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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىبگیرد و یا 

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد 

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 

ال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعم

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6صفحه:                                                                                              مقدمه مولف:

 نظام آفرینش:  پنجم کتاب

 آیات آلهی در آفرینشبخش اول: 
                                                  

 8       آیــات الهــى و تنــوع  آن -فصل اول 
          چیست؟آیت 

       تنوع آیات و رابطه آن با درجات فهم افراد

       آیـات جهـــان آفـرینـــش و نظــــام آن

       تفكــر، تعقـل و تـذكــر در آیــات الهــى

        آفرینش و تنوع آیات الهىتنوع نظام

 15       در شب و روزآیات الهى -فصل دوم 
        ف شـب و روزآیــات الهــى در اختال

        اختـالف منظـم در آیـات شب  و روز

       آیت خـواب شبانه و فـعالیت روزانه

 18     آیات  الهى در طبیعت و عوامل طبیعى -فصل سوم 
         آیــــات تحـــــــول در زمیـــــــن

        ارائه آیات الهى و نزول رزق از سماء

       كـشتى در دریـا وجـود دارد؟ چـه آیـاتى در حـركـت

       چه آیاتى در حـركـت بـاد و جریان هـوا وجـود دارد؟

        قـوانین پـرواز به عنـوان آیات الهى

        دعـوت به تـفكر در  قـوانـین پـرواز

        چه آیاتى در نزول باران وجود دارد؟

         آیــت اخــتـالف رنــــگ و زبـــان

        هــاى طبیعتآیت دگرگونى در رنگ

        آیت قیـام و ثبـوت آسمــان و زمین

 25      آیات الـهى در وجـود انسان -فصل چهارم 
        آیـات ربـوبـیت الهـى در زمیـن و در انـسان

       آیت آفرینش انسان از خاك و مراتب تكون آن

     گان و نظام آن وجود دارد؟چه آیاتى در آفرینش انسان و سایر جنبند
 

                نظام آفرینش جهان -بخش دوم 
 

 30      نظام عمومى و نظام خصوصى -فصل اول 
         مكتب توحیــد و  نظـــام آفرینـش

         آفریننــده واحـد نظــام  آفرینــش

         نـظــام عـمـومــى آفـــریـنــــش

        در اجرام و در ذرات هـاى  خصوصــىنظام

         هـــاتحــول و دگـرگونـى در نظام

        وحدت و هماهنگى در نظام آفرینش

        وحـدت نظـام انسـان و نظـام جهان
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   36    نظام آفرینش و آفریننده جهان -فصل دوم 
        نظام حق و چگونگى حق بودن الهى

         خلقـــــــتمفهـــــوم حـــــق در 

        علم به كیفیت آفرینش و هدف در آن

       وحــــدت در كـثـــرت و كـثـــرت خـــواص و آثـــار طـبـیـعــى

      تعالـــىاستنــاد خلقــت اولیـه و تداوم و بقــاى اشیــاء به خـداى

     الهىآن با والیت و شفاعتها و زمین و رابطهو تدبیر آسمانآفرینش
  

  43           نظام ازواج -بخش سوم      
 

      نظام ازواج در طبیعت -فصل اول 
       خلقـت ازواج و نظـام  جارى در كل موجودات عالم

       نحـوه آفرینـش  آسمـان و زمیـن و خـلقـت ازواج

       تـوسعه آسمان و گستـرش زمیـن و خلقـت ازواج

      زمین، انتشــار جنبندگان و رویـش ازواجها و حفاظ آسمان

      بناى آسمان و گسترش زمین و رویش ازواج و عوامل حیات

       خـلـق ازواج و تـأمـیـــن وسـایـل حـمـل و حـركت انـسان

         آیـــــت رویــــش ازواج نـیكــو

     رویش گیاهنظام ازواج و تلقیح در گیاهان و تأثیر باران و نیروى ثقل در 

        ها و ثمراتتكّون ازواج مختلف میوه

        اثـر خاك در رشد گیاه و ازواج نبات

 50        ازواج انـسان -فصل دوم 
        آفـریـنش زوج انـسـان و آرام دل او

       نعمـت آفـرینش زوج بـراى انسـان و تـشكیل خـانـواده

      تولید رحمت و محبت آیت خلق زوج براى انسان و عوامل

      هاخلـق زوج انسـان و انـزال ازواج چهارپایان و تكثیر آن
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 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 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

فته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع در نظر گر    

رسید. در قطع جیبی نیز  22های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

جلد  77چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 آیات الهی در آفرینش      
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 فصل اول

 
 آیات الهى و تنوع آن

  

 

 آیت چیست؟

 

 «!...  جاثیه(/6« )تِْلَک ایاُت ّللّاِ نَتْلُوها َعلَْیَک بِاْلَحّقِ
   

هاى داراى داللت است. پس آیات جمع آیه است و به معناى عالمت «آیات»كلمه 

كه كند بر ایناى كه با وجود خارجى خود داللت مىكونیه خدا عبارت است از امور كونیه

تعالى در خلقت عالم یگانه است و شریكى در این كار ندارد و متصف است بـه صفـات خداى

. ایمان به این آیات معنایش ایمان داشتن به داللت كمـالیه و منـزه است از هر نقص و حاجت

ها بر هستى خداست، كه الزمه داشتن چـنین ایمانى، ایمان داشتن به خدا بر طبق داللت آن

 این ادله است، نه خدایى كـه ایـن ادلـه بر آن داللت نكند.

ى هستند، اند كه بیانگر آیات تكوینآیات قرآن كریم نیز از این جهت آیات نامیده شده

اى كه گفتیم بر هستى و صفات خدا داللت دارند و یا از این جهت آیات نامیده آیات تكوینى

باشند، احكامى كه اند كه بیانگر معارف اعتقادى و یا احكام عملى و یا احكام اخالقى مىشده

د، چون ها عمل كننخواهد كه به آنكند و از بندگانش مىپسندد و بدان امر مىخدا آن را مى

مضامین آن آیات بر آن احكام داللت دارد كه از ناحیه خدا نازل شده است و ایمان به این 

ها نیز تعالى است، كه قهرآ مالزم با ایمان به مدلول آنها بر خداىآیات ایمان به داللت آن

 هست.

 نامند كه اگر از قبیل مرده زنده كردن و امثالمعجزات را نیز از این رو آیات مى

ها و یا خود آن باشد، آیات كونیه است و همان داللت كونیه را دارد و اگر از قبیل پیشگویى

 ها نیز به داللت آیات كونیه خواهد بود،قرآن كریم باشد، كه برگشت داللت آن

  (1)تعالى و صفات او.كند بر هستى خداىچـون با هستى خـود داللت مى
 .259، ص 35الـمیــــزان  ج  -  1

  

  
 

 تنوع آیات و رابطه آن با درجات فهم افراد

 

 / جاثیه(  5تا  3)!« الَیــاٍت ِلْلُمــْؤِمنیَن ... آیــاٌت ِلقَــْوٍم یُـوقِنُـوَن...آیـاٌت ِلقَـْوٍم یَْعِقلُـوَن » ... 
  

 هاست براى مردم با ایمان.ها و زمین آیتبه درستى كه در آسمان -

هاست براى كند، آیتجنبندگانى كه همواره منتشر مىو نیز در خلقت خودتان و  -

 مردمى كه اهل یقین باشند.

ها هست كند و... آیتو نیز در اختالف شب و روز و رزقى كه از آسمان نازل مى -
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 كنند. براى مردمى كه تعقل مى

 ها به قـومى اختصـاص داده شده :بینیم هـر دسته از آندر این آیات مى

ه مؤمنیــن، یـك دستــه بـه قومــى كــه اهل یقیننــد، دسته دیگــر به یـك دستــه بـ

 كنند.قومــى كه تعقــل  مى

شاید وجهش این باشد كه آیت احیاى زندگانى به داللتى ساده و همه كس فهم  - 1

كه خودش خود را ایجاد نكرده و به طور اتفاق و تصادفى هم پیدا نشده، كند بر اینداللت مى

ها را پدید آورده، آثار و اى ایجاد كرده و به دنبالش آثار و افعال آنآن را پدید آورنده بلكه

ها، خالق همه عالم و افعالى كه این نظام مشهود از آن آثار پدید آمده است. پس خالق آسمان

هاى با ایمان هم همین فهمد و انسانرب همه است. و انسان این معنى را با فهم ساده خود مى

 شوند.فهمند و از آن منتفع مىرا مى

ولى این معنا را كه خالق انسان و سایر جنبدنگان داراى حیات و شعور،  - 2

خداست، از این جهت كه ارواح و نفوس موجودات زنده با شعور از عالمى وراى عالم ماده 

عنا را به گذاریم، قرآن كریم كمال ادراك و مشاهده این ماست، كه نامش را عالم ملكوت مى

 ها.هاى ساده آناهل یقین مختص دانسته، نه به عموم مردم و فهم

كند و چرخاندن هایى كه زمین را زنده مىو اما آیت اختالف لیل و نهار و باران - 3

هاست و فواید جا كه انواع مختلف و جهات متعدد دارد و مرتبط با زمین و زمینىبادها از آن

ها محتاج به تعقل فكرى و دار و بسیار است، كه درك همه آنشمار و منافعى دامنهبى

تفضیلى و عمیق است و فهم ساده عموم از درك آن عاجز است، لذا درك آن را به قومى كه 

جا كه تنها كه آیات نامبرده براى همه آیتند لكن از آنتعقل كنند اختصاص داد، گو این

شوند، بدین جهت آیات را به ایشان مى مندها بهرهدانشمندان و صاحبان تعقل از آن

 اختصاص داد.

ـ یقین  یُوقِنُونَ بینیم كه از این طبقه گاهى تعبیر فرموده به قومى كه )در این میان مى

كنند،( و از تعبد مردم كه با فهم ساده ـ تعقل مى یَْعِقلُونَ كنند،( و گاهى به قومى كه )پیدا مى

 برند، تعبیر فرمود به مؤمنین.خود پى به حقیقت مى

شود كه مراد به ایمان اصل آن است، كه آیاتش ساده اختالف تعبیر فهمیده مىاز این

و بسیط است و چون به دست آمدنش تدریجى نیست، از دارندگان آن تعبیر به وصف كرد به 

كه خاطر اینها و بهایمان اهل یقین و عقل، كه به خاطر دقت آیات آن و بلندى افق آنخالف 

( یُوقِنُون یایَْعِقلُوَن آید، از دارندگانش تعبیر به مضارع )خرده خرده و به تدریج به دست مى

   (1)كرد كه داللت بر استمرار تجددى دارد. 
 .256، ص 35الـمیــــــــــــــزان  ج  -1

   

 آیات جهان آفرینش و نظام آن
  

 / جاثیه(  3« )اِنَّ فِى الـسَّمـواِت َو االَْرِض الَیـاٍت ِلـْلـُمـْؤِمنیـَن!» 
 

ها )آیات( هست، این است كه ها و زمین عالمتدر آسمان -كه فرمود مراد از این

كــه نه این كنند،ها هستند كه بر هستى پدید آورنده خود داللت مىاصال آسمان و زمین آیت

 ها و زمین قــرار داشتــه باشنـد.ها چیز دیگرى باشنــد و در ظرف آسمانآیت

دلیل گفتار ما این است كه تعبیرات قرآن كریم از این معنا مختلف است. گاهى 

فرماید: در فالن چیز آیت هست. و گاهى هم فرماید: فالن چیز آیت است. و گاهى مىمى
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 ن چیز آیت هست.  فرماید: در خلقت فالمى

 هاست.ها و زمین و اختالف شب و روز آیتبه درستى كه در خلقت آسمان -

 ها.ها و زمین دانسته، نه در خلقت آندر آیه مورد بحث آیت را در خود آسمان

 یــك جــا هــم فــرمــوده :

 ها و زمین است.و یكى از آیات او آفرینش آسمان -

شود، معناى یار است. از همین اختالف استفاده مىنظایر این اختالف تعبیر بس

 كــه چیــزى باشـد كه در آن آیــت باشد، این اسـت كه خود آن چیــز آیــت باشــد.این

در »فرمود: كه از اختالف تعبیر دیگرى كه در آیات باال بود و در یكى مىهمچنان

شـود استفاده مى «ها و زمین،در خلقت آسمان»فرمود: و در دیگرى مى« ها و زمین،آسمان

 ها و زمین است، نه چـیز دیگر.ها و زمین خود آسمانمـراد از خلـقت آسمـان

كه خودش آیت است؟ ها و زمین را ظرف آیت دانسته، با اینحال باید دید چرا آسمان

است ها و زمین مختلف است كه بفهماند جهات وجود آسمانبدان عنایتگوییم: اینمىدر پاسخ

ها و زمین در نظر ها خود آیتى است از آیات و اگر خود آسمانو هر جهت از جهات آن

بینیم ها را یك آیت بگیریم، در حالى كه مىاى جز این نبود كه همه آنشد، چارهگرفته مى

ْرِض ایاٌت ِلْلُموقِنینَ » ها شمرده و فرموده: مثال زمین به تنهایى را آیت ََ مین ـ در ز َو ِفى ااْل

فرمود: زمین شد باید مىو اگر خود زمین درنظر گرفته مى« ها هست براى اهل یقین!آیت

فهمانید كه در هستى شد و دیگر نمىآیتى است براى اهل یقین. و آن وقت منظور فوت مى

 زمین جهاتى است كه هر یك از آن جهـات به تنهـایى آیتـى است مستقل.

ْرِض...،اِنَّ » كه فرمود: پس معناى این ََ این است كه براى  « فِى السَّمواِت َو ااْل

كه آفریدگار و مدبرش ها و زمین جهاتى است كه هر جهتش داللت دارد بر اینوجود آسمان

 تنها خداست و شریكى براى او نیست.

اش به پدید آورنده و با عظمت خلقتش و ها و زمین با حاجت ذاتىكه آسمانبراى این

انگیز آن به یكدیگر شمار و هولكیبش و اتصالى كه در وجود اجزاى بىنظیر بودن تربى

هاى جزئى و مخصوص به یك یك مـوجـودات تحت نظـام است و ارتباط و اندراجى كه نظام

كه خالقى یكتا دارد و همان عـمومى و كلى حاكـم بر كـل عالم دارد، همـه داللت دارد بر این

آمد. و اگر مدبرش اى نبود، پدید نمىاى این عالم پدید آورندهخالق یكتا مدبر آن است. اگر بر

   (1) گشت.شد و تدبیر مختلف مىهاى جزئى آن با یكدیگر متناقض مىیكتا نبود، نظام
 .252، ص 35الـمیــــــــــــــزان  ج  -1

 

   

 تفكر، تعقل و تذكر در آیات الهى

  
یَتَفَكَُّروَن... اِنَّ فى ذِلَک الَیاٍت ِلقَْوٍم یَْعِقلُوَن... اِنَّ فى ذِلَک الَیَةً ِلقَْوٍم اِنَّ فى ذِلَک الَیَةً ِلقَْوٍم »

 نحل(/12تا  11« )یَذَّكَُّروَن!

این سه قسم احتجاج است كه یكى به مردم متفكر و یكى به اشخاص متعقل و سومى 

اوست كه از »اول در آیه: بـه افراد متذكر نسبت داده شـده است.  جهتش این است كه حجت 

 آسمان آبى نازل كرده كه نوشیدنى شماست و از آن ... كه در این براى

 اى تركیب یافته كه دراز مقدمات ساده «هاست،گروهى كه اندیشه كنند عبرت

استفاده و نتیجه گرفتن از آن صرف تفكر كافى است، ولى دومى مركب از مقدمات علمى 
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ندیشمندانى كه از اوضاع اجرام آسمانى و اسرار زمینى با است كه فهم آن جز براى ا

گیرد كه حركات و انـتـقـاالت اجـرام خبرند، میسر نیست و تنها كسى از آن حجت نتیجه مى

 دانـد :آسمـانـى و آثـار آن حــركـات را مـى

شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشید و ماه و ستارگان به فرمان وى » 

 «هاست!درند، كه در این براى گروهى كه تعقل كنند، عبرتبه خدمت 

توانند سومى هم مركب از مقدماتى كلى و فلسفى است كه تنها كسانى از آن مى

نتیجـه را گـرفته، با آن وحدانیت خدا را در ربوبیت اثبات كنند كه متذكر احكام كلى وجود 

است البد و ناچار احتیاج به ماده دارد باشند. مثال بدانند كه عالمى كه همواره در دگرگونى 

گردد، و بداند كه واجب است، و بداند تمامى مواد آن به یك ماده عمومى و متشابه منتهى مى

تمامى اختالفاتى كه در مواد هست باید منتهى به غیر ماده شود، عامل دیگرى الزم است كه 

چه برایتان در زمین آفریده و و نیز آن» این ماده عمومى را به هزاران صورت در آورد : 

 (1)« هاست!هاى آن مختلف است كه در این براى گروهى كه اندرز پذیرند، عبرترنگ
 .127، ص 14المیزان ج   -1

  

 

 تنـوع نظام آفرینش و تنـوع آیات الهى

  
ِ َو النَّوى یُْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَمیهِِت َو »  َ فاِلُق اْلَحبه !اِنَّ ّللاه  99تا  95« )ُمْخِرُج اْلَمیهِِت ِمَن اْلَحــىهِ

 انـعام( /

شكافد و از آن دو، گیاه و هاى نبات و هسته را مىاین خداى سبحان است كه دانه -  

دهد. اوست كه زنده را از ها روزى مىهاى آنها و میوهرویاند و مردم را با دانهدرخت مى

ُ فَأَنهى تُْؤفَُكوَن!: سازدمرده و مرده را از زنده خارج مى    ذِلُكُم ّللاه

 «فاِلُق ااِلْصباحِ َو َجعََل الَّْیَل َسَكنآ!» -

چنین حركت ماه و چون در شكافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و هم

خورشید را باعث پدید آمدن شب و روز و ماه و سال قرار دادن، تقدیر عجیبى به كار رفته 

و در نتیجه این تقدیر، انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن زندگى او شده است، لذا در 

تعالى آن عزیز مقتدرى است و فهمانید كه خداى ُر اْلعَزیِز اْلَحكیِم!ذِلَک تَْقدیذیل آیه فرمود: 

تواند كوچكترین اثرى در تباه ساختن تدبیر او كه هیچ قدرتى بر قدرت او غالب نیامده و نمى

تعالى آن دانایى است كه به كوچكترین چیزى از مصالح مملكت خود داشته باشد. و نیز خداى

 جاهل نیست.

 !«الَّذى َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بِها فى ُظلُمِت اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر...  َو ُهوَ »  -

اوست كه ستارگان را براى شما پدید كرد، تا بدان در ظلمات خشكى و دریا راه  -

 یابید... !

ْلنَـا ااْلیـِت ِلـقَْوٍم یَـْعلَـُموَن!» -  «قَْد فَـصَّ

مراد از تفصیل آیات، یا تفصیل به حسب تكوین و خلقت است و یا تفصیل به  -

كه غایت و نتیجه خلقت و به گردش در آوردن اجرام آسمانى حسب بیان لفظى است. و این

اش در نشئه دنیا قرار داده، با را در تحت جاذبه عمومى، مصالح انسان و سعادت زندگى

مراد از اراده الهیه باشد، منافى نیست، چون جهات قضیه  ها مستقالكه خلقت یك یك آناین

مختلف است و تحقق بعضى از جهات منافات با تحقق جهات دیگر ندارد و ارتباط و اتصالى 
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یــك اجــزاء به اراده مستقــل به كه در سرتاسر اجزاى عالم است، مانع از این نیست كه یــك

 وجــود آمـــده بـاشنــد.

 !«لَّذى اَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َو ُمْستَْوَدٌع َو ُهَو ا» -

این است كه  «َو ُهَو الَّذى اَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة،»كه فرمود: ظاهرآ مراد از این

نسل حاضر بشر با همه انتشار و كثرتى كه دارد، منتهى به یك نفر است و آن آدم است كه 

 را مبدأ نسل بشر فعلى دانسته است. قرآن كریم او

مراد به مستقر، آن افرادى است كه دوران سیر در اصالب را طى كرده و متولد 

« زمین قرارگاه نوع بشر است، - َو لَُكْم ِفى االَْرِض ُمْستَقَرٌّ » شده و در زمین به مقتضاى آیه 

در اصالب را تمام مستقر گشته است. مراد به مستودع، آن افرادى است كه هنوز سیر 

 نكـرده و به دنیـا نیامده و بعدآ متولد خواهند شد.

پروردگار متعال آن كسى است كه شما نوع بشر را  -معناى آیه شریفه این است كه 

از یك فرد ایجاد كرده و زمین را تا مدت معینى به دست شما آباد نموده است و این زمین تا 

ید، مشغول به شما و در دست شماست. و پیوسته ازمانى كه شما نسل بشر منقرض نشده

بعضى از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضى دیگر مستودع در اصالب و ارحام و در 

 حال به وجود آمدن در آنند.

ـذى اَْنــَزَل ِمــَن السَّمــآِء مــآًء فَــأَْخــَرْجنــا بِه نَبــاَت ُكــّلِ َشْىٍء!» -  «َو ُهــَو الَـّ

رویانیم و فرستیم گیاهان را مىاین است كه ما به وسیله آبى كه از آسمان مىمراد 

ى كه در روئیدنى هاست به ظهور در آورده و گیاهان و درختان و آدمیان و سـایر آن قوه نموه

 دهیم.انـواع حیوانات را نمو مى

 تعالى در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایى را كه به دست قدرت خودخداى

ها نظر كرده و آفریده، خاطرنشان ساخته تا آنان كه داراى عقل و بصیرتند، در خلقت آن

ها امورى هستند مربوط به زمین، تعالى راه یابند. بعضى از آنبدین وسیله به توحید خداى

هاى درختان و امثال آن و بعضى دیگر امورى هستند هاى گیاهان و هستهمانند شكافتن دانه

سمان مانند پدید آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان. و مربوط به آ

كه تمامى افراد بشر از یك فرد منشعب شده، برخى دیگر مربوط به خود آدمى است و این

بعضى از آنان مستقر و برخى دیگر مستودعند. بعضى دیگر امورى هستند مربوط به همه 

ها و حیوانات و مان و فراهم ساختن غذا براى نباتات و میوهها و آن فرستادن باران از آسآن

 آدمیان و رویانیدن اشیایى كه قوه در بدن دارند، مانند گیاه و حیوان و انسان است.

تعالى در این آیه ستارگان را آیتى مخصوص مردم دانا و انشاء نفوس بشرى خداى

ها را آیتى مخصوص به مردم با را آیتى مخصوص به مردمان فقیه و تدبیر نظام روییدنى

ایمان شمرده است و این به خاطر مناسبتى است كه در میان بوده است، مثال نظر در تدبیر 

نظام را از این جهت به مردم با ایمان اختصاص داد كه تفكر در آن احتیاج به درس خواندن 

و از دقتى كه در آن تواند، در آن نظر كرده و مؤنه علمى ندارد، بلكه هر فهم عادى نیز مى

اش به نور ایمان كه همین مقدار فهم عوامىبه كار رفته پى به صانع آن ببرد، به شرط این

روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نكرده باشد. به خالف نظر در 

برد، تواند از آن سر درآورده و به دقایق آن پى بستارگان و اوضاع آسمان كه هر كسى نمى

چنین سر بلكه به دانشمندانى مخصوص است كه تا حدى آشنایى به دست آورده بــاشنــد. هم

در آوردن از خصــوصیــات نفــس و اســرار خلقــت آن كه عالوه بر داشتن مؤنه علمى 

   (1) كافى محتاج است به مراقبت بـاطـن و تهــذیب نفــس.
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 فصل دوم
 

 آیات الهى در شب و روز
  

 

 آیـات  الـهى  در  اختالف  شب  و  روز

  
َّقُوَن!» ُ فِى السَّمواِت َو االَْرِض الَیاٍت ِلقَْوٍم یَت  « اِنَّ فِى اْختِالِف اللَّْیِل َو النَّهاِر َو ما َخلََق ّللاه

 /یونس( 6)
  

است و معنى خلف در اصل این است كه چیزى به  «َخْلف»ظاهراً اختالف از ماده 

دنبال چیز دیگر قرار گیرد. بعدها این سخن گسترش بیشترى پیدا كرده و در هر موردى كه 

 دو چیز با یكدیگر مغایرت داشته باشند، استعمال شده است.

آیند، مراد از اختالف لیل و نهار، یا این است كه هر كدام پشت سر دیگرى در مى

شود. و یا آیند كه هفته و ماه و سال ترسیم مىمین كه شب و روز پشت سر هم در مىیعنى ه

مراد، اختالف شب و روز است در اغلب مناطق مسكونى زمین كه در اعتدال ربیعى شب و 

كند به زیاد شدن و هر روز از گاه در مناطق شمالى روز شروع مىروز مساوى اند و آن

كند به كم شدن تا به اعتدال خریفى ل تابستان كه شروع مىشود تا اوروز پیش بیشتر مى

شود و بعدآ كم كم شب درازتر از برسد كه اول پاییز است و شب و روز باز مساوى مى

شود تا اول زمستان كه آخرین درجه درازى شب است و پس از آن بار دیگر روز روز مى

 رود تا به اعتدال ربیعى برسد.و شب به طرف تساوى مى

این جریان در مناطق شمالى زمین است. در مناطق جنوبى جریان درست بر خالف 

گیرد، یعنى درست به همان نسبت كه روز در یكى از دو منطقه شمال یا جنوب صورت مى

 شود.شود، در طرف دیگر شب بلند مىبلند مى

اختالف اولى شب و روز )یعنى پشت سر هم آمدن شب و روز،( كارهاى مردم 

كند، آن گاه سردى خورشید را بر زمین مسلط مى كند، زیرا خدا حرارتمىرا منظمزمین 

آورد و مردم را براى حركت زندگى دهد و باد را به وزش در مىظلمت را گسترش مى

ما خوابتـان را » -آورد گاه آنان را براى راحتى و آسایش گرد هم مىانگیزد و آنبرمى

 / نبأ( 11تا  9« )شش و روز را براى معاش قرار دادیم!سان پوبخش، شب را بهآرامش

اختالف دوم، یعنى اختالف بلندى و كوتاهى شب و روز، فصول چهارگانه سال را 

خدا »  فرماید:سازد. خدا مىدهد و كار روزى و قوت مردم را منظم مىتشكیل مى

طلبان در كسب وزىگیرى كرد كه رفصل( اندازه -هاى زمین را در چهار روز )دوره روزى

 / فصلت(  10« )اند!روزى با هم مساوى

چنین موجوداتى كه خدا در آسمان و زمین آفریده، حامل اختالف شب و روز و هم

نظام واحد و متقنى است و خدا به وسیله این نظام، كار موجودات ارضى و سماوى و به 
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طورى كه اجـزاى عالم را به بهترین ویژه عـالم انسانـى را با تـدبیر واحـدى انجـام داد، بـه 

شكل و صورتى كه به تصور در آید به هم پیوند داده و این كاشف از جنبه ربـوبیت خـداست 

   (1) دهد.كه هر چیـز و منجملـه انسـان را پرورش مى
 .22، ص 19الـمیــــــــزان  ج  -1

 
 

 اختالف منظم در آیات شب و روز

  
 / جاثیه(  5« )َواْختِالِف اللَّْیِل َو النَّهاِر... آیاُت ِلقَْوٍم یَْعِقلُوَن!» ... 

  
ها ایــن قبیل آیات جزو آیاتى هستنــد كه بین زمیــن و آسمان قــرار دارنــد. آسمان

خــود آیتى هستند. زمیــن هم خود آیتى است. و اختالف شب و روز آیتى اســت بیـــن 

 آسمــان.زمیــن و 

منظور از اختالف شب و روز، اختالف آن دو از نظر كوتاهى و بلندى است، 

اختالفى منظم كه از آغاز خلقتش تاكنون دگرگونى نیافته و به طور یكنواخت فصول 

چهارگانه بهار و تابستان و پاییز و زمستان را پدید آورده و این چهار فصل در هر ناحیه از 

بوده، اكنون نیز به همان صورت است و از این به بعد نیز به  زمین به هر صورتىنواحى

شود، اختالفى كه به آن وسیله خداى سبحان رزق اهل زمین را تدبیر همین منوال مكرر مى

َو قَدََّر فیهــا » دهــد، همچنــان كــه خــودش فــرمــود : نموده به ترتیبى صالح رشــدشان مى

و در زمین در چهار فصل قوت اهــل زمیــن را  -ِة اَیهاٍم َسواًء ِللسهائِلیَن اَْقــواتَها فــى اَْربَعَ 

 (1)/ فصلت(  10« )تـأمین كرده است هر كس به مقدار نیاز و حاجاتش.
 .255، ص 35الـمیــــــــزان  ج  -1

 

 

 آیت خـواب شبانه و فعالیت روزانـه
  

 «النَّهاِر َو ابْتِغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه اِنَّ فى ذِلَک الَیاٍت لِقَْوٍم یَْسَمعُوَن! َو ِمْن ایاتِِه َمناُمكُْم بِاللَّیِْل َو » 

   روم( /23) 
به معناى زیادتر از مقدار حاجت از هر چیز است و بر عطیه نیز  «فَْضل»كلمــه 

كنــد، زائــد بر مقدار حاجت خویش چه را عطا مىشـود، چون صاحب عطا آناطالق مى

طلب رزق « اِْبتِغاء فَْضل»است و مراد به ایــن كلمه در آیه شریفــه رزق است و معناى 

 است.

كه در اى خلق شده، كه او را وادار میكند به اینكه انسان داراى قواى فعالهدر این

جستجوى رزق باشد و حوائج زندگى خود را به خاطر بقاى خود تحصیل كند، از جاى 

كه به سوى استراحت و سكـون هدایت شده، تا به برخیزد و تالش روزى كند و نیز در این

كه كند و باز در اینوسیله آن خستگى تالش خود را برطرف نموده و تجدید و تجهیز قوا 

شب و روز را پشت سر هم قرار داده، تا خستگى هر روز را در شب همان روز برطرف 

كه براى پدید آمدن شب و روز اوضاعى در آسمان نسبت به زمین پدید سازد و باز در این

چه هاى سودمندى است براى كسى كه داراى گوشى شنوا باشد، در آنها و نشانهآمده، آیت
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   (1) نود تعقل كند و چون آن را حق دید پیروى نماید.شمى
 269، ص 31المیزان ج   -1
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 فصل سوم

 

 آیات الهى در طبیعت و عوامل طبیعى

  
 

 آیات تحول در زمین
  

 / فصلت( 39!« )َو ِمْن آیاتِه اَنََّک تََرى االَْرَض خاِشعَةً... »

به معناى اظهار ذلت است. منظور از اهتزاز زمین و ربوه آن، به  «خاِشعَة»كلمه 

 شوند.آورند و بلند مىحـركت درآمدنش به وسیله گـیاهانى است كه از آن سـر در مى

گیاهى زمین در اى تمثیلى به كار رفته، یعنى خشكى و بىدر این آیه شریفه استعاره

، به كسى تشبیه شده، كه قبال افتـاده حـال زمستان و سپس سرسبز شدن و باال آمدن گیاهانش

باریده و سپس هاى پاره و كهنـه بوده و خـوارى و ذلـت از سر و رویش مىو داراى لبـاس

هاى گرانبها بر تن هاى زندگیش را اصالح كرده و جامهبه مالى رسیده، كه همه نارسایى

و نعمـت از سـر و رویـش نموده و داراى نشاطى و تبخترى شده است، كه خـرمى و نـاز 

 هـویـداست.

 (1) و این آیه شریفه در مقام اثبات معاد و احتجاج بر آنست.
 .310، ص 34الـمیــــــــــــــزان  ج   -1 

 

 ارائه آیات الهى و نزول رزق از سماء

ُل لَُكْم ِمَن السَّماِء ِرْزقآ »  / مؤمن( 13!« )ُهَو الَّذى یُریُكْم ایاتِِه َو یُنَزهِ

تعالى در هایى است كه بر وحدانیت خداىجا عالئم و حجتدر این «آیات»مراد از 

چون مطلق است، هم شامل آیات تكوینى و  «آیات»كند. كلمه ربوبیت و الوهیت داللت مى

آیات و معجزاتى كه به بیند و همرا مىاالدراكى آنشود، كه هر انسان صحیحعالم مىدیدنى

 كردند.شود و هم براهینى كه انبیاِء از طریق وحى اقامه مىدست انبیاء جارى مى

معبودى  «ّللَاّ »و این جمله مشتمل است بر یك برهان، به این بیان كه اگر در واقع 

او كمال و سعادت آدمى باشد و نیز در پرستش او بر انسان واجب باشد،كه پرستش بوده 

ها را به سوى خود هدایت كند و دكه انسانكنتأمین شود،تمامیت و كمال تدبر او اقتضامى

كند و انبیاء و خوشبختانه آن خدایى كه آیات كونیه بر ربوبیت و الوهیت او داللت مى

 است. هللا سبحانكنند، رســوالن هم با دعوت خــود و معجزاتشان آن آیات را تأیید مى

ُل لَُكْم ِمَن السَّماِء ِرْزقآ،» جمله  تعالى ى دیگر بر یگانگى خداىهم، حجت «َو یُنَّزِ

فرماید رزق دادن به بندگان خود یكى از است و این حجت از جهت رزق اقامه شده، مى

 دانند كه رزق از ناحیه خداست.شئون ربـوبیت و الـوهیت اله است و چون همه مى

كنند و بعید نیست مراد از رزق، خود آن ارزاقى باشد كه مردم با آن ارتزاق مى

َو اِْن ِمْن »آیند: ز نازل شدن آن از آسمان این باشد كه ارزاق از غیب به شهود مىمراد ا
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لُهُ اِاله بِقَدٍَر َمْعلُوٍم  هایش كه خزینههیچ چیز نیست مگر آن -َشْىٍء اِاله ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَزهِ

 (1) / حجر( 21« )اى معین ! كنیم مگر به اندازهنـزد  مـاست و ما آن را نـازل نمى
 .184، ص 34الـمیــــــــــــــزان  ج   -1

 

  

 چه آیاتى در حركت كشتى در دریا وجود دارد؟

  
 / شورى(  32« )َو ِمْن ایاتِِها ْلَجواِر  فِى اْلبَْحِر َكاالَْعالِم ! »

اگر كشتى را به كوه تشبیه كرده به منظور افاده بزرگى آن بوده )همان طور كه در 

و یكى دیگــر » پیكر.( معناى آیه چنین است: پیكر یا غولهاى كوهگوییم كشتىمى فارسى هم

 «پیكـر جـارى در دریـاهـاست!هـاى كوهاز آیاتــش كشتى

اگر خدا بخواهد باد را كه وسیله اِْن یََشأْ یُْسِكِن الّریَح فَیَْظلَْلَن َرواِكَد َعلى َظْهِره ـ » -

 «ایستد!ها از حركت باز مىها در وسط اقیانوسنشاند و كشتىمىهاست فرو حركت كشتى

هاى جارى بر چه كه درباره كشتىدر آناِنَّ فى ذِلَک الَیاٍت ِلُكّلِ َصبّاٍر َشُكوٍر ـ » -

التجاره آنان را از ساحل این دریا به ساحل آن گرده دریا به وسیله بادها گفتیم كه مردم و مال

اتى است براى هر كسى كه نفس خود را از اشتغال به چیزهایى كه به برد، خود آیدریا مى

پردازد، چون تفكر در هاى خدا مىكند و به تفكر در نعمتخورد، حبس مىدردش نمى

 (1) «از مـصـادیـق شـكـر نـعـمـت است.هایـكـىنعمت
 99، ص 35الـمیـــــزان  ج   -1

  

 وجود  دارد؟ چه  آیاتى  در  حركت  باد و جریان  هوا 
  

یاِح آیاٌت ِلقَْوٍم یَْعِقلُونَ  َو تَْصریفِ »  / جاثیه( 5!«) الرهِ
  

یاحِ  تَْصریفِ »  یعنى گرداندن بادها از این سو بدان سو و فرستادنش از سویى  «الرهِ

به سوى دیگر، كه در همین گرداندن بادها فواید عمومى بسیار نهفته است. از همه فوائدش 

دادن ابرهاست به نقاط مختلف جهان و یكى دیگر تلقیح گیاهان و تر حركت عمومى

 هاى بد است.ها و بوىاش دفع عفونتسومى

 (1)شناسند.( این آیات را مردم دودزده شهرهاى بزرگ امروز بهتر مى) 
 .256، ص 35الـمیــــزان  ج  -1

  

 قوانین پرواز به عنوان آیات الهى
  

ُ اِنَّ فى ذِلــَک الَیاٍت اَلَــْم یََرْوا ِالَى  » ِ السَّماِء ما یُْمِسُكُهــنَّ ِاالَّ ّللاه راٍت فى َجــوه الطَّْیــِر ُمَسخَّ

 / نحل( 79« )ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن!
   

به معناى هواى دور زمین است و معناى آیه چنین است: كه آیا به  «َجوّ »كلمه 

گاه نگرنــد كه چگونــه در فضــاى دور و در جو آسمان مسخــر خدا هستند. آنمرغان نمى

ـهُ  ما »فرمایـد: نتیجه این نگریستن و تفكر را بیان نموده و مى  !« یُْمِسُكُهــنَّ اِالَّ اللـه
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سبب نگهدارى مرغان را در فضا منحصر به خود كرده تعالى جا خداىدر این

مرغان در فضا مؤثرند و از سوی دیگر  بینیم كه اسباب طبیعى نیز در پروازكه مىایـنبا

تعالى در كالم مجیدش ناموس علیت و معلولیت را تصدیق نموده، سببیت دانیم كه خداىمى

 ز مـرغان آن را انكـار كـرده است؟اسباب طبیعى را قبول دارد، پس چگونه در مسئله پروا

رسد و لكن باید دانست كه ایستادن و این سؤالى است كه در آیه شریفه به نظر مى

راه رفتن مرغان در فضا و سقوط نكردنشان به هر طورى كه باشد و مستند به هر سببى كه 

رار است اى كه میانه آن سبب و این سبب )پرواز( برقبوده باشد خودش و سببش و رابطه

تعالى و صنع او هستند، اوست كه وجود را بر طیر و بر سبب طیرانش همه مستند به خداى

و رابطه میان آن سبب و آن طیران افاضه فرموده، پس سببى كه وجود را به آن سبب افاضه 

اش و نزدیكش نیز باشد، پس سبب كرده، حقیقى است هر چند كه متوقف بر سبب طبیعى

هاى طبیعى نزدیكش تعالى است، هر چند موقوف بر سببمنحصرآ خداى حقیقى این موجود

 باشد.نیز مى

 ایــن است معنــاى توحید قــرآن و دلیــل بر آن جهت لفــظ آیاتى است نظیر آیه:

 اعراف( و آیه:/54« )كه مر او راست خلق و امر!باشآگاه -ااَل لَهُ اْلَخْلُق َواالَْمُر » 

« ِ ةَ ِِلّ  / بقره( و آیه: 165) «اش از خداست!به درستى كه نیرو همه - َجمیعــآ اَنَّاْلقُوَّ

ُ خاِلُق ُكّلِ َشْىٍء »   / زمر( و آیه: 62« )خدا آفریدگار هرچیز است. -ّللَاّ

 / بقره(  20«)ـ به درستى كه خدا بر هر چیز تواناست. اِنَّ ّللّاَ َعلى ُكّلِ َشْىٍء قَدیرٌ »
 

تر از ایستادن انسان در زمین نیست، آسمان در حقیقت عجیبپرواز مرغان در جو 

تعالى است. چیزى كه هست انسان نسبت به پس همه به طور مساوى منتهى به صنع خداى

اى چیزها انس و الفت گرفتــه و تا چشم گشوده آن را آن طور دیده و باعث شده كه پــاره

ود گردد و از دیدن آن دچار هیچ اش نسبت به آن خمقریحه جستجو و تحقیق و كنجاوى

چه كه مأنوس اوست، برخورد آن شگفتى نشود ولى همین انسان وقتى به چیزى مخالف آن

پندارد و قهرآ قریحه كنجكاویش بـه بحث و جستجو را امرى استثنایى و غیر عادى مى

 شود.انگیخته مى

و به سوى زمین كنند انسان همواره دیده كه اجسام سنگین همه به زمین تكیه مى

بیند كه چیز سنگینى به نام فالن گاه وقتى مىشوند، این تا بوده چنین دیده و آنجــذب مى

كند و جاذبه زمین با آن كارى ندارد مرغ این كلیت را نقض كرده و در فضا پرواز مى

نماید و تا روز به دست آوردن علتش تالش كند و شروع به بحث و جستجو مىتعجــب مى

اى از حق و حقیقــت هم دارد و همین خود باعــث شــده كه كنــد و البته بحث بهــرهمى

 دهــد.گونه امور را مواد احتجــاج خود قــرار مىقــرآن كریم هم این

معنایش این است كه در مسخر « اِنَّ فى ذِلَک الَیاٍت ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن،»كه فرمود: و این

هایى است براى مردمى كه ایمان بیاورند و چون مرغان در ن آیتبودن مرغان در جو آسما

است براى  «هایىآیت»تعالى فرمود باشند، لذا خداى «آیت»فضا یك حال ندارند تا یك 

 (1) مردمى كه ایمان بیاورند.
 .215، ص 24الـمیـــــــــزان  ج  -1
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 دعوت  بـه  تفكر  در  قوانین  پرواز
 

ْحمُن...!»  / ملك(  19«)اََو لَــْم یََرْوا اِلَى الطَّْیـِر فَْوقَُهْم صافهاٍت َو یَْقبِْضَن ما یُْمِسُكُهنَّ اِالَّ الرَّ
  

كه توجه مردم را به سوى پرواز طیــور و باز و بسته شدن منظور قرآن از این

جــز خــدا كســى طیـور را در  هــا در هــوا جلب كرده ایــن اســت كه بفهمنــدهــاى آنبــال

 دارد.فضـا نگـه نمـى

ها مستند به اسباب طبیعى است، كه ماندن طیور در فضا و ساقط نشدن آنگو این

هاى سنگین كه ماندن انسان در زمین هم همین طور است و ماندن و شنا كردن ماهىهمچنان

ور مستند به اسباب و علل وزن در روى آب نیز این طور است و همه امور طبیعى همین ط

شود و به همین جهت تعالى منتهى مىطبیعى است و لكن همه این علل طبیعى به خداى

صحیح است كه ماندن مرغان در هوا را به خدا نسبت دهیم. خواهى گفت: این اختصاص به 

 مرغان ندارد، چرا در آیه خصوص مرغان را نام برد؟

یعى براى همه شناخته شده نیست، مثل جوابش این است كه بعضى از اسباب طب

انگیز است و به ماندن مرغابى در فضا و آمد و شد كردن در هوا، كه در بدو نظر سؤال

فهماند سبب حقیقى و اعالى كند و مىمحض مشاهده آن، انسان را منتقل به خداى سبحان مى

طور نیستند، پیدایش مرغان خداست و پروازشان هم مستند به اوست و بعضى دیگر این 

نظیر )ایستادن و زندگى كردن انسان در روى زمین،( كه انسان معمولى را منتقل به این 

گونه امور بینیم خداى سبحان در كالمش نظر بندگان خود را به آنكند و لذا مىمعانى نمى

 تعالى در ربوبیت پى ببرند.كند، تا زودتر و بهتر به وحدانیت خداىجلب مى

ها هاى بسیارى از این قبیل امور آمده، نظیر نگهداشتن آسمانمونهو در كالمش ن

ها بر روى آب و اختالف بدون ستون و نگه داشتن زمین از متالشى شدن و نگهدارى كشتى

ها و امثال آن، كه سبب طبیعى نزدیكش از نظرها پنهان است و ها و زبانها و رنگمیوه

ها را ایجاد كرده كه خدا آنشود به اینآسانى منتقل مىدالن از توجه به آن امور به ذهن ساده

و اگر بعدها در اثر درس خواندن متوجه سبب طبیعى و نزدیك آن گردد، آن وقت در پدید 

اِلى  -تعالى منتهى شود و بفهمد كه كند، تا در آخر باز به خداىاش فكر مىآرنده سبب طبیعى

 (1) !َربَِّک اْلُمْنتَهى
 .33، ص 39الـمیـــــــــــــــزان  ج  -1

 چـه آیاتى در نزول باران وجود دارد؟    
  

   جاثیه(/5« )َو ما اَْنَزَل ّللّاُ ِمَن السَّماِء ِمْن ِرْزٍق فَاَْحیا بِِه االَْرَض بَْعَد َمْوِتها...!» 
را كند، باران است و اگر باران تعالى از آسمان نازل مىمراد از رزقى كه خداى

ها مجازى و گذارىرزق نامیده، از باب نامیدن سبب به اسم مسبب است. كه این گونه نام

شایع است و ممكن هم هست بدین جهت باشد كه چون باران نیز رزق است، چون همه 

باال سر و یا ابر است، چون ابر را  «َسماء»هاى زمین از باران است.  منظور از كلمه آب

یند و منظور از احیاى زمین بعد از مردنش، زنده كردن گیاهان و گوهم مجازآ آسمان مى

خالى  -درختان است، كه در زمستان مرده بودند. و تعبیر از آن به زنده كردن بعد از موت، 

 (1)از اشاره به مسئله معاد نیست. 
 .255، ص 35الـمیــــــــــــــــزان  ج  -1
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 آیت اختالف رنگ و زبان
  

َو ِمْن ایاِتِه َخْلُق السَّمواِت َو االَْرِض َو اْخِتالُف اَْلِسنَتُِكْم َو اَْلوانُِكْم اِنَّ فى ذِلَک الَیــاٍت » 

    / روم(  22« )ِلْلعاِلمیَن!

ها باشد، كه یكى عربى و یكى فارسى ها، اختالف واژهظاهرآ مراد از اختالف لسان

مراد از اختالف الوان اختالف نژادهاى مختلف از و یكى اردو و یكى چیز دیگر است. و 

پـوست نظر رنگ باشد، كه یكى سفیدپوست و دیگرى سیاه، یكى زردپـوست و دیگرى سرخ

 اسـت.

ها و اختالف آهنگ صداها ها شامل اختالف در لهجهالبته ممكن است اختالف لسان

و حتى این ده و ده  بینیم كه در یك زبان بین این شهر و آن شهرنیز بشود، چون مى

هیم دید كه تُن صداى دو كه اگر دقت شود خوامجــاورش اختالف در لهجه است، همچنان

چنین اختالف الوان شامل افراد از یك نژاد نیز بشود، چون اگر نفر مثل هم نیست و هم

فن دقــت شود دو نفر از یك نــژاد رنگشان عیــن هم نیست و این معنا از نظر علماى ایــن 

 مسلــم است.

كنند، در نظام خلقت به پس متفكرین و اهل بحث كه پیرامون عالم كبیر بحث مى

كه عالم صنع و ایجاد با نظامى كه در آن كند بر اینخورند، كه داللت مىآیاتى دقیق بر مى

جــارى است، ممكن نیســت پدید آید مگر از ناحیه خدا و نیز ممكن نیست منتهى شـود مگر 

 .269، ص 31المیزان ج  -1                   (1) وى او.به س

 

 هاى طبیعتآیـت دگـرگـونى در رنگ

  
 / نحل(  13« )االَْرِض ُمْختَِلفآ اَْلوانُهُ اِنَّ فى ذِلَک الَیَةً ِلقَْوٍم یَذَّكَُّروَن َو...!َو ما ذََراَلَُكْم فِى» 

  
به معناى خلق كردن است و اختالف الوان معادن و سایر مركبات  «ذَْرء»كلمه 

شود و بعید نیست كه اختالف عنصرى است كه از زمین خلق كرده و بشر از آن منتفع مى

» الوان كنایه از اختالف نوعى باشد. و در آن صورت آیه مورد بحث قریب المعناى با آیه:

نٌّت ِمْن اَْعناٍب َو َزْرٌع َو نَخیٌل ِصْنواٌن َو َغْیُر ِصْنواٍن یُْسقى َو فِى االَْرِض قَِطٌع ُمتَجِوراٌت َو جَ 

ُل بَْعَضها َعلى بَْعٍض فِـى االُُكــِل...!  خـواهـد بود. / رعـد( 4« )بِماٍء واِحٍد َو نُفَّضِ

ها ها و میوهچه كه در زمین خلق كرده از گیاهان و درختو اختالف الوان آن

تـوان بر وحدانیت و یكتایى خدا در ربوبیت استدالل كرد و چون امـرى است كه با آن مى

 (1).«آلیات»و نفرمود  «الَیَة»امر واحدى است لذا فرمود: 
 .54، ص 24الـمیـــــــــزان  ج  -1

 
 

 ت آسمان و زمینآیت قیام و ثبو

  
   / روم(  25« )َو ِمْن ایاتِِه اَْن تَقُوَم السَّماُء َو االَْرُض بِاَْمِرِه ! » 

به معناى به پا شدن و در مقابل قعود است كه به معناى نشستن است و  «قیام»كلمه 

حالت  -و آن حالتى كه در آن بر همه كارهایش مسلط است  -ترین حاالت آدمى چون معتدل
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ترین ایستادگى است، لذا در عرب وقتى بخواهند از ثبوت و استقرار چیزى بر معتدل

كه در قرآن كریم تدبیر عالم از كنند، همچنانحاالتش خبر دهند، تعبیر به قیام آن چیز مى

 -ْت اَفََمـْن ُهَو قائٌِم َعلى ُكّلِ نَْفٍس بِما َكَسبَ »ناحیه خداى را قیام خدا بر آن خوانده و فرموده: 

 / رعد( 33) «كند؟!چه مىآیا كسى كه او قائم بر هر نفسى است به آن

و مراد به قیام آسمان و زمین به امر خدا، ثبوت آن دو است بر حاالتى كه خدا از 

به چه معناست؟ آیه  «اَْمر»كه كلمه ها داده و اما اینحركت و سكون و تغییر و ثبات به آن

امر او جز این نیست كه چون چیزى را  - اَد َشْیئآ اَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكونُ اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَر»

جوابگوى آن است.  / یس( 82) «بخواهد و بگوید بباش و آن چیز بى درنگ موجود شود،
(1)  

 .271، ص 31الـمیــــــــــــــزان  ج  -1
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 فصل چهارم

 
 آیات الهى در وجود انسان

  

 

 

 آیات ربوبیت الهى در زمین و در انسان
  

 / ذاریات( 20« )االَْرِض ایاٌت  ِلْلُموقِنیَن َو فـى اَْنفُِسُكْم اَفاَل تُْبِصُروَن ؟  َو فِى»
  

هاى روشنى كه در زمین اى است به آن عجایب و نشانهدر آیه مورد بحث اشاره

است كه یكتایى تدبیر قائم به یكتایى مدبر كند و معلوم هست و بر یكتایى تدبیر آن داللت مى

ها و نهرها و معادن و منافعى كه ها و چشمهها و تلاست. پس مدبر در خشكى و دریا و كوه

دارند یكى است، منافعى كه به یكدیگر متصل و به نحوى سازگار با همند و منافعى كه 

شود، نظامى مند مىز آن بهرهموجودات جاندار در آن از نبات و حیوان گرفته )تا انسان،( ا

كه همچنان ادامه دارد و به صرف تصادف و اتفاق پدید نیامده و آثار قدرت و علم و حكمت 

خالقـى است مـدبـر و فهماند كه خلقت و تدبیر امرش منتهـى بهاز سراپایش هویداست و مى

 قـادر و علیـم و حكیـم.

ه هر حیث از جهات تدبیر عام پس به هر سو از جوانب عالم كه توجه كنیم و ب

بینیم آیتى است روشن و برهانى است قاطع بر وحدانیت آوریم، مىجارى در آن روى مى

كه رب عالم شریكى ندارد، برهانى كه در آن حق و حقیقت براى اهل یقین رب آن و این

 كند، پس در این عالم آیاتى است براى موقنیـن.جلوه مى

هاى خود شما آیات روشنى است براى و در جان -فاَل تُْبِصُروَن َو فى اَْنفُِسُكْم اَ » -

 «بینید؟كسى كه ببیند آن را و به نظر دقت در آن بنگرد آیا نمى

هایى كه در نفوس خود بشر هست چند جور است: یك عده آیات موجود آیات و نشانه

 هاىبندى اعضاى بدن و قسمتدر خلقت انسان، مربوط به طرز تركیب

 

تلف اجزاى آن اعضاء و اجزاء اجزاء است، تا برسد به عناصر بسیط آن و نیز آیاتى مخ

است كه در افعال و آثار آن اعضاء است كه در همه آن اجزاء با همه كثرتش اتحاد دارد و 

 آورد.در عیـن اتحـادش احـوال  مختلفـى در بـدن پدیـد مى

یكى از آن آیات پدید آمدن  آیات دیگرى در تعلق نفس یعنى روح به بدن هست كه

سازد اى است كه انسان را به محیط خارج خود آگاه مىحواس پنجگانه است كه اولین رابطه

 دهد.و به وسیله این حواس خیر را از شر تمیز مى

انگیز و وسیع وجود دارد، تازه در هر یك از این حواس پنجگانه نظامى حیرت

كه این حواس پنجگانه بیگانه از دیگر ندارد. با ایننظامى كه ذاتآ هیچ ربطى به نظام حس 

ها یكى است و آن هم نفس شوند و مدبر همه آنهم و جداى از همند، تحت یك تدبیر اداره مى

 تعالى در وراى نفـس، محیط به آن و عملكرد آن است.آدمـى است و خداى
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شوند و در بعضى دیگر از آیات نفوس، سایر قوایى است كه از نفوس منبعث مى

دهند، مانند قوه غضب و نیروى شهوت و لواحق و فروع این دو ها خود را نشان مىبدن

ها هم هر یك با دیگـرى از نظر نظامـى كه دارد جداست، در نیـرو، كه این قـوا و فروع آن

شوند و فروع هر یك دست به دست هم كه هر دو قوا تحت یك تدبیر اداره مىعین این

 خدمتگزار آن نیرو باشند.دهند تا مى

این نظام تدبیر كه براى هر یك از این قوا هست از همان روز اولى كه وجود یافت، 

 موجود بود بدون حتى یك لحظه فاصله.

یابند كه به نفوس یك دسته آیات نفوس، آیات روحى است كه كسانى به آن اطالع مى

ها قرار داده، آیاتى كه هیچ بحــان در آنخــود مــراجعــه نمــوده و آیــاتى را كه خــداى س

شود تواند آن را وصف كند، ببینند، آن وقــت است كه باب یقین برایش گشوده مىزبانى نمى

و براى چنین كسى است كه به تدریج ایمــانش نــو به نــو دست داده، در آخــر از موقنین 

 (1) ید.ها و زمین را خواهند دگردد، آنان كه ملكوت آسمانمى
 277، ص 36الـمیـــــــــــــــــزان  ج  -1

  
 

 آیت آفرینش انســان از خاك و مراتب تكون آن
  

 روم(/20)«َو ِمْن ایاتِِه اَْن َخلَقَُكْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ اِذا اَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشرُوَن! » 
   

این است كه خلقت شما افراد  «شمارا از خاك خلق كرده،» كه فرمود منظورازاین

مرتبه نطفه و شود، چون مراتب تكون و پیدایش انسان چهبشر باالخره منتهى به زمین مى

پدر یك است، كه مراتب بعد از آن باالخره از مواد غذایى زمین مضغه و چه چه علقه و چه 

كند، رشد مى خورد و فرزند در صلب پدر و سپس در رحم مادرانسان و سپس مادر او مى

 پس انسان پیدایشش از عناصر زمین است .

رساند، و معناى ناگهان را مى «اِذا»كلمه  «ثُمَّ اِذا اَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشرُوَن،»در جمله 

معناى جمله این است كه خداوند شما را از زمین خلق كرد، ناگهان انسانى تمام عیار شدید و 

اى دیگر پدید آید، رود مردهكه از زمین مرده انتظار مىبه روى زمین منتشر گشتید. با این

عور و عقل گشته، براى نه موجودى جاندار، لكن ناگهانى و یك دفعه موجودى زنده و با ش

ثُمَّ اِذا اَْنتُْم بََشٌر »تدبیر امر زندگى خود در روى زمین به جنب و جوش در آمدید، پس جمله 

سپس او را موجودى دیگر  -ثُمَّ اَْنَشأْناهُ َخْلقآ اَخَر »در معناى همان جمله « تَْنتَِشرُوَن،

 باشد.مى «آفریدیم،

ها را به هم تركیب و مواد زمینى و آن پس خلقت انسان یعنى جمع كردن اجزاء

كردن و روى هم آن را انسانى داراى حیات و شعور عقلى ساختن، آیتى و یا آیتى دیگر 

كند و كند، صانعى كه امور را تدبیر مىاست، كه بر وجود صانعى زنده و علیم داللت مى

 (1) آورد.این نظـام عجیـب و غریـب را به وجود مى
 .266، ص 31ان  ج الـمیـــــز -1
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 چه آیاتى در آفرینش انسان 

 و سایر جنبندگان و نظام آن وجود دارد؟

  
 جاثیه(/4«  )َو فى َخْلِقُكْم َو ما یَبُثُّ ِمْن دابٍَّة آیاٌت ِلقَْوٍم یُوقِنُوَن ! »

 

و خود شما از حیث وجودتان، كه وجودى است مخلوق و نیز در جنبندگان از این  -

تعالى خلقشان كرده و در زمین متفرق و پراكنده ساخته، آیاتى است براى خداىحیث كه 

 كنند.مردمى كه راه یقین را سلوك مى

كه موجودى است زمینى و مرتبط به ماده، نوع دیگرى خلقت انسان عالوه بر این

تنها  ها و زمینكه آسمانها و زمین اختالف دارد. براى ایناست از خلقت كه با خلقت آسمان

موجودى مادى هستند، ولى ایشان موجودى است مركب از بدنى مادى، و تركیب یافته از 

شود و از چیزى دیگر وراى ماده، مواد عنصرى و زمینى، كه با مرگ فاسد و متالشى مى

شود، چیزى كه از سنخ عالم باال و مجرد از ماده است. و به همین جهت با مرگ فاسد نمى

شود و نزد خدا شود، یعنى به تمــام و كمال گرفته مىبدن متوفى مى بلكه در هنگام مرگ

و از » ماند و ایــن چیز همــان است كه قـرآن آن را روح نـامیـده و فـرمـود: محفوظ مى

 / حجــر( 29) «روح خـود در آن دمیـدیـــم.

و در  گاه از مضغهكه خلقت انسان از نطفه و سپس از علقه و آنو نیز بعد از آن

ـ سپس او را  ثُمَّ اَْنَشأْناهُ َخْلقآ اَخرَ » فرماید: كند و مىآخر تكمیل ساختمان بدنى او را ذكر مى

/ مؤمنون( و نیــز درباره حقیقــت مرگش كه چیســت فرموده:  14« )خلقتــى دیگر كردیم،

!«  گیردبگــو آن فرشته مرگ كه موكل بر شماست شما را تمام و كامل تحویل مى» 

 سجده( /11)

كند، در حقیقت در یك آیت ملكوتى پس كسى كه در خلقت انسان تدبیر و نظر مى

ها نیز چنین ناظر در خلقت جنبندگان، چون آنافكند، آیتى وراى آیات مادى و همنظر مى

چنین از نظر جان دارند و داراى حیات و شعورند، هر چند از نظر حیات و شعور و هم

ها براى كسى كه اهل یقین باشد تــر از انســانند، ولى همه آننــى پــایینتجهیــزات بــد

شناسند، و به هــا خداى سبحان را مىها هستند، و اهل یقین با سیر و تفكــر در خلقت آنآیت

  (1) برند.اش در ربـوبیـت و الـوهیت پــى مىشریكىوحدانیت و بى
 .254، ص 35المیزان ج  -1
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 فصل اول
 

 نظام عمومى و نظام خصوصى
  

 

 نظام آفرینشمكتب توحید و 
  

حیُم! اِنَّ فى َخْلِق السَّمـاواِت َو االَْرِض » ْحمـُن الرَّ َو اِلُهُكــْم اِلـهٌ واِحـٌد ال ِالهَ ااِّل ُهـَو الـرَّ

 «َو...!

   / بقره( 164و  163) 
از مفاهیم بدیهى است كه در تصور آن هیچ حاجت به آن نیست كه  «وحدت»مفهوم 

فهماند، كه اش مىبا همه كوتاهى «اِلُهُكْم اِلهٌ واِحٌد،»كسى آن را براى ما معنا كند. جمله 

تعالى است و وحدت او وحدتى مخصوص است، وحدتى الوهیت مختص و منحصر به خداى

اى اگر قرآن كریم بفرماید: معبود شما واحد كه الیق ساحت قدس اوست. در چنین زمینه

در نظرش به آن معناست.  «واحد»شود كه كلمه است، ذهن شنونده به آن وحدتى متوجه مى

ها و كند و تمامى توهمنص و صراحت جمله قبلى را تأكید مى !«ال اِلهَ ااِّل ّللّاِ » جمله 

 سازد.د، برطرف مىهایى كه ممكن است درباره عبارت قبلى به ذهن آیتأویل

داند. یعنى عقل براى پذیرفتن وجود تعالى را بدیهى مىقرآن كریم اصل وجود خداى

بیند. و هر جا از خدا صحبت كرده، عنایتش همه در این تعالى احتیاجى به برهان نمىخداى

است كه صفات او را از قبیل وحدت و یگانگى و خالقیت و علم و قدرت و یا صفات دیگر 

 ا اثبات كند.او ر

ها ها و زمین و آمد و رفت شب و روز و كشتىبه راستى كه در آفرینش آسمان» -

چه خدا از )نوع( آب از رساند و آنچه به مردم سود مىشوند با آنكه در دریا روان مى

كند و در آن همه گونه جنبنده مى بود با آن زنده را كه مردهآورد و زمین آسمان فرود مى

راكند و در گردش بادهــا و )در( ابرهاى مسخر میان آسمان و زمین، )در همه( آیات و را پ

 / بقـره(  164« )اندیشنـــد.هاى )خداست( براى گروهــى كه مىنشانه

كند كه آیه قبلى متضمن آن بود. چون آیه این آیه پیرامون همان معنایى استدالل مى

براى هر موجودى از این موجودات، الهى  -د كه شوسابق اگر شكافته شود معنایش این مى

ها یكى است و این اله یگانه و واحد، همان اله شماست و او رحمن است است و اله همه آن

چون رحمتى عمومى دارد و رحیم است چون رحمتى خصوصى دارد و هر كسى را به 

همـه حقـایقى ها دهد. پس اینسوق مى -كه همان سعادت آخرت است  -اش سعادت نهایى

 هستند حقه... .

چه در آیه ذكر شده، ها و زمین و اختالف شب و روز، تا آخر آنو در خلقت آسمان

ها این كند، البته براى مردمى كه تعقل كنند. نامبردهآیاتى است كه بر این حقایق داللت مى

 هم پیوسته دارد. كنند كه نظامى در سراسر جهان برقرار است و تدبیـرى بهمعنا را افاده مى

كند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام كبیرى كه در آیه نخست اثبات مى

هم حجت بـر  -كند كه همان یك اله، اله انسان نیز هست مىاست و سپس اثباتهاست یكىآن
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  (1) وجود اله است و هم حجت بر وحدت اوست... !
 .341، ص 2الـمیــــــــزان  ج  -1

  

 واحد نظام آفرینش آفریننده 
  

اْلبَْحِر... اِنَّ فى َخْلِق السَّمـاواِت َو االُْرِض َو اْختاِلِف اللَّْیـِل َوالنَّهاِر َو اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى ِفى»

»! 

 / بقره(  164)

ها كه بر باالى ما قرار فرماید: این آسمانداللت آیه بر مسئله توحید این است كه مى  

هاست و این زمینى كه ما را در آغوش گرفته و بر گرفته، با همه بدایعى كه در خلقت آن

پشت خود سوار كرده، با همه عجایبى كه در آن است و با همه غرایبى كه در تحوالت و 

ها در دریاها و نازل شدن یل اختالف شب و روز و جریان كشتىهاى آن از قبانقالب

ها و وزیدن بادهاى گردنده و گردش ابرهاى تسخیر شده، همه امورى هستند فى نفسه باران

پدید »است « الهى»ها كه ایجادشان كند. پس براى هر یك از آن «صانعى»نیازمند به 

 .«آورنـده

كــه آیــه شــریفـه بــر مسئلــه توحیــد اقــامــه  ایـن صـــورت بـرهــان اولــى اســت

 (1) كــــرده اســــت.
 .346، ص 2الـمیــــــــزان  ج  -1

 

 

 نظام عمومى آفرینش
  

اْلبَْحِر... اِنَّ فى َخْلــِق السَّماواِت َو االَْرِض َو اْختاِلِف اللَّْیِل َوالنَّهاِر َو اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى فِــى»

»! 

 / بقره( 164) 

برهان دیگر را از راه نظامى كه در عالم است اقامه نموده و حاصل آن این است كه   

این اجرام زمینى و آسمانى كه از نظر حجم و كوچكى و بزرگى و هم دورى و نزدیكى  -

مختلفند، به طورى كه تحقیقات علمى به دست آورده، كوچكترین حجم یكى از آنها 

مترمكعب است و بزرگترین سانتى 33/000/000/000/000/000/000/000/40:000

 ها برابر حجم زمین است.ها حجمش میلیونآن

مایل است و فاصله میانه دو ستاره و دو جرم  900اى كه قطرش تقریبآ معادل كره

آسمانى، قریب به سه میلیون سال نورى است. )و سال نورى تقریبآ برابر است با رقم 

آور را نیك بنگر و كیلومتر،( و خالصه این ارقام دهشت 000/300×60×60×24×365

آور است، عالمى گاه خودت حكم خواهى كرد: كه چه اندازه نظام این عالم بدیع و شگفتآن

كند. و اندازى مىگذارد و در آن دستاش در ناحیه دیگر اثر مىكه با همه وسعتش هر ناحیه

از آثارى كه سایر اجزاء در آن دارند متأثر هر جزئش در هر كجا كه واقع شده باشد 

چنیــن. كند و نورش و حــرارتش هماش یكدیگر را به هم متصل مىشود. جاذبه عمومىمى

 اندازد.و با این تــأثیـر و تأثر سنت حركت عمومى و زمان عمومى را به جریان مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب پنجم : نظام آفرینش 27

سبیت عمومى هم و این نظام عمومى و دائم و تحت قانونى ثابت است و حتى قانون ن

تواند از داند، نمىكه قوانین حركت عمومى در عالم جسمانى را محكوم به دگرگونى مى

كه خودش هم محكوم قانون دیگرى است، خوددارى كند، قانونى ثابت در اعتراف به این

  (1) باشد!(تغییر و تحویــل )یعنى تغیر و تحــول در آن قانــون ثابــت و دائمـى مى
 .347، ص 2الـمیــــــــــــــزان  ج  -1

 

 هاى خصوصى در اجرام و در ذراتنظام
  

اِنَّ فى َخْلِق السَّماواِت َو االَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنَّهاِر َو اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى ِفـى اْلبَْحِر... »

»! 

 / بقره(  164) 

به صورتى خاص به خود دیده حركت و تحول عمومى در هر جزء از اجزاى عالم   

اند، به یك صورت شود. در بین كره آفتاب و سایر كراتى كه جزو خانواده این منظومهمى

تر، اى تنگگردد. تا در زمین ما در دایرهتر مىاش تنگآید، دایرهتر مىاست. هرچه پایین

دان است و گیرد، حوادث خاص بدان و جرم ماه كه باز مختص بنظامى دیگر به خود مى

 شود.ها در تحت آن نظام اداره مىشب و روز و وزش بادها و حركت ابرها و ریـزش باران

شود و در آن تر مىآیند، تنگباز این دایره نسبت به موجوداتى كه در زمین پدید مى

شود و باز این دایره در دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر تركیبات درست مى

كه شود، تا آنتر مىانواع نباتات، حیوانات، معادن و سایر تركیبات تنگخصوص یك یك 

نوبت به عناصر غیر مركب برسد و باز به ذرات و اجزاى ذرات و در آخر به آخرین 

جزئى كه تاكنون علم بشر بدان دست یافته برسد، یعنى به الكترون و پروتون، كه تازه در آن 

اى در مـركز قـرار دارد و بینیم، هستهومه شمسى مىذره خرد، نظامى نظیر نظام در منظ

گردنـد، آنچنـان كـه ستـارگان به دور خورشید در مدار اجـزاى دیگـر دور آن هستـه مى

 (1) كنند...!گردند و در فلكى حساب شده، شنا مىمعین مى
 .348، ص 2الـمیــــــــــــــزان  ج  -1

 
 

 هاتحول و دگرگونى در نظام 

  
اِنَّ فى َخْلِق السَّماواِت َو االَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنَّهاِر َو اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى ِفـى اْلبَْحِر... »

»! 

 / بقره(  164) 

انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یك از این عوامل را زیر نظر 

هاى مخصوص و داراى تحوالت و دگرگونى بیند كه نظامى است دقیق و عجیببگیرد، مى

شد. ماند و از هم پاشیده مىهایى كه اگر نبود، اصل آن عالم پاى برجا نمىبه خود، دگرگونى

شدنى نیست و پاى ماند، سنتى كه عجایبش تمامهایى كه سنت الهى با آن زنده مىدگرگونى

 (1) رسد..!اش نمىخرد به كرانه
 .348، ص 2الـمیـــــــزان  ج  -1



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب پنجم : نظام آفرینش 28

 

 وحدت و هماهنگى در نظام آفرینش
  
 

اِنَّ فى َخْلِق السَّماواِت َو االَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنَّهاِر َو اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى ِفـى اْلبَْحِر... »

»! 

 / بقره(  164) 

چند خوریم. هیچ تصادفى هر در جریان نظام آفرینش حتى به یك نقطه استثنا بر نمى

وقت، عقل بشر به دهد، نظامى است كه نه تاكنون و نه هیچبه ندرت در آن رخ نمى

 كند.رسد و مراحلش را طى نمىاش نمىكرانـه

اگر از خردترین موجودش چون مولكول شروع كنى و به طرف مركباتى كه از آن 

ون به چشم مسلح هایى كه تاكنتركیب یافته باال بیایى، تا برسى به منظومه شمسى و كهكشان

ها را یكى بینى و اگر از باال شروع كنى و كهكشاندیده شده، بیش از یك عالم و یك نظام نمى

ها را از نظر بگذرانى و تك تك كرات را و سپس پس از دیگرى از هم جدا نموده، منظومه

ز آن بینى ااى از آن را تجزیه كنى تا به مولكول برسى، باز مىكره زمین و در آخر ذره

كه هیچ دو تایى از این عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل چیزى كم نشده، با این

بینى: دو تا انسان، دو تا گوسفند، دو تا شــاخــه تــوت، دو تــا موجودات را مثل هم نمى

بــرگ گــردو، دو تا مگــس و باالخره هر جفت جفت موجودات را در نظـر بگیـرى، 

 ى دیــد كه هم ذاتــآ مختلفنــد و هم حكمـآ و هم شخصآ.خــواهــ

پس روبرهم عالم یك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متصل است و تمامى 

اجزایش مسخر براى یك نظام است، هر چند كه اجزایش بسیار و احكامش مختلف است: 

 / طه( 111« )حى و قیوم خاضع است! ـ همه وجوه براى خداى َعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَحّىِ اْلقَیُّومِ »

 (1)پـس اله عالــم كه پدیدآورنــده آن و مدبــر امــر آن اســت، نیــز یكــى اســت. 
 348، ص 2الـمیـــــــــزان  ج  -1

  

 وحدت نظام انسان و نظام جهان
 

 اْلفُْلِک الَّتى تَْجرى ِفـى اْلبَْحِر... اِنَّ فى َخْلِق السَّماواِت َو االَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْیِل َوالنَّهاِر وَ »

»! 

 / بقره(  164) 

 فرماید :برهان سومى كه در آیه اقامه شده از راه احتیاج انسان است، كه مى

 

شود و زندگى هاى زمینى است، در زمین زنده مىاین انسان، كه یكى از پدیده

ید آمدنش و بقایش، به غیر این شود، در پدمیرد و دوباره جزو زمین مىكند و سپس مىمى

نظام كلى كه در سراسر عالم حكمفرماست و با تدبیرى متصل سراپاى عالم را اداره 

 كنـد، به نظام دیگرى احتیاج ندارد.مى

این اجرام آسمانى در درخشندگى و حرارت، این زمین در شب و روزش و بادها و 

شود، همه قاره به قاره دیگرش منتقل مى هایش و منافع و كاالهایى كه از هرابرها و باران

شود. و ها مورد احتیاج آدمى است و زندگى انسان و پیدایش و بقایش بدون آن تدبیر نمىاین
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پس وقتى نظام هستى انسان و همه عالم  -ها محیط به آدمى است خدا از ماوراى همه این

همـان اله و پدیـدآورنده و مدبـر گیریم كه اله و پدیدآورنده و مدبر آن، یكى است، نتیجه مى

 امـر انسـان است.

در آیه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله، كه در آیه قبل ادعا شده 

 بود، برهانى هم بر دو اسم رحمان و رحیم اقامه كـرده است.

چه را بیان آن برهان این است كه این اله، كه مایحتاج هر چیزى را به او داده و آن

اش و نیز در رسیدن به سعادت در غایتش و اگر كه هر چیز در رسیدن به سعادت وجودى

غیر از زندگى در دنیا آخرتى هم دارد، در رسیدن به غایت اخرویش، بدان نیازمند است، 

 در اختیـارش گذاشتـه، چنین الهى رحمان و رحیم است.

 فراهم كرده است.بدین جهت كه مایحتاج مادى تمام موجودات را  -رحمان 

بدیــن جهــت كــه مایحتــاج آدمــى را در رسیــدن به سعــادت آخرتــش  -رحیــم 

 در دسترس او گذاشتـه است.

او را تدبیركرده، غیر آن عاقبت امر انسان و آخرت  كهخدایىاست  طور ممكنچه

 (1)  كند؟خدایى باشد كه خود انسان را تدبیر مى
 .349، ص 2ن  ج الـمیـــــزا  -1
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 فصل دوم

 

 نظام آفرینش و آفریننده جهان
  

 

 

 نظام حق و چگونگى حق بودن الهى

  
 / حـج( 6« )ذِلَک بِاَنَّ ّللّاَ ُهَو اْلَحقُّ َو اَنَّهُ یُْحِیى اْلَمْوتى َو اَنَّهُ َعلى ُكلَِّشْىٍء قَدیٌر!»
  

انسان و گیاه بود و خلقت بود و آن قبلى آمدهآیه كه در است مطالبى آیه به اشاره 

ها از نظر حدوث و بقاء و هم از نظر خلقت و تدبیر، امرى است داراى تدبیر امر آن

 ها تردید كند.تواند در آنواقعیت، كه كسـى نمى

خواهد است. مى «حق»خود  «حق»آید این است كه مراد از چه از سیاق بر مىآن

دهد و در همه چیز تعالى خود حق است و حقى كه هر موجودى را تحقق مىبفرماید: خداى

اوست، تعالى حق است و هر چیزى تحققش به كند، پس همین كه خداىنظام حق جارى مى

ها كشف وجود آید و همه این جارى در آن بههاى حقموجودات حق و نظام كه اینشده سبب 

 كه او حق است.كند از اینمى

عطف است به مطلب آیه قبل و آن عبارت بود از  «َو اَنَّهُ یُْحیِى اْلَمْوتى،»جمله 

انتقال دادن خاك مرده را از حالى به حالى و رساندنش به انسانى زنده و نیز انتقال دادن 

خاطر ارد، بهزمین مرده را به وسیله آب، به صورت نباتى زنده و این كار همچنان ادامه د

 (1) او كارش زنده كردن مردگان است.كهاین
 .207، ص 28الـمیــــــــــــــزان  ج  -1

   

 مفهوم حق در خلقت
  

 «!    / جاثیه( 22«)َو َخلََق ّللّاُ السَّمواِت َواالَْرَض بِاْلَحّقِ
فهماند كه خلقت عالم ظاهرآ مراد از سماوات و ارض، كل عالم محسوس باشد و مى

 در جـامـه حـق صـورت گرفـت و بـاطـل و بازیـچه نبوده است.

حق بودن این عالم كون و فساد به این است كه براى آن غایتى و هدفى ثابت و باقى 

 در ماوراى آن باشد.

كند كه در ماوراى این عالم و بیرون از آن عالمى به حق بودن خلقت اقتضا مى

ودانه شوند و به عدل بودن خلقت هم این اقتضا را دیگر باشد، كه در آن عالم موجودات جا

َو ِلتُْجزى ُكلُّ نَْفٍس بِما َكَسبَْت َو ُهْم »دارد كه هر نفسى، جزایى كه استحقاق دارد داده شود: 

  (1) «ال یُْظلَُموَن!
 .282، ص 35الـمیـــــــــــــزان  ج  -1
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 علم به كیفیت آفرینش و هدف در آن
  

...؟»    / ابراهیـم(  19« )اَلَــْم تَـَر اَنَّ اللّــهَ َخلَــَق السَّمــواِت َو االَْرَض بِاْلَحــّقِ
 ها و زمین را به حق آفرید؟(بینى كه خدا آسمان)آیا نمى -

تواند به كیفیت خلق مقصود از دیدن، علم قاطع است. آرى علم است كه مى

 بـگیـرد، نـه رؤیـــت بـه چشــم.هــا  و زمـیـن تـعلـق آسمان

فعــل خداى تعالى )خلقت این عالــم( از این نظر حق است كه در ماوراى خود و 

گــذارد و اگر غیر از این بود و دنبال این بعد از انعــدام خود اثر و خلــف و هدفى باقى مى

 تعالـــى باطــل بود.ماند، فعــل خــداىعالم اثرى باقــى نمى

و عمل وقتى حق است كه در آن خاصیتى باشد كه فاعل منظورش از آن فعل  فعل

همان خاصیت باشد و با عمل خود به سوى همان خاصیت پیش برود و اما اگر فعلى باشد كه 

 فاعل منظورى غیر از آن فعل نداشته باشد، آن فعل باطل است. 

و تكون خود متوجه بینیم هر یك از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش مى

نتیجه و غایتى است نشان شده، كه جز رسیدن به آن غایت هدف دیگرى ندارد. و نیز 

بینیم كه بعضى از این انواع غایت بعض دیگر است. مانند عناصر زمین كه گیاهان از مى

كه  چنین حیوانبرند و همها استفاده مىشوند و مانند گیاهان كه حیوانات از آنمند مىآن بهره

 براى انسان خلق شده است.

تر اى و از غایتى به غایتى شریفاى به مرحلهبنابراین الیزال خلقت عالم از مرحله

كه به غایتى برسد كه غایتى مافوق آن نیست و آن بازگشت به سوى رود، تا آنپیش مى

 (1) «َو اَنَّ اِلى َربَِّک اْلُمْنتَهى!»خداى سبحان است: 
 .63، ص 23ان  ج الـمیـــــــز -1

  

  

 وحدت در كثرت 

 و كثرت خواص و آثار طبیعـى
  

 «!...  رعد(/3تا1« )المر  ِتْلَک ایاُت اْلِكتِب  َو الَّذى اُْنِزَل اِلَْیَک ِمْن َربهَِک اْلَحقُّ
  

سیاق آیه فوق سیاق اقامه حجت است بر توحید ربوبیت، نه بر اثبات صانع و یا 

كه این است كه اختالف اثرى كه در موجودات هست با اینتوحید او و خالصه آن حجت 

دارد كه همه مستند به سببى ها یكى است، از این حقیقت پرده بر مىماده اصلى همه آن

هستند وراى این اصل مشترك كه انتظام آن از مشیت و تدبیر اوست، پس مدبر عالم خداى 

ن است خـالصه حـجتى كه آیـه در سبحان است و همو رب آن است و ربى غیر آن ندارد. ای

 مقام بیان آن است.

َو ِفى »و حجت  «َو ُهَو الَّذى َمدَّ االَْرَض،»فرق میان دو حجت و دلیل یعنى حجت: 

این است كه اولى توحید ربوبیت را از وحدتى كه در كثرت  «االَْرِض قَِطٌع ُمتَجاِوراٌت،

شود و ارتباط و اتصالى كه در تدبر همه موجودات عالم با همه كثرتش دیده مشاهده مى

 رساند كه مدبر آن یكى است.نماید و مىشود اثبات مىمى
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ولى دومى كه به عكس اولى این مدعا را از طریق كثرت خواص و آثار در 

كند، اولى از طریق وحدت در كثرت، كه در شرایط واحدى قرار دارند اثبات مى موجوداتى

كه رساند كه اختالف آثار و خواص موجودات با ایندومى از راه كثرت در وحدت و مى

اصل همه یكى است خود كاشف از وجود مبدئى است كه این آثار و خواص مختلف و 

وراى طبایع این موجودات و سببى است فوق كند و خود امرى است مامتفرق را افاضه مى

 این اسباب كه گفتیم اصلشان واحد است و او رب همه است و ربى غیر او نیست.

ُ الَّذى َرفََع السَّمواِت،»حجت:  دلیل بود كه مدعا را از هر دو طریق اثبات  «ّللَاّ

تدبیر واحدى كرد. حاصلش این است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقى كه دارد، تحت مى

سبحان است و خداوند تعالى دلیل رب آن نیز واحداست و آن خداىهمینشود،پس بهاداره مى

سازد و در نتیجه سعید دهد و هر یك را از دیگرى متمایز و جدا مىكه آیات را تفصیل مى

گردد و این همان معاد است، پس خداوندمتعال از این برهان از شقى و حق از باطل جدا مى

لَعَلَُّكـْم بِِلقـاِء »فرماید : گیرد، یكى مبدأ و یكى هم معاد. و درباره معاد مىخود دو نتیجه مى

 (1) «َربُِّكـْم تُوقِنُـوَن!
 .175، ص 22الـمیــــــــزان  ج  -1

  

  

 استناد خلقت اولیه و تداوم و بقاى اشیاء به خداى تعالى

  
 / انعــام( 102!« )ااِّل ُهَو خِلُق ُكّلِ َشْىٍء ذِلُكُم ّللّاُ َربُُّكْم ال اِلهَ »

ایـن خــداى یكتاســت كــه پــروردگــار شماســت خدایـى جــز او نیســت، خالــق » 

   «چیــزاســت...!همــه
اند كه خداى تعالى خلقت تمامى اشیاء را به خود نسبت داده و در اى چون دیدهعده

را هم صحیح و مسلم دانسته است، پیش خود براى رفع  عین حال رابطه علیت و معلولیت

اند: خداى تعالى تنها علت ایجاد اشیاء است و اما بقاى اشیاء مستند است به این تنافى گفته

تعالى در بقاء هم علیت ایم و اگر خداىها پى بردههایى كه خود ما به علت آنهمین علت

بینیم این دسته ل توارد و اجتماع كنند و لذا مىآمد دو علت مستقل در یك معلوداشت الزم مى

 اثبات كنند و بهموجودات وسیله حدوث عالم را به دارند، وجود صانع  سعىاز علما همیشه 

 عالم بعد از عدمش تمسك جویند. زمین و حدوث حدوث انسان بعد از نبودش و حدوث

هر چیزى را كه به علت حدوثش  بینیم كه در اثر این اشتباه حدوث و وجودو نیز مى

اند، مستند به آن علت دانسته و حدوث امثال روح و زندگى انسانى و حیوانى و برخورده

سوادتر آنان امثال ابر و باران و برف و تعالى دانسته و طبقه بىنباتى را مستند به خود خداى

فهم عامیانه آنان به  هاى عمومى را كهدار و زلزله و قحط سالى و مرضهاى دنبالهستاره

تعالى دانسته و در نتیجه هر وقت به علت ها نرسیده نیز مستند به خداىعلل طبیعى آن

علت این گونه حوادث  -برند با شرمسارى از گفته قبلى خود ها پى مىطبیعى یكى از آن

 شوند.چشم پوشیــده و یا در برابر خصم تسلیـم مى -خود خداى تعالــى است 

رى از دانشمندان علم كالم همین درك ساده عوامى را به صورت یك مطلب عده كثی

الوجود است نه در اند: وجود ممكن تنها در حدوثش محتاج به واجبعلمى درآورده و گفته

اند كه اگر هم فرض كنیم خدایى نباشد عالمى كه آن بقاء؛ حتى بعضى از آنان تصریح كرده

و چرخش به طور اتوماتیك خواهد گردید و به نظر چنین  خدا آفرید و رفت باقى خواهد ماند
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اى از علماى ها در بین مسلمین رخنه یافته و ذهن پارهرسد كه این حرف از ناحیه یهودىمى

هاى دیگرى از قبیل محال بودن بداء و كم بضاعت اسالم را مشوب نموده و در نتیجه حرف

ها در میان مردم هنوز است این قبیل حرف اند و هنوز هم كهنسخ را هم بر آن متفرع كرده

 گردد.ها مىدر دهان

ترین اوهام است و احتجاجات ترین شبهات و پستبه هر حال شبهه نامبرده موهوم

قرآن كریم مخالف آن است. چون قرآن كریم تنها به مثل روح استدالل بر وجود صانع نكرده 

ارى در هر نوع از انواع مخلوقات و تغییر و بلكه به تمامى آیات مشهوده در عالم و نظام ج

شود، استدالل كرده ها استفاده مىها و منافعى كه از هر یك از آنو تحول و فعل و انفعال آن

است و این مخالف با آن نظریه است. چون خداوند همه عالم و عوامل آن را چه مشهود و 

ب و ماه و ستارگان و طلوع و چه غیر مشهود معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتا

كنند و چهار فصلى كه در زمین پدید ها استفاده مىها و منافعى كه مردم از آنغروب آن

یابد و ها جریان مىهایى كه در آنچنین به وجود دریاها و نهرها و كشتىآورند و هممى

نین به وجود حیوانات چشود و همها عاید بشر مىها و منافعى كه از ناحیه آنابرها و باران

شدن و كودك و نباتات و احوال طبیعى و تحوالتى كه دارند از قبیل نطفه بودن و سپس جنین

 ها و سایر تحوالتشان بر وجود صانــع استدالل كــرده اســت.و جوان و پیرشدن آن

ها تعالى به آن استدالل بر وجود صانع كرده و آنچه كه خداىكه تمامى آنو حال آن

را معلول خود دانسته همه معلول موجوداتى قبل از خود و از سنخ خود هستند، موجودات 

امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات امروزند و اگر بقاى 

تعالى بود و به طور طبیعى و خودكار جریان علیت و نیاز از وجود خداىموجودات بى

كدامش  هاى نامبرده قرآن كریـم هیچه داشت، استداللها اداممعلولیت همچنن در بین آن

 (1) صحیح و بجا نبود.
 .143، ص 14الـمیــــــــزان  ج  -1

  

 ها و زمینآفـرینش و تدبیر آسمان

 و رابطه آن با والیت و شفاعت الهى
  

ُ الَّذى َخلََق السَّمواِت َو االَْرَض َو ما بَْینَُهما فى ِستَِّة اَیهاٍم » اْلعَْرِش ما لَُكم ِمْن ثُمَّ اْستَوى َعلَىّللَاه

 سجده(/4!«)دُونِه ِمْن َوِلىهٍ َو الَشفیعٍ 
   

تعبیر به استواء در عرش كنایه است از مقام تدبیر موجودات و به نظام در آوردن 

ها و زمین ها باشد. اگر بعد از خلقت آسمانها، نظامى عام و پیوسته، كه حاكم بر همه آنآن

استواء بر عرش را ذكر كرد براى این بود كه سخن در اختصاص ربوبیت و الوهیت مسئله 

به خداى یگانه بود. چون بین خلقت و تدبیر مـالزمه هســت، یعنـــى یكــى از دیگـرى 

 پــذیـــر نیســت.جــدایــى

اى از تدبیر خدا را ذكر نموده، باز به همین جهت بعد از ذكر استواء بر عرش نمونه

چون والیت و شفاعت  !«اْلعَْرِش ما لَُكم ِمْن دُونِه ِمْن َوِلىهٍ َو الَشفیٍع ثُمَّ اْستَوى َعلَى» رمود: ف

 نیز مانند استواء بر عـرش از شئون تدبیر است.

  !«ما لَُكم ِمْن دُونِه ِمْن َوِلىهٍ َو الَشفیعٍ »  -
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و معلوم است كه امور به معناى كسى است كه مالك تدبیر امر چیزى باشد  «َولّى » 

هاست قائم به هستى است و محكوم و در تحت تدبیر ما و آن شئونى كه قوام حیات ما با آن

نظام عامى است كه حاكم بر همه هستى است و نیز محكوم به نظام خاصى است كه خود ما 

ها داریم و نظام هر چه باشد چه عامش و چه خاصش از لوازم و خصوصیاتى است انسان

تعالى است، پس اوست كه خلقت هر چیزى دارد و خلقت هم هر چه باشد مستند به خداىكه 

خصوصیات هر موجودى و از آن جمله انسان را داده و در نتیجه باز هموست كه براى 

انسان نظامى مخصوص به خودش و نظامى عام مقرر كرده، پس همو مدبر و ولى ماست، 

كند، همانطور كه ولى هر چیزى است ما را تدبیر مىكه به امور ما رسیدگى نموده و شئون 

 و در این باب شریكى برایش نیست.

عبارت است از كسى كه منضم به سببى ناقص شود و سببیت ناقص آن را  «َشفیع»

تكمیل كند. هر یك از اسباب و شرایط عالم، شفیع یكدیگرند، چون سببیت یكدیگر را در 

هر یك از ابر، باران، آفتاب و سایه و امثال آن شفیع كه كنند، همچنانتأثیر تكمیل مى

و اسباب پدید آورنده  كنند. وقتىها هستند، چون هر یك سببیت دیگرى را تكمیل مىروییدنى

ها و مسببات، خداى سبحان بود، پس خدا شفیع حقیقى آن دهنده بین ها و ربطاجزاى آن

فیع واقعى و حقیقى تنها خداست و غیر او كند، پس شاست، كه نقص هر سبب را تكمیل مى

 شفیعى نیست.

هایى بین او و بین تعالى واسطهكه اسماء حسناى خداىتر، اینبه بیانى دیگر و دقیق

تعالى بدان جهت كه داراى اسم رازق، خلقش در رساندن فیض به ایشان هستند. مثال خداى

ن جهت كه شافى، معافى، رؤف و دهد و بداجواد، غنى و رحیم است به خلق خود رزق مى

دهد و بدان جهت كه شدیدالبطش، ذوانتقام و عزیز است رحیم است بیماران را شفا مى

رساند، به وساطت یكى چنین هر فیضى را كه به خلق مىكند. و همستمكاران را هالك مى

 رساند.از اسماء حسنایش مى

است نخواهى دید، مگر و بنابراین هیچ چیز از مخلوقات او كه وجودش مركب 

كه در وجود آن، چند اسم از اسماء حسناى خدا دخالت و وساطت دارند، كه این چند اسم آن

تر است، بعضى مافوق بعضى و بعضى در عرض دیگرند و آن اسمى كه از همه خصوصى

واسطه است بین یك موجود و آن اسمى كه اعم از خودش است: مثال اسم شافى اخص از 

رحیم است، چون آن فقط مربوط به شفاى بیماران است ولى آن دو، هم شامل اسم رؤف و 

شود بین مریض و اسم شود و هم غیر آنان. به همین جهت اسم شافى واسطه مىبیماران مى

تر از اسم قدیر است و به همین جهت واسطه رحیم و رؤف، باز اسم رحیم خصوصى

ال سایر اسماء. این وساطت در حقیقت تتمیم شود میان قدیر و بیمار... و به همین منومى

سبب تا تأثیر سبب به تأثیر سبب در مسبب است. و یا بگو نزدیك كردن مسبب است به 

 فعلیت برسد.

شود با بعضى از اسماء خود، نزد گیریم كه خدا شفیع مىاز این معنا نتیجه مى

شفیع است و غیر از او بعضى دیگر. پس صحیح است كه به استعمال حقیقى گفت: كه خدا 

 (1) شفیعى نیست! )دقت بفرمایید!(
 .74، ص 32الـمیـــــــــــــــزان  ج  -1
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 فصل اول

 

 نظام ازواج در طبیعت
  

 

 

 خلقت ازواج و نظام جارى در كل موجودات عالم
  

« ُسْبحاَن الَّذى َخلََق االَْزواَج ُكلَّها ِمّما تُْنبُِت االَْرُض َو ِمْن اَْنفُِسِهْم َو ِمّما ال یَْعلَُمـوَن!»

 یس(/36)
  

 كه :كند به اینفوق اشاره مىآیه 

مسئله تزویج دو چیز با هم و پدید آوردن چیز سوم، اختصاص به انسان و حیوان و 

آورد و عالم مشهود را از راه زاد و نبات ندارد، بلكه تمامى موجودات را از این راه پدید مى

ست كرده، كه این فرماید. به طور كلى عالم را از دو موجود فاعل و منفعل درولد تنظیم مى

كند و از دو به منزله نر و ماده حیوان و انسان و نباتند. هر فاعلى با منفعل خود برخورد مى

ُسْبحاَن »فرماید: گاه خداى را تنزیه كرده و مىآید. آنبرخورد آن دو، موجودى سوم پدید مى

 «مـه را آفـریـده اسـت!هـا هـ منزه اسـت خدایـى كـه جـفتالَّذى َخلََق االَْزواَج ُكلَّها 

چه كه زمین با جمله بعدیش بیان ازواج است، آن« ِمّما تُْنِبُت االَْرُض،» جمله 

رویاند، عبارتست از نباتات و ممكن هم هست بگوییم شامل حیوانات )كه یك نوع از آن مى

م تعالى هشوند خداىها هم از مواد زمینى درست مىشود، چون اینآدمى است،( نیز مى

ُ اَْنبَتَُكْم ِمَن االَْرِض نَباتآ »  درباره انسان كه گفتیم نوعى از حیوانات است فرموده : خدا -َو ّللاه

 «شما را از زمین رویانید و چه رویاندنى!

باز مؤید این احتمال این است كه ظاهر سیاق بیان این است كه شامل تمامى افراد 

كه زوج بودن اعداد ازواج نام نبرده، با این بینیم كه حیوان را درمشخصى بشود، چون مى

» شود منظور از تر بوده، از زوج بودن نبات، پس معلوم مىحیوانات در نظر همه روشن

همه گیاهان و حیوانات و  «،رویاندـ هر چه را كه زمین از خود مىِمّما تُْنبُِت االَْرُض 

 هـاست.انسان

چه یعنى از آن« َو ِمّما ال یَْعلَُمـوَن!» خود مردم، یعنى از  «َو ِمْن اَْنفُِسِهْم...،» -

ها خبردار نشده، دانند و آن عبارت است از مخلوقاتى كه هنوز انسان از وجود آنمردم نمى

 (1) ها اطالع پیدا نكرده است.ها و یا به كیفیت زیاد شدن آنو یا به كیفیت پیدایش آن
 .140، ص 33الـمیــــزان  ج  -1
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 نحـوه آفرینش آسمان و زمین و خلقت ازواج

  

 «فاِطُر السَّمواِت َو االَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجآ َو ِمَن االَْنعاِم اَْزواجآ یَْذَرُؤُكْم فیِه!» 

 شورى(/11)

این است كه او پدیدآورنده موجودات از  «فاِطُر السَّمواِت َو االَْرِض،»معناى جمله 

 «َجعََل لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجآ،»عدم است، آن هم پدیدآورنده بدون الگو و معناى جمله كتم

این است كه او شما را نر و ماده آفرید تا با ازدواج آن دو، مسئله توالد و تناسل و زیاد شدن 

این است كه چهارپایان را هم نر  «َن االَْنعاِم اَْزواجآ،َو مِ »افراد صورت بگیرد. معناى جمله 

یعنى در این قرار دادن، شما را زیاد كرد.  خطاب در جمله،  «یَْذَرُؤُكْم فیِه،»و ماده آفرید. 

 هم به انسان است و هم به حیوان.

كند. خالصه حجت تعالى اقامه حجت مىدر این آیه به انحصار ربوبیت در خداى

هاست. یعنى تعالى پدیدآورنده موجودات است و فاطر آناست كه، خداى مزبور این

كند.  شما را نر و ماده خلق كرد و از این راه عدد موجودات را او از كتم عدم بیرون مى

ها را تكثیر چنین حیوانات را نیز نر و ماده آفرید و از این طریق آنشما را بسیار كرد و هم

ل( از آن حیوانات )نسل به نسل( استفاده كنید و این، هم  خلقـت نمود، تا شما )نسل به نس

 (1) است و هـم تدبیر.
 .41، ص 35الـمیــــــــــزان  ج  -1

  

 توسعه آسمان و گسترش زمین و خلقت ازواج

تا  47)«اْلماِهُدوَن!االَْرَض فََرْشناها فَِنْعَم  َوالسَّماَء بَنَْیناها بِاَْیٍد َو اِنّا لَُموِسعُوَن وَ »

 ذاریات( /49

هم به معناى قدرت است و هم به معناى نعمت. بنابر معناى اول،  «اَْید» كلمه   

شود: كه آسمان را با قدرتى بنا كردیم كه با هیچ مقیاسى توصیف و معناى آیه چنین مى

ت را مبـدل شود و ما داراى وسعتى در قدرت هستیم، كه هیچ چیز آن قـدرگیرى نمىاندازه

 كند.به عجز نمى

شود: كه ما آسمان را بنا كردیم در حالى كه بنا كردنش بنابر معناى دوم چنین مى

توان تقدیر كرد و ما داراى نعمتى مقارن با نعمتى بود كه آن نعمت را با هیچ مقیاسى نمى

دن پایان هاى ما با اعطاء و رزق داباشیم و خزانهواسع هستیم و داراى غنایى مطلق مى

 دهیم.پذیــرد، از آسمان هر كه را بخواهیــم و به هر جــور بخواهیـم رزق مىنمى

منظور توسعه دادن به خلقت آسمان خواهد  «ُموِسعُونَ »احتمال هم دارد كه از كلمه 

 كند.هاى ریاضى امروز هم آن را تأیید مىبود، كه بحث

 «فَنِْعـــَم اْلمــاِهــُدوَن!االَْرَض فَــَرْشنـــاهــا  وَ » -

ما زمین را گستردیم و مسطحش كردیم، تا شما بتوانید روى آن قرار گیرید، و در 

مسطح كردن اى هستیم. و البته باید دانست كه اینآن ساكن شوید، پس ما چه خوب گسترنده

 زمین با كروى بودن آن منافات ندارد.

 «َجْیــِن لَعَلَُّكـْم تَذَكَُّروَن!َو ِمْن ُكّلِ َشــْىٍء َخلَْقنا َزوْ »

به معناى هر دو چیزى است كه مقابل هم باشند، یكى مؤثر و  «َزْوَجْینِ »كلمه 

انــد: این كلمه به معنــاى مطلق هر دو چیــز متقابل است، دیگــرى متأثــر، بعضــى گفته
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 (1) و جن. مانند زن و شوهر، زمیـن و آسمان، شـب و روز، خشكى و دریــا، انس
 .291، ص 36المیزان ج  -1

  

   

 ها و زمین، انتشار جنبندگان و رویش ازواجحفاظ آسمان
  

 / لقمان(  10)« َخلَــَق السَّمواِت بِغَْیـِر َعَمٍد تََرْونَها َو اَْلقى فِى االَْرِض َرواِسَى اَْن تَمیَدبُِكْم!»
  

ها شما آسمان»احتمال دارد قید توضیحى باشد و معنا این باشد كه  «تََرْونَها»كلمه 

كه »و احتمال هم دارد قید احترازى باشد و معنا چنین باشد:  «بینید كه ستون ندارد،را مى

هــا ستون كه آسمانتا اشعار داشته باشد به این «ها را بدون ستونى دیدنى خلق كرده،خدا آن

 ت.دارد، لكــن دیدنى نیســ

 «االَْرِض َرواِسَى اَْن تَمیَدبُِكْم!َو اَْلقى فِى» -

هــاى شامخــى در زمین نهــاد، تا زمیــن دچار اضطــراب نگشته، شما یعنــى كوه

هــا هــا و زلـــزلـــهكه بیــن كوهرا مضطــرب نكنــد و این خــود اشعــار دارد بر این

 اى مستقیــم اســـــت.رابطــه

ــٍة! وَ » -  «بَــــثَّ فیهــــا ِمــْن ُكـــــّلِ دابَـّ

 اى منتشر كرد.یعنى در زمین از هر جنبده

 «َو اَْنَزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء فَاَْنبَتْنا فیها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكریٍم!» -

یعنى نازل كردیم از جهت باالى سر شما آبى، )كه همان باران باشد( و رویاندیم در 

ى از هر دو جفت نباتى شریف كه منافع شما در آن است و برایتان فوایدى دارد. آن مقدار

 (1) اند.كه نباتــات نیز ماننــد حیوانــات نــر و مادهدر این بیان اشاره است به این

 .23، ص 32الـمیــــــــزان  ج  -1
 بناى آسمان و گسترش زمین و رویش ازواج و عوامل حیات

  
/  11تا  6!«)السَّماِء فَْوقَُهْم َكْیَف بَنَْیناها َو َزیَّنّاها... َواالَْرَض َمَدْدناها... اَفَلَْم یَْنُظُروا اِلَى»

   ق( 
به این منظور بوده كه  «باالى سرشان»را مقید كرد به كلمه  «َسماء»اگر كلمه 

ار كنند، چون جلوى چشمشان و توانند انكبفهماند هر چیز را انكار كنند، این آسمان را نمى

كه فرمود: آسمان را زینت دادیم، این است كه ستارگان باالى سرشان است. و منظور از این

درخشان با آن جمال بدیع كه دارند در آسمان آفریدیم. پس خود ساختمان این بناى بدیع با آن 

ترین شاهد بر قدرت قكه هیچ ترك و شكافى در آن نیست، صاداش و با اینجمال خیره كننده

 قاهره و علم محیط او به تمامى خالیق است.

 «َواالَْرَض َمَدْدناها َو اَْلقَْینا فیها َرواِسَى َو اَْنبَتْنا فیها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَهیجٍ...!» -

تعالى زمین را طورى گسترده آفریده زمین به معناى گستردن است و خداى «َمدِّ »

به معناى هر چیز ثابت است و كلمه  «راِسیَه»سازگار باشد. كلمه ها كه با زندگى انسان

ها و درختان اند كه مانند گلاز بهجت است. بهجت را به معناى آن حسنى گرفته «بَهیج»

آور است. مراد به رویاندن هر جفتى بهیج، رویاندن هر هاى سبز دیدنش لذتخرم و باغ

اى كه در آن جریان دارد، مین و تدابیر الهیهنوعى از گیاهان خوش منظر است. پس خلقت ز

 تواند عقل را بر كمال قدرت و علم صانع آن رهنمون شود.بهترین دلیل است كه مى
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ْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمباَركآ فَأَْنبَتْنا بِِه َجنّاٍت َو َحبَّ اْلَحصیِد!» -  «َو نَـزَّ

خوانده، بدین جهت است كه منظور از آب مبارك باران است و اگر آن را مبارك 

 حبه و «َحبُّ اْلَحصید»شود، منظور از خیرات آن به زمین و اهل زمین عاید مى

 

دانه محصود و درو شده است. معناى آیه چنین است: )از آسمان آبى پر بركت نازل كردیم و 

 هاى درو كردنى رویاندیم.(ها و دانهبه دنبالش باغ

هاى روى هم درختان خرماى بلند با شكوفه - َطْلٌع نَضیدٌ  َوالنَّْخَل باِسقاٍت لَها» -

 «چیده،

 «ِرْزقآ ِلْلِعباِد َو اَْحیَْینا بِِه بَْلَدةً َمْیتآ َكذِلَک اْلُخُروُج!» -

هاى روى هم چیده هاى بلند باال، با طلعهاى درو شده و نخلها و این دانهمـا این باغ

اشد براى بندگان. پس كسى كه این نباتات را آفرید، تا كه رزقــى برا رویاندیــم، براى این

ها به كار برده، داراى بندگــان را روزى دهد، با آن تدابیــر وسیع و محیرالعقولــى كه در آن

ها بعد از مردن هـرچند اجزایشان نهایت و قدرتــى است، كه زنــده كردن انسانعلمــى بى

 (1) سازد.اشد، عاجزش نمىمتالشـى و جسمشان در زمین گم شده ب
 .224، ص 36الـمیــــــــزان  ج  -1

  

 خلق ازواج و تأمین وسایل حمل و حركت انسان
  

/  13و 12«)َو الَّذى َخلَــَق االَْزواَج ُكلَّها َو َجعََل لَُكــْم ِمَن اْلفُْلــِک َو االَْنعــاِم ما تَْرَكبُوَن!»

   زخرف( 
به نظر برخى از مفسرین، اصناف موجودات از نر و ماده و سیاه  «اَْزواج»مراد به 

اند: مراد جفت از هر چیز است، چون هر و سفید و امثال آن است. بعضى دیگر گفته

اى تعالى جفتى دارد، باال و پایینى دارد، راست و چـپـى و نـر و مــادهموجودى سواى خداى

 دارد.

 زهایى قرار داد كه سوارش شوید.برایتان از كشتى و چهار پایان چی -

ِلتَْستَوُوا َعلى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكـرُوا نِْعَمةَ َربُِّكْم اِذَا اْستََوْیتُْم َعلَْیِه َو تَقُولُوا ُسْبحاَن »  -

َرلَنا هذا َو ما ُكنّا لَهُ ُمْقِرنینَ  گاه هنگام قرار ها قرار گیرید و آنـ تا بر پشت آن الَّذى َسخَّ

ها، به یاد نعمت پروردگارتان افتید و بگویید: منزه است آن خدایى كه این بر پشت آنگرفتن 

 «توانستیم آن را رام خود كنیم.مركب را براى ما مسخر كرد وگرنه ما نمى

مراد به یاد آوردن نعمت رب بعد از استواء بر پشت حیوان یا كشتى، این است كه 

كند. ها استفاده مىرا مسخر انسان كرده و انسان از آنها هایى بیفتى كه خدا آنبه یاد نعمت

كند. همچنان كه در جاى رود و بار و بنه خود را حمل مىمثال از یك محل به محل دیگر مى

/  32)« ها را مسخر كرد براى شما تا به امر خدا در دریا جریان یابد،كشتى»دیگر فرمود: 

وسیله آن به نقاط آفرید... و بار و بنه خود را بهو چهارپایان را » ابراهیم( و نیز فرمود: 

/ نحل( و  7) «توانید حمل كنید، مگر به جان كندن!ها نمىكنید كه بدون آندورى حمل مى

هــا باشــد، چون معمــوال ممكن هم هست مراد به یادآورى نعمت، یادآورى مطلق نعمت

 (1) شود.نیــز منتقل مى هــاى دیگرآدمــى از یــاد یك نعمــت به یاد نعمت
 .140، ص 35المیزان  ج  -1
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 آیت رویش ازواج نیكو

 شعراء(/8)«اََو لَْم یََرْو اِلَى االَْرِض َكْم اَْنبَتْنا فیها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكریٍم!»

هایى كـریـمنـد، هیچ نگاهى به این نباتات كه از زمین رویانیدیم، نباتاتى كه جفت» 

 «نـیـفكنـدند؟ 

به  -رؤیت در این جمله متضمن معناى نظر و تفكر است. مراد به زوج كریم 

به معناى زوج نیكو است، آن نباتاتى است كه خداى سبحان نر و  -اند طورى كه گفته

اند: مراد به آن همه موجودات روییدنى است، شان خلق كرده. بعضى از مفسرین گفتهماده

كه در جاى دیگر در خصوص انسان فرموده به دلیل اینچه نبات و چه حیوان و چه انسان، 

 «اِنَّ فى ذِلَک الَیَةً َو ما كاَن اَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنیَن!» -: 

اشاره است به داستان رویانیدن هر جفتى كریم، كه در آیه قبلى بود و  «ذِلکَ »كلمه 

یك از دو  ها را ایجاد كرده و نواقص هراز این جهت آیت است كه هر یك از این جفت

طرف زوج را با دیگرى برطرف كرده است. و هر دو طرف را به سوى آن غایتى كه بدان 

اند، سوق داده و به سوى آن هدف هدایت نموده است. و خدایى كه چنین منظور ایجاد شده

ها را مهمل بگذارد؟ و به سوى سنتى در همه كاینات دارد، چه طور ممكن است امر انسان

اهى كه خیر دنیا و آخرتش در آن است، هدایت نكند؟ این، آن حقیقتى است سعادتش و آن ر

 (1) ها بدان داللت دارد.كه آیت روییدنى
 .88، ص 30الـمیــــزان  ج  -1

 

 نظام ازواج و تلقیح در گیاهان 

 و تأثیر باران و نیروى ثقل در رویش گیاه

  
یاَح لَواقَِح فَاَْنَزْلنا مِ »   «َن السَّماِء ماًء فَاَْسقَْیناُكُموهُ َو ما اَْنتُْم لَهُ بِخاِزنیَن!َو اَْرَسْلنَا الّرِ

 حجر(/22)

شناسى مسلم شده كه مسئله نر و مادگى در تمام گیاهان هست امروزه در مباحث گیاه  

كنند و آن را بارور گیاه ماده منتقل مىگیاه نر را بهاز گرد گلخود ذراتىو بادها در وزش

» فرماید: كند و مىبردارى مىرآن كریم در آیه مورد بحث همین حقیقت را پردهسازند. قمى

 !«ما بادها را براى كار تلقیح فرستادیم 

 !«فَاَْنَزْلنــا ِمـَن السَّمــاِء ماًء فَاَْسقَْینــاُكُموهُ »  -

ریزد. در مباحــث علمى جملــه فوق اشاره به باران اســت كه از ابرها فــرو مى

هــایــى جمــع شده كــه از ــر مسلــم شــده كه آب مــوجــود در كــره زمیــن از بارانعص

 انــد.آسمـان فــرو ریختـه

یاَح لَواقَِح،» آیــه مــورد بحــث كه با قسمـت اولش یعنى جملــه  « َو اَْرَسْلنَا الّرِ

فَاَْنَزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء » ه مسئله نر و مادگى و تلقیح گیاهان را و با قسمت دومش یعنى جمل

چنین آیه قبل كه مسئلــه پیدایش آب را از باران اثبات نموده است، هم «فَاَْسقَْینا ُكُموهُ،

به یك حقیقــت علمى دیگر اشاره نموده و  «َو اَْنبَتْنا فیها ِمــْن ُكّلِ َشــْىٍء َمْوُزوٍن،» داشــت: 

آن این است كه وزن در روییدن نباتات مؤثر است. و این خود یكى از دقایق علمى امروز 
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هاى علمى جهان ربوده است و است، كه قرآن كریم گوى سبقت را در آن از همه آكادمى

معجزه ندارد، بلكه كشف این اسرار در چهارده قرن قبل به وسیله قرآن كریم دست كمى از 

  (1) همان معجزه است.
 .214، ص 23المیـزان ج  -1

 ها و ثمراتتكّون ازواج مختلف میوه
  

   / رعد(  30) «َو ِمْن ُكّلِ الثََّمراِت َجعََل فیها َزْوَجْیِن اثْنَْیِن ! »
هایى كه ممكن است تكون یابد، در زمین انواع مختلفى از حیث نوع از جمیع میوه -

 از حیث تابستانى و زمستانى و از حیث شیرینى و غیر آن و ترى و خشكى آن قرار داد.و 

تفسیر، مقصود از است و بنابراین «َزْوَجْیِن اثْنَْینِ »معناى معروف در تفسیركلمه این

كه صنف صنف با صنفى دیگر مخالف باشد، چه ایندو زوج دو صنف خواهدبود، كه یك

 ته باشد.سومى داشته باشد یا نداش

گفته است: خداوند در زمین از هر صنفى « َزْوَجْیِن اثْنَْینِ »در تفسیر جواهر در ذیل 

ها در هــا زوج قرار داده، یعنــى دو تا، یكى نر و یكى ماده، كه ازدواج آناز میوه

 گیــرد.هــایشــان  صــورت مىگل

نیست، لكن ظاهر آیه  گفتار وى هر چند از حقایق علمى است كه هیچ تردیدى در آن

ها زوج و دو تـا هستند، نه كریمه با آن مساعدت ندارد، چه ظاهر آیه این است كه خود میوه

  (1) ها زوج و دو تایى باشند.شوند كه آن درختكه از درختى خلق مىاین
 .171، ص 22الـمیــــــــــــزان  ج  -1

  

 اثر خاك در رشد گیاه و ازواج نبات
  

ْت َو َربَْت َو اَْنبَتَْت ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَهیجٍ!» « َو تََرى االَْرَض هاِمَدةً فَِاذا اَْنَزْلنا َعلَْیَها اْلماَء اْهتَزَّ
   حج(/6و5)

كه ما آب را بر آن نازل كردیم از هر صنف از اصناف گیاهان زمین بعد از آن

د. ممكن هم هست مراد به زوج داراى بهجت، یعنى رنگ خوش و برگ و گل خندان برویانی

تعالى این معنا ثابت شده، كه كه در جاهاى دیگر كالم خداىمعناى مقابل فرد باشد، براى این

ها حیات و زندگى اثبات شده است و علوم كه براى آنگیاهان نیز ازدواج دارند، همچنان

 تجربى امروز نیز با آن موافق است.

ها اثرى دارد، ویاندن گیاهان و رشد دادن آنحاصل معنا این است كه زمین در ر

نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند، كه آن را از خاك گرفته و به صورت نطفه و سپس علقه 

  (1) آورد.گاه انسانى زنده در مىگــاه مضغه و آنو آن
 .207، ص 28الـمیــــــــــــــزان  ج  -1
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 فصل دوم

 

 نظام ازواج انسان
  

 

 

 آفرینش زوج انسان و آرام دل او
  

   / اعراف( 189«)ُهَو الَّذى َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َجعََل ِمْنها َزْوَجها ِلیَْسُكَن اِلَْیها!»
« ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة،»تعالى آن كسى است كه شما را آفرید اى گروه بنى آدم خداى -

َزْوَجها ِلیَْسُكـــَن »و از آن یعنى از نوع آن  «ِمْنها،َجعََل »از تن واحدى كه پدرتان بود و 

  (1) همســرش را آفرید تا آن مــرد به داشتــن آن همسر دل آرام شود.« اِلَْیها،
 .297، ص 16الـمیــــــــــزان  ج  -1

 

 نعمت آفرینش زوج براى انسان و تشكیل خانواده
  

 / نحل( 72)«اَْنفُِسُكْم اَْزواجآ َو َجعََل لَُكْم ِمْن اَْزواِجُكْم بَنیَن َو َحفََدةً!َو ّللّاُ َجعََل لَُكْم ِمْن »
 

خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و یاورانى قرار داد كه به خدمت آنان در  -  

تان استعانت بكنید و با دست آنان مكاره و نامالیمات را از خود دور سازید و ارزاق حوائج

ها كه تان كرد، مانند آب و انواع میوهكه عبارت است از هر متاع دلپسندى كه روزىطیب 

ها و امثــال آن كه ها و لباسها دخالت نداشته و مانند طعامعمل خود شما در پیدایش آن

 هــا مــؤثــر بــوده است.سعــى و عمــل خــود شمــا در پیــدایش آن

آورند و به نـعمت خدا آیا به باطل ایمان مى -  َو بِنِْعَمِت ّللّاِ ُهْم یَْكفُُرونَ اَفَبِاْلباِطِل یُْؤِمنُونَ » -

 «ورزند؟كفران مى

مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ایشان درست 

هایى از همسران پدید آورد، چه این از بزرگترین و آشكارترین كرد و فرزندان و نوه

شود و اگر را اساسى تكوینى است كه ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا مىهاست، زینعمت

آمد و یافت و این تعاون و همكارى كه میان افراد هست پدید نمىآن نبود مجتمعى تشكیل نمى

شد و در نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود تشریك در عمل و سعى میسر نمى

 رسید.نمى

نى را كه خدا به او انعام كرده قطع كند و این رشته آرى اگر بشر این رابطه تكوی

پیوند را بگسلد، آن وقت به هر وسیله دیگرى كه فرض شود متوسل گردد، جا پر كن این 

شود و با متالشى شدن جمع بشر و پراكندگى وحـدتش رابطه تكوینى نگشته جمعش جمع نمى

 (1) هالكتش قطعى است.
 .189، ص 24الـمیــــــــــزان  ج  -1
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 و عوامل تولید رحمت و محبت  آیت خلق زوج براى انسان
  

   / روم( 21« )َو ِمْن ایاتِِه اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجآ ِلتَْسُكنُوا اِلَْیها...!»
به هر یك از نر و ماده حیوانات در صورتى كه جفت هم شده باشند  «َزْوج»كلمه 

از دو قرین چه حیوان و چه غیر حیوان نیز زوج گفته  كه به هریكشود، همچناناطالق مى

ْوَجْیِن الذََّكَر َو االُْنثى»تعالى فرموده: شود، خداىمى خدا از آن دو زوج قرار  - فََجعََل ِمْنهُ الزَّ

به آدم گفتیم كه تو و زوجت در » / قیامت( و نیز فرمود:  39« )و یكى ماده، داد، یكى نر

 بقره(/35)«بهشت منزل كنید!

معنایش این است كه  «اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجآ ِلتَْسُكنُوا اِلَْیها،»كه فرمود: این

نایش به منظـور فایده و مع «براى شما» براى شما از جنس خودتان زوج آفرید. )و كلمه 

 نفـع شماست.(

آرى هر یك از مرد و زن از جهاز تناسل، دستگاهى دارند كه این دستگاه به كار 

افتد، مگر وقتى كه با دستگاه طرف مقابل جمع شود و از مجموع آن دو، مسئله توالد و نمى

محتاج به طرف تناسل صورت گیرد، پس هر یك از آن دو در حد خود و فى نفسه ناقص و 

شود و به خاطر همین نقص و دیگر است و از مجموع آن دو، واحدى تام و تمام درست مى

كند و چون بدان رسید آرامش و سكونت احتیاج است كه هر یك به سوى دیگرى حركت مى

 یابد، چون هر ناقصى مشتاق به كمال است و هر محتاجى مایلمى

ـن حالت همان شبقى است كه در هر یك از این دو بـه زوال حاجت و فقـر خویش است و ای

 طرف به ودیعت نهاده شده است.

 «َو َجعََل بَْینَُكْم َمَودَّةً َو َرْحَمةً!»  -

تقریبآ به معناى محبتى است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، در  «َمَودَّت»كلمه 

آن خشوعى  نتیجه نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع، چون خضوع نیز

را گویند كه در مقام عمل هم اثرش هویدا شود، به خالف خشوع كه به معناى نوعى تأثر 

 آید.نفسانى است، كه از مشاهده عظمت و كبریایى در دل پدید مى

، این كلمه به معناى نوعى تأثیر نفسانى است، كه از مشاهده «َرْحَمت»و اما 

آید احتیاج به رفع نقیصه خود دارد، در دل پدید مىندارد و یا محرومیت محرومى كه كمالى را 

اش نجـات داده و نقیصهكه در مقام برآید او را از محرومیت كند به اینو صاحبدل را وادار مى

 را رفع كند.

گاه و موارد خودنمایى مودت و رحمت، جامعه كوچك ترین جلوهیكى از روشن

زم یكدیگرند و این دو با هم و منزل است، چون زن و شوهر در محبت و مودت مال

ها ضعف و عجز مشاهده كنند، چون در آنمخصوصآ زن، فرزندان كوچكتر را رحم مى

تواند حوائج ضرورى زندگى خود را تأمین كند، بینند كه طفل صغیرشان نمىكنند و مىمى

س و كه در حفظ و حراست و تغذیه و لباكند، به اینلذا آن محبت و مودت وادارشان مى

شد و هرگز نـوع منزل و تربیت او بكوشند و اگر این رحمت نبود، نسل به كلى منقطع مى

 یافت.بشر دوام نمى

نظیر این مورد مودت و رحمتى است كه در جامعه بزرگ شهرى و میان افراد 

گیرد، و بیند، با او انس مىشود، یكى از افراد وقتى همشهرى خود را مىجامعه مشاهده مى

توانند به واجبات كند و مسكینان و ناتوانان اهل شهر خود را كه نمىمحبت مى احساس

 نماید.زندگى خود قیام كنند، ترحم مى
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آید مراد به مودت و رحمت در آیه همان مودت و به طورى كه از سیاق بر مى

 رحمـت خــانـوادگـى اسـت.

 «الَیَةً ِلقَـْوٍم یَـتَفَكَّـُروَن!» -

درباره اصول تكوینى خویش بیندیشند، كه آن اصول بشر را وادار كرد چون وقتى 

كه تشكیل جامعه خانوادگى دهد، مرد را دعوت كرد تا با زن و زن را دعوت كرد تا به این

با مرد جمع شود و اجتماعى منزلى پدید آورند و نیز آن دو را به مودت و رحمت واداشت و 

شهرى را پدید آورد و چه آثارى بر این اجتماع  آن مودت و رحمت نیز اجتماع مدنى و

مترتب شد، نوع بشرى بقا یافت و زندگى دنیایى و آخرتى انسان به كمال رسید، آن وقت 

تعالى چه تدابیرى در امر این ها هست و خداىشوند كه چه آیات عجیبى در آنمتوجه مى

 (1) كند.زده مىهشتنوع از موجودات به كار برده، تدابیرى كه عقل را حیران و د
 .267، ص 31الـمیــــــزان  ج  -1

  

 هاخلق زوج انسان و انزال ازواج چهارپایان و تكثیر آن
  

  « َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنها َزْوَجها َو اَْنَزَل لَُكْم ِمَن االَْنعاِم ثَمانِیَةَ اَْزواجٍ!»
   / زمر( 7)

به طورى كه نظایر  «نَْفٍس واِحَدةٍ » خطاب در این آیه به عموم بشر است و مراد به   

كند آدم ابوالبشر است و مراد به همسر آن نفس واحده، همسر اوست كه از این آیه تأیید مى

بـراى تراخى و تأخر رتبى در كالم  «ثُمَّ »نوع خود اوست و در انـسانیت مثل اوست. كلمه 

تعالى این نوع را خلق كرد و افـراد  او را از یك نـفس واحد و است كه خداى است. مراد این

 همسرش بسیار كرد.

ها را هشت جـفت به معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است. اگر آن «اَْنعام » كلمه 

 هاست.خوانـــده، به اعـتبار روبرهــم نر و مـاده  آن

ها را نازل كه ما آنعبیر كرده به اینو نیز اگر از خلقت چهار پایان در زمین ت

اند، به این اعتبار است كه كه این چهار جفت حیوان از آسمان نازل نشدهكردیم، با این

كه نبودند، انزال خوانده، چون در آیه تعالى ظهور موجودات در زمین را بعد از آنخداى

لُهُ ااِّل بِقََدٍر َمْعلُوٍم!َو ِاْن ِمْن َشْىٍء ااِّل ِعْنَدنا َخزائِنُهُ َو » شریفه  به طور كلى « ما نُنَّزِ

داند كه از هر چیـز هایى مىگیرى شده از خزینهموجودات را نازل شده، یعنى اندازه

 / حـجر( 21جاست. )اش در آنانـدازهبى

هاتُِكْم َخْلقآ ِمْن بَْعِد َخْلٍق فى ُظلُماٍت ثاَلٍث!»  / زمر(   8) «یَْخلُقُُكْم فى بُُطوِن اُمَّ

كه این جمله بیان كیفیت خلقت نامبردگان قبلى، یعنى انسان و انعام است و در این

به اعتبار این است كه  «كند!شما را خلق مى»فرماید خطاب را تنها متوجه انسان كرده مى

این پنج نوع جاندار، تنها انسان داراى عقل است و لذا جانب او را غلبه داده، و بر دیگران 

بانده است و معناى خلق بعد از خلق پشت سر هم بودن آن است، مانند خلقت نطفه، سپس چر

چنین و مراد به گاه خلقت علقه را و آن را مضغه كردن، و همنطفه را علقه كردن و آن

اند ظلمت شكم و ظلمت رحم و ظلمت مشیمـه )تخمـدان( ظلمات ثالث به طورى كه گفته

 (1) اسـت.
 .59، ص 34ان  ج الـمیــــــز -1

 


