى براى روبرهم عالم است و آن روز قیامت است ،كه آسمان مانند
طومار درهم پیچیده گشته و زمین به زمین دیگر مبدل مىشود و خالیق براى خداى واحــد
قهــار ظهــور مىكننـد.
و معنـاى آیـه ایـن اسـت كـه ،مـا عـالـم مشهـود را بـا همـه اجـزایش چـه آسمـانى و
چــه زمینــىاش نیــافــریــدیم مگر به حــق ،یعنـى داراى غـایـت و هـدفى ثـابت و نیـز
داراى اجلــى معیــن ،كه هستــىاش از آن تجاوز نمىكند و چون داراى اجلى معیــن است
قهــرا در هنگــام فرا رسیدن آن اجل فانى مىشود و همین فانى شدنش هم هدف و غایتى
ثابت دارد ،پس بعد از این عالم عالمى دیگر است كه آن عبارت است از عــالـم بقـا و معـاد
( )1
مـوعـود.
 -1المیـــــــــــــزان ج  ،35ص .305
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معـاد ،غـرض از خلقت و علّت رسالت
ض َو مــا بَ ْینَ ُهمـــا العِبیـــنَ ! » ( / 16انبیـاء)
« َو مـا َخلَ ْقنَــا ال َّ
سمـــا َء َو االَ ْر َ
براى آینده بشر معادى است كه به زودى در آن عالم به حساب اعمال آنان مىرسند
پس ناگزیر باید بین اعمال نیك و بد فرق بگذارند و آنها را از هم تمیز دهند و این جز با
هدایت الهى صورت نمىگیرد و این هدایت همان دعوت حقى است كه مسأله نبوت عهدهدار
آن است و اگر این دعوت نبود خلقت بشر عبث و بازیچه مىشد و خدا بازیگر والهى و
خداىتعالى منزه از آن است.
اگر خلقت این علم مشهود براى غرضى نبود ،كه به خاطر آن خلق شده باشد و
خداى سبحان مرتب ایجاد كند و معدوم نماید و زنده كند و بمیراند و آباد كند و خراب نماید،
بدون این كه غرضى مترتب بر افعال او باشد ،كه به خاطر آن غرض بكند هر چه را كه
مى كند ،بلكه صرفا براى سرگرمى باشد ،كه یكى را پس از دیگرى ببیند ،كه از یك نواختى
حوصله اش سر نرود و دچار كسالت و مالل نشود و یا از تنهایى درآید و از وحشت خلوت
رهایى یابد.
و خالصه اگر خداى سبحان هم مانند ما باشد ،كه از تكرار یك عمل خسته مىشویم،
لذا با آن بازى مىكنیم ،تا مالل و خستگى و كسالت و سستى خود را دفع كنیم ،در این
صورت از نظرى دیگر همین لعب خدا لهو هم خواهد شد ،لهو كردن خدا با چیزى از
مخلوقات خود محال است .لهو و لعب در كار خدا كه همان خلق او باشد نیست .حاصل كالم
این است كه ،مردم به سوى پروردگار خود بازگشت دارند و بر طبق اعمالشان محاسبه و
مجازات مى شوند ،كه جزایشان ثواب است و یا عقاب .پس چون چنین است بر خدا الزم
است انبیایى مبعوث كند ،تا مردم را به ثواب دعوت نموده ،به عمل و اعتقادى راهنمایى
كنــد كه به ثــواب و پاداش نیك منتهى گردد ،پس معاد غرض از خـلقت و عـلت نـبوت
( )1
است.
 -1المیــــــــــــــــزان ج  ،28ص .83

اهداف مختلف آفرینش و انسان
ع َمالً ! » ( /7هود)
سموا ِ
« ُه َو الَّـذى خَـلَقَ الـ َّ
س ُن َ
ضِ ...لیَ ْبلُ َو ُك ْم اَیُّ ُك ْم اَحْ َ
ت َواالَ ْر َ
خـدا آسمـانها و زمیـن را  -بـه آن صـورتى كـه مـالحظـه مىشـود  -سـاختـه به
ایـن هـدف كـه شمـا را بیـازمـایـد و نیكـوكـاران شمـا را از بـدكـارانتـان تمیـز دهــد!
معلوم است كه آزمایش و امتحان امرى است كه به مقصد امر دیگرى انجام
مىشود ،یعنى تمیز چیزهاى خوب از بد و اعمال نیك از اعمال بد .تمیز اعمال نیك از بد
نیز براى آن است كه معلوم شود چه پاداشى بر آن مترتب مىگردد و جزا و پاداش هم به
نوبه خود براى منجزكردن وعده حقى است كه خدا داده است و لذا مىبینیم خدا هركدام از
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این امورى را كه مترتب به یكدیگرند به عنوان هدف و غایت خلقت ذكر مىكند .در مـورد
ایـن كـه آزمـایش هــدف خلقـت اسـت ،مىفرماید:
« ما آن چــه بر روى زمیــن است زیــور آن سـاختیم تا آنان را بیازماییم كه كـدام یـكشـان
نیكوكارترند ! » (/7كهف)
در تمیــز دادن و خـالص ساختن خوب از بد فرموده:
« براى آن که خدا ناپاك را از پاك جدا سازد ! » (/37انفال)
در خـصوص جزاء فـرموده:
« خدا آسمان ها و زمین را به حق آفرید و بدان منظور كه هركس در برابر كارى كه كرده
پـاداش بیند و آنان مورد ستم قرار نمىگیرند ! » ( /22جاثیه)
درمورد اینكه برگرداندن مردم براى معاد به منظور به انجام رساندن وعده است
فرمود:
« آنگــونه كــه مــا اول آفــرینش را شــروع كــردیــم آن را بــاز مــىگــردانیــم.
ایــن وعــدهاى اســت بــر مــا ،مــا ایــن كــار را خــواهیــم كرد ! » (/ 104
انبیـاء)
درباره این كه عبادت غرض آفرینش ثقلین  -جن و انس  -است فرموده:
« جن و انس را بـه آن منظور آفریدم كه مرا پرستش كنند ! » ( / 56ذاریات)
این كه كار شایسته یا انسان نیكوكار هدف خلقت شمرده شود منافاتى با آن ندارد كه
خلقت ،اهداف دیگرى نیز داشته باشد و در حقیقت انسان یكى از این اهداف است ،زیرا با
وحدت و پیوستگىاى كه بر عالم حاكم است و با توجه به آن كه هر یك از انواع موجودات
محصول ارتباط و نتیجه آمیزش عمومى بین اجزاى خلقت است پس صحیح اســت كــه هر
كــدام از موجودات هدف خلقت باشند و مىتوانیم هر نوعى از انواع مخلوقات را به عنــوان
مطلــوب و مقصــود از خلقــت آسمــانها و زمین مخاطب قرار دهیـم ،زیــرا خـلقـت بـه
ایـن نـتیجـــه مـىرســـد.
عالوه بر اینها انسان از نظر سازمانى كاملترین و متقنترین مخلوقات جهانى
است ،اعم از آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست .اگر انسان از جهت علم و عمل به خوبى
رشد و نمو كند ذاتا باالتر از سایر موجودات و از نظر مقام و درجه بلندتر و واالتر از
دیگر مخلوقات است .گیرم كه پارهاى از مخلوقات مثالً آسمان  -آن گونه كه خدا فرموده -
از نظر خلقت شدیدتر از انسان باشد.
معلوم است وقتى خلقت نقصى در بر داشته باشد ،مقصود از آن كمال صنع خواهد
بود لذا مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوى و جنینى و طفولیت و مراحل دیگــر
( )1
همگـى را مقـدمـه وجـود انسـان معتدل و كامل مىشماریم و به همین ترتیب.
 -1المیــزان ج  ،19ص .243
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« انسان برترین » هدف آفرینش جهان
ع َمالً ! » ( /7هود)
سمـوا ِ
« ُه َو الَّذى َخلَـقَ ال َّ
س ُن َ
ض ِ ...لیَ ْبلُ َـو ُك ْم اَیُّ ُك ْم اَحْ َ
ت َو االَ ْر َ
با بیان فوق واضح مىشود كه برترین افراد انسان  -اگر بین آدمیان برتر مطلق پیدا
شود  -هدف خلقت آسمانها و زمین است و لفظ آیه نیز خالى از اشاره و داللت بر این
س ُن َع َمالً ! » مىرساند كه قصد جدا كردن نیكوكارترین
مطلب نیست ،زیرا جمله « اَیُّ ُك ْم اَحْ َ
از دیگران است خواه آن دیگرى نیكوكار یا بدكار باشد ،بنابراین هر كس عملش نیكوتر از
دیگران است ،حاال خواه دیگران نیكوكار باشند و كارهایشان پایینتر از كار او باشد ،یــا
بــد كــار بـاشنـد ،در هـر صــورت غـرض خلقـت ،تمیـــز بهتـریـن فـــرد است.
بـا ایـن بیـان آن چـه در حـدیـث قـدسى آمده كه خدا بـه پیغمبـر خطـاب فرمود« :
الك لَما َخلَ ْقتُ اَالَ ْ
فالك ! » صحیح مىنماید ،زیرا پیغمبراكرم صلىهللاعلیهوآله برترین
لَ ْو َ
() 1
مردم است.
 -1المیــزان ج  ،19ص .245

هدف نهایى خلقت ،حقیقت عبادت
« َو مـــا َخلَ ْقـــتُ ْال ِج َّ
ُون ! » ( / 56ذاریـــــات)
اال ْن
ــــن َو ِ
َ
ـــــس اِاله ِلیَ ْعبُــد ِ
ُون ! » ظهور در این دارد كه خلقت بدون غرض نبوده و غرض
جمله « اِاله ِلیَ ْعبُد ِ
از آن منحصرا عبادت بوده ،یعنى این بوده كه خلق عابد خدا باشند ،نه این كه او معبود خلق
ُون!» تا آن كه مرا بپرستند و نفرموده :تا من پرستش شـوم
باشد ،چون فرموده « :اِاله ِلیَ ْعبُد ِ
یـا تا من معبـودشان باشم.
عالوه بر این كه غرض هر جه باشد پیداست امرى است كه صاحب غرض به
وسیله آن استكمال مىكند و حاجتش را بر مىآورد و چون خداى سبحان از هیچ جهت
نقصى و حاجتى ندارد ،تا به وسیله آن غرض نقص خود را جبراننموده حاجت خود را
تأمین كند.
و نیز از جهت دیگر فعلى كه باالخره منتهى به غرضى كه عاید فاعلش نشود لغو و
سفیهانه است ،لذا نتیجه مىگیریم كه خداى سبحان در كارهایى كه مىكند غرضى دارد ،اما
غرضش ذات خودش است ،نه چیزى كه خارج از ذاتش باشد و كارى كه مىكند از آن كــار
ســودى و غــرضــى در نظـر دارد ،ولــى نه ســودى كه عاید خودش گردد ،بلكه ســـودى
كـه عـاید فـعلش شــــود.
اینجاست كه مىگوییم :خداىتعالى انسان را آفریده تا پاداشش دهد و معلوم است كه
ثواب و پاداش عاید انسان مىشود ،این انسان است كه از آن پاداش متنفع و بهرهمند
مىگردد ،نه خود خدا ،چه خداى ه
عزوج هل بىنیاز از آن است .و اما غرضش از ثواب دادن
خود ذات متعالیهاش مى باشد ،انسان را بدین جهت خلق كرد تا پاداش دهـد و بـدین جـهت
پـاداش دهـد كه «اللهــ ِه» است.
پس پــاداش كمـالى اسـت بـراى فعـل خـدا ،نـه فـاعـل فعـل ،كـه خـود خداست ،پس
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عبادت غرض از خلقت انسان است و كمالى است كه عـایـد بـه انسـان مـىشـود ،هم عبادت
غرض است و هم توابع آن ،كه رحمت و مغفرت و غیره باشد و اگر براى عبادت غرضى
از قبیل معرفت در كار باشد ،معرفتى كه از راه عبادت و خلوص در آن حـاصل مىشـود،
در حقیقت غرض اقصى و باالتر است و عبادت غرض متوسط است.
مراد به عبادت خود عبادت است نه صالحیت و استعداد آن و اگر غرض به استعداد
هم تعلق گرفته باشد ،غرض ثانوى و جزئى است ،تا مقدمه باشد براى غرض اولى و اعال
كه همان عبادت است ،همچنان كه خود عبادت یعنى اعمالى كه عبد با اعضاء و جوارح
خود انجام مىدهد ،برمىخیزد ،مىایستد ،ركوع مىكند ،به سجده مىافتد ،غرض به همه
اینها تعلق گرفته و لذا مى بینیم امر به آنها فرموده ،اما این غرض براى مطلوب دیگر و
غرض باالتر است و آن این است كه بندگى و ذلت عبودیهت بنده را در برابر ربالعالمین
نشــان دهــد ،ذلــت عبــودیهت و فقــر مملوكیهت محض خود را در قبال عزت مطلق و غناى
مـحض مـجســم و مـمثل سازد.
پس معلوم مىشود حقیقت عبادت این است كه بنده خود را در مقام ذلت و عبودیهت
واداشته و رو به سوى مقام رب خود آورد .پس غرض نهایى از خلقت همان حقیقت عبادت
است ،یعنى این است كه بنده از خود و از هر چیز دیگر بریده ،به یاد پـروردگـار خـود باشد
و ذكر او گوید.
عبــادت غــرض و نتیجــهاى اســت كه عـایـد فعل خدا مىشود ،نه عاید فاعل كه
خود خدا باشد .از ایــن كــه در آیـه شـریفـه غــرض را منحصر در عبادت كرده فهمیده
( )1
مىشود كه خداى تعـالى هیچ عنایتى به آنان كه عبادتش نمىكنند ندارد.
 -1المیزان ج  ،36ص .298
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فصل نهم
ماده اولیّه خلقت
مفهوم آب در خلقت اولیّه
ــر ُ
علَــــى ْالمـــــآء ! » ( / 7هود)
ع ْ
شـــهُ َ
« َ ...و كــــانَ َ
«  ...و عرش او بر آب قرار داشت ! »
ع ْر ُ
علَى ْالمآء ! » غیر آن آبى است كه
شه ُ َ
مراد به كلمه « ا َ ْلمآء » در جمله « َو كانَ َ
ما آن را آب مىنامیم ،به دلیل این كه فرمود :همه اشیاء و آسمانها و زمین را بدون الگو و
مصالح قبلى آفرید ،آب به آن معنا كه نزد ما است نیز جزو آسمانها و زمین است و معقول
نیست كه عرش خدا روى آب به آن معنا باشد و سلطنت خداىتعالى قبل از خلقت آسمانها و
زمین نیز مستقر بود و بر روى آب مستقر بود ،پس معلوم مىشود آن آب غیر این آب بوده
( )1
است.
 -1المیــــــزان ج  ،2ص .82

مـاده اولیّـه آسمـان
ٌ
ُخــــان ! » ( / 11سجـــده)
ـــى د
س
«  ...ثُــــــ َّم ا ْست َــــوى ِالَـــى ال َّ
ِ
مــــاء َو ِه َ
معناى آیه فوق این است كه :خدا سپس متو هجه آسمان شد و به امر آن بپرداخت و
منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است ،نه این كه بدان جا رود ،چون قصد مكانى
جز با انتقال از مكــانى به مكــانى دیگــر و از جهتــى به جهــت دیگــر تصــور نــدارد و
خداىتعالى از چنین چـیزى مـنزه است!
ىد ٌ
ُخان! » چنین معنى مىدهد ،كه خداىتعالى متو هجه آسمان شد ،تا آن
جمله « َو ِه َ
را بیافریند ،در حالى كه چیزى بود كه خدا نامش را «دود» گذاشت و آن مادهاى بود كه
خدا به صورت آسمانش درآورد و آن را هفت آسمان كرد ،بعد از آن كه از هم متمایز نبودند
ماء» (به صورت مفــرد) و
و همه یكى بودند و به همین مناسبت در آیه فرمود« :اِلَى ال َّ
س ِ
()1
ت !»
سمـوا ِ
ى الـ َّ
نـفــرمـودِ « :الَـ َّ
 -1المیزان ج  ،34ص.263

زمان و ماده اولیهه خلق آسمانها و زمین
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ع ْر ُ
علَــى ْالمـــــآء ! »
سمــوا ِ
ــو الَّــذى َخلَــقَ ال َّ
شهُ َ
ض فــى ِست َّ ِة اَی ٍهام َو كانَ َ
ت َو االَ ْر َ
« َو ُه َ
( / 7هود)

ظاهرا چیزى را كه خدا به نام « َسمـاوات» به لفظ جمع ذكر كرده و با «زمین»

مقارن ساخته و توصیف مىكند كه آن را در ظرف شش روز آفریده عبارت از طبقاتى است
از یك مخلوق جهانى مشهود كه باالى زمین ما قرار گرفته است ،زیرا به طورى كه گفتهاند
«سماء» نام موجوداتى است كه در طبقه باال قرار دارد و بر سر آدمیان سایه مىافكند و
بلندى و پایینى از معانى نسبى است.
پس آسمان عبارت از طبقاتى از خلق جسمانى و مشهود است كه باالى زمین ما
هار یَ ْ
طلُبُهُ َحثیثا
قرار گرفته بدان احاطه دارد ،زیرا زمین ،به طورى كه آیه « یُ ْغشِى اللَّ ْی َل النَّ َ
!» ( / 54اعراف) نیز حاكى است ،كروى شكل است و آسمان اول همان است كه كواكب و
نجوم (ستارگان مختلف) آن را زینت داده ،یعنى طبقه اولى كه ستارگان را در خود گرفته
و یا فوق ستارگان است و به وسیله ستارگان زینت یافته است ،همچون سقفى كه با تعدادى
قندیل و چراغ تزیین یابد ولى در توصیف آسمانهاى باالتر از آسمان دنیا توصیفى در كالم
خدا نیامده غیر از وصفى كه در دو آیه ذیل آمده است:
سـمـوا ٍ
ت ِطــبـاقـا  -هـفت آسـمـان روى هـم  / 3( » .ملك)
سـبْـ َع َ
« َ ...
« آیا ندیدهاید كه چگونه خدا هفت آسمان را مطابق هم آفرید و ماه را در آن ها نور و
خورشید را چراغ قرار داد ! »(15و/16نوح)
خدا در توصیف خلقت آسمانها و زمین یادآور شده كه (مواد اصلى آنها) متفرق و
متالشى و باز و از هم دور بودند و خدا آنها را به هم پیوسته كرده و گردهم آورده و فشــرده
كــرده و پــس از آن كــه دور بـودنـد به صورت آسمان درآورده مىفرماید:
« مگــــر كـــافــران نــدیـدنـد كــه آسمــانها و زمیــن از هــم بــاز بــودنــد و مــا
آنهــا را بـه هــم پیـوستیـم و هـر چیـز زنـدهاى را از آب قـرار دادیـم ،آیـا بـاز هـــم
ایـمــــان نـمىآورنـــد؟»(/30انبیاء)
« آنگاه بر آسمان استیال یافت در حالى كه آسمان دود بود .پس به آسمان و زمین
گفت :خواه یا ناخواه بیایید! گفتند :خواهان آمدیم! آنگاه در دو روز آنها را هفت
آسمـان سـاخـت و در هـر آسـمان امـر خـاص آن را وحى كرد 11( ».و / 12
فصلت)
این آیه مىرساند كه خلقت آسمانها در دو روز پایان یافت .البته « روز» یك مقدار
معین و معتنابه زمان است و الزم نیست كه « روز» در هر ظرف و موقعى « روز» زمین
باشد ،كه از یك دور حركت وضعى زمین به دست مىآید .كما این كه یك روز در ماه
زمیــن مــا تقـریبــا بیست و نــه و نیــم روز از روزهاى زمین است .بسیار شایع است كـه
مـردم در سـخنان عـادى خـود « روز» را بـر بـرهــهاى از زمـان اطــالق مىكننــد.
پس خدا آسمانهاى هفت گانه را در دو برهه زمانى آفریده است .چنان كه در مورد
ض فى یَ ْو َم ْی ِن َ ...و قَد ََّر فیها ا َ ْقوات َها فى ا َ ْربَعَ ِة اَی ٍهام  -یعنى خدا زمین
زمین گویدَ « :خلَقَ االَ ْر َ
را در ظرف دو روز آفرید  ...و روزىهاى زمین را در چهار روز مقدهر ساخت».
(9و/10فصلت)
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این آیه مىگوید :زمین در ظرف دو روز آفریده شده یعنى در دو دوره و طى دو
مرحله و روزیهاى زمین در ظرف چهار روز یعنى فصول چهارگـانه انـدازهگیرى شده
است.
پس آنچه از این آیات به دست مىآید این است كه اوالً :خلقت آسمانها و زمین با
این وصف و شكلى كه امروز دارند از «عدم صرف» نبوده ،بلكه وجود آنها مسبوق به یك
ماده متشابه متراكم و گردهم آمدهاى بوده كه خدا اجزاء آن را از هم جدا كرده و در دو برهه
زمانى یعنى دو نوبت به صورت زمین درآورده و آسمان نیز به صورت دود (یا بخار) بوده
و خدا آن را از هم باز كرده و در دو برهه زمانى به صورت هفت آسمان درآورده است.
ثانیا :این موجودات زنده كه مىبینیم همگى از آب به وجود آمدهاند و بنابراین مـاده
زنـدگـى همـان ماده آب است.
با آنچه گفتیم معنى آیه مورد بحث واضح مىشود.
ض فى ِست َّ ِة اَی ٍهام » !...مراد از «خلق» كه در
سموا ِ
« ُ ...ه َو الَّذى َخ َلقَ ال َّ
ت َواالَ ْر َ
این جا آمده همان گرد آوردن و جدا كردن و باز كردن اجزاء آسمان و زمین از سایر مواد
مشـابه و مـتراكـمى است كـه با آن مخلوط بوده است.
اصل خلقت آسمانها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمین هم در دو روز
(دوره) انجام گرفته و از شش دوره دو دوره دیگر براى كارهاى دیگـر بـاقى مـىماندَ « .و
ـر ُ
علَى ْالمآء ! » مـعناى این جـمله ایـن است كه :عرش خـدا روزى كه آسمـانها
ع ْ
شهُ َ
كـانَ َ
و زمـین را آفـریـد بر آب بـود.
تعبیر قرار داشتن عرش خدا روى آب كنایه از آن است كه ملك خدا در آن روز بر
این آب كه ماده حیات است قرار گرفته بود .زیرا عرش ملك مظهر سلطنت اوست و
استقرار عرش روى یك چیز یعنى قرار داشتن و ملك و سلطنت بر آن چیز .مراد از
() 1
«استواء» بر ملـك نیـز در دست گـرفتـن ملـك و شـروع بـه تدبیر ملك است.
 -1المیــزان ج  ،19ص .240

وحـدت مـاده اولیّـه آفرینش جانداران
ّللاُ َخلَقَ ُك َّل دابَّ ٍة ِم ْن ماءٍ /45( » ! ...نور)
« َو ه
« و خــدا همه جنبنـدگان را از آبى آفریده » ! ...
او تمامى جانداران را از آبى خلق مىكند و در عین حال وضع هر حیوانى با حیوان
دیگر مختلف است ،بعضىها با شكم راه مىروند ،مانند مارها و كرمها و بعضى دیگر با دو
پا راه مىروند مانند آدمیان و مرغان و بعضى دیگر با چهار پا راه مىروند چون چهارپایان
و درندگان و ا گر به ذكر این سه نوع اكتفا كرد براى اختصار بود و غرض هـم با ذكــر
همینهـا تـأمیـن مىشـد (و گـرنـه اختـالف از حـد شمـار بیــرون است).
جمله « یَ ْخلُ ُق ما یَشا ُء ! » تعلیل همین اختالفى است كه در جانداران گذشت كه چرا
با یك ماده این همه اختالف پدید آمد ،مىفرماید :كه امر این اختالف بسته به مشیت خداست
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و بس ،او اختیار دارد و مىتواند فیض خود را عمومیهت دهد تا مانند نور عام و رحمــت
عــامــه همــه خلــق از آن بهرهمند شوند و مىتواند كه آن را به بعضى از خالیق خود
اختصاص دهد ،تــا چــون نور خاص و رحمت خاصه ،بعضى افراد از آن بـهـرهمـند
() 1
شـــونـد.
 -1المیـــزان ج  ،29ص .199
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فصل دهم
قـانـون خلـقـت
نظـام عمومى جهان و قانون ثابت در آن
ض َو ْ
هار َو...الَیا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم یَـ ْعـ ِقـلُـونَ !»
سموا ِ
ق ال َّ
اخ ِت ِ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
« ا َِّن فى خ َْل ِ
( / 164بـقــره)
این اجرام زمینى و آسمانى كه از نظر حجم و كوچكى و بزرگى و هم دورى و
نزدیكى مختلفند .عالمى كه با همه وسعتش هر ناحیهاش در ناحیه دیگر اثر مىگذارد و هر
جزءاش در هر كجا كه واقع شده باشد از آثارى كه سایر اجزاء در آن دارند متأثر مىشود،
جاذبه عمومىاش یكدیگر را به هم متصل مىكند ،نورش و حرارتش همچنین و با این
تـأثیـر و تـأثـر سنهت حـركــت عمـومى و زمـان عمـومى را به جریان مىاندازد.
و این نظام عمومى و دایم و تحت قانونى ثابت است و حتى قانون نسبیهت عمومى هم
كه قوانین حركت عمومى در عالم جسمانى را محكوم به دگرگونگى مىداند ،نمىتواند از
اعتراف به این كه خودش هم محكوم قانون دیگرى است ،خوددارى كند ،قانونى ثابت در
تغییــر و تحــول (یعنـى تغییـر و تحـول در آن قــانـون ثــابـت و دایمى مىباشد).
و از سوى دیگر این حركت و تحول عمومى ،در هر جزء از اجزاء عالم به
صورتى خاص به خود ،دیده مىشود .در بین كره آفتاب و سایر كراتى كه جزو خانواده این
منظومهاند ،به یك صورت است و هر چه پایینتر مىآید ،دایرهاش تنگتر مىگردد ،تا در
زمین ما در دایرهاى تنگتر ،نظامى دیگر به خود مىگیرد ،حوادث خاص بدان و جرم ماه
كه باز مختص بدان است و شب و روز و وزش بادها و حركت ابـرها و ریزش بارانها در
تحت آن نظام اداره مىشود.
باز این دایره نسبت به موجوداتى كه در زمین پدید مىآیند ،تنگتر مىشود و در آن
دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر تركیبات درست مىشود و باز این دایره در
خصوص یك یك انواع نباتات و حیوانات و معادن و سایر تركیبات تنگتر مىشود تا آن كه
نوبت به عناصر غیرمركب برسد و باز به ذرات و اجزاء ذرات و در آخر به آخرین جزئى
كه تا كنون علم بشر بدان دست یافته برسد ،یعنى الكترون و پروتون ،كه تازه در آن ذره
خرد ،نظامى نظیر نظام در منظومه شمسى مىبینیم ،هستهاى در مركز قرار دارد و
اجرامى دیگر دور آن هسته مىگردند ،آن چنان كه ستارگان به دور خورشید در مدار معین
مىگردند و در فلكى حساب شده ،شنا مىكنند.
انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یك از این عوالم را زیر نظر
بگیرد ،مىبیند كه نظامى است دقیق و عجیب و داراى تحوالت و دگرگونگىهایى
مخصوص به خود ،دگرگونگىهایى كه اگر نبود ،اصل آن عالم پاى بر جاى نمىماند و از
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هم پاشیده مىشد ،دگرگونگىهایى كه سنهت الهى با آن زنده مىماند ،سنتى كه عجایبش تمام
شدنى نیست و پاى خرد به كرانهاش نمىرسد.
اگر از خردترین موجودش چون مولكول شروع كنى تا برسى به منظومه شمسى و
كهكشانها بیش از یك عالم و یك نظام نمىبینى و اگر از باال شروع كنى و در آخر ذرهاى از
آن را تجزیه كنى ،تا به مولكول برسى ،باز مىبینى از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن
تدبیر متصل چیزى كم نشده ،با این كه هیچ دوتا دوتا از این موجودات را مثل هم نمىبینى.
پس روبرهم عالم یك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متصل است و تمــامى اجــزایش
مسخــر بــراى یك نظــام است ،هر چند كه اجزایش بسیار و احـكامش مـختلــف استَ « ،و
ى و قیــوم متـواضـع شـود !
عنَـ ِ
َ
ى ْالقَی ِ
ُّوم  -و چهـرههـا در مقـابـل خــداى حــ ه
ت ْال ُـو ُجـوهُ ِل ْل َحـ ِ ه
( )1
» ( / 111طه)
 -1المیـــزان ج  ،2ص .347

قـانـون علیّـت و تـأثیـر و تـأثـر در اجـزاى عـالم
ش ْىءٍ ! » ( / 102انعام)
«  ...الآ اِلهَ ِااله ُه َو خ ِل ُق ُك ِهل َ
تمامى اجزاى عالم با همه اختالفى كه در هویهتها و انواع آن هست هر یك در نظام
عمومى فعلى و اثرى دارد و از نظام آثارى را تحمل مىكند و با این تأثیر و تأثر و فعل و
انفعال التیام و ارتباطى كه در سرتاسر نظام حكمفرماست به وجود مىآید و این همان قانون
علیهت عمومى در اجزاى عالم است .قرآن كریم نیز آن قانون را تصدیق و امضاء كرده و به
همین قانون در مسأله وجود صانع و توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش استدالل كرده
و اگر این قانون صحیح نبود و عقل و تجربه ما در تشخیص آن به خطا رفته بود استدالل به
آن صحیح نبود .خداى سبحان در موارد بسیارى از كالم خود از طریق صفات علیاى خود
معلولها و آثار آن صفات را اثبات كرده است .قرآن نیز مسأله حكمفرما بودن قانون علت و
معلول را در سراسر عالم هستى قبول داشته و تصدیق دارد كه بــراى هــر چیــزى و
بــراى عــوارض هر چیــزى و بــراى هر حادثهاى از حوادث علتى یا عللى كه وجود آن را
اقتضا مىكند و با فــرض نبــودن آن وجودش ممتنع است ،این آن چیزى است كه بدون
( )1
تردید هر كسى در اولین برخورد و دقت در آیات فوق مىفهمد.
 -1المیزان ج  ،14ص .135

ارتباط قانون علیّت با مشیّت الهى
ــو اَنَّنــآ ن َّ
َــز ْلنــا اِلَ ْی ِهـ ُم ْال َمآلئِ َكـةَ َو َكلَّ َم ُهـ ُم ْال َم ْـوتـى؟ » ( / 111انعـام)
« َو لَ ْ
گرچه نظام عالم خلقت با همه عرض عریضى كه دارد محكوم به قانون علت و
معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد ،لكن این علل و اسباب خود محتاج به
خداى تعالى هستند و از ناحیه خود استقالل ندارند و خـالصه خـداوند با اجراى این نظــام
دستبنــد بــه دست خــود نــزده ،علــل و اسبــاب وقتى اثر خود را مىكنند كه خداوند
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( )1

 -1المیــــــــــــــــزان ج  ،14ص .176

قانون علیّت تامه
سقُـوا فیها / 16( » ! ...اسراء)
« َو اِذا ا َ َردْنــا ا َ ْن نُ ْه ِل َ
ـریَـةً ا َ َم ْ
ـك قَ ْ
ـرفیهـا فَفَ َ
ـرنـا ُمتْ َ
شكى نیست كه قانون علیهت و معلولیهت قانونى است ثابت و غیر قابل انكار و هر
موجود ممكنى معلول خداىسبحان است ،حال یا بدون واسطه و یا با چند واسطه و نیز شكى
نیست در این كه وقتى معلول به علت تا همهاش منسوب شود از ناحیه آن علهت داراى
ضرورت و وجوب خواهد بود (هر چند از ناحیه خودش نسبت امكان را داراست ).چون
هیچ موجودى تا واجب نشود موجود نمىگردد و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهیم و با
آن مقایسه نكنیم جز امكان نسبت دیگرى ندارد ،حال چه این كه خودش فى نفسه و بدون
مقایسه به چیزى لحاظ شود ،مانند ماهیتههاى ممكنه و یا آن كه به بعضى از اجــزاى علتش
هم مقــایســه بشــود ،در هر حال ممكن است ،زیرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشــده
وجــودش واجـب نمىگــردد و اگر فــرضـا موجود شود قطعــا اجــزاى علتـش تمــام و
خــالصــه علهتش علــت تا همه شده و این خالف فــرض است.
و از آن جا كه ضرورت و وجوب عبارت از متعین شدن یكى از دو طرف امكان
است ناگریز ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضایى است
عمــومى از خــداىتعالى ،چون ممكنات این ضرورت را از ناحیه انتساب به خداىتعالى به
خود گرفتهاند كه به خاطر آن انتساب هر یك در طرف خود وجود پیدا كــردهانــد ،پس
ضــرورت خوابیده بر روى سلسلــه ممكنات یك قضاء عمومى الهى است و ضرورت
مخصوص به یك یك موجودات قضــاء خصــوصى اوست ،چون گفتیـم مقصــود از قضــاء
تـعیین یكــى از دو طـرف امكــان و ابهــام و تــردد است.
و از همین جا معلوم مىشود كه صفت قضاء كه خود یكى از صفات خداوندى است
یكــى از صفــات فعلیــه اوســت نــه ذاتیهــهاش ،چــون گفتیــم از افعــال او (مــوجــودات) و
( )1
بــه لحــاظ انتسـابــش بــه او كــه علت تا همه است انتزاع مىگردد.
 -1المیـــزان ج  ،25ص .129
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