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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 یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى بگیرد و

 بیـفتنـد.

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

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

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 

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

 ... 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
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                  آغاز حیات انسان –بخش اول      
 

 8       فصل اول :  آدم 
 

        انسان اول

        آدم کیست؟

        چگونگى خلقــــت آدم

       آدمشدنبرگزیدهمفهوم

    فصـــــــــــــل دّوم :   محل استقـــرار اولیـه

 11 
       بهشــت آدم كجـا بود؟

       قرارگـاه بهشتى انسان

        گنــاه آدم چـه بـود 
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      از درخت ممنــوع نتـایج استفـــاده

 17     فصــــــل ســـــّوم :  زمینــى شـــدن آدم
        توبه آدم و نتـایج آن

      نتایج داستان آدم و خروج او از بهشت

      از بهشت چه بـود؟نتـایج خــروج آدم

      انسانبا نوعنتایج ناسازگارى شیطان

      علـت زمینــى شـدن آدم و همســـرش

       فلســـفـــــه زمینـــــى شــــدن آدم

 24       فصل چهارم : زوج آدم
        همسر و زوج آدم

        نــام همســر آدم

      میـزان شــراكت همسر آدم در عهد آدم

      شوهمسرآدمازطریقانسانتكثیرنسل

      خلقت زوج طبیعــى بـراى انســـــان

      جنـس خـــود خلقـــت زوج انسان از

       اى بـــراى بقـاِء نـــــوعزن، وسیلــه

   هاى اولیّه انسانفصـــــل پنجـــــــــــــم : تكثیر نسل
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       هاى اولیــهازدواج انسان

        داستــــان دو پســـــر آدم

     فردرابطــه داستـان پســران آدم بـا ارزش وجـودى 

     نپسران آدم با كیفیت آموزش انســـارابطه داستان 

       مبـــدأ نـژادهـاى انسـانى

        عمــر نــوع انســــان

     مندى نسل بشـــرطوفان نـوح و تجدید مجوز بهــره
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 38     فصـــــــل ششـــــم : خانــــواده انسانــــى
       تشكیل خانواده انسانى

    هاه و فرزنددار شدن آنها از نفس واحدآفرینش انسان

     بیـت و ارتبــاط نســل انســـان بــا اومفهـوم اهــل

      هـاى دنیـــانسل انسان جــزئـى از زینت

      فـــرزنـدان، عـــامل آزمـایـــش انســـان

   خلقت جسمانى و نسل انسانبخش دوم: 

 44     فصل اول : مبــدأ پیـدایش انسان اول

    مبــدأ پیـدایش انسان اول و مـاده اولیه او 
     حاالت و مراحل مختلف مواداولیـــه انسان

      مفهوم آفـــرینش نسل انســـان از خـــاك

     مفهوم تسویه انسان و مراحل تدریجى خلق

      تفـاوت مـــاده اولیــــه انســان و جــــنّ 

      ــدامفهــوم خلقت انسان بـــا دو دست خـ

       مفهـــــوم بشــــر و علــت تسمیــــه آن

     هــاى پیدایش انســان با آیات قرآنبررسى فرضیه

   فصل دّوم :  نطفـــــه، مــــــــاّده تكثیــــــر نســــل
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       مبــدأ پیـدایـــش نســـل انســان

      وسیله نطفهدوام خلقت جسمانى به

       نطفـــــــه انســــــانتــركیـــب 

       علــق یـا خـــــون بستــه شـــده

       و مسیـــر حــــركـت آن -نطفــه 

       ·حركت تكاملــى نطفه تا كمال خلقت

     تأثیر نطفه و ماده اولیه انسان در سعادت او

     تأثیـر مـواد اصلـى انســان در حمـل و تكـامل روح او

     اولیه و سرنوشت و حوادث آتى زنـدگى انسـانخلقت

      انســانهــا و اطـــوار مختلــف آفـرینشگـــونــــه

      نـــام و نشـــانى انسان قبل از تـولـدزمـــــان بـــى

     تــدبیـــر مـراحـل مختلـف آفـرینش و رشـد انســان

 59     نطفهفصــــــل ســـــّوم : َرِحم و تحوالت 
      زمـــــان اقـــامـــت و رشـــد انســـان در َرِحــم

     ها در صلب و در زمینها و استقرار آنانشاء انسان

     صورتگرى و تقـدیر سرنوشـــت انسـان در رحـم

       علــــــم الهــــــى بـــه بـــار رحــــم مــــــادر

      تـــا رستـــاخیـــزمراحل حیـات انسـان از رحــم 

     مراحــل خلق و جنینى انسـان در احاطـه علم الهى

     احــاطـه علــم الهى به مراحـل تـولد نـوزاد انسـان

       استثنــاء در تولد پیامبــران الهـى

     برگزیده شدن و نامگذارى پیامبران قبل از تولّد

   تــركیــب ظـــاهـــرى انســــانفصــــــــــــل چهـــــــــــــارم : 
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       مفهوم صــــورت بنــدى انســان
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      انشاء گوش و چشم و دل در انسان

      خلقت ابزار بیان و بینائى انســـان

      آفـــرینـش و تسـویـــه انگشتــان انســـان

      هاى محكـم عضــــالت انســانخلقت بــافتـه

      تنــاسب خلقت جسمــانـى انســانتــوازن و 

     آفرینش،تسویه، تقدیر و هدایت تكوینى انسان

       خلقــت متفـــــاوت زبـــــانهــــا ورنگهــــا

      آیــات الهــى در وجـود و حیـــات انســــان
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » 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 

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

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

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

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 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

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

 جلد رسید. 

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

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

 
 

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

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

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

 

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!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 آغاز حیات انسان
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 فصل اول

 

 آدم
   

  

 انسان اول  

 

 سجده(/7)«  ااِلْنســـاِن ِمــــْن طیـــٍن ! َو بَـــَداَ َخْلـــــقَ » ... 

 « و خلقت انسان را از گلى آغازید! » ... 
 

كه بشر موجود در امروز ـ كه آیات كریمه قرآن ظاهر قریب به صریح است در این

شوند به یك زن و شوهر معیّن كه قرآن نام از طریق تناسل منتهى مى -ما افرادى از ایشانیم 

كه این اولین فرد بشر و همسرش معرفى كرده و نیز صریح است در این« آدم»آن شوهر را 

به اختالف تعبیرات  -یا زمین یا الیه  از خاك یا گلاند، بلكه متولد نشده پدر و مادرىاز هیچ 

 اند. خلق شده -قرآن 

كنند، چیزى كه هست را افاده مىاین آن معنائى است كه آیات با ظهور قوى خود آن

رسد و نص در این معنا نیست. ولى ممكــن ظهــور آیات در این معنــا به حد صراحت نمى

یــن معنــا را از ضروریات قــرآن دانست كه نســل حاضر بشر منتهى بـه مردى است ا

 (1)اسـت. « آدم»نام به

 .  91ص :  32المیـــــــــزان ج : -1

 

 آدم كیست ؟

آیا مقصود از این كلمه آدم نوعى است؟ یعنى طبیعت انسانیت كه در همه افراد 

 ت كه نامــش آدم اســت؟ معلـوم نیست.وجــود دارد؟ و یا فــردى از جنس انســان اس

كه فردى از نوع انسان باشد. آیا این فرد متولد از نوعى دیگر از حیوانات مثــالً بنابر این

تــر از فردى كامــل و فــردى میمون بــوده و از طریــق تطور انواع و پیدایش فردى كامل

 وجـود آمــده ؟تــر، بهصچنیــن ناقصـى از ناقكــامــل از فـردى ناقــص، هم

برده، انسانى كامل و داراى كمال فكر بوده كـه از یك جفت انسان كه فرد نامیا آن

هاى غیر كامل و غیر مجهز به جهاز تعقل متولد شده است و مبدأ ظهور و پیدایش نوع انسان

از مجهز به تعقل و قابل تكلیف شده است؟  كه بشر موجود در عصر حاضر نوع كاملى 

نام آدم كه بوده به او نیز فردى كامل انسان اّول كه  انسان باشد كه فرد فرد آن منتهى شود به

او از طریق تطور از نوع دیگرى از انسان متولد شده كه آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده و 

 چنین آن نوع نیز منتهى شود به نوعى دیگر و این سیر قهقرى در انواع حیوانات ادامههم

دیگر ترین حیوان كه از هرحیوانترین و سادهداشته باشد، تا در آخر منتهى شود به بسیط

 تر باشد.ناقص

و به عكس اگر از آن حیوان ناقص و ساده شروع كنیم، الیزال از ناقصى به كاملى 
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ترى برسیم، تا منتهى شویم به انسان، اما انسان بدون تعقل و سپس از آن و از كاملى به كامل

حیوان منتقل شویم به انسان كامل كـه تمامى این انواع همه در یك سلسله قرار  داشته و به 

اى كه گفتیم، جدّ هم متصل و از یكدیگر متولد شده باشند، به طورى كه آن حیوان ساده

 اعالى انسان امروزى باشد. 

از رسیدن به  ها هست، پسكه سلسله توالد و تناسلى كه فعالً در بین ما انسانو یا آن

آدم و همســرش منقطع شود و آدم و همســرش از زمین تكــون یافته باشند و از مــادر و 

یك از این چنــد صورت ضــرورى دیــن اسالم و قــرآن پــدرى متولــد نشــده باشنــد، هیــچ

 كـریــم نیســت. 

اهر قرآن به هر تقدیر ظاهر آیات قرآنى، همین صورت اخیر است، یعنى از ظ

شود، و آدم و همسرش از پدر و آید كه نسل حاضر بشر به آدم و همسرش منتهى مىبرمى

 (1)اند. مادرى متولد نشده، بلكه از زمین تكون یافته

 .  92ص :  32المیزان ج :  -1

 

 چگونگـى خلقت آدم 

 ده(سج/7)«  ااِلْنســـاِن ِمــــْن طیـــٍن ! َو بَـــَداَ َخْلـــــقَ » ... 

آیات قرآنى بیان نكرده كه چگونه آدم از زمین خلق شد، آیا در خلقت او علل و 

كه مدتى عوامل خارق العاده دست داشته؟ و آیا خلقتش به تكوین الهى آنى بوده، بدون این

طول كشیده باشد، جسد ساخته شده از گلش، مبدل به بدنى معمولى و عادى و داراى روح 

هاى طوالنى این دگرگونى صورت گرفته و استعدادهایى ه در زمانكانسانى شود؟ و یا آن

هائى یكى پس از دیگرى به خود اش تبدّل یافته و نیز صورتیكى پس از دیگرى درباره

برده گاه روح نامكه استعدادش براى گرفتن روح انسانى به حدّ كمال رسیده و آنگرفته، تا آن

ر رحم علل و شرایطى یكى پس از دیگـرى در او اثر در او دمیده شده است و مانند نطفه د

 كرده است؟ هیچ یك از این احتماالت در قرآن كریم نیامده است. 

 شود آیه زیر است:اى كه درباره خلقت آدم در قرآن دیده مىترین آیــهتنهــا روشن

صفت  -ثُمَّ قاَل لَهُ ُكْن فَیَُكـوُن اِنَّ َمثََل عیسى ِعْنــَداللّــِه َكَمثَـِل اَدَم َخلَقَـهُ مْن تُراٍب »

السالم مانند صفت آدم است كه خداى تعالى او را از خاك زمین خلق عیسى علیه

كه پدرى داشته باشد كه از نطفه او متولد شود،( سپس به او گفت  كرد، )بدون این

 عمران(/ آل 59« )باش و وجود یافت  ! 

دهند، اب و یا از گل و امثال آن خبر مىتمامى آیات قرآن كه از خلقت آدم ازتر

 فهماننــد كه خلقت او آنى و بدون گذشت زمان و بــدون پدر و مـادر بــوده اســت.مى

خلقت »فرماید: و یا مى!« من یك فرد بشر را از گل آفریدم » فرماید: وقتى مى

قت سایر افراد بشر و كه خلقت آدم با خلدارد بر اینهمه داللت« انسان را از گل آغاز كرد!

 (1)سایر جانداران فرق داشته است. 

 .  93ص :  33المیــــــزان ج :  -1
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 مفهوم برگزیـده شدن آدم 

 عمران(آل/33!« )اْلعالَمیَن اِنَّ اللّــهَ اْصَطفى اَدَم َو نُوحا َو اَل اِْبراهیَم َو اَل ِعْمــراَن َعلَى» 

 « عمران را بر جهانیان برگزید ! و آلابراهیم خدا، آدم و نوح و آل» 

برده، در یك یك نوع اختیار نمودن و مقدّم داشتن افراد نام« اْلعالَمین،اِْصِطفاِء َعلَى»

و اختیار نمودن آدم « اِْصِطفاءِ »امر یا امورى است كه دیگران در آن شركت نداشته باشند. 

كه در آیه زیر ن نوع انسانى است، چنانالسالم یكى از جهت اّول خلیفه بودن او از میاعلیه

یاد آور گاهى را كه پروردگارت فرشتگان را فرمود: من در به» به آن تصریح شده است: 

 «اى خواهم گماشت!زمین خلیفه

دیگر از جهت افتتاح باب توبه است كه از او آغاز گشته و خداوند متعال در این 

ـار كرد و توبـه او را پذیرفــت و او هـدایت سپس خـدا او را اختی» فرمایــد: باره مى

 « یـافــت!

پس »سوم به لحاظ تشریع دین است كه خداوند اّول براى او تشریع فرموده است: 

آید، هر كه از آن پیروى كند نه گمراه شود و نه چــون از جانب من براى شما راهنمائى مى

 « شقــى و بدبخــت گـــردد!

ها با حضــرت آدم شركــت نــدارد و چــه ـه كســى در آنها جهاتــى است كـاین

 (1)هائــى است! بــزرگ منقبـت

 .  298ص :  5المیزان ج :  -1
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 فصل دّوم

 

 محل استقرار اولیّه آدم
 

 

 بهشت آدم كجا بود؟

 / بقــره( 39تا  35« )اْلَجنَّةَ... ! اْسُكْن اَْنَت َو َزْوُجكَ َو قُْلنا یا اَدمُ » 

 !« و گفتیــم :اى آدم تو و همسرت در بهشـت آرام گیرید... » 

السالم میان دو امر به شود كه توبه حضرت آدم علیهالذكر دیده مىدر آیات فوق

هبوط واسطــه شــده و این امــر اشعــار دارد بر این معنــا كه توبه وقتــى از آدم و 

ا نشــده بودنــد، هر چند كه در بهشــت هـم همســرش ســرزده كــه هنــوز از بهشــت جــد

 انــد . نبــوده و موقعیـت قبلى را نداشته

َو نادیُهما َربُُّهمآ اَلَْم اَْنَهُكما َعْن »...و ایــن اشعــار را نیـز دارد كـه نداى 

رخت / اعراف( پروردگارشان ندایشان داد كه مگر شما را از این د 22)« تِْلُكَماالشََّجَرِة...؟

/ اعراف( به این درخت  19) «الشََّجَرةَ...!َو ال تَْقَربا هِذهِ » ... نهى نكردم؟ بعد از نهى 

آورد كه مخصوص اشاره به دور « تِْلُكَما»نزدیك مشوید! بوده كه در اولى اشاره را با لفظ 

ص آمده كه مخصو« هِذهِ » است و در دومى كه قبل از اولى واقع شده، این اشاره با لفظ 

آمده كه باز مخصوص به دور است و در « ندا كرد»اشاره به نزدیك است. در اّولى كلمه 

 آمده كه مخصوص نزدیك است. )دقت فرمائید!(« قالَ » دومى كلمه 

گفتیـم: بـا همین وضـع كـه » این نكته را هـم بایـد دانست كـه از ظـاهـر جملـه 

در » و جمله « در زمیـن قرارگاه و بهره دارید!دشمـن یكدیگرید پـائین روید كـه تـا مـدتـى 

آیـد كه بـرمى« جا دوباره بیرون شویـد!جا بمیرید و از همانجا زندگى كنید و در آنهمان

كند. حیات دنیا حقیقتش نحوه حیات بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق مى

ستلزم سختى و بدبختى است و الزمه آمیخته با حقیقت زمین است، یعنى داراى گرفتارى و م

گاه براى این نیز آن است كه انسان در آن تكون یابد و دوباره با مردن جزو زمین شود و آن

 بار دیگر از زمین مبعوث گردد. 

كــه حیــات بهشتــى حیاتــى اســت آسمانــى و از زمینــى كــه محــل در حالــى

 ـــأ نگرفتــه اسـت.تحـــّول و دگــرگــونــى اسـت منش

طور جزم گفـت كـه بهشـت آدم در آسمان بوده، هــر چند كه جا ممكن است بهاز این

  (1)شود،( نبوده باشد. بهشت آخرت و جنت خلد )كه هركس داخلش شد دیگر بیرون نمى

 . 254ص:  1المیزان ج:  -1
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 قرارگاه بهشتى انسان 

 / اعراف( 19« )اْلَجنَّةَ... ! َزْوُجكَ اْسُكْن اَْنَت َو َو یا اَدمُ » 

 «و اى آدم تــــو و همســرت در ایـــن بهشـت آرام گیــریــد...!» 

السالم را مخاطب قرار داده سپس همسر او را عطف بر او نموده و این آیه آدم علیه 

ان مباح ها را بر آنتصّرف در همه انواع خوراكى« و از هر جا خواستید بخورید!» با جمله 

استثنا « و بــه ایــن درخـت نـزدیك مشوید!» نموده، مگــر آن درختــى را كــه بــا جملــه 

 كرد .

 «شــان كــرد!فَــَوْســَوَس لَُهَمـــا الشَّْیطــاُن ـ شیطــان وســوســه»

 و گفـت: 

پروردگار شما، شما را از این درخت نهى نكرد مگر از این جهت كه مبادا » 

 «رشتــه شـویــد و یـــا از خالدیــن گردیــد!فــ

 «َو قـاَسَمُهما ِانّـى لَُكمـا لَِمـَن النّـاِصحیـَن فَــدَلّیُهما بِغُــُروٍر...!»

 / اعراف( 22تا 20) 

خواهم هاى غالظ و شداد به آن دو گفت كه من خیرخواه شمایم و نمىابلیس با قسم

 شما را فریب دهم، با همین فریب سقوطشان داد. 

 «پروردگارشان به ایشان بانگ زد: مگر من از این درخت منعتان نكردم!» 

به  كه آدم و حوا در آن موقع كه خداوند این خطاب رااین آیه داللت دارد بر این 

كه ندا به معناى صدا زدن از كرده از مقــام قــرب خــدا دور شــده بـودند، بـراى اینآنان مى

 دور است .

 گفتنــد پروردگــارا ما به خویشتــن ستم كردیــم و اگر ما را نیامــرزى و » 

 « رحممــان نكنى از زیانكــاران خواهیــم بــود!

رساند، لذا هیچ چیزى و التماس آن دو را مى این حرف از آدم و حوا نهایت تضرع

ذكر كرده و گفتند: اگر رحم  مغفرت و رحمت را به شاننكردند و تنها احتیاجدرخواست 

 طور دائم و به تمام معنى زیانكار خواهیم شد!نكنى به

كه آدم در زمین قرار گیرد خداوند آید كه قبل از ایناز داستان بهشت آدم چنین برمى

داده بود و اگر او را از خوردن از آفرید و او را در آن جاى هشتى برزخى و آسمانىب

درخت مزبور نهى كرد براى این بود كه بـدیـن وسیلـه طبیعـت بشـرى را آزمـوده و معلوم 

كه زندگى زمینى را طى كرده و در محیـط امـر و نهـى و تكلیف و كند كه بشر جز به این

ممكن نیست به سعادت و بهشت ابدى نـائل گــردد و جز با پیمودن این امتثال تربیت شود 

 (1)راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد.

 . 44ص:  15المیـزان ج: -1

 

 گنـاه آدم چه بود؟ 

 / بقره( 39تا  35)!« الشََّجَرةَ فَتَُكونا ِمَن الّظاِلمیَن َو ال تَْقَربا هِذِه »...

 «درخـت مشویـد كه از ظـالمین خواهیـد شد!و نزدیـك این »...

 خطیئــه و گنــاه آدم چــه معنــا دارد؟ 
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 كنـــــد ؟مگــر پیــامبـــر هــم گنــاه مــى 

شود این است كه آن جناب رسما گناه نكرده  چه در بدو نظر از آیات ظاهر مىآن

آدم »و نیز جمله « شوید!مىزنهار از این درخت نخورید كه از ظالمین » است، مانند جمله 

و نیز مانند اعترافى كه خود آن « پروردگار خود را نافرمانى كرد و در نتیجه گمراه شد!

قاال َربَّنا َظلَْمنـآ اَْنفَُسنا َو ِاْن لَْم تَْغِفْر لَنا »نموده و فرموده: را حكایت كرده و درقرآن آن جناب 

خــاِسـریـَن ـ گفتند: پروردگارا به خود ستم كردیم و اگر ما را َو تَْرَحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمــَن الْ 

/ اعراف( این آن مطلبى است كه از  23« )نیامرزى و رحم نكنى از زیانكاران خواهیم بود!

رسد و اّما نظر مىنظر خود این ظواهر و قطع نظر از رسیدگى به مجموع آیات داستان به

نهى از خوردن درخت را مورد دقّت قرار دهیم، یقین  اگر در همه آیات داستان تدبر كنیم و

اش معصیت خدا بــرده نهــى مولــوى و تشریعـى نبوده تا نافرمانىكنیــم كه نهى نامپیدا مى

باشد، بلكه تنها راهنمائى و خیرخواهى و ارشاد بوده و خداى تعالى خواستــه است مصلحـت 

كه بــا اراده مـولـــوى آدم را یان كنــد نــه ایننخـوردن از درخت و مفسـده خوردن آن را ب

 بــه عبــث وادار بــه نخــوردن از آن كنــد. 

 دلیل این معنا چند چیز است: 

كه خداى تعالى هم در سوره بقره و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر این اّول

و « مین خواهید شد!نزدیك این درخت مشوید كه از ظال» مخالفت نهى كرده و فرموده: 

مـواظب بـاشیـد » گاه در سوره طه این ظلم را به شقاوت مبدّل نموده و فــرمـوده: آن

 «شوید!شیطـان شـما را بیـرون نكنـد وگـرنـه بدبخت مى

» این بدبختى را در چند جمله كه به منزله تفسیر است بیان كرده و فرموده:  گاهآن

و با این بیان، !« ى و نه تشنه و نه عریان و نه گرمازده شوتو در این بهشت نه گرسنه مى

روشن كرده كه مراد به شقاوت، شقاوت و تعب دنیوى است كه از لوازم جدانشدنى زندگى 

زمینى است. چون در زمین است كه انسان به گرسنگى و تشنگى و لختى و امثال آن گرفتار 

 شود. مى

گونه عوارض نشود و هیچ گرفتــار این پــس معلوم شد خدا آدم را نهــى كرد تا

علّـت دیگرى كه باعـث نهى مولوى و تشریعى باشد، بیان نكــرد. پس به این دلیــل نهى 

بــرده ارشــادى بوده و مخالفــت نهى ارشــادى گنـاه نیست و مرتكــب آن را خارج از نـام

 (1)شمارند.رسم عبودیت نمى

 . 255ص:  1المیزان ج:  -1

 

 نقض عهد آدم بعد از شناخت دشمن 

 / طه( 115)«َو لَقَــْد َعِهــْدنــا اِلــى اَدَم ِمــْن قَْبــُل فَنَِســــَى َو لَـــْم نَِجــْد لَــهُ َعْزمــا ! » 

 « از پیـش به آدم سفـارشـى كـردیــم، ولـى در او پایمردى ندیدیم!» 

هــا و دستــورات را نیــز از مانوصیت و سفــارش است و فر« عهــد»مــراد به 

 گویند. ایـن روى عهد و عهدنامه مى

هاى خورم كه به تحقیق آدم را در زمانمعناى آیه موردبحث چنین است: سوگند مى

پیش وصیتى كردیم، ولى وصیت را ترك كرد و ما او را نیافتیم كه در حفظ آن عزم جازمى 

كه مقصــود از آن عهـد چــه بــوده اّما اینداشته باشد، یا بر آن وصیت صبر كند. و 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                          کتاب هشتم : آغاز خلقت اولیه انسان 14

آیــد، عبــارت بــوده از نهــى از طورى كه از داستان آن جناب در چند جاى قرآن برمىبه

 / اعراف( 19) «َو ال تَْقَربـا هِذِه الشََّجـَرةَ...!»...خــوردن درخـت كه فرمــوده: 

فتار ما را كه به مالئكه گفتیم، براى یاد آر عهدى را كه ما به آدم سپردیم و گبه» ـ 

وجود آوردیم تا ما این صحنه را به« آدم سجده كنید پس همگى سجده كردند مگر ابلیس!

براى خود آدم معلــوم شود كه چگونه سفــارش ما را فرامــوش كرد و بر حفظ آن عــزم 

 راسخـى ننمود. 

خیرخواهى و ارشاِد آدم پس وقتى كه ابلیس از سجده امتناع ورزید، به منظور 

دشمن تو و  -بینى از سجده امتناع ورزید، ابلیس كه مىسوى صالحش به او گفتیم: اینبه

 باشد... !همسرت مى

جاى نهى ابلیس از این به« زنهار كه از بهشت بیرونتان نكند!» و اگر در جمله 

ابلیس و نیز نهى از كار، آدم و حوا را نهى كرد، در حقیقت كنایه از نهى او از اطاعت 

غفلت از كید و دست كم گرفتن مكر اوست و معنایش این است كه او را اطاعت مكن و از 

كید او و تسویالت او غفلت مورز، تا بر شما مسلط نشود و در بیرون كردن شما از بهشت 

  (1)نگردد. و بدبخت كردنتان قوى

 . 26ص:  28المیــــــــــزان ج:  -1

 

 

 ممنوعـه حقیقــت شجره

 / بقره( 39تا  35)!« الشََّجَرةَ فَتَُكونا ِمَن الّظاِلمیَن َو ال تَْقَربا هِذِه »...

 «و نزدیـك این درخـت مشویـد كه از ظـالمین خواهیـد شد!»...

شجره ممنوعه در داستان آدم درختى بوده كه نزدیكى بدان مستلزم تعب و بدبختى 

ین است كه انسان در دنیا پروردگار خود را فراموش كند در زندگى دنیا بوده و آن بدبختى ا

خواست میان آن درخت و میثاقى كه از او گرفتــه و از مقام او غفلت بورزد و گویا آدم مى

اش بودنــد، جمــع كنــد. هم آن را داشتــه باشد و هــم این را ولــى نتوانســت و نتیجــه

را با توبه خسارتزندگــى دنیا شــد، و در آخــر، اینفراموشــى آن میثاق و وقــوع در تعب 

 خود جبران نمود. 

گویا نهى در جمله فوق، نهى از خوردن میوه آن درخت بوده، نه خود درخت و اگر 

كه )نزدیك آن درخــت مشوید!( براى ایــن بوده كه شــدّت نهـى و از آن تعبیــر كرده به این

 مبــالغــه در تأكیـــد را بــرســانـد. 

 / بقره(  39!« )فَتَُكونـا ِمَن الّظاِلمیَن »

و در سوره طه « از ظالمین خواهید شد!»در این سوره فرموده:  خداوند سبحان

جا  به معناى تعب است. از این« شقا»و به شقاوت تعبیر كرده است. « فَتَْشقى!»فرموده: 

برده همان واقع شدن در تعب زندگى در دنیا، از شود كه وبال ظلم نامخوبى روشن مىبه

بنابراین، ظلم آدم و همسرش، ظلم به گرسنگى، تشنگى، عریانى و خستگى بوده و 

شود، معصیت و مىگفتهكلمهخدا، چون اصطالحا وقتى اینخویش بوده، نه نافرمانىنفس

 رسد. نافرمانى و ظلم به خداى سبحان مى

برده یعنى )به درخت نزدیك گردد كه نهى نامدر نتیجه این نیز روشن مى
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اش ه بوده و نه نهى مولوى كه تا نافرمانىمشوید!(نهى تنزیهى و ارشادى یا خیرخواهان

عــذاب داشته باشد. پس آدم و همسرش به نفس خـود ظلــم كـردنـد وخـود را از بهشـت 

 محـروم ساختنــد نه نافرمانى خدا. 

خوردن از درخت، یك اثر ضرورى و خاصیّت تكوینى دنبالاز بهشت، بهشدنبیرون

دنبال در آتش افتادن، دنبال زهر خوردن و سوختن بههآن خوردن بوده، عینا مانند مردن ب

  (1)اثر مولوى. ارشادى، اثر، اثر تكوینى است، نهكه در همه موارد تكلیف چنانهم

 . 246ص:  1المیزان ج: -1

 

 

 

 نتایج استفاده از درخت ممنوع 

 طه(/120«)اْلُخْلِد َو ُمْلٍك الیَْبلى؟َشَجَرةِ فََوْسَوَس اِلَْیِه الشَّْیطاُن قاَل یا اَدُم َهْل اَُدلَُّك َعلى » 

شیطان او را وسوسه كرد و گفت: اى آدم آیا تو را به درخت خلود و سلطنتى كه » 

 « شود راهبرى بكنم ؟كهنه نمى

همان درختى است كه آدم و همسرش از خوردن آن « َشَجَرةِ اْلُخْلدِ »مقصود از 

شود آدمى جاودانه درختى است كه خوردنش باعث مى« ْلدِ َشَجَرةِ اْلخُ »ممنوع شدند. مراد به 

زنده بماند و مراد به ملكى كه كهنه نشود، سلطنتى است كه مرور زمان و اصطكاك 

شود كه مثالً بگوئیم ابلیس ها و موانع در آن اثر نگذارد، پس برگشت معنا به این مىمزاحم

بكنم كه با خوردن میوه آن عمـرى جاودان ات خواهى به درختى راهنمائىبه آدم گفت: آیا مى

 و سلطنتى دائمــى داشته باشى؟ 

مثل این است كه شیطان خواسته بگوید اگر پروردگار شما، شما را از آن نهى كرده 

براى این بوده كه با ملكى خالد جاودان در بهشت نمانید و یا بگوید براى این بوده كه شمـا 

ن داشتـن ملك خالــد مستلــزم زندگــى جاودانه نیـز هسـت، جاودانــه در بهشــت نمانید چو

 )دقت فرمائید!( 

هایشان به ایشــان نمودار شــد و بنا كردند از و از آن درخــت بخوردند و عورت

خودشــان بچسباننــد. آدم نافرمانى پروردگار خویش كرد و از راه هاى بهشت بهبرگ

را برگزیــد و توبه او بپذیرفــت و هدایتــش كــرد، برفــت. پـس از آن پروردگـارش او 

گفــت، همگــى پائیــن برویــد، در حالـى كــه بعضــى دشمن بعض دیگــر باشید، پس اگر 

بخت و هر شود و نه تیرههدایتى از من سوى شما آمد، هر كه آن را پیروى كند نه گمراه مى

خت خواهد بود و او را در روز قیامت كس از كتاب من روى بگرداند وى را روزگارى س

 (1)كور محشور كنیم... ! 

 . 29ص:  28المیزان ج: -1
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 فصل سّوم

 

 زمینى شدن آدم
 

 

 

 توبه آدم و نتایج آن

هُ فَتاَب َعلَْیِه َو َهدى ! »  طه(/112« )ثُمَّ اْجتَبیهُ َربُـّ

 !«هدایتش كرد اورا بپذیرفت و  اورا برگزید و توبهازآن پروردگارش پس »

به معناى ورچیدن است. در این آیه خداى تعالى بنده خود را براى « ِاْجتَباء»كلمه 

كه كسى غیر خدا در او شریك نباشد و او را از مخلَصین طورىخود جمع آورى كرده به

جا جمع جا و آنكــرده است. گویــى او را داراى اجــزاء فرض كــرده كه اجزائش را از این

جا گردآورده و سپس بـه او جا متفــرق بود، در یكجا به آنكه در اینى نموده و بعداز آنآور

 سوى خود به راهــش انداختــه اســت. رجوع كــرده و هدایتــش نموده و به

منظور از هدایت، هدایت در امر دین است كه عبارت است از اعتقاد حق و عمل 

ــن اســت كــه در آیــه شریفــه هدایــت را فــرع بــر صالح و دلیــل بــر این معنــا ای

 اجتبــاء گرفتــه است، )دقت فرمائید!( 

آن جناب به سوى هدفى هدایت شده كه اجتبائش هم براى آن منظور بوده است و 

چون اجتبائش براى سعادت دینى او بوده یعنى براى این بوده كه عبودیت را منحصر در 

رم هدایتش هم به سوى همین هدف بوده و این هدایت الجرم هدایتى خداى سبحان كند الج

اى نبوده و به همین جهت به هیچ وجه بوده كه بین خداى تعالى و شخص مهدى الیه واسطه

 پذیرفته است. تخلّف نمى

هدایت به سوى منافع زندگى دنیا هر چند نیز از خداى تعالى است، لكن از چیزهائى 

ها واسطــــه اســت و بسیــار ـاى دیگــرى بیــن خــدا و بنــــده در آنهـاســت كــه سبــب

 كنــد، )دقــت فــرمــائیــد!(شــود كــه اسبــاب از مسببــات تخلّـــف مـىمـى

گفت همگى پائین بروید، در حالتى كه بعضى دشمن بعض دیگر باشید، پس اگر » 

« بخت!شود و نه تیرهیروى كند نه گمراه مىرا پاز من سوى شما آمد، هركه آنهدایتى 

 طه(/123)

در این آیه قضائى از خدا حكایت شده كه فرع بر هبوط است. تأكیدى كه در عبارت 

كند، گویا / بقره( وجود دارد به وقوع حتمى شرط اشاره مى 38« )فَِاّما یَأْتِیَنَُّكْم...!»...

د و حتما هم خواهد آمد پس هر كس هدایتم را شما آماگر از من هدایتــى براى» فرمــوده: 

 !« پیروى كند... 

رساند كـه هم ضاللت شود مىنمى« بختگمراه و تیره»طور مطلق فرموده كه بهاین

و شقاوت دنیائى از او نفى شده و هم آخرتى و باید هم همین طور باشد، چون هدایت الهى 

آن دعوت فرموده و دین فطرى  سوى لسان انبیائش بهتعالى به كه خداى استاى دین فطرى

كند و جهازاتى ع اعتقادات و اعمالى كه فطرت آدمى آن را اقتضا مىعبارت است از مجمو
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نماید. و معلوم است كه سعادت هر سوى آن دعوت مىكه خلقتــش بدان مجهز است و به

چیزى رسیدن به همان اهدافى است كه خلقتش و جهازات خلقتش تقاضاى آن را دارد و به 

مود: روى دل سوى این دین معتدل كن كه نهــاد كه فرچنانغیــر آن سعادتى دیگر ندارد. هم

خداست نهــادى كه مــردم را بر آن نهــاد. و خلقـت خــدا تغییرپذیر نیست. دین قویم همین 

 است.

را روزگارى سخت خواهد بود و او را از ذكر من روى بگرداند، وى و هركس» 

 / طه( 124« )در روز قیامت كور محشور كنیم!

ـت در دنیا و كورى در روز قیامت، فراموش كردن خدا و اعراض علت تنگى معیش

از یاد اوست. هر كه در دنیا خدا را فراموش كند، او هم در آخرت وى را فراموش 

 (1)كند.مى

 . 31ص:  28المیزان ج:  -1

 

 نتایج داستان آدم و خروج او از بهشت 

 / طه( 115)« فَنَِســــَى َو لَـــْم نَِجــْد لَــهُ َعْزمــا ! َو لَقَــْد َعِهــْدنــا اِلــى اَدَم ِمــْن قَْبــلُ » 

 « از پیـش به آدم سفـارشـى كـردیــم، ولـى در او پایمردى ندیدیم!» 

داستــان بهشت آدم با همــه خصوصیاتش مثالــى اســت كه سرنوشــت آینده یك یك 

هى آدم از نزدیك شدن به درخــت، كند. با نفرزنــدان او را تا روز قیامــت ُمَمثَّل مى

را هــاى دینــى و هدایـت الهــى بعد از آدم را ممثــل كرده و با نافرمانـــى آدم كه آندعوت

نسیان عهد خوانــده نافرمانــى فرزندانش را كه ناشى از نسیــان یاد خــدا و یاد آیــات 

ــان آدم و بنــى آدم اســت ایــن اســت مذكــره اوســت ُمَمثَّل فرموده است. تنها فرقى كه می

كــه متوّجــه او شــد كــه آزمایــش آدم قبــل از تشریــع شرایــع بود و در نتیجــه نهــى این

 ارشــادى بــود و مخالفــت آنان نافرمانى امر مولوى خداست. 

ترین وتاهاین داستانى كه نام بردیم در چند جاى قرآن آمده، ولى در این سوره با ك

دهد عمده عنایت طورى كه ذیل آن شهادت مىعبارت و زیباترین بیان ایراد شده است و به

 در آن بیان، حكمى است كه گفتیم به تشریع دیــن و ثــواب و عقـاب كـرده اسـت . 

اش تمثیل اش و زندگى مادىاین داستان حال بنى نوع آدم را بر حسب طبع زمینى

هاى ازد، چه خدا او را در بهترین قوام خلق كرده و در نعمتسكند و مجسم مىمى

شمارى غرق ساخته و در بهشت اعتدالش منزل داده و از تعدّى و خروج به یك سوى بى

افــراط و تفریط كه ناشــى از پیروى هــواى نفس و تعلق به فریب دنیا و در نتیجه فراموشى 

ین خود و خـدا را فـرامـوش نكــــرده و او را جنب رب العزة است تهدید فرمود، تا عهــد ب

 نـافــرمــانــى و شیطــــان را در وســـاوســش پیــــروى نكنـد .

هاى اگر دل به دنیا بست و مقام پروردگارش را فراموش نمود رفته رفته زشتى

 زندگى برایش روشن گشته و آثار شقاوت با نزول بالها و خیانت روزگار و نكول اسباب و

كند با نعمتى نعمت از وقت شروع مىگردد، آنپشت كردن شیطان به او، برایش هویدا مى

آورد تا از عذابى شدیدتر از آن اى دیگر را تالفى نموده و به عذابى روى مىدست داده

كند، تا فراركرده باشد و در گریز از دردى ناگوار، دردى دیگر ناگوارتر را تحمل مى

ها به كلى بیرون گشته و به مهبط شقاوت و خیبت ویند، از بهشت نعمتوقتــى كه به او بگ
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 هبوط كند. 

ایــن همــان صورتــى اســت كــه از زندگــى دنیــا بــراى آدم ممثل شده، نخســـت 

جــا تعالى او را داخــل بهشــت نمــوده و كــــرامــت داد، تــا ســرانجــام كــارش بدانخــداى

جائــى كــه ایــن واقعــه قبــل از تشـــریــع دین ـه كشیـــد. چیـــزى كه هســت از آنكشیــد كـ

اتفــاق افتـــاده و بهشــت او بهشــت برزخــى بـوده كـه در یـك زنـدگى غیـر دنیوى برایش 

 (1)ممثل شده است . 

 .  38و  25ص:  28المیزان ج:  -1

 

 

 نتایــج خروج آدم از بهشــت چــه بــود؟ 

 / طه( 117)!« اْلَجنَِّة فَتَْشقى فاَل یُْخِرَجنَُّكما ِمنَ »...

 !«شوید بخت مىزنهــار مواظب باشید شما را از این بهشت بیرون نكند كه تیره»... 

فرع بر خارج شدن آدم و همسرش از بهشت است و مراد به « فَتَْشقى»جمله 

تعب و رنج است .یعنى زنهار چنین مكن و خود را به تعب نیفكنى. چون زندگى « شقاوت»

در غیر بهشت كه الجرم همان زمین خواهد بود، زندگى آمیخته با رنج و تعب اســت. چـون 

جا جا احتیـاجـات فــراوان است و بـراى رفـع آن فعـالیت بسیــار الزم اسـت. در آندر آن

 وشیـدنى و لبـاس و مسكـن و غیـر آن است. احتیـاج بـه طعـام و نـ

تعب است، دو آیه بعدى است كه به تفسیر « شقاوت»كه مقصود از دلیل بر این

شوى و نـه فرماید: تو كه از خاك زمینى، در بهشت نه گرسنــه مىشقاوت اشاره نموده و مى

 شوى و نه گرما ! عریــان، نه دچار تشنگى مى

بر ایــن است كه نهى در آیه مورد بحث ارشــادى اســت، )و همیــن خود دلیــل 

اى كه مترتــب بر خود فعل است، یعنــى یعنــى در مخالفــت آن غیــر از وقــوع مفســده

شــود، تعب و زحمتــى كه در دوندگــى براى رفــع حوایــج زندگى و تحصیـل معــاش مى

 فسـاد و محذور دیگرى نیست.(

ســد كــه در بهشــت بمــانــى، نــه گـرسنـه شــوى و نــه برهنــه. آرى رتــو را مــى

 شوى و نه آفتاب زده! جا نه تشنه مىدر آن

گویا این باشد كـه در بهشت اثرى از حرارت آفتاب « نشدن،آفتاب زده»مراد به 

ز گرماى اى داشته باشد، تا خــود را انیست، تا كسى محتاج باشد براى گریز از آن خانه

 (1)نبود آن حفظ كند.آفتاب و سرماى

 . 28ص:  28المیــزان ج: -1

 

 نتایج ناسازگارى شیطان با نوع انسان 

 / اسراء( 61« )َو اِْذ قُْلنــــا ِلْلَمــــالئَِكــــِة اْسُجــــُدوا اِلَدَم فََسَجـــــُدوا ااِلّ اِْبلیــــَس...!» 

ه گفتیم سجده بر آدم كنید، همه سجـده كردند جز یاد آر آن زمان كه به مـالئكبه» 

 « ابلیـــس...!
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كنید، در آیه شریفه مطالبى به منظور اختصار حذف شده طورى كه مالحظه مىبه

زیرا مقصود بیان علل و عواملى است كه باعث شد بنى آدم در ظلم و فسوق خود استمرار و 

خست این را فرموده كه اولین بشر به آیات و دوام یابد و نسلش بر چیده نگردد. در این باره ن

انــد معجزات اقتراحى )درخواستی( خودش ایمان نیاورد، آخرین هم پیرو همـــان اولیــن

وایمـان نخـواهنـد آورد و سپس بـه پیغمبـرگـرامـى خـودیـادآور شـد كـه در ایـن میـان 

ت اسـالم را در بـوتـه امتحـان خـود زودى ظهـور نمـوده و امّ هـا در كـار است كـه بهفتنـه

فرماید كه ابلیس سوگند خورد گاه داستـان آدم و ابلیـس را خـاطـر نشـان مـىكنـد، آنداغ مـى

اش مسلط سازد، پس ذریه آدم را گمراه سازد و از خدا درخواست كرد كه او را بر گرده

در ظلم و طغیان و اعراض  خیلى بعید نیست كه اكثر مردم به سوى راه ضاللت گرائیده و

شان كرده و از سوى هاى الهى احاطهور گردند، چون از یك سو فتنهاز آیات خدا غوطه

  (1)شان نموده است. اش محـاصرهدیگـر شیطان بــا قشـون سـواره و پیاده

 . 246ص:  25المیــــــــزان ج:  -1

 

 

 علت زمینى شدن آدم و همسرش 

 / بقره( 39تا  35!« )اْسُكْن اَْنَت َو َزْوُجَك اْلَجنَّةَ... قُْلنَااْهبُِطوا...  َو قُْلنـا یا اَدمُ »

و گفتیم اى آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید... و گفتیم پائین روید كه تا » 

 « مدتــى در زمین قرارگــاه و بهره دارید!

كند و نیز در  آدم در اصل و در آغاز براى این خلق شده بود كه در زمین زندگى

زمین بمیرد و اگر خداى تعالــى او را )چند روز( در بهشــت منــزل داد براى این بــود كه 

امتحــان خود را بدهنــد و در نتیجــه آن نافرمانى، عورتشــان هویــدا بگــردد تا بعـد از آن 

 به زمیــن هبوط كنند. 

ونت كند. چیزى كه هست راه منظور اصلى از خلقت آدم این بوده كه در زمین سك

اش بر مالئكه و  لیاقتش زمینى شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل گیرد و برترى

گاه در بهشت براى خالفت اثبات شود و سپس مالئكه مأمور به سجده براى او شوند و آن

رد و در منزلش دهند و از نزدیكى به آن درخت نهى كنند و او به تحریك شیطان از آن بخو

 نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمین هبوط كنند. 

كه  -آید از ریخت و سیاق آیات مربوط به موضوع آدم و ابلیس به خوبى بر مى

آخرین عامل و علّتى كه باعث زمینى شدن آدم و همسرش شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب 

هاى بهشــت بر آن شدند كه از برگ» اى كه فرموده: نهبرده هم به قریآن دو بود. و عیب نام

همان عــورت آن دو بــوده: و معلــوم اســت كه این دو عضــو، « بر خــود بپوشاننــد...،

 مظهــر همــه تمایــالت حیوانــى است چــون مستلــزم غذا خــوردن و نمو نیز هستند. 

ابلیس هم جز این هّمى و هدفى نداشته كه به هر وسیله شده عیب آن دو را ظاهر 

دو كه خلقت بشرى و زمینى آدم و همسرش، تمام شده بود و بعد از آن خدا آنسازد، گو این

دو مهلت قدر به آنرا داخل بهشت كرد ولى مدت زیادى در این بین فاصله نشد و خالصه آن

ن متوّجه عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوى و ندادند كه در همین زمی

 احتیاجات آن پى ببرند. 
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بلكه بالفاصله آن دو را داخل بهشت كردند و وقتى داخل كردند كه هنوز روح 

ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگى دنیا آلوده نشده بود، 

پس معلوم « چه پوشانده شده بود از آنان،اهر شود، از آن دو آنتا ظ» كه فرمود: دلیل اینبه

دفعه صورت گرفته، چون در زندگى هاى آن دو موقتى بوده و یكشود، پوشیدگى عیبمى

چه از آیات زمینى ممكن نیست براى مدتى طوالنى این عیب پوشیده بماند. و جان كالم و آن

از آدم و حوا در زمین تمام شد  بالفاصله و قبلآید این است كه وقتى خلقت برده برمىنام

 اند. هاشان پوشیده شده و داخل بهشت شدهكه متوّجه شونـد عیباین

زمینى و به وسیله خوردن از آن درخت، یكى از پس ظهور عیب در زندگى

زنهار كه ابلیس شما را از بهشت »شد و لذا فرمود: قضاهاى حتمى خدا بوده كه باید مى

آدم و همسرش را از آن وضعى كه » و نیز فرمود:« شوید...،نكند كه بدبخت مىبیرون 

كه توبه كردند بیامرزید و و نیز خداى تعالى خطیئه آنان را بعد از آن« داشتند بیرون كرد...،

 جا زندگـى كننــد.در عیــن حال به بهشـت برنگردانید بلكه به سوى دنیا هبوط داد تا در آن

ت زندگى كردن در زمین با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب و اگر محكومی

ها بـه بهشت محـال نبـود، بـایـد بعد از توبه و نادیده قضائى حتمـى نبود و نیز برگشتن آن

 بـرد.گرفتن خطیئه به بهشت برگردنـد چـون تــوبــه آثار خطیئه را از بیــن مـى

زمینى شدن آدم آن خطیئه نبوده بلكه علت  شود علت بیرون شدن از بهشت وپس معلوم مى

وسیله وسوســه شیطــان این بوده كه به وسیله آن خطیئه عیب آن دو ظاهر گشته و این به

  (1)لعیــن صــورت گرفتــه است. 

 .240ص :  1المیــــزان ج:  -1

 

 

 فلسفه زمینى شدن آدم 

 / بقره( 36«  )َمتـاٌع اِلـى حیــٍن ! االَْرِض ُمْستَقَــرٌّ َو َو لَُكـــْم ِفــى»...

 «تا مدتى در زمین قرارگاه و بهره دارید!»...

آید كه قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت و سپس فرود نظر نزدیك مىبه 

اى باشد كه خداى تعالى وضع خاطر خوردن از درخت، به منزله مثل و نمونهآوردنش به

به دنیا و سعادت و كرامتى كه در منزل قرب و حظیره قدس آدمیان را قبل از نازل شدن 

داشت و آن دار نعمت و سرور و انس و نور و آن رفقــاى پاك و دوستان روحانى و جــوار 

 العـالمیـن كه داشت، به آن مثل مجسم ساخته است. رب

كه انسان كذائى در مقابل آن همه نعمت كه در اختیار  -چنین این معنا را و هم

كند ها گرفتارى و بدبختى و تعب و خستگى و مكروه و آالم را اختیار مىاشته، به جاى آند

جا آمده برساند و برگرداند، به حیات دنیاى جاكه از آنهمانكه سعى كند خود را بهجاى اینبه

 ســازد. مجسم مى -كنـد فانى و جیفه گندیـده و پسـت آن میـل مى

اش به كند كه نه تنها آدم را بعد از توبهاین معنا را بیان مىو نیز در قالب این مثال 

داركرامت و سعادت برگردانید، بلكه هر انسانى كه راه خطا پیموده، اگر برگردد و به سوى 

گرداند و اگر پروردگار خود رجوع كند، خداى تعالى او را به دار كرامت و سعادتش برمى

بزند و هواهاى نفس را پیروى كند، چنین كسى  چنین دست به دامن زمینبرنگردد و هم
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جاى شكر نعمت خدا، كفران ورزیده و خود را به دارالبواركشـانـده، جهنمـى كــه خــود به

 افروخته و چه بد قرارگاهى است. 

السالم به خود ستــم كرد و خود را در پرتگاه ایــن را نیز باید دانســت كه آدم علیه

طورى كه اگر در عادت و شقاوت كه همان زندگى دنیاســت، افكند بههالكت و دو راهــى س

شد و اگر به سعادت اولى خود برمى ماند، هالك مىهمان مهبط خود، یعنى دنیا باقى مى

كه با گشت تازه خود را به تعب افكنده بود، پس در هر حال به نفس خود ستم كرد، االّ این

سعادت و در طریق منزلى از كمال قرار داد كه اگر همیــن عمــل، خــود را در مسیــر 

شد، به آن سعــادت شد و یا بدون خطا نازل مىكرد و به زمیــن نازل نمىایــن عمل را نمى

 رسید. نمىو كمال

توانستند متوّجه فقر و ذلّت و آمدند كى مىآرى اگر پدر بشر و مادرش به زمین نمى

و چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج مسكنت و حاجت و قصور خود شوند؟ 

جلوه رسیدند؟ و براى مى العالمینقدس و جوار ربدرحظیره روح و راحت  بهزندگى 

كردن اسماء حسناى خدا، از عفو و مغفرت و رأفت و توبه و ستر و فضل و رحمت موردى 

هاى را در ایام دهر نسیمشد! چون مورد این اسماء حسناى خدا گنهكارانند و خدا یافت نمى

كارانى كه متعرض آن شوند و خود را شوند، مگر گنهمند نمىرحمتى است كه از آن بهره

 قرار دهند. در معرض آن

خاطر آن راه هدایت را به روى انسان گشودند، تا پس این توبه همان اسـت كه به

دنبال جا سكونت كننــد و بهآن را مسیــر خود قرار دهند و تنظیف منزلــى است كه باید درآن

 همان راه و آن هدایت بود كه در هر عصرى دینى و ملّتى براى بشر تشریع شد. 

خــوردن آدم از آن درخت ایجاب كرد، خداى تعالى قضاى هبوط او و استقرارش 

اش را در آن برانــد، همــان زندگــى شقــاوت بــارى كــه آن روز در زمیــن و زندگــى

 كرد، از آن زندگـى تحذیرش كرد و زنهارش داد. تــى او را از آن درخت نهـى مىوق

اى كه كرد باعث شد، قضائى دیگر و حكمى دوم درباره او براند و او و توبه

سوى عبـودیت خـود، آب از جــوى اش را بـدین وسیلـه احترام كند و با هـدایت آنان بهذریّه

 ردانـد .رفتــه او را بجــوى بـاز گـ

اى كه كرد، پس قضائى كه اول رانده شد تنها زندگى در زمین بود ولى با توبه

خداونـد همان زندگى را زندگى طیب و طاهرى كرد، به این طور كه هدایت به سوى 

عبودیت را بـا آن زندگى تـركیـب نمـوده و یك زندگى خاصى از تركیـب دو زندگى  زمینـى 

  (1)و آسمانى فراهـم آورد.

 . 250ص:  1المیزان ج: -1
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 فصل چهارم

 

 زوج آدم

 

 

 همســـر و زوج آدم 

ـذى َخلَقَُكــــْم ِمــــْن نَْفـــٍس واِحــــَدٍة َو َخلَــــَق ِمْنهـــا َزْوَجهــا...!»...  / نساء( 1« )اَلَـّ

 «آورد...!خدائــى كه همه شما را از یك تن آفریـد و همسرش را نیز از او پدید »...

به هر دو موجودى كه با یكدیگر قرین باشند، چه حیوان و چه غیر « َزْوج»كلمه 

 شود.حیوان، گفته مى

خواهد بگوید: زوج این فرد هم مثل این است كـه مى« ِمْنها َزْوَجها،» ظاهر جمله 

گردند. برمىخودش از همیــن نــوع اســت. و این افــراد پراكنــده همه به دو فــرد هماننــد 

 كنـد كـه در آیـــات زیـر بیــان شده است:این آیه همان معنائى را بیان مى

از آیــات پروردگــار اسـت كـه جفـت شمـا را از جنس خــود شمــا برایتان آفرید تــا به او » 

 / روم( 21« )آرامش پیدا كنید و بین شما دوستــى و مهـربــانــى قــــرار داد!

خــداونـد بـراى شمـا از جنس خودتـان زنـانى قرار داد و از این زنان برایتان و » 

 / نحل( 72« )فرزنــدان و نسلى به وجـــود آورد!

هــا و زمین است و براى شما از جنس خودتان زنانى خداوند پدید آورنده آسمان» 

/  11« )زیاد كند!وسیله شما را قــرار داد و چهارپایــان را جفت آفریــد، تا بدین

 شورى( 

 / ذاریات( 49!« )و از هر چیزى جفت آفریدیم » 

چـه كه در بعضى از كتب تفسیر ذكرشده كه آیه در صدد بیان این مطلب پس آن

است كه جفت این فرد از خودش گرفته شده و خداوند او را از جزء بدن وى آفریده است، 

هاى وى آفرید، زن آدم رااز یكى از دنده طور كه در بعض اخبار اسـت كه : خداوندهمان

 (1)توان یافت. هیـچ شاهدى از خود آیه بر آن نمى

 . 230ص:  7المیزان ج: -1

 نام همسر آدم 
 

كند كه نسل موجود بشر به یك مرد و زن كه پدر و مادر قرآن تقریبا تصریح مى

نــامیـده و اّمـا از زنـش در « مآد»نام رسد، پدر را خـداونـد در قــرآن بهتمــام افرادند، مى

 (1)انــد. یــاد كــرده« حــوا»نام  قـرآن نام برده نشـده، ولـى در روایات از او به

 . 238ص:  7المیزان ج:  -1
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 میــزان شراكــت همسـر آدم در عهـــد آدم 

 / طه( 117!« )یُْخِرَجنَُّكما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقى فَقُْلنا یا اَدُم اِنَّ هذا َعُدوٌّ لََك َو ِلَزْوِجَك فاَل »

گفتیــم: اى آدم ایـن دشمـن تــو و همســر تــوسـت، زنهــار مـواظب بـاشیــد از »

 « شــوى!این بهشـت شمــا را بیـــرون نكنــد كـه تیره بخــت مى

شما دو » را مفرد آورد و نفرمود: « شوى!تَْشقى ـ تیره بخت مى» كه كلمه دلیل این

جهتش این بود كه عهد الهى كه در آیات قبلى از آن نام برده بر آدم « شوید!نفر بدبخت مى

نازل شد. روى سخن با او بود و به همین جهت نه تنها در این كلمه بلكه در تمامى كلماتى 

پس فراموش كرد  -« فَْنسى»تان آمده وجه سخن با تنها آدم بوده، مانند كلمات كه در این داس

شیطان بر او وسوســه  -فََوْسَوَس اِلَْیه »و « در او پایمردى ندیدیم! -َو لَْم نَِجْد لَهُ َعْزما »و 

ه او را سپس پروردگــارش او را برگزید و توب -ثُمَّ اْجتَبیهُ َربُّهُ فَتاَب َعلَْیِه »و « كرد!

 « بپذیرفت!

صورت تثنیه آمده، اى جز ذكر )حوا( همسر آدم نبوده كلمات بهدر مواردى كه چاره

از آن درخــت بخوردنــد و »و « اى آدم این دشمــن تو و همســر توست»ماننــد جملــه 

ه خودشان هــاى بهشــت بانــد از برگهـایشــان بــه ایشــان نمــودار شــد و بنا كردهعــورت

  (1)« بچسبانند.

 . 29ص:  28المیــــــــزان ج:  -1

 

 تكثیر نسل انسان از طریق آدم و همسرش 

 / زمـــر( 6« )َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َجعََل ِمْنها َزْوَجها...!»

و گاه، همسـر آن انسان را هــم از جنــس خــود اشمـا را از یــك انسـان آفــریــد و آن»

 !« قـــرار داد... 

آدم ابوالبشر است « نَْفٍس واِحدَةٍ »خطــاب در این آیــه به عموم بشر است و مراد به 

و مــراد به همسر آن نفــس واحده همســر اوست كه از نوع خود اوست و در انسانیت مثــل 

اد او را از یـك اوســت. مــراد این اسـت كـه خـداى تعــالـى ایـن نـوع را خلـق كـرد و افـر

 نفـــس واحـــد و همســرش بسیــــار كــــرد. 

 زمر(/6« )ْنعاِم ثَمانِیَةَ اَْزواجٍ...!االْ َو اَْنَزَل لَُكْم ِمنَ ...»

ها را هشت جفت به معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است و اگر آن« اَْنعامِ »كلمه 

 است. هخـوانـده بــه اعتبــار مجمــوع نـر و مـاده آن

هاتُِكْم َخْلقا ِمْن بَْعِد َخْلٍق فى ُظلُماٍت ثَـالٍث...»...  / زمر( 6« )یَْخلُقُُكْم فى بُُطوِن اُمَّ

كه بردگان قبلى، یعنى انسان و انعام است و در ایناین جمله بیان كیفیت خلقت نام

بـه اعتبـار ایـن « ،كنـدشمـا را خلـق مـى»فـرمـایـد: خطاب را تنها متوّجه انسان كرده و مــى

اسـت كـه در بیـن ایـن پنـج نوع جانـدار، تنهـا داراى عقـل انسـان اسـت و لـذا جـانـب او را 

 غلبـه داده و بـر دیگـران چربانــده است. 

معنــاى خلــق بعد از خلــق، پشت سر هم بودن آن است، ماننـد خلقت نطفــه و سپس 

 چنیــن...!را مضغـه كـردن و همگـاه خلقـت علقـه و آنآننطفـه را علقـه كــردن و 

اند ظلمت شكم، ظلمت رحم و ظلمت طورى كه گفتهمــراد به ظلمات ثــالث، به
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 (1)دان اســت. مشیمــه یا تخــم

 .  59ص :  34المیــــــــــــــزان ج :  -1

 

 خلقت زوج طبیعى براى انسـان 

 / شعراء( 166!«)َق لَُكـْم َربُُّكـــْم ِمْن اَْزواِجُكْم بَْل اَْنتُْم قَْوٌم عاُدوَن َو تَــذَُروَن مــا َخلَــ»

گذاریـد، و همســرانتــان را كــه پــروردگــارتــان بــراى شمــا آفــریـــده وامى»

 « راستــى كــه شمـا گــروهـــى متجـاوز هستیــد!

اگر در خلقت انسان و انقسام آن به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتى كه 

چنین به خلقت خاص هر یك دقّت كنیم، جاى هریك از این دو صنف مجهز به آن هستند و هم

ماند كه غرض صنع و ایجاد از این صورتگرى مختلف است، در یك هیچ تردید باقى نمى

رى از مقوله انفعال است، این است كه دو صنف را با هم صنف از مقوله فعل و دردیگ

 انجام پذیرد. بوده  تاكنونانسانى كه حافظ بقاء نوع تناسل وسیله عمل كند و بدینجمع

خوانیم، بدین جهت كه مرد است براى یك پس یك فرد از انسان نر كه او را مرد مى

چه نامیــم، نه براى یك فــرد نر دیگر. آنمىفــرد ماده از این نوع خلــق شده كه او را زن 

چه كه در زن است و او را در خلقتش مرد را خلقتــش مرد كرده براى زن خلــق شده و آن

زن كــرده، براى مرد اســت. و این زوجیت طبیعى است كه صنع و ایجاد عالم میــان مـرد 

 را زوج كرده است. و زن یعنـى نر و ماده آدمى برقـرار كرده و این جنبنده

از سوى دیگر اغراض و نتایجى كه اجتماع یا دین در نظر دارد این زوجیت را 

گیرى اجتماعى و اعتبارى كه یك جفت« نكاح»نام تحدید كرده و برایش مرزى ساخته به

اند، است. بدین معنى كه اجتماع میان دو فرد نر و ماده از انسان كه با هم ازدواج كرده

كند، یعنى به ص قائل شده كه این اختصاص مسئله زوجیت طبیعى را تحدید مىنوعى اختصا

 دهد كه در این ازدواج شركت كنند. دیگران اجازه نمى

پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او او را به سوى ازدواج با زنان هدایت 

با زنى مثل خود كند و نه ازدواج كند و نیز زنان را به سوى ازدواج بـا مردان هدایت مىمى

كند كه ازدواج مبتنى بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراك و نیز فطرت انسانى حكم مى

 در مطلق زندگى.

« چه براى شما خلق كرده! آن -ما َخلََق لَُكم! »شود كه در جمله جا روشن مىاز این

كه با ازدواج  تر است، این است كه مراد به آن عضوى است از زنانچه به ذهن نزدیكآن

الم ملك است آن هم ملك طبیعى و « براى شما -لَُكْم » شود و الم در براى مردان مباح مى

از همسرانتان تبعیضى است و مراد به زوجیت، « ِمْن اَْزواِجُكم،»در جمله « ِمنْ »نیز كلمه 

ت زوجیت طبیعى است هر چند كــه به وجهــى كه ممكــن است، مــراد بــه آن زوجیــ

  (1)باشد. اجتماعى و اعتبارى

 . 190ص:  30المیـــــزان ج: -1
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 خلقت زوج انسان از جنس خود 

 روم(/21« )َو ِمــْن ایاتِـــِه اَْن َخلَــَق لَُكــْم ِمــــْن اَْنفُِسُكــْم اَْزواجـــا ِلتَْسُكنُوا اِلَْیها...!»

 كرد تا بهاست كه براى شما از خود شما، همسران درست  از آیات او این و یكى» 

 « سوى آنان میل كنید و آرامش گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد...!

براى »معناى جمله فوق این است كه براى شما از جنس خودتان زوج آفرید. و كلمه 

آرى هر یك از مرد و زن از جهاز تناسل « ست،به منظور فائده و نفع شما»معنایش « شما

افتد، مگر وقتى كه با دستگاه طرف مقابل جمع كار نمىدستگاهى دارند كه این دستگاه به

گیرد.پس هر یك از آن دو در حدّ خود شود و از مجموع آن دو، مسئله توالد و تناسل صورت

دو واحدى تام و تمام درست طرف دیگر است و از مجموع آن نفسه ناقص و محتاج بهو فى

كنــد و خاطر همین نقص و احتیاج است كه هریك به سوى دیگرى حركت مىشود و بهمى

هر  -یابد. چون هر ناقصى مشتاق به كمــال است چون بدان رسیــد آرامش و سكونت مى

در  محتاجى مایل به زوال حاجــت و فقر خویــش است و این حالــت همــان شبقــى اسـت كه

 هر یك از این دو طــرف به ودیعــت نهــاده شــده اســت. 

 / روم( 21« )َو َجعََل بَْینَُكْم َمَودَّةً َو َرْحَمةً...!»...

آید: مراد به مودّت و رحمت در آیه همان مودّت و كه از سیاق برمىطورىبه

دت و رحمت، ترین جلوه گاه و موارد خودنمائى مورحمت خانوادگى است. یكى از روشن

جامعه كوچك منزلى است، چون زن و شوهر در محبّت و مودّت مالزم یكدیگرند و این دو 

كنند. و اگر این رحمت نبود، تــر را رحم مىبا هــم و مخصوصــا زن، فرزنـدان كوچك

  (1)یــافت. شـد و هـرگـــز نــوع بشـر دوام نمــىكلـى منقطــع مــىنسـل به

 .  267ص :  31: المیزان ج  -1

 

 اى براى بقاِء نوعزن، وسیله

 بقره(/223« )نِســـاُؤُكــــــْم َحــــــْرٌث لَُكـــْم...!» 

 «زنان شما كشت شمایند...!» 

حاصــل معناى آیه این است كــه: موقعیت زنان در جامعــه انسانى همانند؛ زراعتى 

است كه آدمى بــراى تحصیل غذائــى كه مایه حفــظ زندگانى و بهــاِء آن است و نیــز 

 بـــراى ابقــاء تخــم بــدان احتیـــاج دارد. 

زنان است، زیرا  چنین جامعه انسانى براى دوام نوع و بقاى نسل محتاج بههم

خداوند متعال تكّون انسان و مصّورشدن او را به این صورت در طبیعت رحم قرار داده و 

طبیعت مردان را كه جزئى از آن ماده اصلى در ایشان است، مائل به زنان فرموده و میــان 

كوینــى مــردان و زنــان دوستــى و مهربــانیــى برقــرار كــرده است. از ایـن رو غــرض ت

 (1)اى براى بقاى نوع فـراهــم شود. از این امــر این اســت كـه وسیله
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 فصل پنجم

 

 هاى اّولیه انسانتكثیر نسل
 

 

 هاى اولیهازدواج انسان

 نساء(/  1!« )َو بَــــــثَّ ِمْنُهمــا ِرجـاالً َكثیـــرا َو نِســــاًء... » ... 

 !« از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراكنده ساخت... » ... 

 جــدا شـدن چیـزى اسـت، بــه نحـو پــراكنـده شــــدن .« بَــثَّ »كلمــه 

كه در گردد، بدون آنظاهر آیه این اسـت كـه نسل موجود انسان به آدم و زنش برمى

دو، و از آن » باشد. چون فرموده:  پیدایش این نسل كسى جز آن دو با آنان همراهى كرده

 !«از آن دو و از غیـــر آن دو » و نفرموده « مردان و زنان بسیارى منتشـر ساخـت!

 كنیم : از ایــن مطلــب دو چیـز استفاده مـى

باشند كه با واسطه تمام افــراد بشر مى« ِرجــاالً َكثیــرا َو نِســاًء، »ـ مقصــود از  1

ـه از نســل او هستنــد. بنابراین، مثــل این است كه فرمــوده باشــد ـ اى یا بدون واسطـ

 مــردم شمـا را از آن دو پراكنــده ســاخت!

ـ ازدواج در طبقه اّول بین برادران و خواهران انجام شده است )یعنى پسران آدم  2

حصــر به آنان بوده و كه در آن موقــع نر و ماده منبا دختــران وى ازدواج كردنــد،( چه آن

دست مانعى هم نــدارد زیــرا این مطلــب یك حكــم تشریعــى اســت كه زمــام آن به 

 توانـد گاهى این امر را حــالل و زمانــى حــرام فرمایــد. خداونــد است. او مى

چه را كه اگر گفته شود كه این ازدواج برخالف فطرت است، در صورتى كه آن

كه منطبق با فطرت باشد، جواب این است كه: متمایل استفرماید، الزم ریع مىخداوند تش

جهت است كه از آن تنفر دارد بلكه این عدم تمایل از نبودن طبع به این نوع ازدواج نه از آن

آن جهت است كه ازدواج خواهر و برادر را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بین 

و معلوم است كه این نوع ازدواج در جامعه جهانى امروز كه داند رفتن غریزه عفت مى

عنوان فجــور و فحشا دارد و اّمــا در جامعه آن روز كه فقــط چند خواهــر و برادر را 

ها زیــاد شده و منتشــر شــده و مشیت خداونــد هم چنین تعلــق گرفته كــه عده آنشامل مى

 (1)حشــا بر آن منطبــق نبــوده اســت. گردنــد، هرگــز عنـوان فجــور و ف
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 داستان دو پسر آدم 

 مائده(/30تا27) «َواتُْل َعلَْیِهْم نَبَأَ اْبنَْى آَدَم...!» 

گاه كه قربانى پیش بردند و از درستى بر اینان بخوان، آنخبر دو پسر آدم را به» 
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طور حتم تو را خواهم كشت. دیگرى پذیرفته نشد، گفت بهیكى پذیرفته شد و از 

پذیرد! اگر دستت را به سوى من بگشائى كه مرا گفت: خدا تنها از پرهیزكاران مى

كنم كه تو را بكشم. من از خدا، پروردگار بكشى من دست خویش سوى تو باز نمى

و از آتشیان خواهم كه گناه من و گناه خویش را ببرى ترسم. من مىجهانیان مى

كرد و او را كشت  برادر رامشوى. و این است پاداش ستمگران! دلش او را بكشتن 

 «شد!و از زیانكاران 

كار چیزى اسـت كه انسان براى تقّرب و نزدیكى به خدا و یا غیر او به« قُربان»

اشد به شود كه هر یك از آن دو، چیزى كه مایه تقرب او ببرد. از ظاهر جمله معلوم مىمى

اند. آن دو فهمیــده بودند كه قربانــى یكى قبــول و قربانى دیگرى پذیرفتــه نزد خداونــد برده

اند و به چه وسیله استدالل كرده و اثبات نمودنــد، آیـه ازاین نشده است. حاال از كجا فهمیده

 قسمــت ساكـــت است .

اسرائیل ه و یا خصــوص بنىهاى گذشتولى در یك جاى قرآن بیان شده كه در ملّت

كسانــى كه » فرماید ـ رسم بــوده كه قربانــى مقبول را آتش بسوزاند و بخورد. خداوند مى

گفتند خداوند به ما عهد كرده كه به هیچ پیامبرى ایمــان نیاوریـم، تـا مــا را یــك قربانى 

 « بیــاورد كــه آتــش آن را بخــورد...!

م پیش اهل كتاب معروف است. ممكن است قبولى قربانى این قربانى تا امروز ه

اند كه قربانى دانستهطور بوده است. به هر حال قاتل و مقتول هر دو مىقصه هم به همان

رساند كه مى« كشم!حتما تو را مى»یكى قبول و از دیگرى مردود شده است. سیاق عبارت 

ده و این سخن را از روى حسد گفته، زیرا اش پذیرفته نشگوینده همان كسى است كه قربانى

علّت دیگرى در كار نبود. مقتول هم پیش از این كارى كه جرم باشد نكرده كه با این گفته 

دهد كه جریان قبولى و عدم قبولى روبرو شده به قتل تهدید شود. مقتول به او تذكر مى

رم از قــاتل اسـت كــه دست او نبوده و او در این باره جرمى نــدارد. جــقربانى به

 اش را نپــذیـرفته است. پـرهیـزكارى نداشت و خداونـد هـم به جزاى آن قـربـانـى

ثانیا تذكر داد كه اگر قاتل قصد كشتن او را داشته باشد و به این منظور دست خود 

را به سویش دراز كند او هرگز براى كشتن او دست به طرفش دراز نخواهد كرد، زیرا از 

خواهد قاتل گناه خود وگناه مقتــول صورت مىترسد. او در اینا پرهیزكارى داشته و مىخد

 را به دوش كشیــده و از جهنمیــان شـود كــه این اســت پــاداش ستمگــران! 

رساند كه قبولى تنها براى مى« پذیرد!خدا تنها از پرهیزكاران مى»بنابراین، جمله 

شود. در این كالم واقع جریان ربانى غیر پرهیزكار قبول نمىقربانى پرهیزكار بوده و ق

ها و موعظه و ابالغى درباره قتل و ستم و حسد و ثبوت ها و عبادتقبولى قربانى

ها الزمه مقام پروردگارى و ربوبیت خداوند است، كه این مجازاتمجازاتهاى الهى و این

 بیان شده است. 

هاى احب معرفت درباره خدا بوده است. دلیلپسر مقتول آدم از پرهیزكاران و ص

هاى خوبى كه در صحبت و خطاب به برادرش بدو گفته بهترین گواه علم و محكم و موعظه

 -دانش اوست. او با همان طینت پاك و فطرت صاف خود درك نموده و بیان كرده است كه 

ماعات مختلفى پیدا گاه به اقتضاى طبع بشرى اجتزودى عده افراد بشر زیاد شده و آنبه

ها و تمام جهانیان دیگر اى پرهیزكار و دسته دیگرى ستمگر خواهند شد و آننموده و عده

نماید و یكى از تدبیرهاى قاطع یك پروردگار دارند كه مالكشان بوده و كارشان راتدبیر مى

الزمه او این است كه عدالت و نیكى را دوست داشته و ستم و ظلم را مغبوض و بد بدارد. 
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این معنى این است كه تقوى و ترس از خدا بر بشر فرض و واجب باشد ـ و این همان دین 

ها تنها ها و گناهانى بوده است. و طاعتها و بدىها و قرب و منزلتاست. بنابراین طاعت

 شود كه از روى تقوى و پرهیزكارى باشد. در صورتى پذیرفته مى

نى علوم مبدأ و معاد است كه این بنده صالح خدا ها، اصول معــارف دینى و مبااین

دانست ممكــن است چیـزى را بــا دفــن همــه را براى برادر نــادان خود كه حتــى نمى

 (1)را از زاغى آمـوخت، بیـان كـرد. ها پوشیده داشت و آنكردن در زمین از دیده
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 رابطه داستان پسران آدم با ارزش وجودى فرد 

 / مائده( 32« )ِمْن اَْجِل ذِلَك َكتَْبنا َعلى بَنىِاْسرآئیَل اَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفسا...» 

به این جهت ما بر بنى اسرائیل نوشتیم كه هر كه كسى را جز به قصاص یا »

و هركه كسى را فسادى در زمین بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد 

 !« زنده بدارد، گویــا همــه مـردم را زنـده داشتــه است... 

اشاره به همان قصه پسران آدم است كه در آیات پیشین ذكر شده « ِمْن اَْجِل ذِلَك،»

رسانــد یعنى وقوع آن فاجعه بزرگ سبب شد كه بر بنى اسرائیل چنین نوشتیم. این قصه مى

ترین شــود كه كوچكست كه پیــروى هوى و حســد باعث مىكــه طبیعــى این بشــر ا

چیزى ایشان را به نــزاع مقام الهــى و باطل ساختن غرض خلقت كشــانــده و بــرادر 

 كشــد. نوعــى و بلكـه جگــر گوشه پــدر و مــادرى خــود را مى

ا آفرینش این نفر هم هست، خداوند بحقیقت انسانیتى كه در عده زیادى هست، در یك

چنان افراد و تكثیر این نسل خواسته این حقیقت را كه در تك تك افراد عمر كوتاهى دارد هم

در روى زمین باقى مانده و این بقایش ادامه یافته و خداوند در زمین پرستش و عبادت شود. 

سانیت بنابراین از بین بردن فردى با قتل، افساد در آفرینش و باطل كردن هدف الهى در ان

 است. 

كه در آیه ذكر شده گرچه حكم تكلیفى نیست، لكن از نظر بیان واقع « نوشتن»این 

جرم خالى از شدّت نبوده و در برانگیختن غضب الهى در دنیا یا آخرت اثربسزائى 

دارد.معناى بقیه آیه این است كه چون طبع بشرى است كه به آسانى به ارتكاب این جنایات 

نى اسرائیل هم كه چنانند، به ایشان واقع قتل را شرح دادیم تا شاید از بزرگ دست بزند و ب

گاه شان آمدند و آنسوىروى دست بردارند و همانا فرستادگان ما با آیات روشنى بهزیاده

 كنند.روى مىایشان در زمین زیاده

خداوند قتل كسى در برابر كسى را استثنا نموده است كـه منظور همان قصاص  

 و نیز قتلى را كه بــه مجـازات فسـاد در زمین انجـام گیرد استثنا فرموده اســـت . است 

شود این است كه یك فرد انسان از نظر آن بیان منزلتى كه از این آیه استفاده مى

حقیقتى كه با خود دارد و مردن و زنده شدن هم مربوط به آن حقیقت است، با تمام افراد 

ن حقیقتــى را كه تمام افراد با خود دارنــد، آن فــرد هم دارد، الزمه فرقــى نداشته و همــا

داشتن ایــن معنى این اســت كه قتل یك نفــر هم چون قتــل نوع بشر باشد و برعكس زنده

 نفر هم چون احیاء تمام مردم باشد. یك
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 (1). منظور از زنده داشتن از قبیل گرفتن غریق، رها كردن اسیر و هدایت بحق است
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 رابطه داستان پسران آدم با كیفیت آموزش انسان 

 «فَطََّوَعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل اَخیِه فَقَتَلَهُ... فَبَعََث ّللّاُ ُغرابا...!» 

دلش او را به كشتن برادر رام كرد و او را كشت و از زیانكاران شد. خدا زاغى » 

كاوید، تا بــدو نشان دهد چگونــه جسد بــرادر را زمیــن مىرا فرستاد كه در 

ام كــه چــون ایــن زاغ باشــم بپوشانــد، گفــت اى واى، مــن از این هــم درمــانــده

 / مائده( 31و  30!«)و جسد برادرم را پنهان كنم... 

ها و را با وسوسهاین معنى كه دل است، بهمعنى فرمانبردارى تدریجىبه« فَطََّوَعتْ »

طور كاملى فرمانبردارى كند و كار نزدیك ساخته رام كند، تا بهدرپى بههاى پىانگیزش

شود كه: دلش رام او شــده و فرمانش را دربـاره قتل برادر تدریجا معنــى آیه چنین مى

 پذیرفت .

لع شود ترسیده كسى از كارش مطرساند كه قاتل مدتى متحیر بوده و مىسیاق آیه مى

كه خداوند زاغى را برانگیخته دانسته چه كند كه كسى جسد مقتول را پیدا نكند، تا اینو نمى

زمان بودند دیگر است، چون اگر جریان برانگیختن زاغ و تفتیش زمین با جریان قتل هم

 «واى بــر من! عـاجــزم كــه چــون این زاغ بـاشم...!» وجهى نداشت بگوید: 

آید كه آن زاغ پس از كاویدن چیزى را در زمین دست مىاق آیه بهچنین از سیهم

خواسته راه دفن را نشان دهد، نه كاویدن دفن كرده است. ظاهر كالم این است كه زاغ مى

قدرى ذهن ساده داشت كه باز هم معنى كاویدن را درك نكــرد. بنــابــراین، او از را، او به

 دید زاغ زمیـن را كاویـد و چیــزى دفــــن نمــــود.  جـا به دفـن منتقـل شــد كهاین

این قسمت قصه پسران آدم یعنى قسمت كاویدن زاغ و فكر قاتل درباره آن تنها 

دهد و بــردارى از حــواس نشــان مىاى اســت در قــرآن كه حــال بشر را در بهرهآیــه

دست آورده و سپـس بــا یلــه حس بهوسرسانــد كــه انســان خــواص چیــزهــا را بهمى

 ها بــه اغــراض و مقــاصد حیـاتــى خــود رسیـده اســت . تفّكــر در آن

نسبت دادن برانگیختن زاغ براى نشان دادن چگونگى دفن به خداوند در حقیقت 

نسبت دادن آموختن چگونگى دفن به خداوند است. زاغ گرچه نداند كه خدا او را فرستاده و 

دست آن مدبّر است و چنین پسر آدم گرچه نداند كه مدبّرى هست كه كار فكر و تعلم او بهمه

خیال كند ارتباط زاغ و كاویدن او با تعلم او همچون سایر اسباب اتفاقى كه راه تدبیر معاش 

دهد، یك ارتباط اتفاقى است ولى در حقیقت  خداست كه انسـان را و معاد را به بشر یاد مى

 ه و او را به طرف كمال دانش براى اهداف زندگى اش سوق داده است. آفرید

رسد، بدو یاد داده است. نحوى بدان مىخداوند خواص اشیاء را كه حواس بشر به

وسیله علوم خداست كه به بشر عالوه بر حس فكر داده تا بدان وسیله به كماالتى كه به

شود، برایش مقدّر شده است، خوانده مىاش كه در تكوین جریان دارد و علوم نظرى فكرى

 برسد. 

ها مربوط به علوم نظرى بوده كه كمال فكر و روح بشر است و اّما علوم عملى این
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گیرد، ها كه جاى عمل بوده و مورد عبادت )سزاوار است بكنند یا نكنند،( قرار مىیعنى آن

فَاَْلَهَمها » آید: دست مىرى بهها بــه الهام الهى و بدون وساطت حــواس و یـــا عقل نظآن

 «اش را بدو الهام نمـود!فُُجوَرها َو تَْقواهــا ـ سپس بدى و پرهیزكارى

 / شمس( 8) 

است و چیزهائى كه « حسنه»علم به چیزهائى كه انجام آن شایسته است كه همان 

است  طور الهام كه همان انداختن در دلاست به«سیّئه»انجامش شایسته نیست كه همان 

آید هدایت الهى و با هدایت الهى دست مىباشــد. بنابراین تمام علومــى كه براى بشر بهمى

 است. 

رســانــد كــه معــارف واقعــى همــه از فطــرت است، یعنــى آفرینــش قــرآن مى

 انســـان نــوعــى ایجـاد اســت كه مستلزم ایـن علــوم و ادراكــات اســت.

كند كه احكام شرعى فطرى و روشن بوده و تقوى و زشتى عمومى اثبات مىقرآن 

آله وعلیههللابــه پیامبر صلى« وحـــى»ادراكى الهامـى بوده و تفصیلش را بایــد از راه 

 استفاده كرد.

را كــه بــاعــث ابطــال سلــوك علمــى فكــرى و از « تذكــر»چنیــن راه قــرآن هم

 سازد! نطـق فطــرت است باطل مىبیـن بردن م

 (1)دارد! قـرآن تفكـر بدون تقوى را هم ممنوع مى

 . 157ص:  10المیزان ج:  -1

 

 

 مبدأ نژادهاى انسانى

 / نساء( 1« )َو بَثَّ ِمْنُهما ِرجاالً َكثیرا َو نِساًء...!»...

 « !و از آن دو، مـــردان و زنــان بسیـــارى پــراكنده سـاخـــت... »...

قرآن كریم تقــریبـا تصــریح دارد كــه نســل مـوجـود بشــر بــه یك مــرد و زن كــه 

 رسد. تورات كنونى هم به همین نحو سخن گفته است. پدر و مــادر تمام افرادند مى

ِمْن ماٍء نَْسلَهُ ِمْن ُساللٍة طیٍن ثُمَّ َجعَلَ ااِلْنساِن ِمنْ َو بََداَ َخْلقَ » ... فرماید: مىقرآن

و آفرینش انســان را از خاك شــروع كرد، سپس نسل او را در خالصه آب بى  -َمهیٍن 

 / سجـده(  8و  7« )ارزشـى قرار داد!

دهد، سنّت پروردگار در موضوع بقاء طور كه آیات دیگر قرآن نیز نشان مىهمان

را از خاك قرار داد،  نسل بر این قرار گرفته كه از مجراى نطفه باشد، لكن بدو آفرینش او

اى نیسـت كه این نسل از آدم است و خدا آدم را از خاك آفرید. بنــابــراین، هیــچ شبهـهچه آن

 گــردد. كه این نســل به آدم و زنــش بــاز مـىكه این آیــات ظهور دارد، در این

 -شـــــونــد: اّول افــراد بشـــر از نظــر رنـگ بشـــره بــه چهــار دستــه تقسـیم مـى

كنند . مىهاى معتدل آسیا و اروپا زندگىسفید پوستان كه جمعیت بیشترى بوده و در سرزمین

زرد پـوستان مــانند اهالـى چیــن و  -برند. سّوم سیاه پوستان كه در آفریقا بسر مى -دّوم 

 (1)سرخ پوستــان ماننــد هنــدوان آمریكــا.  -ژاپــن. چهــارم 
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 عمـــر نـــوع انســان 

الَّذى َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة... َو بَثَّ ِمْنُهما ِرجاالً َكثیرا َو یا اَیَُّها النّاُس اتَّقُوا َربَُّكمُ »

 «نِساًء...!

همسرش را نیــز از اى مردم از خدایتان بترسید، خدائى كه همه شما را از یك تن آفرید و »

 / نساء( 1) .«او پدید آورد... و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراكنده ساخت... 

تاریخ یهود عمر نوع انسانى را بیش از هفت هزار سال نمى داند و این مطلب بى 

وجه هم نیست، چون اگر ما مرد و زنى را فرض كنیم كه عمر متوسطى كرده و در شرایط 

چنین سایر ر مزاج و امنیت و فراوانى و آسایش قرار گرفته باشند و هممتوسطى از نظ

عواملى كه در زندگى انسان مؤثر است مساعد باشد و فرض كنیم كه این دو با هم ازدواج 

كرده و در شرایط متناسب و متوسطى توالد و تناسل كنند و همین فرض عینا در فرزندان 

باشد، خواهیم دید كه پس از یك قرن بیش از هزار  طور متوسط باقىها بهدختر و پسر آن

 اند، یعنى هر فردى در صد سـال حـدود پـانصـد نتیجه داده است. نفر شده

كند، از قبیل سرما و گرما، سپس تمام عواملى را كه با حیات انسان مبارزه مى

د اعلى طوفان، زلزله، قحطى و كشتارهاى فجیع و غیره را در نظر گرفته و آن را در ح

فرض كنیم و آن اندازه مبالغه كنیم كه نسبت افرادى را كه در هر قرن در اثر آفات از بین 

ها، نهصدو نودو نه در هــزار بدانیم . به این معنى كه در رونــد، نسبت به باقــى ماندهمى

عوامــل هــر قرن فقط یك فــرد از هــزار نفر باقــى بماند، با ایــن ترتیــب پیداســت كه 

 تواند، عدد هر دو نفر را در هر صد سال یكى افزایش دهد. توالد و تناسل فقط مى

سپس افزایش همان دو نفرى را كه اول فرض كردیم، به همین میزان حساب كنیم تا هفت 

كند و این همان قرن(، خواهیم دید كه از دو میلیارد و نیم نفر تجاوز مى 70هزار سال )

جهانى امروز )تاریخ تألیف المیزان( راجع به تعداد نفوس بشرى نشان  عددى است كه آمار

 دهد. مى

كند كـه عمر نوع انسان همان است كه گفته شد، لكن دانشمندان این موضوع تأیید مى

كند اند كه عمر نوع انسان از میلیونها سال هم تجاوز مىژئولوژى )علم طبقات زمین( گفته

انــد، دست آوردهاز پانصد هزار سال قبل است به پیش مربوط به  هائى هم كهو آثار و فسیل

اى كه ثابــت كند نسل موجود، متصــل و پیوستــه بــه ولى این دانشمنــدان دلیل قانع كننــده

رود زمانــى نــوع انسان در زمین پیــدا هاســت، در دست ندارنــد، احتمال مى آن انسان

اد گذاشتــه و زندگى كرده است و بعــد منقــرض شــده و بــاز پیــدا شده و سپس رو به ازدی

شــده و منقــرض شــده و همیــن طور ادوارى بر او گذشته اســت، تا نسل موجود كه 

 هاى اوست پدید آمده است. آخرین دوره

اّما قرآن صریحا بیان نكرده است كه آیا ظهور نوع انسان منحصر به همین دوره 

توان از ها هستیم، گرچه بسا مىكه قبالً هم ادوارى بر او گذشته كه ما آخرین آنا ایناست ی

خواهم در زمین خلیفه قرار مى -یاد آر وقتى را كه پروردگارت به مالئكه فرمود به» آیه 

خواهى كسانى را بگمارى كه فتنه و فساد و خونریزى در زمین دهم مالئكه گفتند؛ مى

بقره( استشمــام كرد كه قبــل از دوره كنونــى ادوار دیگرى نیز بر نوع /  30« )بنماید!

 انسان گذشته باشد. 

شود كه این نوع، ادوار زیادى السالم معلوم مىاز بعضـى از روایات اهل بیت علیه

السالم روایت خصال از امام محمدباقر علیه است. در كتابخود دیده دوره به  قبل از این
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است و عالم در آن پدید آورده را آفریده هفتروز كه زمینداوند عّزوجّل از آناست كه خ

اند و خلقتشان از پوسته روى زمین است و خداوند از فرزندان آدم نبودهعوالم  هاى اینانسان

خودشان در زمین منزل داد و سپس آدم ها را یكى پس از دیگرى با جهان مربوط بهآن

 و فرزندانش را از او پدیــد آورد. ابوالبشر را آفرید

توان كرد و آن محاسبه زمان ظهور پیامبران و ادوار نیز مى یك حساب ساده دیگر)

 1400مذاهب الهى است. بدین معنى كه از زمان حاضر تا عصر پیامبر مقدس اسالم حدود 

 سال است و اگر به همین 600گذرد و فاصله آن با ظهور حضرت مسیح حدود سال مى

ترتیب فاصله ظهور حضرت موسى و حضرت یعقوب و سایر پیامبران را حساب كنیم و به 

هاى اولیه بشر و حضرت آدم، حداكثر عمر بشر حضرت ابراهیم و نوح برسیم تا به نسل

  (1)بزنیم.  امین.(تخمین  توانیمهزار سال مى یا هشتعدد هفت را حدود همان كنونى 
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 مندى نسل بشر طوفان نوح و تجدید مجوز بهره

ْن َمعََك...!»  / هود(  48« )قیَل ینُــوُح اْهبِــْط بَِسلــٍم ِمنّــا َو بََركــٍت َعلَْیــَك َو َعلـى آ اَُمٍم ِممَّ

هائى براى خودت و این سخن آمد كه: اى نوح! با درودى از جانب ما و بركت»

هائى دیگرند كه ى كه همراه تواند فرود آى و اّمتهائى از كسانــبراى اّمت

ها خواهد گاه عذاب دردناكى از جانب ما به آنمندشان خواهیم كرد و آنبهره

 « رسید!

در چنان موقعیت زمانى صادر شده كه هیچ « یا نوح فرود آى...،»این خطاب یعنى 

ى غرق شده بودند و موجودى متنفسى اعم از انسان و حیوان روى زمین نبوده زیرا همگ

اندكى كه در كشتى بودند، از آنان باقى نمــانـده بــود و كشتـى هـم آرام گرفتـه و جز گروه

فرود آمـده بـود. در چنیـن وضعـى فـرمـان صـادر شـد كـه بـه زمیـن « جودى »روى كــوه

 .فــرود آینــد و آن را آبـاد سازنـد و مـدتى مجـدد در آن زنــدگـى كننـد 

این خطاب با توّجه به ظرف زمانى صدور آن، خطابى است كه شامل همه افراد بشر 

شود، از موقعى كه از كشتى خارج شدند تا روز قیامت، نظیر خطاب الهى اى كه در مى

جا آن را بدین شرح حكایت كرده روز هبوط آدم از بهشت به زمین صادر شد و خدا در یك

ى كه با یكدیگر دشمنید و قرارگاه و بهره ورى شما تــا مـدتـى گفتیم فرود آئید در حال»است: 

 / بقره(  36« )روى زمیــن اســت!

میرید و كنید و در زمین مىخدا گفت در زمین زندگى مى» فرماید: جاى دیگر مى

 / اعراف( 25!« )شوید از زمین بیرون آورده مى

متعلق به نوح و همراهیان این خطاب دومین خطاب و مشابه خطاب اّول و متوجه و 

ها تا هاى بعدى آنچنین نسلو هم -شد كه نسل آن روز بشر به آنان منتهى مى -مؤمن او 

سـازد و به ایشان اذن روز قیامت است. خطاب مزبور زندگــى زمینـى آنـان را مقــدور مـى

 شوند.دهد كه در زمین فرود آینــد و در آن استقـرار یـابنـد و جـایگـزین مى

خدا مردمى را كه به ایشان اذن داده، به دو دسته تقسیم كرده و اذن به یك دسته یعنى 

مند ساختن،( و اذن به دسته دیگر را )بهره« بركات»و«سالم »نوح و همراهیان او را 

و « سالم»نامیده و در تعقیب آن از نازل شدن عذاب سخن گفته است و در ضمن كلمه 
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 ها تعلق دارد خالى نیست. اى كه به آنخیر و سعادت نسبت به دسته نیز از بشارت« بركات»

« بركات»و « سالم»چه گذشت روشن شد كه خطاب به هبوط در این آیه كه با از آن

و )تمتیع( وابسته شده به عموم افراد بشر از آن هنگام كه كشتى نشینان پیاده شدند تا روز 

گونه است كه به آدم و زنش متوّجه بود. همانقیامت توّجه دارد و هم وزن خطاب هبوطى 

خدا را نوید دهد كه زندگى زمینى خود را آغازكنند و مطیعان كه آن خطاب به مردم اذن مى

النعل بالنعل چنین است. بدین ترتیب واضح خطاب نیز طابق  دهد، اینمىرا بیم و عاصیان 

نشین و مردمان هاى صالح كشتىاّمت« ند،هائى از كسانى كه همراه توااّمت»شد كه مراد از 

 نشینانى كشتى كه از نسل هائىآیند. )...و بر اّمت اى هستند كه از نسل آنان پدید مىشایسته

كه استمعنى ایناند!( و ظاهر اینآیند و نسل شایسته ایشانكه همراه تواند پدید مى

 سعادتمند و رستگاربودند.نشینان همگىكشتى

شــان  -مندهاى دیگرند كه بهره َمٌم َسنَُمتِّعُُهْم ثُمَّ یََمسُُّهْم ِمنّا َعذاٌب اَلیٌم ـ و امتَو اُ »

/  48«  )ها خواهــد رسید!گاه عــذاب دردنــاكـى از جانــب مـا به آنخواهیم كــرد و آن 

 هود(

چون دهد كه مخاطب )اذن( بودند. اى قرار مىخدا این دسته را خارج از دسته

دهد كه در این خواسته این دسته را از موقف كرامت خویش طرد كند و بلكه فقط خبر مىمى

گاه عذابشان خواهیم هاى دیگر هم خواهند بود كه بهره مندشان خواهیم كرد و آنمیان اّمت

هاى زندگى داراى اذن آمیخته به كرامت و تقـرب ها در تصرف بهرهنمود و این اّمت

  (1)نیستنــــد. 

 .  76ص :  20المیزان ج :  -1
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 فصل ششم

 

 خانواده انسانى
 

 

 

 تشكیل خانواده انسانى 

 / نحل( 72« )َوّللّاُ َجعََل لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزواجا َو َجعََل لَُكْم ِمْن اَْزواِجُكْم بَنیَن َو َحفََدةً...!» 

خدا براى شما از خودتان همسران قرار داد و براى شما از همسرانتان فرزندان و » 

 « نوادگان پدید آورد...!

را مقید كرد، « َحفَدَةً »اعوان و خدمتكاران از فرزندان است، چون « َحفَدَةً »مراد از 

و را به فرزندان خردسال « َحفَدَةً »به متولّد از همسران به همین جهت بعضى بنین و 

را به فرزندان « َحفَدَةً »اند و بعضى دیگر بنین را به فرزند بالفصل و بزرگسال تفسیر كرده

 اند. با فاصله یعنى نوه تفسیركرده

معناى آیه این است كه خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و یاورانى قرار 

ـا دست آنـان مكــاره و داده كــه به خــدمـت آنـان در حـوائجتـان استعـانـت بكنیـد و ب

 نــامــالیمــات را از خـود دور ســازیـد.

/  72« )ورزنـد!َو بِنِْعَمــِت ّللّاِ ُهْم یَْكفُُروَن... ـ و به نعمــت خــدا كفـران مى»...

 نحل(

مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ایشان درست 

ترین و آشكارترین سران پدید آورد چه این از بزرگهائى از همكرد و فرزندان و نوه

شود و هاست، زیرا اساسى تكوینى است كه ساختمان مجتمـع بشـرى بـر آن بنـا مىنعمت

یافت و این تعاون و همكارى كه میان افراد هســت پدید اگر آن نبود مجتمعى تشكیل نمى

بشر به سعــادت دنیـا و آخــرت  شد و در نتیجهآمد و تشریك در عمل و سعى میسر نمىنمى

 رسیــد. خود نمى

اگر این رابطه تكوینى را كه خدا به بشر انعام كرده انسان قطع كند و این رشته 

وقت به هر وسیلـه دیگرى كه فــرض شود متوسل گردد، جا پر كن پیونــد را بگسلد، آن

شى شــدن جمــع بشـر و شود و با متالایــن رابطــه تكوینــى نگشته و جمعش جمع نمى

 (1)پـراكنـــدگـى وحـدتــش هـالكتـش قطعــى اسـت . 

 . 188ص: 24المیزان ج: -1

 

 هاها از نفس واحده و فرزنددار شدن آنآفرینش انسان

 «ُهــَو الَّذى َخلَقَُكْم ِمْن نَْفــٍس واِحــَدٍة َو َجعَـَل ِمْنهـا َزْوَجها ِلیَْسُكـَن اِلَْیها...!»

 / اعــراف( 189) 
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اى گروه بنى آدم، خداى تعالــى آن كسى است كه شمــا را آفرید از تن واحدى كه »

پدرتان بود و از آن، یعنــى از نوع آن، همســرش را آفرید، تا آن مرد به داشتن آن 

 !« همسر دل آرام شـود... 

ْت بِه..»...  / اعراف( 189« ).!فَلَّما تَغَّشیها َحَملَْت َحْمالً َخفیفا فََمرَّ

چنان پس وقتى با او در آمیخــت، بار سبكى كه عبارت باشد از نطفه برداشت و هم

كه نطفه در كرد، تا آناین بــار را داشت و با آن آمد و شد و نشســت و برخاست مى

 رحمــش رشد نمــوده و به حد جنیــن رسیــده و سنگیـــن شـد. 

را كه  كرد، پس وقتى سنگین شد، ّللاّ ا مىرو همسر آدم احساس سنگین آن

پروردگارشان باشد بخواندند و با او عهد و پیمان بستند كه اگر روزى كنى ما را فرزندى 

كه فرزندى تام الخلقه و بى عیب و آفت باشد،  در این صالح براى زندگى و بقاء به این

م و در امور خــود از هر كنیصورت از شكر گزارانت خواهیم بود و نعمتت را اظهار مى

شویــم و به هیچ سببــى جــــز تو نگـرائیـده و بـــه هیــچ چیــــز چیــز به سویت منقــطع مى

آویـزیـــم! )چون در هنگام فرزند دار شدن و روزهاى والدت فرزند جـــز تـــو دســت نمـى

 كه صالح دینــى باشد!(آرزوى انسان این است، نه این

 !« ُشَركآَء فیمآ َءاتیُهما فَتَعالَى اللّــهُ َعّمــا یُْشِرُكــوَن آ َءاتیُهما صاِلحا َجعاَل لَهُ فَلَمّ » 

 / اعراف( 190)

پس وقتى خداوند دلخواهشان را به ایشان داد و او را انسانى تام الخلقه و صالح 

در فرزند دارشدن براى بقاء قرار داد و به وسیله او چشم آن دو را روشن كرد پدر و مادر 

خود براى خدا شریك قرار دادند و جهتش این بود كه عالقه و شفقت به آن فرزند ایشان را 

وادار كرد، تا به هر سببى غیر خدا دست آویخته و در برابر هر چیزى غیر خدا خاضع 

شوند، با این كه با خدا شرط كرده بودند از شاكرین او باشند و نعمت او و ربوبیتش را 

 ان نكننـد، لكن عهد خود را شكستند و شرط خود را نادیده گرفتند.كفر

طورانـد، یعنى و جــز آن كسانـى كــه خداونــد بــه ایشان رحــم كرده، همه مردم این

همه همــت و نیــروى خــود را صــرف نقــض عهــد و خلــف وعــده و شكستــن عهـدى 

 (1)!« فَتَعالَــى اللّـــهُ َعّما یُْشِرُكــوَن »  -انـد كننـد كـه بـا خـدا بستـهمــى

 . 297ص: 16المیزان ج: -1

 

 مفهوم اهل بیت و ارتباط نسل انسان با او 

ـَك َغفُــوٌر َرحیـــٌم » ...  ــهُ ِمنّـــى َو َمـــْن َعصانــى فَـِانَـّ  / ابراهیم( 36!« )فََمـْن تَبِعَنــى فَِانَـّ

ى من كنــد از من است و هر كــه عصیان من كنــد تو پــس هر كه پیرو» ... 

السالم از پیروى او پیروى دین او و مقصود )ابراهیم( علیه «آمرزگار و مهــربــانى!

دستورات شرع اوست، چه دستــورات مربوط به اعتقــادات وچه مربــوط به اعمــال، 

ــت او و دستــورات اعتقــادى و كه مقصود از عصیــان او، تــرك سیــره او، شریعچنانهم

 عملــى اوســت. 

گویا خواسته بگوید: هر كه در عمل به شریعت من و مشى بر طبق سیره من، مرا 

پیروى كند، او به من ملحق است و به منزله فرزندان من خواهد بود و من اى خدا از تو 

هر كه مرا در عمل به  كه بت بپرستم دور بدار ودارم، مرا و ایشان را از اینمسئلت مى
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ها عصیان بورزد، چه از فرزندانم باشد و چــه شریعتم نافرمانى كند و یا در بعضى از آن

كنــم كه او را غیــر ایشان، خدایــا او را به من ملحــق نفرما. و من از تــو درخواست نمى

 پــارم.سهم از شــرك دور بــدارى، بلكــه او را به رحمــت و مغفــرت خود مى

شود، یكى این كه مراد از فرزندان را كه در آیه قبل از این بیان چند نكته روشن مى

دهد و فرزندان خود را به عموم پیروانش تفسیر نموده، فرزندان بود توسعه و تخصیص مى

واقعى خود را به همان پیروان تخصیص زده و عاصیان ایشان را از فرزندى خود خارج 

 كند. مى

السالم پیروان بعــدى خود را به خــود ملحق ساخته و كه ابراهیــم علیهدوم این

اش باشنــد، به مغفــرت و رحمـت خــدا عاصیان را هر چنـد كه از فرزنــدان واقعــى

 سپارد .مى

هائى هستند كه وى را سزاوارتر به ابراهیم همان» فرماید ـ در جاى دیگر قرآن مى

 «چنین ایـن پیغمبـر است و كسانـى كـه بـه وى ایمـان آوردنـد!پیــروى كــردنـد و هم

اى كه ممكن است از كالم ابراهیم استفاده شود این است كه درباره پیروانش نكته

ها كه عصیانش كنند سكوت كرد و این خود و اّما نسبت به آن« از من است،»عرض كرد 

كه خواسته است، همه پیروانش را كه تا آخر دهر بیایند پسر خوانده خود ظهور دارد در این

اش كنند، بیگانه معرفى نماید، هر چند كه از صلب خودش نافرمانى هائى را كهكند و همه آن

 باشند. 

اسالم، پسرخوانده و ولدزنا، فرزندكافر و مرتد را نفى نموده و گفته: كه اینان فرزند 

نیستند و در مقابل، شیرخواره و متولّد در بستر زناشوئى هر چند كه احتمال خالف هم 

چنین در كالم كه شیرخواره فرزند طبیعى نیست،( و هما اینداشتــه باشد، فرزند خوانده )ب

 مجیدش پسر نــوح را رسما از پســرى نوح نفى كرده و فرموده:

اِنَّهُ لَْیَس ِمْن اَْهِلَك اِنَّهُ َعَمٌل َغْیُر صِلـحٍ ـ او از دودمان تو نیست، او عمل » 

 (1)/ هود(  46« )غیرصالح است!

 . 106ص:  23المیزان ج :  -1

 

 هاى دنیا نسل انسان جزئى از زینت

 / آل عمران(  14...!« )ُزیِّــَن ِللنّــــاِس ُحــــبُّ الشََّهــــواِت ِمـــَن النِّســــاِء َو اْلبَنیــــــَن َو »

هـاى فراهم شده طال و هــا، از زنـان و فـرزندان و بستهدوست داشتن، خواستنى»

 «ه و اسبان نشاندار و  رمه و زرع، براى مردم آرایش یافته...!نقر

تزئین و آرایش دادن متاع و كاالى دنیا براى دو منظور و هدف تصور دارد: یكى  

آن تزئین و آراستنى كه به منظور رسیدن به آخرت و طلب كردن مرضات الهى است، تا 

و « اوالد»و« جـاه»و « مـال»احیه آدمى در حیات و زندگى دنیوى با اعمال مختلف كه در ن

دهـد، راه خوشنـودى خـداونـد را تحصیـل كنـد و بــه قرب و امثـال آن انجـام مى«نفــوس»

 او فائــز شود. این قســم از تزئیـن را خداونـد به خودش نسبــت داده اسـت . 

 ت به باشد كه به منظور جلب قلوب آدمیان نسبهائى مىدیگر آن تزئین و آرایش

هاى انسانى را ربوده و از توجه به اند، تا دلهاى دنیوى ترتیب داده شدهزخارف و زینت

مبدأ و یاد و ذكر خداوندى باز دارد، این نحوه از تزئین، تنها و تنها تصرف شیطانى و 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                          کتاب هشتم : آغاز خلقت اولیه انسان 37

مذموم است. و خداوند متعال هم در كالم خود آن را منسوب به شیطان دانسته و بندگانش را 

 نزدیكى به آن نهى فرموده است. هم از 

منظور اصلى آیه بیان اصناف مختلف مردم نسبت به شیفتگى و عشق به مشتهیات 

اى از مردم تنها به عشقبازى با زنان خواهد بیان كند كه دستهدنیائى است، یعنى مى

كند و به معاصى بزرگى منجر خواهد شد و هائى پیدا مىپردازند كه این خود دنبالهمى

ها و استمداد جستن از ایشان، دلبستگى دارند محبت پسران و زیادكردن آندیگر تنها بهدسته

كوشند. عده دیگر سعى خود را تنها و تنها جمع اموال قرار داده و بیشتر و در این راه مى

 كوشند. ها را بگیرد مىچه جاى آنهاى طال و نقره یا آندر گردآوردن پول

مردمى دیگر اشتهاى خود را در فراهم نمودن اسب یا جمع كردن گاو و گوسفند و 

 بینند. شتر و یا پرداختن به امــور كشت و زرع مى

ها دلبستگى ها اقسام متعددى از شهوات بود كه مردم دسته دسته به یكى از آناین

ان واقع شده قرار كنند و هر دسته سعى خود را مصروف همان كه مورد عالقه ایشپیدا مى

دهند. یعنى آن را اصل تمام لذائذ حیاتى خویش پنداشته و شهوات دیگر را فرع آن مى

ها را با یك كه تمام آن -یا شایــد اصالً پیدا نشــود  -شود داننــد. كمتر كسى پیــدا مىمى

 ها معتدل باشد. نظــر مساوى و قصــد واحد و در عالقه و عشق به هر یك یك آن

گیرند اما جاه و منصب و ریاست و صدارتى كه بعضا مورد عالقه آدمى قرار مى

ها در واقع امور موهومى هستند كه در قصد و نظر ثانوى مورد عالقه آدمى است و آن

 شود. ها التذاذ شهوى شمرده نمىالتذاذ به آن

 هاست وفرو رفتن در دوستى و دلبستگى به محبت آن« حب شهوات»مقصود از 

كه مقصـود از آن حـب فطـرى موجود در انسان كه به هــم منسوب به شیطان اسـت. نه آنآن

 (1)خداوند متعال منســوب است باشد . 

 .  200و  184ص:  5المیزان ج:  -1

 

 فـرزنـدان، عــامل آزمایــش انســــان 

 !«اللّـــهُ ِعْنــَدهُ اَْجــٌر َعظیـــٌم  اِنَّمـــا اَْمـــوالُُكــــْم َو اَْوالُدُكــــْم فِتْنَـــةٌ وَ »

جز این نیست كه اموال و اوالد شما فتنه و مایه آزمایش شما هستند و نزد خدا »

 / تغابن(  15« )اجـرى عظیم است!

هائى است كه جنبه آزمایش دارد و آزمایش بودن به معناى گرفتارى« فِتْنَة»كلمه 

هاى جذاب زندگى دنیا ه این دو نعمت دنیوى از زینتاست كخاطر ایناموال و فرزندان به

شود كه از نظر اهمیت همپایه آخرت و چنان جذب مىسوى آن دو آناست، نفس آدمى به

گیرد و بلكه جانب آن دهد و رسما در سر دو راهى قرار مىاطاعت پروردگارش قرار مى

ْنیا... نُوَن زینَــةُ اْلَحیـوةِ اَْلماُل َواْلبَ »شود: چرباند و از آخرت غافل مىدو را مى مال و  -الدُّ

  / كهف( 46!« )فرزندان زینت زندگى دنیا هستند... 

خواهد از غفلت از خدا به وسیله و تعبیر آیه مورد بحث كنایه از نهى است و مى

مال و اوالد نهى كند و بفرماید با شیفتگى در برابر مـــال و اوالد جــانب خـــدا را رهــا 

  (1)كـه نــزد او اجــرى عظیـم هســت . نكنیـــد، بــا این

 . 264ص: 38المیـزان ج: -1
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 فصل اول

 

 مبدأ پیدایش انسان اول 
 

 

 
 

 مبدأ پیدایش انسان اول و ماده اولیه او

ـذى اَْحَســَن ُكــلَّ َشــىْ »   سجده(/7!« )ااِلْنســاِن ِمــْن طیــــٍن ٍء َخلَقَــهُ َو بَــَداَ َخْلــقَ اَلَـّ

 « چیز را نیكو كرده و خلقت انسان را از گلى آغازید!او كه خلقت همه» 

خواهد بفرماید مراد به انسان فرد فرد آدمیان نیست بلكه مراد نوع آدمى است. مى

شوند. خالصه مبدأ پیدایش این نــوع گل بوده، آن مبدئــى كه همه افراد منتهى به وى مى

اند كه او از گل خلــق شده، چون فرزندانش از راه پدید آمدهتمامى افراد این نوع از فــردى 

تناسل و توالد از پـدر و مادر پدید آمدنــد و مراد به آن فــردى كه از گل خلــق شده آدم و 

  (1)اند .السالمحــوا علیه

 . 83ص: 32المیــزان ج: -1

 

 حاالت و مراحل مختلف مواد اولیه انسان 

 / حجر( 26!« )ااِلْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن  َو لَقَْد َخلَْقنَا»

 !« اى سیاه آفریدیم و مــا انســـان را از گلــى خشكیـــده، از الیـــه»

َخلََقهُ »فرماید: گوید: اصــل آدم از خــاك بوده، چون قرآن مىدر مجمــع البیــان مى

برده را گل كرد، چیزى كه هســت خاك نام« ِمْن تُــراْب ـ آدم را از خاك خلــق كرد!

گاه گل را گذاشــت تا آن« َو َخلَقَتَهُ ِمن طین ـ تو آدم را از گل آفریدى!»كه فرمود: چنانهم

ِمـْن َحمــاٍء َمْسنُون ـ آدمــى را از گل گندیــده خلق » كــه فرمــود: چنــانمتعفــن شد، آن

ِمن َصْلصاٍل ـ از » كه فرمود: چنانتا خشــك شــد، هم گاه آن گل را گذاشــت،آن« كردم!

بنابرایــن تناقضــى در این تعبیرهــاى مختلف قــرآن نیست، زیــرا حــاالت « گــل خشكیده.

 كنــد. مختلـف مبــدأ خلقــت آدمى را بیــان مى

 ص(  / 71« )اِْذ قاَل َربَِك ِلْلَمالئَِكِة اِنّى خاِلٌق بََشرا ِمْن طیٍن!»

در این آیه شریفه مبدأ خلقت آدمى را گل معرفى كرده و در سوره روم مبدأ خلقتش 

خاك و در سوره حجر، صلصالى از حماء مسنون و در سوره َرْحمان، صلصالى چون 

كه همــان زند، براى اینجائى نمىفخــار )سفال( آمده اســت. این اختالف تعبیــر ضررى به

فى به خود گرفته است . در هر جــا از قرآن كریــم نام یكـى از آن مبدأ واحد احوال مختل

  (1)احـوال را برده است. 
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 مفهوم آفرینش نسل انسان از خاك 

 / روم( 20!« )ِشــرُوَن َو ِمــْن ایــاِتــِه اَْن َخلَقَُكــْم ِمــْن تُــراٍب ثُــمَّ اِذا اَْنتُــْم بََشــٌر تَْنتَ »

و یكى از آیاتش این است كه شما را از خاك آفرید و سپس ناگهان بشرى منتشر »

 «شــدیـــد!

منظور از این كه فرموده شما را از خاك خلق كرده، این است كه خلقت شما افراد 

فه و شود، چون مراتب تكون و پیدایش انسان چه مرتبه نطبشر باالخره منتهى به زمین مى

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

خورد و فرزند در صلب پدر و سپس در رحم مادرى رشـد انسان و سپس مادر او مى

 كنـد، پـس انسـان پیدایشش از عناصر زمیـن اســت . مى

رساند و را مى« ناگهان»معناى « اِذا»كلمه « ون!ثُمَّ اِذا اَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشرُ »...در جمله 

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

اى دیگر پدیدآید، نه رود مردهكه از زمین مرده انتظار مىبه روى زمین منتشر گشتید، با این

وجودى زنده و با شعور وعقل گشتـه و بـراى دفعه مموجودى جاندار، لكن ناگهانى و یك

تـدبیـر امـر زنـدگـى خـود در روى زمیـن بـه جنب و جـوش در آمدید. پس خلقت انسان 

را انسانى هم تركیب كردن و روبرهم آنها را بهیعنى جمع كردن اجزاء و مواد زمینى و آن

كه بر وجود صانعى زنده و داراى حیات و شعور عقلى ساختن، آیتى و یا آیاتى دیگر است

كند و این نظــام عجیب و غــریـب را كند، صانعى كه امور را تدبیر مىعلیم داللت مى

 (1)آورد. وجود مـىبه

 .266ص :  31المیزان ج : -1

 

 مفهوم تسویه انسان و مراحل تدریجى خلق 

ْیتُهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن ُروحى... »ـ   حجر(/  29!« )فَِاذا َسوَّ

 !« چـــون او را تســویــه كـردم و از روح خـــود در او دمیـــدم... »

به معنى این است كه چیزى را معتدل و مستقیم كنى كه خود قائم به امر « تَْسِویَه»

طورى كه هر جزء در آن جائى و به نحوى باشد كه باید باشد و تسویه انسان خود باشد. به

جا غلط در جائى قرار گیرد كه باید قرار بگیرد و در غیر آننیز این است كه هر عضو آن 

 است و به حالـى و وصفـى هم قـرار بگیــرد كه غیــر آن ســـزاوار نیســـت.

ْیتُهُ،»و جمله « اِنّى خاِلٌق،»از جمله بعید نیست  آمده، استفاده كه در آیه « فَِاذا َسوَّ

است. ابتدا گرفته زمانى صورت و در طول یك  تدریجاولى، بهانسان بدن شود كه خلقت 

از است آورى اجزاء و سپس تسویه بوده كه عبارت است از جمع بوده كه عبارت  خلق

گاه حال و وضع مناسب خود و آناجزاء و نهادن هر جزئى را در جاى مناسب و بهتنظیم 

 (1)نفخ روح بوده است.
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 تفاوت ماده اولیه انسان و جّن 

 « َخلَــَق ااِلْنســاَن ِمْن َصْلصــاٍل َكاْلفَّخــاِر و َخلَـَق اْلجانَّ ِمْن ماِرجٍ ِمْن ناٍر ! »

 / رحمن( 15و  14)

 «اى از آتش خلق كرد!رااز شعلهآفرید و جن  سفالچون  اىخشكیده رااز الیه انسان»

شود صدا اى است كه وقتى زیر پا واقع مىبه معناى گل خشكیده« َصْلصالٍ »كلمه 

 به معناى سفال است. « فَّخارِ »كند و كلمه مى

مراد به انســان در این آیــه نوع آدمــى است و منظــور از خلقت انسان از  

 شود. ىصلصالى چــون سفال، این است كه خلقت بشر باالخره منتهى به چنین چیزى م

 « َو َخلَــَق اْلجــانَّ ِمــْن ماِرجٍ ِمــْن ناٍر ! »

اند: به به معناى زبانه خالص و بدون دود از آتش است و بعضى گفته« ماِرجٍ »كلمه 

نیز مانند انس نوع جن است و اگر جــن « جان»معناى زبانه آمیخته با سیاهى است. مراد به 

این اســت كه خلقت جن منتهــى به آتش است. بعضى  را مخلوق از آتش دانستــه به اعتبار

اند؛ مراد بـه انس پدر طور كه گفتهپدر جن است، همان« جــانَّ »اند كه مراد به كلمه گفته

 (1)السالم است. ها آدم علیهانسان

 .201ص:  37المیزان ج:  -1

 

 

 مفهـوم خلقت انسان با دو دست خدا

...؟قــــاَل یــا اِْبلیـــُس »  ص(/75« )مـــا َمنَعَـــــَك اَْن تَْسُجـــَد ِلمــا َخلَْقــُت بِیَـــَدىَّ

اى ابلیس چه مانعت شد، براى چیزى كه من خود او را با دو دست خود آفریدم »

 «نكنى؟سجده

مـن آن را با »دست خـود نسبـت داده و فـرمـوده: كه در این آیـه خلقـت آدم را بهاین

شرافتى اثبات نموده و « آدم»چیز به این منظور بوده كه براى آن« فریدم!هاى خود آدست

كه در چنانخاطر خودم! همخاطر چیز دیگر آفریدم ولى آدم را بهبفرماید: هرچیز را به

/ حجر( نیز این  29« )َو نَفَْخــُت فیِه ِمــْن ُروحــى ـ و از روح خود در او دمیدم!»...جملــه 

كه با این« دو دستم -یدى »را تثنیه آورد و فرمود: « ید»ساند و اگر كلمه راختصاص را مى

براى ایـن بــود كـه بـه « دست خود آفریدم،من او را به»توانست مفرد بیاورد و بفرماید مى

  (1)كنایـه بفهماند : در خلقت او اهتمام داشتم! 
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 میه آن مفهوم بشر و علت تس

 / حجر( 28!«)اِنّى خاِلٌق بََشرا ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن »...

 !« اى سیاه خلــق كنـم خواهم بشرى از گلـى خشكیده از الیــهمى»...

« ادمه»به معناى ظاهر پوست و كلمه « بشره»گفته شده كلمه « مفردات»در كتاب 
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 اند. به معنــاى باطــن آن اســت و عمــوم ادبـــا چنیـن گفتــه

اند به اعتبار هویدا بودن پوست بدن اوست، اگر از انسان هم به بشر تعبیر كرده

 هایشان یا به پشم یا به مو و یا بـه كـرك پوشیـده است. چون سایر حیوانات پوست بدن

ه و ظاهر بــدن او مــورد بحث باشــد از در قــرآن كریــم هر وقــت از انسان جثــ

ـذى َخلَــَق ِمَن اْلمــاٍء بََشــرا ـ اوست كه از آب » شــود ماننــد: او به بشر تعبیـر مى ُهَوالَـّ

 (1)/ فرقـــان(  54« )بشــرى خلــق كــــرد!

 .225ص: 23المیـــزان ج:  -1

 

 هاى پیدایش انسان با آیات قرآن بررسى فرضیه

 سجده(/7!« )ااِلْنساِن ِمْن طیٍن َو بَـدَاَ َخْلـقَ  »...

اند: مراد به آدم، آدم نوعى یعنى جنس و طبیعت انسان خارجى است كه بعضى گفته

در همه افراد آن هست نه آدم شخصى. این سخنى است كه با آیه فوق و ظواهر بسیارى از 

و كسى است كه شما را از یك تن خلق ا» فرماید: سازد، مانند این آیه كه مىآیات قرآنى نمى

كرد و همسر آن یك تن را نیز از خود او قرار داد و از آن دو تن، مردان و زنان بسیارى 

چه اگر مراد به نفس واحده آدم نوعى باشد دیگر محلى براى فــرض همسر « منتشر كرد!

 ماند. براى او باقى نمى

به چند تن انسان كه هر یك داراى  شود،اند: نسل حاضر بشر منتهى مىبعضى گفته

اند، یكى سرخ پوست، دیگرى زرد پوست، سومى سفید پوست، رنگ مخصوصى بوده

كه شود به چهار زن و شوهر و یا آنچهارمى سیاه پوست. و چهار نژاد فعلى بشر منتهى مى

د كه در اند مانند نژاد سرخ و زراز این نژادها قدیمى و بعضى دیگر بعدها پیدا شده بعضى

 اند. آمریكا و استرالیا پدید آمده

كه تمامى آیــات قرآنــى كه متعــرض آغــاز این سخــن نیــز باطــل است، براى این

 دانــد.خلقــت بشر است، نسل بشـر حاضــر را منتهــى به یك زن و شوهــر مى

ت و یا شود به یك جفنسل حاضر بشر منتهى مى -اما این فرضیه كه كسى بگوید 

اند كــه آن حیــوان از هـا از یك نوع حیــوان دیگر جــدا شدهچنــد جفت انســان كه این جفت

طور كه گاهــى از تــر بوده، ماننــد میمون، همانسایــر حیوانات به مــرز انسانیت نزدیك

ح صاحبان آیــد كه این تطور را در اصطالتــر و نابغه پدید مىفــردى كامــل فردى كامل

 ســازد. گوینــد، نیز با آیــات قرآن نمىفرضیه جهش مى

كه آیاتى كه در سابق ذكر كردیم، صریح در این بودند كه مبدأ پیدایش نسل براى این

انـد و از هیچ جاندارى متولد دو، نسل كسى نبودهانسـان یك جفت انسان بوده كه خود آن

 نشدند.

انــد از اثبات آن اى كه بر مدعاى خود اقامه كردهىكه دلیل علمــعــالوه بر این

 قاصر است.

شـود، بـه یـك جفـت فــرضیـه دیگــر این اســت كــه نسل حــاضــر منتهـى مى

انســان، مثل خود، یعنى كامل و داراى عقـل كـه آن یك جفـت بـا جهش و تطـور از نوعى 

لى فاقد كمـال فكــرى بــودند پیــدا شده، دیگر از انسان كه از نظر ظاهر انسان بودند، و

گاه به حكم تنازع در بقا و انتخاب اصلح، نسل تكامل نیافته منقرض شد و دو نفــر انســان آن
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 تكامـل یافتــه بـاقى مــانـــد كــه نســل حاضـر از آن دو فرد تكامــل یافته است. 

َكَمثَــِل »...گـوید: جا كــه مىت، آنایـن فــرضیه نیـز بـا آیات قــرآنى ســازگار نیس

ادََم َخلَقَــهُ ِمــْن تُــراٍب ثُـمَّ قاَل لَــهُ ُكــْن فَیَُكـوُن ـ ماننــد آدم كه او را از خــاك زمین خلق كرد 

/ آل عمران( این آیه فرضیــه فــوق را  59« )و سپس به او گفــت باش، موجــود شــد!

كه فرضیــه فوق صــرف فرضیــه اسـت و دالیلـى كـه بـراى ه بر اینكنــد. عــالوباطــل مى

 (1)انـد از اثبـاتــش قـاصرند. اثبات آن اقـامه كـرده

 .94ص: 32المیزان ج: -1
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 فصل دّوم

 

 نطفه، مادّه تكثیر نسل
 

 

 

 انسان مبدأ پیدایش نسل

 / سجده( 8!«)ِمـْن مـاٍءَمهیـٍن ثُــمَّ َجعَـَل نَْسلَـهُ ِمـْن ُســاللَـٍة » ... 

 !« مقدار قرار داد سپس نسل او را از آبى بى» ... 

 اى است كـه از چیـزى دیگـر گـرفتـه شـــود . بـرگزیده و خـالصه« ُســاللَــةٍ »كلمه 

رساند و معناى جمله این است كه خداوند سپس را مىبعدیت زمانى« ثُمَّ » كلمه

اى از آبى ضعیف یا حقیر قرار والدت انسـان را از طریق جدا شدن و والدت، از خالصه

 (1)داد. 

 . 84ص :  32المیـــــــــــــــــزان ج :  -1

 
 

 وسیله نطفهدوام خلقت جسمانى به

...!َو لَقَْد َخلَْقنَ »   / مؤمنون( 14تا  12) «اااِلْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن طیٍن ثُمَّ

اى كردیم گاه او را نطفهاى از گل آفریدیم، پس آنرا از خالصهو همانا ما آدمیان » 

گاه نطفه را علقه و علقه را مضغه كردیم و در قرارگاهى محفوظ قرارش دادیم، آن

ها گوشتى پوشاندیم، پس از آن استخوان و سپس مضغه را استخوان كردیم پس بر

 « آن خلقتى دیگــرش كردیــم، پس آفرین بر خدا كه بهتریــن آفرینندگـان است!

 اسم براى هر چیـزى است كه از چیزى كشیده و بیرون آورده شود. « ُساللَةٍ »كلمــه 

و همه ظاهر سیاق این است كه مراد به انسان نوع بشر باشد كه در نتیجه شامل آدم 

ذریّــه او بشــود و مــراد به خلق، خلــق ابتدائى اســت كه در آن آدم را از گــل آفریده و 

 گــاه نســل او را از نطفـه قـــرار داد و آیــه فــوق در معنــاى آیــه زیــر اســت:آن

اى از آبى نخست خلقت انســان را از گل آغاز كرد و سپس او را از خالصه» 

 « ار داد!خوار قر

گیرى بوده است، پس معناى آیه در اصــل به معناى تقدیر و اندازه« َخلَق»كلمــه 

اى از اجــزاء زمیــن كــه شــود كه: ما انسان را در آغــاز از چكیــده و خالصــهایــن مى

 گیـرى كــردیــم.بـــا آب آمیختــه بـود انـدازه

 / مؤمنون( 13« )ٍر َمكیٍن!ثُمَّ َجعَْلناهُ نُْطفَةً فى قَرا»

شود بر مطلق آب. و كلمه معناى آبى اندك است كه بسیار اطالق مىبه «نُْطفَة»

مصدرى است كه از آن معناى قرارگاه اراده شده تا مبالغه را برساند و مراد به این « قَرار»
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صفت َرِحم « َمكین»گیرد و كلمه ، رحم زنان است كه نطفه در آن قرار مى«َمكین»قرارگاه 

كه تمكن و نگهدارى و است جهت  فرموده از ایناست. و اگر رحم را به مكین توصیف 

تمّكن زیست نطفه در آن است، كه باب  دارد و یا از این را از فساد و هدر رفتنحفظ نطفه 

 دارد.

اى كردیــم كه در رحم  معنــاى جملــه این است كه: سپس ما انســان را نطفه

اى از گل درســت كردیم و این تعبیر را در اّول از خالصــهكه آن چنــانتمكــن باشد، همم

  (1)رساند كه طریــق خلقت انسان را از آن شكــل به این شكل مبدل نمودیم! مى

 .29ص:  29المیزان ج: -1

 

 تركیـب نطفه انسان 

 / دهر( 2!«  )اَْمشـاجٍ نَْبتَلیـِه فََجعَْلنـاهُ َسمیعـا بَصیـرا اِنّـا َخلَْقنَـا ااِلْنسـاَن ِمـْن نُْطفَـٍة »

 !«مـا او را از آب نطفه مختلط خلق كردیم و داراى قواى چشم و گوش گردانیدیم »

در اصل به معناى آبى اندك بوده و سپس استعمال آن در آب نرینه  «نُْطفَـةٍ »كلمه 

صلى آن غلبه یافته و در نتیجه فعالً هر وقت حیوانات كه منشأ تولید مثل است بر معناى ا

 رسد. ذهن مىاطالق شود، همان منى نر به

به معناى مخلوط و ممتزج است و اگر نطفه را به این صفت معرفى « اَْمشـاجٍ »كلمه 

 كــرده، به اعتبار اجزاء مختلف آن و یا به اعتبــار مخلوط شـدن آب نر با آب ماده است. 

معناى نقل چیزى از حالى به حالى و طورى به طور دیگر است.  به« ابتالء»كلمه 

خواهند در آید و كنند تا ذوب شود و به شكلى كه مىمثالً طال را در بوته ابتالء مى

كنــد و سپس آن نطفــه را كنــد، یعنى از نطفــه خلقش مىتعالى انســان را ابتــالء مىخداى

ـد، تا آخر اطــوارى كه یكــى پس از دیگــرى به او كنـعلقــه و علقــه را مضغــه مى

 كنـــد. دهــد، تـا در آخـر خلقتـــى دیگـرش مىمى

كردن بشر، براى این بوده كه به وسیله آن تدبیر ربوبى را به « َسمیع و بَصیر»ذكر 

اش، او ىغایت هستبه انسان رساندن اقتضاء كرد تا براى یاد آورد و بفهماند تدبیر ربوبى 

را سمیع و بصیر كند، تا آیات دال بر مبدأ و معاد را ببیند و كلمه حق را كه از جانب 

رسد بشنود و این دیدن و شنیدن او را به پروردگارش و از راه ارسال رسل و انزال كتب مى

سلوك راه حق و سیر در مسیر حیات ایمان و عمل صالح وادار سازد، اگر وادار شد خداى 

 (1)سازد. رساند وگرنه به عذاب مخلد دچارشان مىو را به نعیـم ابدى مىتعالى ا

 .194ص:  20المیزان ج: -1

 

 علق یا خون بسته شده 

 / علق( 2و  1!«)ااِلْنساَن ِمْن َعلٍَق الَّذى َخلََق، َخلَقَ اِْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك » 

ت، اوســت كه انســان را از بخــوان به نــام پروردگــارت كــه تنها آفریدگــار اس»

 «خونــى بستــه شــده آفـریـــد!

آید. جنس بشر است كه از راه تناسل پدید مى« اِْنسان»در جمله فوق منظور از  
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خود  كه منى در رحم بهحالتى شده است، یعنى اولین معناى خون بسته به « َعلَقٍ »كلمه 

 گیرد.مى

اى كه ورد انسان اشاره دارد، تدبیرش از لحظهپس آیه شریفه به تدبیر الهى در م

شود و داراى صفاتى عجیب و آید، تا وقتى كه انسانى تام الخلقه مىصورت علقه در مىبه

شود مگر به تدبیر مستمــر گردد. پس انسان، انسانى تمام و كامل نمىافعالى محیر العقول مى

ى چیــزى نیست مگر خلقت پى در پى. پس و پى در پى خــداى تعالى كه این تدبیــر پى در پ

 (1)خداى تعالى به عین همان دلیل كه خالق انسان اسـت مدبّـر او نیز هست. 

 .308ص: 40المیــــــزان ج: -1

 

 نطفه ـ و مسیر حركت آن

 / طارق( 6و  5!«)... فَْلیَْنُظــــِر ااِلْنســاُن ِمـــــمَّ ُخِلــــَق، ُخِلـــــَق ِمـــْن مـــاٍء دافِــــــــٍق » 

از آبـى جهنده، كه از جا دارد انسان به خلقت خود بنگـرد كه از چـه خلق شده، » 

 «آیـد!هاى سینـه بیرون مىهاى پشت و استخوانبین استخوان

یعنى انسان باید بیندیشد كه از چه خلق شده و مبدأ خلقتش چه بوده؟ چه چیزى 

 ت انسانى درآمده است. دســت خداى تعالــى به ایـن صوربه

جا منظور  گویند. در این« آب دافق»باشد را داشته كه با سرعت و فشار جریان آبى

 پرد. نطفه آدمى است كه با فشار از پشت پدر به رحم مادر مى

رائِــِب!» ْلــِب َو التَـّ  / طارق( 7« )یَْخـــُرُج ِمــْن بَْیــِن الصُّ

 به معناى استخوان سفید است.« التَراِئبْ »ى پشت و كلمه به معنــا« الُصْلبِ »كلمــه 

این است كه منى از نقطه محصورى « بین صلب و ترائب»ظاهرا منظور از جمله 

 هاى سینه قرار دارد.هاى پشت و استخوانشود كه آن نقطه بین استخواناز بدن خارج مى

ذاتش و اعمالش نزد خدا محفوظ است و هیچ چیز از او وقتى معلوم شد هر نفسى به

شود، پس انسان باید بپذیرد كه به زودى به سوى فانى و از اعمال او فراموش نمى

خواهد به معاد یقین پیدا كند، نظر كند به خلقت نخستین گردد. اگر مىپروردگارش برمى

هاى اى آب جهنده بود كه از فضاى بین استخوانه قطــرهخود و به یــاد آورد روزى را ك

 شود. هاى سینه خارج مىپشت و استخوان

صورت انسان امروز درآورد، چرا نتواند با همان كه آن آب را توانست بهكسىهمان

 (1)اش بعد از مـــردن دوباره او را برگرداند؟ قدرت كامله

 .173ص: 40المیزان ج: -1

 
 

 حركت تكاملى نطفـه تا كمال خلقت 

 «ثُـمَّ َخلَْقنَاالنُّْطفَـةَ َعلَقَةً... فََكَسـْونَااْلِعظاَم لَْحمـا... ثُمَّ اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخــَر...!» 

 / مؤمنون( 14) 

مضغه را استخوان  گاه نطفه را علقه و علقه را مضغه كردیم و سپس آنآن» 

هــا گوشتى پوشاندیــم... پس از آن خلقتى دیگرش كردیم... پس بر آن استخوان
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 «كردیم! پــس آفــریــن بــر خــدا كـه بهتـریــن آفـرینندگــان اســت!

پس خلقتى دیگرش »در این جمله سیاق را از خلقت به انشاء تغییر داده و فرمود:  

آوردیم چیز دیگرى و  وجودچه بهكه آنخاطر آن بود كه داللت كند، بر اینو این به« كردیم!

چه در مراحل قبلى بود، مثالً، علقه هر چند از نظر اوصاف، حقیقت دیگرى بود، غیر آن

كه اوصافى كه نطفه خواص، رنگ، طعم، شكل و امثال آن، با نطفه فرق داشت، االّ این

خود گرفت. خالصه اگر عین اوصاف نطفه در داشت از دست داد و اوصافى هم جنس آن به

نام اند بهنبود، هم جنس آن بود. مثالً اگر سفید نبود قرمز بود و هر دو از یك جنس علقه

رنگ، به خالف اوصافى كه خدا در آخر به آن داد و آن را انسان كرد كه نه عین آن 

جنس آن، مثالً در انشاء اخیر، او را صاحب حیات و اوصاف در مراحل قبلى بودند، نه هم

،( كه «من»كنیم به به او جوهره ذاتى داد، )كه ما از آن تعبیر مىكرد، آرى  قدرت و علم

هاى پوشیده به گوشت نبــود، نسخه آن در مراحل قبلى در نطفه، علقه، مضغه و استخوان

كه در آن مراحــل او صـاف علم و قـدرت و حیات نبود، پس در مرحله اخیر چنــانهم

 اى نداشت! به عدم بود، یعنــى هیچ سابقهوجود آمــد كه كامـالً مسبوق چیــزى به

كه آید، به انسان در آن حالىكه از سیاق برمىطورىبه« اَْنَشأْناهُ »ضمیر در كلمه 

گردد، چون او بود كه در مرحله اخیر خلقتى دیگر هائى پوشیده از گوشت بود برمىاستخوان

وجودى زنده و عالم و اى مرده و جاهل و عاجز، سپس برگشت و مشد، یعنى صرف ماده

قادر شد. پس ماده بود، صفات و خواص ماده داشت، سپس چیزى شد كه در ذات و صفات 

شود و خواص مغایر سابقش بود و در عین حال این همان است و همان ماده اســت، پس مى

 را به این مرحلـه در آوردیم و در عین حــال غیر آن است، چــون نه در ذات با آنگفــت آن

شركت دارد و نه در صفات و تنها با آن نوعى اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسیــدن 

 كار بزند! به مقـاصـدش به

  / مؤمنون( 14)                        «ّللّاُ اَْحَسُن اْلخاِلقیَن ! فَتَباَرَك »...
از خداى تعالى، به معناى اختصاص او به خیر كثیرى است كه به بندگان « تَباَرك»

اش در تقدیر او كند . چون خلق به معناى تقدیر است پس این خیر كثیر، همهخود افاضه مى

طورى كـــه، هـــم هست و آن عبارت است از ایجاد موجودات و تركیب اجزاء آن، به

باشد و هم با موجودات دیگر سازگارى داشته باشد و خیر  اجــزائش با یكدیگر متناسب

 شود. خیزد و منتشر مىكثیرى هم از همین جا بر مى

 / مؤمنون( 16و  15« )ثُـمَّ اِنَُّكـْم بَْعـَد ذِلَك لََمیِّتُوَن ثُـمَّ اِنَُّكـْم یَــْوَم اْلِقیاَمـِة تُْبعَثـُوَن!»

رساند كه مرگ از مراحلى است است و مى این جمله بیان آخرین مراحل تدبیر الهى

سپس » را طى كننـد و جمله طور وجوب و حتم باید باشد و همه باید آنكه در مسیر تقدیر به

همان تمامیّت تدبیر و آخرین نقطه در مسیر « شوید!شما در روز قیامت به یقین مبعوث مى

 (1)شـدنى نیست !  جا قـدم بگذارد، دیگــر بیـرونآدمى است. چون هر كه بدان

 . 30ص : 29المیـزان ج :  -1
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 تـأثیـر نطفـه و مـاده اولیـه انسـان در سعــادت او 

 مطففین(/7« )َكــــالّ اِنَّ ِكتـــاَب اْلفُـــّجاِر لَفـى ِسّجیـــــٍن ! » 

 «بلكه نامه بدكاران در سجین است ! » 

روایات، اشاره است به مفاد آیه انسان از طینت علیین و سجین در مسئله خلقت 

 فوق.

كه ماده زمینى با اختالفى كه در اوصاف و خواص آن روایت داللت دارد بر این

است، بى ارتباط به احوال انسان و اوصاف مختلفى كه از جهت صالح و فساد دارد نیست و 

وجود دیگرى كه از كه تركیــب بدن انسان از مــاده زمین عینــا مانند نباتــات و یا هر ماین

شود، به حسب اختالفى كه در ماده زمینى آن اســت مختلــف مــاده زمینى تركیب مى

نحــو نحــو علیت تامــه نیست بلكه بهگردد. این البتــه صحیح اســت و لكن ایــن ارتباط بهمى

ـر از اراده و كه خاصیت و اثر مــاده در نحوه عمل انســان جلـوگیـاقتضــاء است، براى این

 سلطنـــت خداونــد نیســـت. 

خلقت انسان از گل و اصل آن گل از بهشت و یا » كه خداى تعالى فرمود: از این

هایش از بهشت و بعض دیگرش از آید زمین هم بعضى از قسمتدست مىبه« دوزخ بوده،

تدریج ر كدام بهكه هگردند، براى اینجهنم بوده و سرانجام هم هر كدام به اصل خود برمى

پیمایند و یا راه جهنم را و معلوم آیند كـه یا راه بهشت را مىهائى درمىصورت انسانبه

 روند كه مناسب با ماده اصلى خلقتشان باشـد. است كه هر كدام راهى را مى

ِ »...آیه  أُ اْلَحْمُدلِِلّ  - ِمـــَن اْلَجنَِّة َحْیـُث نَشاُء الَّذى َصَدقَنا َوْعَدهُ َو اَْوَرثَنَا االَْرَض نَتَبَـــوَّ

حمد خداى را كه به وعده خود وفا كرد و زمین را به ارث در اختیار ما قرار داد، تا هرجا 

/ زمر( كه حكایت سخن اهل بهشت است نیز تا  74)« كه بخواهیم منزل كنیم ! از بهشت 

د كه منظور از زمین همین آیاى به این مطلب اشاره دارد، زیرا از ظاهر آن برمىاندازه

شود و مراد از میرد و از آن برانگیخته مىزمینى است كه بشر در آن زیسته و در آن مى

ْرِض َو السَّمواُت ـ  یَْوَم تُبَدَّلُ » هم همیـن زمین است و نیز آیه« جنت» ََ ْرُض َغْیَر ااْل ََ ااْل

آن اشاره ابراهیم( به/48« ).!ها نیز..مبدل شود و آسمانبه زمینى جز این كه زمین روزى

 دارد. 

پس بعید نیست مراد از طینت بهشت و دوزخ كه در روایات است، همان طینت 

شود. بنابراین احتمال مراد این خواهد بودكه باشد كه بعدها از اجزاء بهشت و یا دوزخ مى

اى پاك بوده هانسان برحسب تركیبى كه اجزاء بدن او دارد از ماده زمینى اخذ شده كه یا ماد

اى ناپاك و این ماده پاك و ناپاك در ادراكات و عواطف و قواى انسانى كه از آن و یا ماده

كه گفتیم این ارتباط تاّمه براى این است كه خاصیت و اثر ماده تركیب شده مؤثر است. این

د دست بندر نحوه عمل انسان جلوگیر از اراده و سلطنت خداوند نیست و چنان نیست كه

تر از اقتضاى آب و گل انسان بر او كه سبب دیگرى قوىدست خدا بوده و او را از این

مسلط كند و او را از راهى كه به مقتضاى آب و گلش پیش گرفته برگرداند باز بدارد، زیرا 

اسبــاب و شرایطــى كه در سرنوشــت نیك و بد انســان دخالــت دارنــد، یكى دو تا نیستند و 

اى بیش چه كه از حیطه علم ما بیرون است ذّرها كه ما سراغ داریم، در قبال آنچه رآن

 نیست. 

اى صالح از جمله اسبــاب شرایطى كه ما سراغ داریم این است كه نطفه انسان نطفه

چنین بعد از و سالم بوده و در رحمى سالم پرورش یافتــه باشد و در دوران جنینى و هم
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ایش سالم بوده و در محیط سالم زندگى كند و در مناطق اعتدالى والدت، آب و هوا و غذ

وجــود آمده باشد، چنیــن انسانى استعدادش براى سلــوك طریق انسانیــت بیشتر و فهمش به

تــر و نیرویش براى عمل به وظایف انسانى بیشتر است و بر عكـس تیزتر و ادراكش لطیف

اشد و یا در رحــم ناپاك و ناسالم پرورش یابد و یا اش آلوده یا مریـض بانسانى كه نطفـه

اش سالم نباشد، یا در مناطق استوائـى غذاى سالم به آن نرسد، یا پس از والدت محیط زندگى

وجـود آمده باشـد آن استعداد و آن فهم و ادراك را نـدارد و بـه خشونـت و قساوت و قطبى به

 تـر اســت. فهمـى نزدیكقلـب و كم

یر طرفین یعنى تأثیرمواد غذائى صالح در روح و تأثیر عمل روح در استفاده تأث

اش برساند. عیــن كه او را به سعادت واقعـىچنان ادامه دارد، تا آناز مواد غذائى همصحیح

 (1)آید. این حرف در طرف شقاوت هم مى

 .136ص: 15المیــــزان ج: -1

 

 تأثیر مواد اصلى انسان در حمل و تكامل روح او 

 / مطففیـــن( 18!«)َكالّ اِنَّ ِكتـاَب االَْبراِر لَفــى ِعلّیّیـَن » 

 « بلكـــه كتــــاب نیكـــوكـــــاران در علییــــن اســـــت!» 

اش یعنى سعادتش در علم و عمل ارتباط سعادت انسان در زندگى خاص انسانى

اش دارد، چه حامل روح انسانى همین موادند و همین زه بودن مواد اصلىتامى به پاكی

كه شقاوتش در علم كه همان ترك عقل چنانكنند. همهدایت مىسوى بهشتموادندكه او را به

چنین دهد و همو سرگرمى به اوهام و خرافاتى كه شهوت و غضب را در نظرها جلوه مى

لذات مادى و بى بند و بارى در شهوات حیوانى و شقاوتش در عمل كه همان سرگرمى به 

استكبار از هر حقى است كـه مزاحم و مخالف با هواى اوست ارتباط مستقیمى با آب و گل 

او دارد. این دو قسم آب و گل است كه یكى انسان را به حق و سعادت و بهشت و دیگرى به 

نحو اقتضاء است، نه علیت بهدهند و البته این سوق دادن باطل و شقاوت و دوزخ سوق مى

تواند سبب تاّمه، چون خداى تعالى است كه این آثار را در آب و گل قرار داده و او مى

 را خنثى سازد. كار برده و اثر آنتر از آن بهدیگرى قوى

شود كه ادراك او فعلیت پیدا كرده و سعادت و شقاوت وقتى در انسان محقق مى

جائى كه مجرد از ماده است قهرا مقید به قیود ماده و مستقر شده باشد و ادراك هم از آن

ها زمان، یعنى مقدار حركت، است نیست، بنابراین گو محكوم به احكام آن كه یكى از آن

شود. و سوى فعلیت موجود مىبهمادهرسد كه سعادت بعداز حركتىمچنیننظرمانكه مابهاین

جائى كه مجرد است مقید به لكن حقیقت امر این است كه منشأ سعادت یعنى ادراك از آن

شود، عینا قبل از حركت نیز وجود زمان نیست، پس سعادتى كه پس از حركت ماده پیدا مى

تعالى كه اگر ما فعل خداى را را به فعل خداىداشته است، نظیر نسبت دادن ما امور حادث 

و یا « خداوند زید را در فالن روز آفریده،»گوئیم: در این نسبت، مقید به زمان كرده و مى

در فالن تاریخ قوم نوح را هالك كرده و یا قوم یونس را نجات داد و یا رسول »گوئیم: مى

تقیید در حقیقت تقیید از نظر ماست، چون ما  این« آله را مبعوث فرمود،وعلیههللاصلى ّللاّ 

خود حادثه است و زمان و حركتى را كه منتهى دهیم، نظرمان بهدر این نسبتى كه مى
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گیریم، وگرنه فعل خداى تعالى مقید به زمان نیست. مجموع حدوث آن شده و در نظر مىبه

كه دارد او ایجاد كرده  چنین زمان حدوث هر حادثه و سایر قیود و شرایطى راحوادث و هم

كه وقت چطور ممكن است، عمل خود او مقید و محدود به حدود زمان شود؟ پس اینو آن

در حقیقت گوئیم، امروز فالن مطلب را درك كردم و یا الساعه فالن چیز را فهمیدممى

كنیم، هاى دماغى و یا عصبى خود راكه امورى مادى هستند، مقید به زمان مىسلولعمل

 شود. گرنه اصل علـم و ادراك مجــرد است. و به روز و ساعــت مقید نمىو

جائى كه سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمى اوست كه مجرد و پس از آن

كه اش گرفت، چنانها را پیش از امتداد زمان زندگىتوان آنبیرون از زمان است و مى

  (1)ها گرفـت. توان متـأخرتـر از آنسان مىها به اعمال و حركات انواسطه ارتباط آنبه
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 خلقـت اولیه و سرنوشـت و حوادث آتــى زندگى انسـان 

 / مرسالت( 23تا  20!« )اَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن ماٍء َمهیٍن... فَقََدْرنا فَنِْعَم اْلقاِدرُوَن »

بائى نیافریدیم؟ و آن نطفه را به قرارگاه قدر بدین زیآیا ما شما را از آب نطفه بى» 

رحم منتقل ساختیم، تا مدتى معین و معلوم و ما تقدیر مدت رحم و تعیین 

 « سرنوشـت او تا ابد كردیم كه نیكو مقدر حكیمى هستیم!

تواند خود را نگه دارد به معناى آب خوار است كه خودش نمى« مـاٍء َمهیــن»كلمه 

قَدٍَر »محفظه رحم است و منظور از « قَراٍر َمكینٍ »و مرادبه و مراد به آن نطفه است 

 مدت حمل است. « َمْعلُومٍ 

گیرى است و معنایش این است كه ما شما را خلق كردیم و به معناى اندازه« فَقَدَْرنا»

گیرید، همه را آید و اوصاف و احوالى كه در آینده به خود مىحوادثى كه بعدها به سرتان مى

قدیر كردیم، خالصه، هم خلقتان كردیم و هم حوادثى كه در طول زندگى براى شما معین و ت

آید معین كردیم. یكى عمرش طوالنى و دیگرى كوتاه شد، یكى قیافه زیبا و دیگرى پیش مى

 چنین از نظر رزق و چیزهــاى دیگر. زشت شد. یكى سالم و دیگرى مریض شد و هم

ایم و آن از آبى حقیر كه همان نطفه باشد، آفریده ما شما را» معناى آیه این است كه 

آب را در قرارگاهى محفوظ كه همان رحم مادران باشد جاى دادیم و تا مدتى معلوم كه همان 

جا نگه داشتیم، پس ما به همه این حــوادث و صفــــات و احــوال كـه مدت حمل باشد، در آن

 (1)!« ـوب مقـدرى هستیــم مـا با هستـى شما ارتباط دارند توانائیم و چه خ
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 ها و اطوار مختلف آفرینش انسان گونه

 / نــــوح( 14«)َو قَــْد َخلَقَـُكــْم اَْطــوارا ! » 

 « شمـــا را بـــه اشكــــال و احــــوال مختلـــــف آفــریــــد ! » 

به معناى حد هر چیز و آن حالتى است كه دارد. حاصل معناى جمله این « اَْطوار»

است كه خود شما را او خلق كرد و به اطوار و احوال گوناگون خلق كرد كه هر طورى 
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گاه نطفه و سپس دنبال دارد. یك فرد از شما را نخست از خاك آفرید، آنطور دیگر را به

ضغه و در مرحلــه پنجم جنیــن و در مرحلــه بعد طفــل و علقــه و در مرحله چهــارم م

 گاه جوان و سپس سالخورده و در آخر پیر آفرید. آن

ازنظر نر و مادگى، هم آفرید. هماین راجع به فردفرد شمابود، جمع شمارا هم مختلف

 (1)از نظــر رنگ و قیافه و هم از نظر نیرومندى و ضعف. 

 .177ص: 39المیــزان ج: -1

 

 زمان بى نام و نشانى انسان قبل از تولد 

ْهــِر لَْم یَُكـْن َشْیئـا َمْذُكــورا ؟»   / دهــر( 1«)َهـْل اَتى َعلَــى ااِلْنسـاِن حیٌن ِمَن الدَّ

 « آیــا بر انســان روزگارانى نگذشت كـه چیـزى الیـق ذكـر نبـود؟»

طور مسلم ین است كه بهسئوال در این آیه براى تثبیت مطلب است و معناى آن ا

 روزگارى بود كه نامى و نشانى از انسان نبـوده است.

 مــراد به انســان در ایــن آیــه جنس بشــر است. 

كه كوتاه باشد به معناى یك قطعه محدود از زمان است، حال چه این« حیـــنٌ » كلمه 

بدون حد است، یعنى زمانى  به معناى زمانى ممتد و طوالنى« دَْهـــرِ »و چه طوالنى و كلمه 

 كه نه اولش مشخص است و نه آخرش. 

این است كه انسان چیزى نبود كه با ذكر نامش « َشْیئا َمْذُكورا،»منظور از جمله 

جزء مذكورات باشد، مثالً چیزى در مقابل زمین یا آسمان و خشكى و ترى و غیره بوده 

خلق نشده بود، تا موجود بشود و مثل  باشد. و بدین جهت نامى از او در میان نبود، هنوز

 سایـر موجودات نامش برده شود، گفته شود: آسمان، زمین، انسان و درخت و غیره... .

پس مذكور بودن انسان كنایه از موجود بودن بالفعل او و نفى آن یعنى نفى مذكور 

بفرماید  خواهدء بودن انسان و نمىبودنش تنها به مذكور بودنش خورده، نه به اصل شى

ء كه مذكور شود نبوده  است. شاهدش ء بوده، ولى شیىدانیم شیىء نبود، چون مىانسان شى

انسان فهماندكه مادهكه مىبراى این «اِنّا َخلَْقنَاااِلْنساَن ِمْن نُْطفٍَة...!» فرماید: این است كه مى

 بود. صورت انسان درنیامدهموجودبوده، ولكن هنوز بالفعل به

انسان موجودى است، حادث كه در پدید آمدنش نیازمند به  -خواهد بفهماند مى

اش بــه ادوات صانعــى است تا او را بسازد. پروردگارش او را آفریده و به تدبیر ربوبى

شعــور یعنى سمع و بصــر مجهزش كرده، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدایــت شود، 

سوى عذابى اجـب اســت طــى كنــد، حال اگر كفران كنـد بهراهــى كه در طــول حیاتــش و

 (1)كند.سوى نعیمــى مقیـم سیر مىرود و اگر شكر كنــد بهالیم مى

 . 344ص: 39المیزان ج:  -1

 

 تدبیر مراحل مختلف آفرینـش و رشد انسان 

ذى َخلَقَُكْم ِمْن َضْعـٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعفٍ »  ُ الَـّ ٍة َضْعفا َو ّللَاّ ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعـــِد قُوَّ  قُوَّ

 روم(/54« )َشْیبَةً...!
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خدا خلقت شما را از ضعف ابتداء كرد، یعنى شما در ابتداء خلقت ضعیف بودید و 

آید، اّول طفولیت است، هر چند كه ممكن طورى كه از مقابله برمىمصداق این ضعف به

قوت بعد از ضعف، رسیدن طفل است، به حد بلوغ و راد بهباشد و ماست بر نطفه هم صادق

را بر آن ضعف « پیرى -شیبه »مراد به ضعف بعد از قّوت دوران پیرى است و لذا كلمه 

عطف كرد، تا تفسیر آن باشد و اگر ضعف قوت را نكره آورد، براى این بود كه داللت كند 

 . بر ابهام و معین نبــودن مقدار اختالف افراد در آن

 روم(/54« )اْلقَدیُر ! یَْخلُُق ما یَشاُء َو ُهَو اْلعَلیمُ »...

كه ضعـف را خواست و خلق كرد و چنانكند، همخواهد خلق مىیعنى هرچه مى

سپس قّوت را خواست و خلق كرد و در آخر ضعـف را خواست و خلق كرد و در این بیــان 

كه پشت سر هــم قرار داشتــن این سه حالت، از مقولـه تریــن اشاره اسـت به اینصریح

كه تــدبیـر است، ها در عیــن اینحــالى كــردن انسانبهخلقـت اسـت و چــون ایـن حـالى 

 (1)خلق نیز هست، الجـرم پس این نیـز از خـداى خالـق اشیـاء اسـت. 

 .15ص: 32المیزان ج: -1
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 فصل سّوم

 

 َرِحم و تحوالت نطفه
 

 

 

 زمان اقامت و رشد انسان در َرِحم 

ـهُ » ...   / لقمـان( 14« )َوْهناً َعلى َوْهـٍن َو فِصالُـهُ فـى عاَمْیـِن...!َحَملَتْهُ اُمُّ

مـا انسـان را در مورد پدر و مادرش و مخصوصا مادرش كـه با ناتوانى روزافزون » 

كشد، سفارش كـردیم و گفتیـم: مرا و حامله وى بوده و از شیر بریدنش تا دو سال طول مى

 !«سوى مـن است سرانجام بهپدر و مادرت را سپاس دار كه 

ها كه مادر در حمل فرزند و تربیت او تحمل اى از مشقات و اذیتدر این آیه پاره

 كند، بر شمرده تا شنونده را به شكر پــدر و مـادر و مخصوصــا مــادر وا بـــدارد.مى

به معناى از شیر جدا شدن و « فِصالُ »به معناى ضعف است. كلمه « َوْهنٍ »كلمه 

كه فرمود: از شیر گرفتنش در دوسال است، یعنى بعد از یر ندادن به بچه است. معناى اینش

َحْملُهُ » شود و چون با آیه مىشود و نتیجتا مدت شیردادن دوسالمىنیز محققدوسال آنتحقق

میمــه احقاف( ض/15« )است...!ماه سى َشْهرا ـ و حملش و از شیرگرفتنش  ثاَلثُونَ  َو فِصالُهُ 

 (1)آیــد كـه كمتریــن مــدت حاملگـى زن شـش ماه است. دسـت مىشود این نكتـه به

 . 30ص: 32المیزان ج:  -1

 

 ها در صلب و در زمین ها و استقرار آنانشاء انسان

ذى اَْنَشـأَُكــْم ِمــْن نَْفٍس واِحــَدٍة فَُمْستَقَــرٌّ َو ُمْستَـــْوَدٌع...!»   / انعام( 98) «َو ُهَوالَـّ

 !«مستودعید... از شما مستقر و بعضى  تن ایجاد كرد، بعضىكه شما را از یك اوست » 

این « اوست كه شما را از یك نفس واحده ایجاد كرد،»كه فرمود: ظاهرا مراد به این

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

است كه قرآن كریم او را مبدأ نسل بشر فعلى دانسته است. مراد به مستقر آن افرادى است 

َو »...ب را طى كرده و متولد شده و در زمین كه به مقتضاى آیه كه دوران سیر در اصال

...!لَُكْم فِى ْرِض ُمْستَقَرٌّ ََ / بقره( قرارگاه نوع بشر است، مستقر گشته و مراد به  36« )ااْل

مستودع آن افرادى است كه هنوز سیر در اصالب را تمام نكرده و به دنیا نیامده و بعدا 

 متولد خواهند شد. 

ه در مقام بیان خلقت تمامى افراد بشر و انشعاب آنان از یك فرد است، به چون آی

همین جهت بود كه به لفظ انشاء تعبیر كرد، نه لفظ خلقت. چون لفظ انشاء معناى ایجاد دفعى 

خالف خلقت و الفاظ دیگرى كه مرادف آن است كه معنــاى رساند، بهو بدون تدریج را مى

 هد. دایجــاد تدریجــى را مى
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پروردگار متعال آن كسى است كه شما نوع بشر » معنــاى آیه شریفه این است كه 

دست شما آباد نموده است و این را از یك فــرد ایجاد كــرده و زمیــن را تا مدتى معین به

اید، متعلق به شما و در دست شماست، زمین تا زمانى كه شمــا نسل بشر منقرض نشده

ما افــراد بشر مستقــر در آن و بعضى دیگر مستودع در اصالب و پیوستــه بعضى از ش

  (1)« اند.وجود آمدن در آنارحـام و در حـال به

 . 128ص :  14المیزان ج : -1

 

 صورتگرى و تقدیر سرنوشت انسان در رحم 

ُرُكْم فِى»   عمران(/ آل 6« )االَْرحاِم َكْیَف یَشاُء...!ُهَوالَّذى یَُصّوِ

 !«كنــد... بنــدى مىخواهــد صــورتچه مىها چنانكه شما را در رحماوســت » 

گویند. « تصویر»اعطــا نمودن، صــورت و شكل مخصوص را به یك چیز 

آن محلــى است كه خداوند « َرِحم»شود. شامــل تمثــال و غیرتمثال نیــز مى« صــورت»

 ست. براى تربیــت جنین در طایفــه نسـوان آفریــده ا

 در این آیه تقدیر جارى در عالم انسانى را شرح داده است. 

مردم در تحت تقدیر حضرت « كفر و ایمان»تمام موجودات عالم هستى حتى 

همان نظمى است كه خداوند براى اشیاء و موجودات جهان قرار داده تا « تقدیر»اوست. و 

سازمان عملى وجودش اجازه هر چیزى به میزان آن به آسانى راه مقصد اصلى خود را كه 

دهــد تعقیب كند. خداونــد به قدرت كاملــه خود به هر چیز همان صورتى را اعطا كرده مى

نمایــد. پــس در هر حــال خداونــد و بخشیــده است كـه در راه مخصــوص آن سلــوك مى

 پیــروز اســت و بــا اراده و مشیـت خـود بر مخلوقــات غالـب اســت. 

تنها خداوند است كه  -منظور از جمله فوق همان اسـت كه به مخاطبین بفهماند 

اجزاء وجودى شما را در ابتداى كار و تكوین طورى تنظیم كرده كه منتهى به مشیت او در 

 (1)تغییر نباشد. كه قابلحتمى نیستشود، لكن مشیت وارادهسرانجام كارهایتان مى

 .22ص: 5المیزان ج: -1

 
 

 علــم الهــى بــه بـار رحم مــادر 

 / لقمـان( 34« )االَْرحاِم...!.َو یَْعلَُم ما فِى» .. 

چه در درستى علم رستاخیز پیش خداست كه باران فرود آورد و آنبه» 

كنــد و كس چه دانــد كه بــه هاسـت بدانــد، كسى چــه دانــد كه فردا چه مىرحم

 « میــرد، اّمـا خـــدا دانــا و آگــاه اســت ! كــدام سـرزمیـن مى

یكى علم به  -هاست برشمرده انآیه سه مورد از مواردى كه علم خدا متعلق بددر این

قیام قیامت، از مسائلى است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده و احدى جز او 

این « درستى، خدا نزد اوست علم به قیامتبه»از تاریخ وقوع آن خبــر ندارد. جملــه 

 رساند.انحصار را مى

م زنان است، از پسر و دختر چه در رحدّوم مسئله فرستادن باران و سوم علم بدان
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 كه خودش تعلیم كسى كند.خود اختصــاص داده مگـر آنكــه خداوند ایــن دو را نیز به

خاطر همین دو جهل از دو چیز دیگر شمرده كه انسان از آن اطالعى ندارد و به

دستش چــه بهدانــد فــردا هیــچ كس نمــى» كه خبــر است. اول اینحــوادث آینــده خــود بـى

 (1)« میرد!داند در چــه ســرزمینـى مىهیچكس نمى» كه دوم این« رســد!مى

 .66ص: 32المیـزان ج:  -1

 

 مراحل حیات انسان از رحم تا رستاخیز 

 / حج( 5« )فَــِانّــا َخلَْقنــاُكـــْم ِمــْن تُــراٍب ثُـــمَّ ِمـــْن نُْطفَـــٍة ثُـــمَّ...!»... 

اگر درباره زندگى پس از مرگ در شك هستید، ما شما را از خاك آفریدیم،  اى مردم

خود گرفته و یا اى گوشت كه یا تصویر بهگاه از خون بسته، سپس از پارهگاه از نطفه، آنآن

ها قرار دهیم تا مدتى معین، پس نگرفته، تا براى شما توضیح دهیم و هر چه خواهیم در رحم

گاه بعضى از شما قّوت و نیروى خویش برسید، آنكى بیرون آریم، تا بهگاه شما را در كودآن

ترین دوران عمر برسند. هستید كه در همین حد از عمر وفات یابند و بعضى از شما به پست

كه ها دانستن چیزى نداند، نمونه دیگرى از قیامت اینو آن دوران پیرى است كه پس از سال

ستان افسرده است، چون باران بهارى بر آن نازل كنیم، به بینى كه در زمتو زمین را مى

 آور نر و ماده برویاند.آید و از همه گیاهان بهجتوجوش درمىجنب

به معناى « ُمْضغَه»اى خون خشكیده است و كلمه به معناى قطعه« َعلَقَه»كلمه 

لقه است و اند تام الخطورى كه گفتهبه« ُمَخلَّقه»اى گوشت جویده شده است و قطعه

كه هنوز خلقتش تمام نشده و این كالم با تصویر جنین كه مالزم با یعنى آن« َغیِرُمَخلَّقَه»

شود. بنابرایــن، معناى كالم كســى كه گفته تخلیق بــه نفــخ روح در آن است، منطبــق مى

 گردد. معنــاى تصــویــر اســت، با آیــه منطبـــق مى

ى...!االَ َو نُِقرُّ ِفى» ...   حج(/5« )ْرحاِم ما نَشاُء ِالى اََجٍل ُمَسمًّ

را سقــط سازیــم و آنها بخواهیــم مستقر مىچه از جنینیعنــى مــا در ارحام آن

 آوریـم، در حالى كه طفل باشید.گاه شما را بیــرون مىكنیـم، تا مدت حمل شود، آننمى

اْلعُُمِر ِلَكْیال یَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َو ِمْنكـْم َمْن یُتََوفّى َو ِمْنُكْم َمْن یَُردُّ اِلى اَْرذَِل »...

 / حج( 5« )َشْیئا...! 

ترین دوران زندگى است كه قهرا با ناچیزترین و پست« اَْرذَِل اْلعُُمر»مراد به 

ها مقایسه شود حقیرترین دوران سایر دوره شود، زیــرا اگر بهدوران پیــرى منطبق مى

حیــات است... تا به حدى برسند كه بعد از یك دوره دانائــى دیگر چیــزى نداننــد، البته چیز 

شود به قابــل اعتنائى كه اساس زندگــى بر آن اســت، نفهمند. یعنــى امر بشر منتهــى مى

ترین محصــول زندگى است، چیز كه نفیسطورى كه از علــم ضعــف قواى و مشاعــر، به

 قابل اعتنائــى برایــش نمانـد. 

ْت َو َربَْت َو اَْنبَتَْت ِمْن » ...  َو تََرى االَْرَض هاِمــَدةً فَِاذا اَْنَزْلنــا َعلَْیَهــا اْلماَء اْهتَــزَّ

 حج( /5!« )ُكّلِ َزْوجٍ بَهیجٍ 

ها، اثرى دارد حاصل معنا این است كه زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آن

صورت نطفه و سپس علقه و را از خاك گرفته بهنظیر اثر رحم در رویاندن فرزند كه آن

 (1)آورد. گاه انسانى زنـده درمىگاه مضغه و آنآن
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 . 20ص:  28المیزان ج:  -1

 

 

 اطـه علم الهى مراحل خلق و جنینى انسـان در اح

هاتُِكْم...!»...  / نجم( 32« )ُهـَو اَْعلَُم بُِكْم اِْذ اَْنَشأَُكْم ِمَن االَْرِض َو اِْذ اَْنتُــْم اَِجنَّةٌ فى بُُطوِن اُمَّ

او بــه وضـع شمـا آگـاه اسـت، چـه آن زمـان كـه شـما را از زمیـن پـدیـد »...

 !« ادرانتــان جنین بودید... آورد و چه آن زمان كـه در شكــم مــمـى

كه فرمود او شما را از زمین به معناى احداث چیزى و تربیت آن است. این« نشأة»

انشاء كرد معنایش این است كه او بود كه شما را در آغاز خلقتتان به اطوار و احوالى 

ان تصورت نطفهتان بگرفت و در آخر بهگون متحّول كرد و از مواد عنصرى زمینگونه

 درآورده و در داخل رحم مادرانتان بریخت. 

جمع جنین است. معناى آیه این است كه او داناتر به شماست آن زمان  «اَِجنَّة»كلمه 

داند حقیقت هائى در رحم مادرانتان بودید، او مىكه چه و چه بودید واین زمان كه شما جنین

ى در نهانتــان هسـت و مــآل شمــا چیسـت و چـه حـالـى و وضعى داریـد و چه اسـرار

 (1)انجامد. كـارتان به كجــا مى

 . 86ص: 37الــمیــزان ج: -1

 

 احاطه علم الهى به مراحل تولد نوزاد انسان 

ُ یَْعلَُم ما تَْحِمُل ُكلُّ اُْنثى َو ما تَغیُض االَْرحاُم َو ما تَْزدادُ َو ُكلُّ َشىْ »   «ٍء ِعْندَهُ بِِمْقداٍر!ّللَاّ
 رعد( / 8) 

كنند و همه چیز ها چه كم و زیادها مىداند، هر زنى چه بار دارد و رحمخدا مى» 

 « نزد او بــه انــدازه است!

و یكى در « ما تَْحِمُل ُكلُّ اُْنثى،»اى كه در آیه ذكر شده، یكى در جمله گانهامور سه

ره به سه تا از كارهاى رحم در اشا« ما تَْزدادُ،»و یكى در جمله « ْرحاُم،ما تَغیُض االَ »جمله 

را هاى زنان در خود جاى داده و آنباشد. اولى اشاره است به جنینى كه رحمایام حمل مى

ها آن را به ریزد و رحمها مىكنند، دومى اشاره است به خونى كه در رحمحفــظ مى

را به  رساننــد و سومى اشاره اســت به خون حیض كه رحم آنمصــرف غذاى جنین مى

كنـد، مــاننــد خــون نفــاس و یــا خــونــى كــه زنــان گاهگاهى در ایام حمل خارج دفـع مى

 بینند. مى

 « ٍء ِعْنَدهُ بِِمْقـداٍر ! َو ُكلُّ َشىْ » 

مقدار به معنى حد هر چیزى است كه با آن تحدید و متعین شده، از غیر خود ممتاز 

نفسه و از غیر ه لباس وجود به خود گرفته باشد كه فىگردد، زیرا هیچ چیزى نیست كمى

كه یافت و این معنى یعنى اینبود وجود نمىخود متعین و ممتاز نباشد. چه اگر متعین نمى

هر موجودى حدى داشته باشد كه از آن حد تجـاوز نكنـد، یـك حقیقـت قـرآنـى اسـت كـه 

 طـرنشـــان سـاختـه اســـت.پـــرده از روى آن بـــرداشتــه و مكــرر خــا
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وقتى بنا شد، هر چیزى محدود به حدى باشد كه از آن تجاوز نكند و در نزد خدا و 

به امر او محكوم به آن حد باشد و به هیچ وجه از نزد خدا و احاطه او بیرون نرود و هیچ 

« بر هر چیزى ناظر است!خدا  -ٍء َشهیدٌ اِنَّ ّللّاَ َعلى ُكّلِ َشىْ »  -چیز از علم او غایب نباشد 

ةٍ  ِمثْقالُ  َعْنهُ  الیَْعُزبُ »...: حج( و نیز فرموده/17) از او غایب اى ذرهمثقال ـ هیچ  ذَرَّ

اى چه بارى دارد و / سبأ( پس محال است كه خداى تعالى نداند كه هر ماده 3« )نیست!

  (1)كنند. رحمها چه مقدار كم و زیاد مى

 .190ص: 22المیــزان ج: -1

 

 استثنـاء در تولد پیامبـران الهــى 

 / آل عمران(  47« )قــالَـْت َرّبِ اَنّى یَُكوُن لى َولَـٌد َو لَْم یَْمَسْسنى بََشٌر...!»

كه دست مریم عرض كرد: پروردگارا چگونه مرا فرزندى توانـد بــود، بـا این» 

بشرى به من نرسیده است. گفت: چنین است كار خدا كه بى نیاز از هر گـونـه 

آفرینـد و چـون مشیتش به خلقت چیزى تعلق سببـى است، هـر چـه بخـواهد مـى

 « ــود!گیرد به محض گفتن موجود باش! همان دم مـوجـود ش

كیفیت خلق حضرت عیسى نزد خدا، شبیه كیفیت خلق حضرت آدم است كه 

 بدون واسطه پدرى او را آفرید.« كــن»اجزایــش را از خاك جمـع نمود و با گفتــن كلمه 

شود كـه خلقت عیسى مانند خلقت آدم خلقتى از آیه شریفه، این مطلب هم استفاده مى

العاده خـارق -باشد كه نیازمند به پدر مى -ازنظر سنت جارى در نسلطبیعى است،گرچه

 باشد. 

تماما   -ها كه وجودشان تدریجى است یا غیر تدریجى موجودات جهان اعم از آن

اند. در عین باشد موجود شده« كن»به امر او كه عبارت از كلمه اند و مخلوق خداى متعال

ها هنگامى است كه با اسبــاب ها تدریجى الوجودند، لكن تدریجى بودن آنحال بسیارى از آن

و علل تدریجــى مقایسه شونــد، اّما اگر به لحاظ نسبتشان به خدا در نظر گرفتــه شوند، 

  (1)الـوجـود خواهنــد بــود.امــا آنىاصالً تدریجى در كـار نیست و تم

 .41ص:  6المیزان ج:  -1

 

 

 بـرگزیده شـدن و نـامگـذارى پیـامبـران قبـل از تـولّـد

ُرَك بِیَْحیى... َو نَِبیّا ِمَن الّصاِلحیَن!اَنَ »...  / آل عمران( 39« )ّللّاَ یُبَّشِ

ش یحیى است... و دهیم كه ناماى زكریـا مـا تو را بـه فرزندى بشارت مى»

 « پیغمبرى از شایستگان بـاشــد!

ُرَك بِیَْحیى!» فرماید: از فرمایش خداوند سبحان كه مى شود استفاده مى« اَنَّ ّللّاَ یُبَّشِ

 از طــرف خــداونــد متعــال بــوده اسـت. « یحیـى»گـذارى فـرزند زكـریا بـه كـه نـام

« عیسى»اده و در مقابل نام فرزند مریم را نه« یحیى»خداوند نام فرزند زكریا را 

كند( است نهاده است. به یحیى در كوچكى مقام نبّوت و علم و كتاب كه به معناى )زندگى مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                          کتاب هشتم : آغاز خلقت اولیه انسان 58

كرامت كرده و عیسى را هم در كوچكى و طفولیت مقام نبّوت كرامت فرمود. خدا یحیى را 

و مــادرش نیكوكــار قرار داد. به از نــزد خــود بركــت و طهــارت داد و او را بــه پــدر 

 عیسى هم بركت و طهــارت بخشیــد و او را نسبـت به مادرش نیكوكار مقّرر فرمود. 

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنهُ اْلَمالئَِكةُ یا َمْریَُم اِنَ اِْذ قالَتِ » اْسُمهُ اْلَمسیُح عیَسى اْبُن َمْریََم ... ّللّاَ یُبَّشِ

 / آل عمران(  49و  45...!« )ـرائیَل َرُسوالً اِلى بَنى اِسْ 

اى از خود كه یاد آر گاهى را كه مالئكه به مریم گفتند: اى مریم خدا تو را به كلمهبه

است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقّربان درگاه الهى « مسیح عیسى بن مریم »نامش

گوید و او از جمله  فرزند تو در گهواره و سن كهولت با مردم سخن -دهد است بشارت مى

باشد... و خداوند به عیسى تعلیم كتاب و حكمت كند و تـورات نیكویان و صالحین جهــان مى

 (1)سوى بنـى اسرائیــل فرستد... ! و او را به رسالــت به -و انجیل آموزد 

 .314ص: 25المیـزان ج: -1
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 فصل چهارم

 

 تركیب ظاهرى انسان
 

 

 بنــــدى انســـان مفهــوم صــــورت

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم...!»...  / تغابن( 3« )َو َصوَّ

 !« شما را صــورتگرى كــرد و صـورتهــایتــان را زیبــا كــرد... »...

دست گرفتن و نقشه كشیدن نیست، بلكه منظور اعطاء منظور از تصویر قلم به

كه در جــاى چنانقــوام و نحوه وجــود آن است. هم صــورت است و صــورت هر چیز

انســان را در نیكــوتریــن  -لَقَْد َخلَْقنَــا ااِلْنســاَن فى اَْحَســِن تَْقـویٍم » دیگــر فرمــود: 

 / تین(  4!« )تقویـــم آفریــدیـــم 

و حسن صورت عبارت است از تناسب تجهیزات آن نسبت به یكدیگر و تناسب 

خاطر آن غرض ایجاد شده، این است معناى حسن، نه ها با آن غرضى كه بهمجموع آن

خوشگلى و زیبائى منظر و یا نمكین بودن، چون حسن یك معناى عامى است كه در تمامى 

خدائى كه خلقت   -ٍء َخلَقَهُ ذى اَْحَسَن ُكلَّ َشىْ اَلَّ » كه فرمود: چنانموجودات جارى است، هم

 !« هر چیزى را نیكو كرد 

ها را نام برد، شاید براى این بوده و اگر در آیه مورد بحث تنها حسن صورت انسان

سوى ها طورى شده كه با بازگشت آنان بهكه خلقــت انسانكــه مردم را توجــه دهد به این

  (1)خـدا سـازگـار است. 

 . 238ص :  38المیــــــــزان ج :  -1

 

 انشـاء گـــوش و چشـم و دل در انســـان 

 / مؤمنون( 78«)َو ُهَو الَّذى اَْنَشاَ لَُكُم السَّْمَع َو االَْبصاَر َو االَْفئَِدةَ قَلیـالً مــا تَْشُكــرُوَن!» 

اوست خدائى كه براى شما گوش و چشم و قلب آفرید بسیار كمى از شما شكر » 

 « آورید!جاى مىاو به

هائى است كه در میان همه موجودات تنها حیوانات از نعمت سمع و بصر از نعمت

اند، طور انشــاء و ابداع خلــق شدهانــد و این دو نعمــت در حیوانات بهمنــد شدهآن بهره

ها از جاى دیگرى نقشه و الگو نگرفت، چون هیچ موجودى داى تعالى در ایجاد آنیعنى خ

از موجــودات ســاده كه قبــل از حیــوان در عالــم هست یعنــى نبات و جماد و عناصــر 

 این چنیـن چیزى نداشتنـد. 

دارندگان این دو حس، در یك موقف جدید و خاصى قرار گرفتند و داراى مجال و 

شناسد و با هیچ تقدیرى نتوان ترى شدند، وسعتى كه هیچ حد ومرزى نمىفعالیت وسیع میدان

اش كرد. آرى داراى این حس خیر و نفع خود را از شر و ضررش درك كرد و گیرىاندازه
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خواهد از چه را مىبا این دو حس است كه حركات و سكنات دارنده آن ارادى است، آن

گیرد كه در آن لذت و عّزت و كند و در عالم جدیدى قرار مىخواهد جدا مىچه كه نمىآن

اى كه در عوالم قبل از حیوان هیچ اثرى از آن كند، جلوهغلبه و محبّت و امثال آن جلوه مى

 شود. دیده نمى

وسیله آن تعقل گاه فوأد را ذكر كرد كه مراد به آن، آن مبدئى است كه آدمى بهآن

كند و این نعمت در میان مبدئى است، از انسان كه تعقل مى كند و به عبارت دیگر آنمى

دست آمدن فؤاد یك مرحله وجودى همه حیوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به

تر تر و مقامى شامخجدیدى است كه باز از مرحله حیوانیت كه همان عالم حس است، وسیع

حواس كه در سایر حیوانات بود در  خاطر داشتـن همین قوه عاقله است كه هماناست، چه به

گیــرى شود، شود كه به هیچ مقیاس و تقـدیرى ممكــن نیست اندازهتر مىقدر وسیـعانسان آن

كنــد كه در محضــرش و در برابرش نیســت وسیله آن آدمى چیزهائــى را درك مىزیرا به

و نیز آثار و اوصـــاف آن را  و یا االن نیست، بلكــه در گذشته بوده، یا بعدهـا خواهد آمد

 كند. واسطه درك مىبـاواسطــه و یا بى

 / مــؤمنــــون( 79!« )َو ُهَو الَّذى ذََراَُكــْم فِــى االَْرِض َو اِلَْیــِه تُْحَشــرُوَن »

خــداى تعالى به این منظــور شما را داراى حــس و عقل كــرده و هستــى شما را 

وده و یا بگــو هستى شما را بستــه و متعلــق به زمیــن كــرده، تا در زمیـن اظهــار نم

 (1)كرده و به لقاء خود بازگشت دهد. دوباره شما را جمع

 .79ص :  29المیــــــــــــزان ج :  -1

 

 خلقت ابزار بیان و بینائى انسان 

 لد(ب/9و8« )اَلَْم نَْجعَْل لَهُ َعْینَْیــِن َو ِلسانا َو َشفَتَْیِن!»

 « برایش دو چشم و یك زبان و دو لب قراردادیم! كه مگر این ما نبودیم»

یعنــى آیا بدن اورا مجهز به دو دستگــاه عكاسى كه هر دیدنــى را ببینــد نكردیم؟ 

 هــا با آن وسعــت كه دارد، برایـش حاصــل شــود.تــا بدیـن وسیلــه آن علم بدیدنى

ها توانا بر سخن گفتن شود، وسیله آنآیا ما برایش زبان و دو لب قرار ندادیم، تا به

وسیله سخن گفتن هر یك بر باطن و ضمیر دیگرى اى كه دارد و بههم با وسعت دامنهآن

آگــاه شود و علم خــود را به او منتقــل كند و آن دیگــرى از این راه به امــورى كه غایـب 

 ان اســـت راه یابد. از دیدگـــ

 / بلد(  10« )َو َهدَْیناهُ النَّْجدَْیِن!»

یعنــى مــا راه خیــر و شــر را بــا الهــامــى از خــــود بــــه او تعلیــم دادیــم، در 

 (1)دهــد. خودى خـود و بــه الهـام مـا خیـر و شــر را تشخیــص مىنتیجـــه او به

 .241ص:  40المیزان ج:  -1
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 آفرینش و تسویه انگشتان انسان 

َى بَنانَهُ »   / قیامت( 4!«)بَلى قاِدریَن َعلى اَْن نَُسّوِ

 « بلـى مــا قـادریم كـه سرانگشتــان او را هـم درست گــردانیـــم!» 

به معناى اطراف انگشتان و به قول بعضى خود انگشتان است و « بَنان»كلمه 

بینیم و اگر در بین اعضاء بدن تسویه بنان صورتگرى آن به همین صورتى است كه مى

براى این بوده كه به خلقت عجیب آن كه به  -شاید  -خصوص انگشتان راذكر كرد، 

آمده و فوائد بسیارى كه بشمار هاى مختلف و خصوصیات تركیب و عدد، در صورت

ستاید، قبض و بسط و سایر حركاتى لطیف و اعمالى شود، مىآید، بر آن مترتب مـىنمى

 شـــود. ها انسان از سایر حیوانات ممتاز مـىدقیق و صنایعى ظریـف دارد كـه با همان

ال اســرارش هــــاى گــونــاگــون و خطــوطــى كــه الیــزعــــالوه بــر شكــــل

 شــود. ها كشــف مـىبــراى انسان

كنیم، در حالى كه قادریم حتى ها را جمع مىما آن استخوان -معناى آیه این است كه 

 (1)كه برحسب خلقت اّول داشت دوباره صورتگرى كنیم. همان صورتىاو را بهانگشتان

 .312ص: 39المیزان ج: -1

 

 هاى محكم عضالت انسانخلقت بافته

 / دهر( 28« )نَْحـــُن َخلَْقنـــاُهـــْم َو َشــــَدْدنــــــا اَْســــَرُهــْم...!» 

 « ما اینان را آفریدیم و محكم بنیان ساختیم...!» 

به معناى بستن و طناب پیچ كردن است. و بر خود طناب و زنجیر و « اَْسر»كلمه 

این است كه ما « َشدَْدنا اَْسَرُهْم،» كه فرمود:شود، پس معناى اینامثال آن نیز اطالق مى

هاى عضالنى محكم به هم پیوستیم و ممكن هاى اعصاب و بافتهمفاصــل آنان را با رشته

و معنــاى آیه این باشد كه ما ربط اعضاى مختلف « مأســور»به معناى « اَْسر»است كلمــه 

هم پیوستگى انسان كــه از شدت بهطورى و به هــم پیــوستــه آنــان را محكــم كــردیــم به

  (1)واحدى شدند.

 .38ص: 39المیزان ج: -1

 

 تــوازن و تناسب خلقت جسمانى انسان 

 / انفطار( 7« )اَلَّذى َخلَقََك فََسّویَك فَعََدلََك!» 

خواسته تركیب كهصورتىداده و بهتو راآفریده و پرداخته و تناسبكهپروردگارى» 

 « كــرده اســت.

فرماید: یكى از موارد تدبیر كند و مىاین جمله ربوبیت توأم با كرم خدا را بیان مى

اش پرداخته و هر او این است كه انسان را با همه اجزاء وجودش خلق كرد و سپس به تسویه

عضو او را در جاى مناسبش كه حكمت اقتضاى آن را دارد قرارداد و سپس به تعدیل او 

ضاى او را و بعضى از قوایش را با بعض دیگر معادل قرار داد و پرداخته و بعضى از اع
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 ها تــوازن و تعــادل برقــرار كـرد. بیـن آن

 / انفطار( 8!« )فى اَّىِ ُصوَرٍة ما شاَء َركَّبََك » 

به معناى نقشى است « ُصوَرة»كند، كلمه را بیان مى« َعدَلَك»این آیه شریفه جمله 

هاى دیگر مشخص گیرد و با صورت خاص به خود از جرممى خودكه اجرام و اعیان به

 سومى آجر است. كفش و آن دیگرىاست و آن سنگ یكى  شود اینمىگردد، مثالً معلوم مى

معنایش این است كه اى انسان چه باعث شد، به پروردگار كریمت كه تو را آفرید و 

است تو را تركیب نمود، مغرور انحصار و قوامت را تسویه كرد و در هر شكلى كه خو

تو را  -خواهد مگر چیزى را كه مقتضاى حكمت باشد كه او نخواسته و نمىبا این -شوى؟ 

به مقتضاى حكمت مركب كرد از نر و ماده، سفید و سیاه و بلند قامت و كوتاه، چاق و الغر 

ن خود از و قوى و ضعیف و نیز مركبت كرد از اعضائى كه در همه افراد هست و در بی

یكدیگر متمایز است، نظیر دو دست و دو پا و دو چشم و سر و بدن و استواء قامت كه همه 

لَقَــْد »ها از مصادیق عدل در تركیب اجزاء با یكدیگر است و یا به تعبیر آیه شریفــه این

است و همه بــه تدبیر « ــماَْحَســِن تَْقوی» / تین(  4) !«َخلَْقنَــا ااِلْنســاَن فــى اَْحَسـِن تَْقویٍم 

 (1)ها دخالتى ندارد. یك از آنشود و خود انسان در هیچرب كریـم منتهـى مى

 .102ص: 40المیــزان ج: -1

 

 آفرینش، تسویه، تقدیر و هدایت تكوینى انسان 

 / اعلى( 3و  2« )َوالَّذى قَدََّر فََهدى! .اَلَّذى َخلََق فََسّوى» 

وجود آورد و هر یك را در جائى قرار داد كه باید الم را از عدم بهپروردگارى كه اجزاء ع» 

كه براى  طورىاى كرد بهداد. و پروردگارى هر چیزى را داراى حدودى و اندازهقرار مى

 « رسیدنش به هدف نهائى از خلقتش مجهز باشد!

هم خلقت هر چیزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسویه آن به معناى روى

نحوى است كه هر جزئى در جائى قرار گیرد كه جائى بهتر از آن برایش نهادن آن اجزاء به

تصور نشود و عالوه بر آن جائى قرارگیرد كه اثر مطلوب را از هر جاى دیگرى بهتـر 

چشـم را در جائـى و گـوش را در جـائـى و هـر عضــو دیگـر بدهـد. مثالً در مـورد انسـان 

 را در جـائـى قـرار دهـد كه بهتر از آن تصـّور نشـود و حقّش اداء شـود. 

و این دو كلمه یعنى خلقت و تسویه هر چند در آیه شریفه مطلق آمده، لكن تنها شامل 

 از تـركیب داشتـه بـاشـــد . اىشود كه یا در آن تركیب باشد و یا شائبهمخلوقــاتى مى

 !«َو الَّذى قَدََّر فََهدى » 

چه را خلق كرده، با اندازه مخصوص و حدودمعین خلق كرده، هم در ذاتش یعنى آن

هـا و هـم در صفـاتش و هـم در كـارش و نیـز آن را بـا جهـازى مجهـز كـرده كـه بـا انـدازه

چه تقـدیـر كـرده هـدایت فرموده سوى آناو را به متنـاسب بـاشد و بـه وسیلـه همـان جهـاز

چه برایش مقدور شده و با هدایتى ربّانى وتكوینى در سوى آناست، پس هر موجودى به

شناسد و جوجه حركت است. مانند طفل كه از همان اولین روز تولدش راه پستان مادر رامى

سوى نـد و هـر حیــوان نرى بهداند كه باید منقار در دهان مـادر و پـدرش ككبوتر مى

سوى سوى نفع خود هدایت شده و بر همین قیاس هـر مــوجــودى بهنفعى بهاش و هر ذىماده

  (1)اش هــدایـــت شـده اســـت. كمـال وجــودى
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 .184ص: 40المیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 ها ها و رنگخلقت متفاوت زبان

 «لسَّمــواِت َو االَْرِض َو اْختِـالُف اَْلِسنَتُِكــْم َو اَْلوانُِكـْم...!َو ِمْن ایاتِـِه َخْلـُق ا» 

هـاى شمــا و هـا و زمیـن و اختـالف زبــانو یكـى از آیـات او خلقت آسمـان» 

 / روم( 22« )ها آیـاتى اسـت، براى دانندگــان!هــایتــان اسـت كـه در اینرنگ

ها باشد كه یكى عربى و یكى فارسى ها، اختالف واژهظاهرا مراد به اختالف لسان

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

نظر رنگ باشد كه یكى سفید پوست و دیگرى سیاه كه یكى زرد پوست و دیگرى سرخ 

 پوست است. 

ها و اختالف آهنگ صداها ها شامل اختالف درلهجهالف لسانالبته ممكن است، اخت

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

كه اگر دقت شود خواهیم دید كه تن صداى دو نفر چنانمجاورش اختالف در لهجه هست، هم

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

 دو نفر از یك نژاد نیز رنگشان عین هم نیست و این معنا از نظر علماى فن مسلـم است. 

كنند، در نظام خلقت، به بحث كه پیرامون عالم كبیر بحث مىپــس متفّكرین و اهل

یجاد با نظامى كه در آن كه عالم صنع و اكنــد بر اینخورند كه داللت مىآیاتــى دقیق برمى

جارى است ممكن نیست پدید آید مگر از ناحیه خدا و نیز ممكن نیسـت منتهى شــود مگر 

 (1)سوى او.به

 . 269ص: 31المیزان ج: -1

 

 آیات الهى در وجود و حیات انسان

 / ذاریات( 21و  20« )ْرِض ایاٌت ِلْلُموقِنیَن، َو فى اَْنفُِسُكْم...؟االَ َو فِى» 

هــم در زمیــن آیاتى هست براى اهل یقین و هم در درون وجودتــان، چرا آن » 

 « بیننــد؟ آیــات را نمــى

هائى كه در نفوس خود بشر هست چند جور است. یك عده آیات موجود آیات و نشانه

هاى مختلف اجزاء آن بندى اعضاءبدن و قسمتدر خلقت انسان، مربوط به طرز تركیب

اء اجزاست، تا برسد به عناصر بسیط آن و نیز آیاتى است كه در افعال و آثار اعضا و اجز

آن اعضاست كه در همه آن اجزا با همه كثرتش اتحاد دارد و در عین اتحــادش احــوال 

آورد. بــدن انســان یك روز جنیــن است، روز دیگر طفل، مختلفــى در بدن پدیــد مى

 شود. جــوان و روز آخـر پیر مىروز نــورس و روزى دیگــر یك

آیاتى دیگر در تعلق نفس یعنى روح به بدن است كه یكى از آن آیات پدید آمدن 

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

میز به دهد، تا پس از تو به وسیله این حواس خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز مى
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دست آورد و از چه كه كمالش در آن است به حركت افتاده و آن كمال خود را بهسوى آن

 چه شر و مضر است دور شود. آن

انگیز و وسیع است، نظامى كه ذاتا در هر یك از این حواس پنجگانه نظامى حیرت

ز هم در عین كه این حواس پنجگانه بیگانه اهیچ ربطى به نظام آن دیگر حس ندارد .با این

هم نفس ها یكى است، آنشوند و مدبر همه آناند، تحت یك تدبیر اداره مىكه جداى از هماین

آدمى است و خداى تعالى در وراى نفس، محیط به آن و عملكرد آن است. بعضى دیگر از 

 دهند مانندها خود را نشان مىشوند و در بدنآیات نفس قوائى هستند كه از نفس منبعث مى

قوه غضب و نیروى شهوت و فروع این دو نیرو و یك دسته از آیات نفوس آیات روحى 

یابند كه به نفوس مراجعه نموده و آیاتى را كه خداى سبحان آن اطالع مىاست كه كسانى به

وقت است كه تواند آن را وصف كند، ببیند، آنها قرار داده، آیاتى كه هیچ زبانى نمىدر آن

گیرند، شود. و چنین كسانى در زمره اهل یقین قرار مـىایش گشـــوده مىباب یقین بـــر

  (1)هـا و زمیــن را خــواهنـد دیــــد . كه ملكـوت آسمـانآنان
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