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

 بیـفتنـد.

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

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

باشد 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 

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

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

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6صفحه:                                                                             مقدمه مولف:

 قلب: بخش اول

  8     فصـل اول: قلــب در قـامـوس قـرآن
      مفهوم قلب در قرآن     

     در پزشكى و در كـالم الهى مفهـوم قلب     

     ز فـرمـاندهى سیستم ادراكىقلب، مرك     

 11     فصـل دوم : قلــب و ادراكـــات آن

     رؤیت با قلـب و ادراك شهودى انسان    

      از طــریــق قلــبدریــــافــت حــق     

     ـوخ ایمـان در قلـب انسـانتـرتیـب رســ    

     ان و پـذیــرش آن در قلــبدرجــات ایمــ    

  كفر و فسوق و عصیان ا و كراهتهمفهوم محبت ایمان در دل    

    ها را به تعقل واداشت ؟لـبچگـونـه باید ق     

   ت معـارف مطلـوب فطرت در قلبچگـونگـى تعلیـم و تـربی  

    ودن خدا بین انسان و قلب اومفهوم حائل ب     

   18      فصـل سوم : بیمارى قلب 
       هــــــابیمـــــــارى دل     

     عــدم استقــامت در عقـلو مـرض قلــب 

      شـــده از نظـــر قـــرآنهــاى ُمهـــر دل

      ل وســــوســــه شیطـــانقلــب، محـــ     

 عقل: بخش دوم

 23      فصل اول: عقل و مفاهیم آن
       مفهـــــــوم عقــــــل     

       عقـــــل و انــــواع آن     

     عنـاى نفـس انسـان ُمــدركبه مـ عقـل، 1         

       ـ عقـل عملى2         

       ـ عقـل نظرى3        

      در قـــرآن« البـــاب»وم مفهـــ     

      وسیلـه نبـوتـد عقـل بـهتأیی     

    مبتنى بر حس و عقل و الهام روش تعلیـم قـرآن،     

 27     : عقـل و كاربرد آن دومفصل 
      عقل و كاربرد آن در انسان     

     مـل دیگـر بــرتــرى انسانعقــل و عـوا     

       ـــــــل و اعمـــــــالعقـ     

      عبـور از عقــل بـه حـــق     

 30    : عقل، سالمت و بیمارى آن سومفصل 
      عقــل و عملكــرد سالم آن     

      ســالمت عقــل چیســت ؟     
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      مـلهـاى عقـل كــانمـونه     

     واهمـه و مشـاهـده و عقـل الیقیـن وحـق     

      عــوامـل انحــراف عقـل     

   شود؟بان و گوش، كر و الل مىچگونه انسان در عین داشتن ز     

 علم: بخش سوم
 36     : علــم در انســان اولفصـل 

      زبـــان قــــرآنم علــم در مفهــو     

       نســان و تشخیــص فطــرى اوعلـــوم الهـام شـــده بــه ا     

     ع علـم انسان از لحظه تولدشــرو     

     علـم و هدایت و تعلیم الهىرابطـه      

      عیــت از طــریــق علـــمدرك واق     

     هاى اولیهو تعلیمات انسانهدایت      

     م و سهم قلیـل انسانكرانى علـبى     

      ى علــم انســان به خــداچگـونگـ     

      ـى علم انسانى بــه غیــبدسترس     

    مــوضــوع تكلیـــف انســانعلـــم بـــه حــوادث و      

    هاى غیـرمـؤمـنـم در انسانمحــدودیت رسـائى عل     

 45  ضرورى و علم یقین لم: علم حضورى، ع دومفصل 
    علــم حضـــورى، بــدون نیــاز بــه فكــر و حــواس     

     دا و علـــــم ضــــــرورىمعنــــاى رؤیـــــت خــــ     

       ت و لقــــــــاء للّا رؤیـــــــ     

    دستــرسـى به علـم ضـرورى  مـوعـد دیـدار و زمــان     

      زدیكى خدا به انسانطه و ناحا     

      هاى حصول اطمینان علمىاهر     

      م حقیقــى یـا حـق یقیــنعلـ     

      یقیـــن و عیــن یقیـــن علـم     

    ـن، رؤیـت جحیــم در دنیــاعلـم یقیـــن و عیــن یقیـ     

 54    برانم : علم خاص و عصمت پیامسوفصل 
      نـوع علم خاصعصمــت، یك      

     ـم خاص عصمت با سایر علـومتفاوت علـ     

     ختیـارى معصـومین از خـالفانصــراف ا     

      هاخلَصیـن و علم خـاص آنمُ      

      علم مخصوص یا اسم اعظـم     

     كندىحكمـت، دانشـى كه خـداونـد عطـا م     

       ىـــم حكمــــت الهـــــتعلیـ     

      ى علـــم غیــب انبیـــاءنفــ     

 62    علـم در سـایـر مـوجـودات م :چهارفصل 
     وجـود علـم و درك در تمـامى مـوجـودات     

     مفهوم علم و بیان در مـوجـودات     

 کالم: بخش چهارم

 65    : كالم و ساخت آن نزد انسان فصل اول

     سازد ؟را مىانسـان چگونه كالم      
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      ـت معنــــى در كـــــالمكیـفیـ     

      شكیل كالم و الهـام معنـانظام ت     

       و تعلیــــم بیــــــان الهــــــام     

 70     ــالم و تكلّم نــزد خــدافصل دوم : ك
      كالم و منشأ مبـاحـث علـم كـالم     

      نــزد خــداكلـم و كـالم مفهـوم ت     

      تفاوت كالم خدا و انسان     

    گـوید ؟بنـدگـانش سخـن مى چگـونـه خـداونـد با     

      خلــق كــالم و تكلم خدا     

     لهــــىمفهـــــوم حجــاب در وحـــى و تكلــــم ا     

     وحــى بـــــه زنــــــان چگـــــونگــى الهــام و     

 77   م : كالم و تكلّم موجودات غیرانسانوس فصل

    مفهـوم نطــق و بیـان در مـوجـودات غیر انســان     

    كنند؟ان و جماد و تسبیح مىچگـونه انسان و حیو     

 80    الم و تكلّـم در قیــامـتفصـل چهـارم : كــ
     مـانـد ؟چــه زمــــانـى زبــان از گفتـن بــاز مـى     

      ـــــم در قیــــــامـــتمفهـــــوم نفــــــى تكلـ     
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 عظیم گردد.

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

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

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

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

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

 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    

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

 
 

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

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

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

 

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

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

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 بــلـق                 
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 فصل اول

 

 قلب در قاموس قرآن
 

 

 

 مفهوم قلب در قرآن 

 / بقره( 225«)بِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم ! یُؤاِخذُُكْم َو لِكْن » ... 

 !« نماید هـایتان مرتكـب شـده مـؤاخـذه مىچه دلولـى به آن» ... 

كند بر این كه مراد به قلب، خود آدمى آیه مورد بحث از شواهدى است كه داللت مى

اعتقاد بسیارى از است، یعنى خویشتن او و نفس و روح اوست، براى این كه هرچند طبق 

ها را به قلب نسبت داد، به عوام ممكن است تعقل و تفّكر و حب و بغض و خوف و امثال این

چنان كه طبق ایــن پنــدار كــه در خلقــت آدمــى این عضــو است كه مسئول درك است. هم

ت همین پندار، شنیدن را به گوش و دیدن را به چشــم و چشیــدن را بـه زبان نسبــ

دهیــم، ولكــن ُمــدِرك واقعــى خــود انســان است. )و این اعضاء آلت و ابــزار مى

دركنــد(، چــون درك خـود یكـى از مصـادیق كسـب و اكتسـاب اسـت كـه جـز بــه خــود 

 شــود . انسـان نسبـت داده نمـى

 نظیر آیه مورد بحث در شهادت به این حقیقت، آیه:

 / بقره( 283« )كــار بود!كه دل او گنهاثِـٌم قَْلبُـهُ ـ. براى این فَِانَّهُ » ... 

 و آیه:

 / صافـات(  84) «اِْذ جاَء َربَّهُ بِقَْلــٍب َسلیٍم ـ در صـورتـى كه با دلى سالــم آیــد!» 

 (1)باشد. مى

 .  7، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 

 

 مفهـوم قلـب در پــزشكـى و در كــالم الهـى 

وُح االَمیُن ، َعلى قَْلبَِك...!»   / شعـراء( 194و  193« )نََزَل بِِه الرُّ

 !« و آن را روح امــانـت دار بـه قلـب تـو نازل كـرده است... » 

مراد به قلب در كالم خداى تعالى هر جا كه به كار رفته آن حقیقتى است از انسان 

نوبرى شكل، كه در سمت چپ سینه دهند، نه قلب صكه ادراك و شعور را به آن نسبت مى

آویــزان اســت و یكى از اعضــاى رئیســه بــدن آدمى است، به شهادت آیاتى از قــرآن 

 شود: كــریـم كـه ذیــالً خـاطـرنشان مى

ســوره احزاب قلــب را عبارت دانستــه از آن چیــزى كه در هنگــام  10ـ در آیه  1
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رسد به ها مىَو بَلَغَــِت اْلقُلُــوُب اْلَحناِجَر ـ و قلب» فرمایــد: رســد و مىمــرگ به گلوگـاه مى

 كـه معلـوم اســت مــراد بــه آن جــان آدمـى اسـت. « ها...!حنجره

سوره بقره آن را عبارت دانسته از چیزى كه متصف به گناه و  283ـ در آیه  2

ـهُ اثِــٌم قَْلبُـهُ ـ. چنیـن كسـى قلبـش گنـه» ... فــرمــوده: شــود و ثــواب مى « كـار است!فَــِانَـّ

كنـد. پس مراد به آن همــان جــان و و معلـوم اسـت كـه عضـو صنـوبـرى شكـل گنـاه نمى

 نفــس آدمـــى است. 

ین آن را روح االم» ـ در آیه مورد بحث كه پاى قلب را به میان آورده و فرموده:  3

اشاره به این « االمین آن را بر تو نازل كرده،روح» و نفرموده: « به قلب تو نازل كرده،

كرده؟ و از آن جناب آن چیزى كه باشد كه رسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را تلقى مى

اش، كه در گرفته نفس او بوده، نه مثالً دست او، یا سایر حواس ظاهرىوحى را از روح مى

 (1)شود. ـور جزئى به كار بسته مىام

 .  204، ص 30المیــزان ج  -1

 

 

 قلب، مركز فرماندهى سیستم ادراكى 

 / بقره( 225« )بِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم!ال یُـؤاِخذُُكُم للّاُ بِاللَّْغِو فى اَْیمانُِكْم َو لِكْن یُؤاِخذُُكْم » 

هایتان چه دلكند ولى به آنتان بازخواست نمىخدا شما را به سوگندهاى بیهوده» 

 « نمـایـد!مـرتكـب شـده مـؤاخـذه مى

 آیا چه باعث شده كه ادراكات انسانى را به قلب نسبت دهند؟ 

ها را ظاهرا منشأ آن این بوده كه انسان وقتى وضع خود و سایر انواع حیوان

شود یك حیوان در اثر بیهوشى و غش و امثال آن شعور و كه بسیار مىبررسى كرده و دیده 

زند، به خالف این كه قلبش از افتد، ولى ضربان قلب و نبضش هنوز مىادراكش از كار مى

 مــانـد. كار بیفتـد كـه دیگـر هیـچ چیـز بـرایش نمى

. به این معنا از تكرار این تجربه یقین كرده كه مبدأ حیات در آدمى قلب آدمى است

كه روحى را كه معتقد است در هر جاندارى هست نخست به قلب جاندار متعلق شده، هرچند 

كه از قلب به تمامى اعضاء حیات نیز سرایت كرده و نیز یقین كرده كه آثار و خواص 

روحى و روانى چون احساسات وجدانى یعنى شعور و اراده و حب و بغض و رجــاء و 

ها همـه مربوط به قلب است. و به همین عنایت كه قلب اولیـن ینخــوف و امثـال ا

 عضــــوى اسـت كـه روح بــدان متعلق شــده است. 

بشر به اهمیت قلب پى برده و همین باعث شده كه ادراك و شعور و هر چه كه بویى 

از شعور در آن باشد از قبیل حب و بغض و رجاء و خوف و قصد و حسد و عفت و 

جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهند. منظورشان از قلب همان روحى است شجاعت و 

برده را هم یابد و لذا ادراكات نامكه با بدن وابسته است و یا به وسیله قلب در بدن جریان مى

قلبم او را »گوید: دهند و هم به روح و هم به نفس، مانند این كه مىبه قلب نسبت مى

 درسینه قراردارد. قلبكنند چونمىیزكلمه صدر را برقلب اطالقنگاهى« دارد!مىدوست

 هــا در مــوارد بسیــارى آمــده مــاننــد: در قــرآن كــریــم از این قســم نسبت

 «كند!را براى پذیرفتن معارف اسالم فراخ مىاش سینه -یَْشَرْح َصْدَرهُ ِلاِلْسلِم  »...

 انعام(/125)
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ـــكَ »...   / حجـــر( 97« )كنـــد!ات تنگــــى مىیَضیــــُق َصـْدُرَك ـ. سینـــــه اَنَـّ

 / احزاب( 10« )ها، به گلـوگـاه رسیــد!ها ، جانَو بَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحناِجَر ـ. دل»... 

ـُدوِر ـ. خدا داناست به آن»...   «هاست!چه كه در سینهاِنَّهُ َعلیـٌم بِـذاِت الصُّ

 نفال(/ ا 43) 

هایتان مرتكب شده مؤاخذه چه دلولى بدان» فرماید: جا كه مىدر آیه مورد بحث، آن

خالى از مجاز عقلى نیست. اشاره است به این كه خداى سبحان تنها با قلب « نماید!مى

چه كه در خداوند حساب شما را تنها با آن»...ها كار دارد. در جاى دیگر فرموده: انسان

عمران( و / آل 29« )رسد، چه این كه آن را اظهار هم بكنید و چه نكنید!مى دلهایتان هست

چه َو لِكْن یَنالُهُ التَّْقوى ِمْنُكْم ـ. خداوند منظورى از قربانى شما ندارد، آن» ... نیز فرمود: 

 (1)/ حج( 37« )هاى شماست!موردنظر اوست تقواى دل

 .  8، ص 4المیزان ج  -1

 

 

 

 

 

 

  



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 11

 فصل دوم

 

 قلب و ادراكات آن
 

 

 رؤیت با قلـب و ادراك شهـودى انسان 

 / نجــــم( 11« )ما َكــذََب اْلفُــؤاُد ما َراى!» 

 «چـــــه دیــــــده بــــــود دروغ نگفـــــــت!فــــــؤاد در آن» 

چه دیده رؤیتى صادقانه بود. در آله در آنوعلیههللارؤیـت فـوأد رسـول خدا صلى

 جمله مورد بحـث از قلـب نفـى كـذب كــرده اسـت . 

این تازگى ندارد كه رؤیت را كه در اصل به معناى دیدن چشم است، به فوأد نسبت 

هایى است كه با ادراكداده شود، چون براى انسان یك نوع ادراك شهودى است، كه وراى 

یكى از حواس ظاهرى و یا باطنى خود دارد، ادراكى است كه نه چشم و گوش و سایر 

كنیم اند و نه تخیّل و فكر و سایر قواى باطنى، مانند این كه مشاهده مىحواس ظاهرى واسطه

است بینیم، كه در این درك عیانى و شهودى، نه چشم ما واسطه كه ما موجودى هستیم كه مى

چشیم و لمس بوئیم و مىشنویم و مىبینیم، كه ما مىچنین از خود مىو نه فكر ما و هم

هاى شهودى ما با این كه كنیم، كه در هیچ یك از این ادراككنیم و فكر مىكنیم و خیال مىمى

 رؤیت و شهود است، اما نه چشمى در كار است و نه هیچ حواس ظاهرى و باطنى دیگر. 

كنیم و را درك مىظاهرى و باطنىاز این حواسور كه محسوسات یكىطما همان

كنیم و این درك دیگر مىرا با فالن حس درك كه فالن محسوس كنیممى درك این را هم

آن حس ندارد، بلكه كارنفس است، كه قرآن كریم از آن تعبیر به فوأد فرموده است. ربطى به
(1)  

 .  58، ص 37المیـزان ج  -1
 

 دریـافت حق از طریق قلب 

 ق( /37« )اِنَّ فى ذِلَك لَِذْكرى ِلَمْن كاَن لَهُ قَْلٌب...!» 

در ایــن معنــا تــذكــرى اسـت بــراى هــركس كه فهــــم داشتــه و گــوش » 

 !« جا باشد... فرادهد و دلش به

ند و حق را كبه معناى آن نیرویى است كه آدمى به وسیله آن تعقل مى« قلب»كلمه 

گذارد و اگر تعقل دهد و خیر را از شّر جدا و نافع را از مضّر فرق مىاز باطل تمیز مى

نكند و چنیــن تشخیص و جداســازى نداشته باشد، در حقیقــت وجود او مثــل عــدم او 

خواهــد بود، چـون چیـزى كه اثـر نـدارد وجـود و عـدمش بــرابــر است و معناى القاء 

ع همـان گـوش دادن است، گـوئى انسان در هنگـام گـوش دادن به سخـن كسى، گـوش سمـ

 گــذارد، تــا هــر چــه خــواسـت بــه او بفهمــانــد.خــود را در اختیـار او مـى
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چه از چه از حقایق كه از آن خبر دادیم و آنو معناى آیه این است كه در آن

ان اشاره نمودیم تذكرى است كه هر كس تعقل داشته باشد با هاى هالكه كه بدهاى اّمتداستان

نماید و هركس كه گوش چه خیر و نفعش در آن است انتخاب مىگردد و آنآن متذّكر مى

بدهد و آن را بشنود و اشتغاالت غیرحق او را از شنیدن حق مشغول نكرده بــاشــد و در 

 شود. هاى خود باشد، از آن متذكر مىهعیــن حــال حــاضــر به شنیدن و فراگرفتن شنید

در این آیه بین كسى كه قلب دارد و كسى كه گوش دهد در حالى كه شاهد هم باشد، 

جهت بود، كه مؤمن به حق دو جور تردید شده، فرموده یا آن باشد، یا این و این تردید بدین

در آن تفّكر كند و تواند حق را دریابد و بگیرد و است، یا كسى كه داراى عقل است، مى

بفهمد حق چیست و به آن اعتقاد بورزد و یا كسى است كه تفكرش نیرومند نیست، تا حق و 

خیر و نافع را از باطل و شّر و مضر تمیز دهد، چنین كسى باید از دیگران بپرسد و پیروى 

هر كند و اما كسى كه نه نیروى تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان سخن حق را بشنود، 

چند آن گواه و شاهد رسالت داشته باشد و او را انذار كند، چنین كسى جاهلى است لجباز، نه 

 چنان كه در قرآن فرموده: قلب دارد و نه گوش، هم

پذیرفتیم، شنیدیم و مىداشتیـم و یا حداقل از عقالء مىو گفتند اگر خود عقل مى» 

  (1)/ ُملك(  10« )شدیم ! البته از مردم دوزخ نمى

 .  249، ص 36المیــزان ج  -1

 

 

 ترتیـب رسـوخ ایمـان در قلــب انســان 

ــذیــَن اِذا ذُِكَر اللّــهُ َوِجلَْت قُلُــوبُُهــْم َو...!»   / انفال( 2« )اِنََّمــا اْلُمــــْؤِمنُـــوَن الَـّ

تپد و هایشان مىمؤمنین، تنها كسانى هستند كه وقتى یاد خدا به میان آمد دل» 

گردد و بر پروردگار خود شود ایمانشان زیادتر مىوقتى آیات او برایشان تالوت مى

 !« كنند تـوّكل مى

گذارد تا به چنان رو به زیادى مىشـود و همنـور ایمـان بـه تدریج در دل تـابیـده مى

 تمـام رسیـده و حقیقتش كامل شود. حـدّ 

مـرتبـه اول آن كـه همـان تـأثـر قلـب اسـت، عبـارت اسـت از وجـل و تـرس و 

ِانََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَّذیَن اِذا ذُِكَر للّاُ َوِجلَْت » تكـان خـوردن دل در هنگام ذكر خدا و جمله 

 / انفال( اشـاره به آن اسـت .  2) «قُلُوبُُهْم...!

كند و در چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل مىاین ایمان هم

چنین آیاتى كه انسان را به سوى معارف حقّه اثر سیر در آیات دال بر خداى تعالى و هم

در آن آیات  زند، به طورى كه هرقدر مؤمن بیشتركند در دل شاخ و برگ مىراهبرى مى

گردد، تا آن جا كه به مرحله یقین برسد و جملـه تر و زیادتر مىسیر و تأمل كند ایمانش قوى

 / انفال( اشــاره بــه آن است. 2) !«َو اِذا تُِلیَْت َعلَْیِهـْم ءایتُــهُ زاَدتُْهــْم ایمنـــا »...

پروردگارش را و وقتى ایمان انسان زیاد گشته و به حدى از كمال رسید كه مقام 

موقعیت خود را شناخت و به واقع مطلب پى برده و فهمید كه تمامى امور به دست خداى 

كنند، در این سبحان است و هموست یگانه ربى كه تمام موجودات به سوى او بازگشت مى

داند كه بر او توّكل كرده و تابع اراده او شود و او را در موقع بر خود حق و واجب مى

اش مقدّر چه را كه او در مسیر زندگىمهمات زندگى خود وكیل گرفته و به آنتمامى 
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اش را به كنــد رضــا داده و بر طبــق شــرایــع و احكــامش عمــل كنــد، اوامـر و نواهىمى

 / انفال( اشاره به همین معناست.  2) !«َو َعلى َربِِّهْم یَتََوكَّلُوَن »...كار بنــدد و جملـه 

ى ایمان به حدّ كاملش در دل مستقر گردید قهرا انسان به سوى عبودیت معطوف وقت

كند و این عبادت همان نماز گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عبادت مى

آورد و است. عالوه به سوى مجتمع نیز معطوف گشته و حوائج مجتمع خود را برمى

اش داشته و از مال و علم و غیر ه خدا ارزانىچكند و از آننواقص و كمبودها را جبران مى

لوةَ َو ِمّما َرَزْقنُهْم یُْنِفقُوَن » نماید و آیه آن انفاق مى همان  / انفال( 3!« )اَلَّذیَن یُقیُموَن الصَّ

 رساند. معنا را مى

اشاره است به زیاد شدن  «زاَدتُْهْم ایمانا،» چه گذشت روشن گردید كه جمله از آن

 (1)گــذارد. از جهــت كیفیــت، یعنــى ایمــانشــان رو بـه شــدّت و كمـال مـى ایمـــان

 .  18، ص 17المیــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 درجات ایمان و پذیرش آن در قلب 

 «قـالَِت االَعراُب اَمنّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َو لِكْن قُولُوا اَْسلَْمنا...،»

اید تو گفتند ایمــان آوردیــم، بگــو نه، هنوز ایمان نیاوردهنشین به اعراب بادیه»

و بــایــد بگــوییــد اســالم آوردیــم چــون هنــوز ایمــان كه كــار قلــب است در 

 / حجرات( 14.« )هاى شمــا داخـل نشـــده... دل

شده باشد، هاى آنان رفت ایمان داخل دلرساند كه با این كه انتظار مىاین جمله مى

هاى شما هنوز با ایمان نشده هنوز نشده است. منظور این است كه ایمان كار دل است و دل

آید كه فرق بین اسالم و ایمــان شود، برمىو در عین حال اسالم را براى آنان قائل مى

 چیست ؟

ایمان معنایى است قائم به دل و از قبیل اعتقاد است و اسالم معنایى است قائم به 

 بـان و اعضـاء. ز

چه كه ایمان به خدا و رسولش عقدى است قلبى، بر توحید خداى تعالى و حقانیت آن

دهد. چه دستور مىپیامبرش آورده و نیز عقد قلبى بر صّحت رسالت و پیروى رسول در آن

چه ایمان هایى هستند كه ایمان به خدا و رسول او بیاورند و دیگر در حقانیت آنمؤمنین آن

چنان مستقر باشد كه شك آن را متــزلـــزل انـد شـك نكننـد و ایمانشان ثابت و آندهآور

 نكنــــد. 

هاى آینده نیز شك این شك نكردن آنان منحصر به یك زمان نیست، بلكه در زمان

كنند. گویا عروض شك چیزى است كه دائما خطرش وجود دارد و در نتیجه عبارت نمى

 باقى بماند.اش اولیهفهماند كه باید ایمان با استحكام حجرات( مى/15«)ابُوا ...،یَْرتثُمَّ لَْم »...

حجرات( عبارت /15« )ّللّاِ...،َو جاَهدُوا بِاَْمواِلِهْم َو اَْنفُِسِهْم فى َسبیلِ »...منظور از 

م كار گرفتن تا آخرین درجه قدرت است در انجااز مجاهده به اموال و انفس، یعنى عمل و به

هاى واجـب و انجام تكـالیـف بـدنـى چون تكالیف مالى الهى، از قبیل زكات و سایر انفاق

 (1)نماز، روزه،حج و غیره. 

 .  206، ص 36المیـزان ج  -1
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 هامفهوم محبت ایمان در دل

 و كراهت كفر و فسوق و عصیان 

ـَب اِلَْیُكـُم ااْلیماَن َو َزیَّ » ...  َه اِلَْیُكُم اْلُكْفَر َو اْلفُُســـــــوَق َو لِكـنَّ اللّــهَ َحبَـّ نَهُ فى قُلُوِبُكْم َو َكــرَّ

 / حجرات( 7« )َو اْلِعْصیـــاَن...!

هایتان كرده و این انعام را نه، شما به خاطر این كه خدا ایمان را محبوب دل»... 

ـان انــداختــه هایتان زینت داده و كفر را از نظــرتـبر شما كرده، كه ایمان را در دل

و دیگــر اشتهــایى به كفــر و فســوق و عصیان ندارید، لذا مشرف به هالكت و 

 !« گمـراهى نیستیـد... 

 محبــوب كــردن ایمــان در دل مــؤمنیــن چگــونـه اسـت؟ و چـه معنـایـى دارد ؟

هاى شما را معنــایش این است كه خداى تعالــى ایمان را به زیورى آراسته، كه دل

دارد و هاى شمــا به آسانى دست از آن برنمىكند، به طورى كه دلبه سوى خود جذب مى

 كند. از آن رو به ســوى چیــزهاى دیگر نمى

را طورى  هاى شمامعنــاى مكروه كردن كفر و فسوق و عصیان این است كه دل

 كرده كه خود به خـود از كفــر و تـوابــع آن تنفر دارد. 

فرق بین فسوق و عصیان این است كه فسوق عبارت است از خروج از طاعت به 

 (1)سوى معصیت و عصیان عبارت است از خود معصیت. 

 .  180، ص 36المیـــزان ج  -1

 

 

 ها را به تعقل واداشت ؟چگـونه باید قلب

 «یَسیــرُوا فِــى االَْرِض فَتَُكــوَن لَُهـْم قُلُوٌب یَْعِقلُــوَن بِهــا اَْو اذاٌن یَْسَمعُـوَن بِهــــا...! اَفَلَمْ » 

 / حج( 46) 

ها داشته باشند كه با آن بفهمند یا كنند تا دلها سیر نمىچرا در این سرزمین» 

هایى كه در ـود بلكه دلشـها كه با آن بشنــونــد، آرى دیــدگــان كــور نمىگوش

 « شـود!هاست كــور مىسینــه

كند به این كه از سرگذشت قراء و شهرها كه هالك و در این آیه مردم را وادار مى

اند هاى گذشته از خود به یادگار گذاشتهویران شدند و از آثار معطله و قصور مشیده كه امت

چه بسا آدمى را وادار به تفّكر كندكه چه عبرت گیرند. در زمین سیر كنند كه سیر در زمین 

 ها نابود شدند. اّمتشدكه این 

ها به خاطر شرك به خدا و اعراض از آیات شود كه هالكت آنمتوّجه دلیل این مى

شوند كه با او و استكبار در مقابل حق و تكذیب رسوالن بوده است. آن وقت صاحب قلبى مى

گیرد. اگر این ها را از شرك و كفر جلومىــل و قلــب آنكننــد و همــان عقآن تعقــل مى

كند كه بــه سخــن گیــرى ایشــان وادارشان مىمقدار در ایشان اثر نگذارد حــداقــل عبــرت

 مشفقى خیرخـواه گـوش دهند. 

هایى آیه در مقام این است كه مردم را از نظر قوت عقل به دو قسم تقسیم كند یكى آن

هایى كه از راه دهند و دوم آناند و خیر و شر را تشخیص مىكه خودشان مستقل در تعقل
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 كنند. پیروى پیشــوایـانى كه پیـرویشـان جــایـز است خیـر و شـر را مشخص مى

لب و گوش است و ربطى به چشم ندارد. و چون این دو این دو قسم اعتبار، كار ق

معنا یعنى تعقل و تسمع در حقیقت كار قلب یعنى نفس مدركه است و این نفس مدركه است 

شنود كند و یا از پیشواى هدایت مىچه خودش تعقل مىكند به این كه آنكه آدمى را وادار مى

شوند بلكه اند و فرمود: دیدگان كور نمىبپذیرد لذا این درك را رؤیت قلب و مشاهده آن خو

هاست. و با این تعبیر آن كسانى را كه یا تعقل شوند كه در سینههایى مىكور حقیقى دل

 گاه در همین كورى مبالغه نموده و فرمود: ندارند و یا گوش شنوا ندارند كوردل خواند. و آن

چــون كســى « ى چشــم!حقیقــت كــورى همــانــا كــورى قلــب است نه كــور»

كند و اما شــود باز مقدارى از منافع فوت شده خود را تأمین مىكــه از چشــم كــور مى

كسى كه دلش كور شــد دیگــر به جــاى چشــم دل چیــزى نــدارد كه منــافـع فـــوت شـــده 

 را تـأمین كنـد. 

دُوِر فَـِانَّهـا ال تَْعَمى االَْبصاُر َو لِكْن تَ »...  (1)/ حج( 46!« )ْعَمى اْلقُلُوُب الَّتى فِى الصُّ

 .  270، ص 28المیــــــــــزان ج  -1

 

 

 چگونگى تعلیم و تثبیت معارف مطلوب فطرت در قلب 

َل َعلَْیِه اْلقُراُن ُجْملَةً »   «اهُ تَرتیالً ! َرتَّْلن بَِّت بِه فُؤاَدَك وَ واِحَدةً َكذِلَك ِلنُثَ َو قاَل الَّذیَن َكفَُروا لَْوال نُّزِ
 فرقان( /32)

جا بر او نازل نشد؟ چنین نازل شد تا و آنان كه كافر شدند گفتند چرا قرآن یك» 

 « تو را بدان استوارى دهیم و آن را به نظمى دقیق منظم كردیم ! قلب 

به معناى قلب است و مراد به آن چیزى است از انسان كه با آن اشیاء « فُؤآد»كلمه 

 كنـــد و آن همــانــا نفس انســــانى است. را درك مى

بیان تامى است براى علّت نازل شدن  «َكذِلَك ِلنُثَبَِّت بِه فُؤاَدَك...،»...این كه فرمود: 

یم هر علمى و مخصوصا علمى كه مربوط به عمل تدریج. توضیح این كه به طور كلّى تعلبه

شاگرد القاء كند تا یكى به علم را یكى  گیرد كه معلم مسائل آنمىراه صورت باشد از این 

 تمام شود. فصول و ابوابش همه 

در چنین صورت است كه بعد از تمام شدن تعلم و تعلیم صورتى اجمالى از مسائل 

، نه تفصیلى و در نتیجه در مواقع احتیاج باید دوباره به مسائلى بندددر ذهن شاگرد نقش مى

كه خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن را درك كند، چون با صرف تلقّى از معلم در 

شود، به طورى كه نفس بر آن معلومات نشو و نما نموده و آثار مطلوب از نفس مستقر نمى

ت كه وقت احتیاج به آن فرا رسد و آن معلــومــات را آن مترتب شود، بلكه محتاج به این اس

 عمالً پیاده كند. 

 گـــردد كــه تعلیـــم غیـــر تثبیـــت فـــؤآد اســت.بـــا ایــن بیــــان روشــن مى

القاء یك نظریه علمى در هنگام احتیاج و رسیدن هنگام عمل در دل شاگردى كه 

نشیند و پابرجا هم خواهد بود یعنى گردد و در قلب مىخواهد آن را بیاموزد بهتر ثبت مىمى

شود، مخصوصا معارفى كه فطرت بشرى هم مؤید آن باشد و بشر را به زودى فراموش نمى

نین معارفى فطرت آماده پذیرفتن آن است، چون نسبت بدان بدان رهنمون باشد، كه در چ

 كند. احساس احتیاج مى
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معارف الهى كه دعوت اسالمى متضّمن آن است و قرآن كریم بدان ناطق است، 

شرایع و احكامى است عملى و قوانینى است فردى و اجتماعى، كه حیات بشریت را توأم با 

اى كه آن نیز مرتبط با معارف كلّى الهى است هكند، چون بر اساس اخالق فاضلسعادت مى

چنان كه توحید هم اگر تــركیــب شود گردد، همكه بعد از تجزیه و تحلیل منتهى به توحید مى

گاه دستورات و احكام عملــى صـورت همان معارف و سپس همان دستورات اخالقى و آن

 كنـد. جلـوه مى

ترین طریق تربیت این است كه آن را ملدر چنین مكتبى بهترین راه تعلیم و كا

اى اختصاص دهد كه احتیاجات گوناگونــى تدریج بیان نموده و هر قسمت آن را به حادثهبه

چه از معارف اعتقادى و اخالقى و عملى كه مرتبط با آن حادثــه به آن بیان دارد. و آن

عتبــارى آن و پندگیرى از شود و نیز متعلقــات آن معارف، از قبیــل علت تشریـع و امى

هاى گذشتگان و سرانجام كسانى كه غیر آن دستور عمل كــردنــد و سرنــوشــت سرگذشت

 كند . طــاغیــان و مشركینى كه از عمل به آن معارف سرپیچى كــردنـد، همـه را بیــان مى

شده و قرآن كریم همین رویه را دارد. آیات نازله آن هر یك در هنگام حاجت نازل 

 در نتیجـه بهتر اثر گذاشته است. 

« ما قرآن را قسمت قسمت نمودیم تا با مجال بیشترى بر مردم بخوانى!» 

 (1)اِسراء(/106)

 .  20، ص 30المیـزان ج  -1

 

 مفهــوم حـائـل بـودن خـدا بیـن انسـان و قلــب او 

 / انفال( 24« )قَْلبِه...! للّاَ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء وَ َو اْعلَُموآا اََن » ... 

  !«شــود میــان مـرد و قلبـش... و بدانیـد كــه خــدا حــائل مى» ... 

تر است حتى از قلب او و از جایى كه خدا از هر چیزى به انسان نزدیكاز آن

شناسد كند و مىجایى كه قلب اولین چیزى است كه انسان آن را به وجدان خود درك مىآن

خداى تعالى را از قلب خود كه وسیله درك و سبب اصلى علم و معرفت اوست پس انسان 

 شناسد. بهتر و زودتر مى

به عالوه وقتى خدا میان انسان و قلبش حائل باشد پس او از قلب انسان به انسان 

 چه كه در قلب انسان است داناتر هم هست. تـر خــواهـد بــود و قهــرا او به آننـزدیك

گرفتن این كه مالك حقیقى قلب انسان نیز خداست، پس قبل از این كه  با در نظر

 (1)كند. مى خواهـد تصرفكند او در قلب انسان به هر نحـوى كه مى انسان درقلبش تصّرف

 .  76، ص 17المیــــــزان ج  -1
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 فصل سوم

 

 بیمـارى قلـب
 

 

 

 هــا بیمـــارى دل

ذیـَن فــى »   / مـائده( 52« )قُلُـوِبِهــْم َمـــَرٌض...!فَتَــَرى الَـّ

  !«هــایشــان مــرضــى اســت... بینــى آنــان را كـــه در دلمى» 

ها رساند كه دلمى« هایشان بیمارى است،فى قُلُوبِِهْم َمَرٌض ـ. در دل» جمله 

مرضى دارند، بالنتیجه صحتى هم دارند. زیرا صحت و بیمارى متقابل بوده و یكى از آن دو 

 كند مگر پس از امكان دیگرى. در جایى تحقق پیدا نمى

كند احوال و آثارى از ن مىها بیاتمام مواردى كه خداوند در قرآن مرضى براى دل

ها از فطرت مستقیم خود بیرون رفته و از راه صحیح رساند آنكند كه مىها بیان مىآن دل

 اند. خود منحرف شده

بیمارى دل، تلبس آن به نوعى شك و شبهه است كه جریان ایمان به خدا و اطمینان 

مقابل سالمت و صحت دل سازد. در به آیات او را كدر و ایمان را به شرك مخلوط مى

استقرار آن در فطرت مستقیم و مالزم بودن آن با راه صحیح است و برگشت این معنى به 

اخالص دل در توحید خداوند و توجه آن به خداوند و اعراضش از هر چه كه مورد هـواى 

 باشد. انسانى است مى

اند كه . منافقان كسانىهایشان بیمار است غیر از منافقین هستندكسانى كه دل

هــایشــان ایمان نیاورده و كفر خالص هم مرگ دل انــد و دلهایشان ایمــان آوردهزبــان

 اســـت نـــه مـــرض آن. 

اى است كه در چیزهاى مربوط ظاهرا بیمارى دل در لغت قرآن همان شك و شبهه

گذارد قلب با عقاید دینى پیـوند نمى یابد وبه خــدا و آیــات او بــر درك انســان تسلــط مى

 محكمى داشته باشد. 

هایى هستند كه به هایشان بیمار است همان سست ایمانمنظور از این كسانى كـه دل

 جنبند!كنند و با هر درى مىهر صدایى توجه مى

هاى جسمانى چه بسا شروع به كند كه بیمارى دل هم چون بیمارىخداوند بیان مى

ند تا آن جا كه در اثر معصیت كه براى بیمارى این مرض ضرر دارد مزمن كزیادى مى

 كشاند. شده و به هالكت مى

 / بقره( 10« )شان را زیاد كرد...!هایشان بیمارى است و خداوند بیمارىدر دل» 

خــداونــد بــراى عــالج ایــن بیمـارى، ایمــان را ذكــر فــرمــوده و به طور یك 

 فرماید: مـومى مىبیـانیـه ع

 / یونس( 9« )یَْهدیِهْم َربُُّهْم بِایمانِِهْم...!» 

 « كنـد...!خدایشان آنان را به وسیله ایمانشان هـدایــت مى»...



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 18

اش خوب شود باید به خدا توبه كند یعنى ایمان به او بیمارى دل اگر بخواهد بیمارى

 یــابــد.  آورده و بــا فكـــر و كـــار شــایستــه تــذكــر

 فرماید: خداوند یك گفته جامعى در این باب دارد و مى

 / آل عمـران( 28« )اى اهـل ایمان سواى مـؤمنیـن، كفّار را دوست نگیریـد...!» 

منظـور از این بیـان، بـرگشـت بـه خـدا به وسیلـه ایمان و استقامت در آن و تمّسك 

 (1)آله و سپس اخـالص است! وعلیههللابـه كتـاب و گفتـار پیـامبـر صلى

 .  266، ص 10المیـــــــــــــزان ج  -1

 

 

 مـرض قلب و عدم استقامت در عقل 

 / حج( 53!«)فِتْنَةً ِللَّذیَن فى قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو اْلقاِسیَِة قُلُوبُُهْم ِلیَْجعََل ما یُْلِقى الشَّْیطاُن » 

كند مایه آزمایش بیماردالن و سنگدالن قرار چه را كه شیطان القاء مىتا آن» 

 « دهد...!

عبارت است از این كه استقامت حالتش در تعقل از بین رفته باشد، « مرض قلب»

ها نیست چه را باید با آن معتقد شود نشود و در عقاید حقّه كه هیچ شكى در آنكه آنبه این

معناى صالبت و غلظت و خشونت آن است، كه از سنگ به« قساوت قلب»شك كند و 

 ت. قاسى، یعنى سنگ سخت گرفته شده اس

عبارت از این است كه عواطف رقیقه آن، كه قلب را در ادراك « صالبت قلب»

 دهد، از قبیل خشوع، رحمت، تــواضــع و محبّــت در آن مــرده باشد.معانى حقّــه یـارى مى

كند، ولى خیلى دیر به پس قلب مریض آن قلبى است كه خیلى زود حق را تصّور مى

كند و هــم و سخت آن قلبى است كه هم دیر آن را تصور مىشود. و قلب قسى آن معتقد مى

هاى شیطــانـى را گـردد و بـه عكـس، قلـب مریض و قِسى وسواسدیـر بـه آن معتقـد مى

 پــذیــرد. خیلــى زود مى

« هُ...!للّاُ َعلَْیِهْم َو َرُسولُ یَحیفَ یَخافُوَن اَْن اْرتابُوا اَْم اَفى قُلُوبِِهْم َمَرٌض اَِم »

 نور(/50)

چنان كه ظاهر سیاق آیه باال این است كه مراد به مرض قلوب ضعف ایمان باشد. هم

 فـرمـاید:در آیه دیگر مى

/  32« )سخـن را نـرم نگــوینـد تا طمع كنـد آن كس كه در قلبش مرض اسـت...!» 

 احـزاب(

 فـرمـایـد: و در آیــه دیگــر مى

ردالن و دروغ پـردازان مـدینـه دسـت بـرنـدارنـد تـو را بـر اگـر منـافقیـن و بیمـا» 

 / احــزاب( 60« )شـورانیـم...!آنــان مى

 (1)امـــا ایـــن كــه مـــراد بــه مــرض قلــب نفـــاق بــاشــد، بـــاطــل اســـت. 

 .  211، ص 29. ج 276، ص 28المیزان ج  -1
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 هــاى ُمهــر شـده از نظـر قـرآن دل

 منافقون(/3!« )فَُطبِـــــَع َعلـــــى قُلُــــوبِِهــــْم فَُهـــــْم ال یَْفقَُهـــــوَن » ... 

 «هایشان نهاد تا هیچ درك نكنند!خدا مهر بر دل» ... 

 مهــر بــــه دل خوردن یعنى چــه ؟

پذیراى حق نباشد و حق را پیروى نكند،  یعنى همین كه دل به حالتى درآید كه دیگر

 چنان كــه در جاى دیگر فرمود: شــود. همپس چنین دلــى قهــرا تابع هــواى نفس مى

مهر زد، در نتیجه هایشانللّاُ َعلى قُلُوبِِهْم َو اتَّبَعُوا اَْهواَءُهْم ـ.  خدا بر دلَطبََع » ... 

 حّمد(/ م 16« )پیروى هــواى نفس خود كردند!

و نیــز نتیجــه دیگــرش ایـن اسـت كه حــق را نفهمند و نشنود و به آن علم و یقیـن 

 چنــان كـــه فـرمـــود: پیـــدا نكنـد، هم

هــایشـان مهر زده شـــد، بـر دل -َو ُطبِـــَع َعلــى قُلُــوبِِهــْم فَُهـــْم ال یَْفقَُهـــوَن »...

 / تــوبــه( 87) «فهمنـــد!دیگــــر نمــى

 و نیــــز فـــرمـــود: 

هایشان مهر زده شد و دیگر بر دل  -َو نَْطبَــُع َعلى قُلُوبِِهْم فَُهــْم ال یَْسَمعُوَن  »...

 اعراف( /100«)شنوند!نمى

 و نیــــز فـــرمـــود: 

ن مهر زده شد و دیگر علم هایشابر دل -َو َطبََع للّاُ َعلى قُلُوبِِهْم فَُهْم ال یَْعلَُموَن »...

 / تـوبه( . 93« )كننــد!پیدا نمى

ً مهر بر دل كسى نمى زند، بلكه اگر به هر حال باید دانست كه خداى تعالى ابتدائا

كنــد بــه عنــوان مجــازات اســت. چـون مهــر بـر دل زدن گمــراه كــردن اســت و مى

 (1)شــــود. خــداى تعــالى منســوب نمىاضـــالل جــز بــر سبیــل مجــازات بــه 

 .  208، ص 38المیــــــزان ج  -1

 

 قلب، محل وسوسه شیطـان 

ـذى یُـَوْسـِوُس فـى ُصــدُوِر النّـــاِس!»   / ناس(  5« )اَلَـّ

 « كند!كه در دل مردم وسوسه مى» 

محل « ُصدُوِرالنّاِس »كند و مراد به این جمله كلمه وسواس خناس را توصیف مى

شیطان است. چون شعور و ادراك آدمى به حسب استعمال شایع، به قلب آدمى وسوسه 

شـود، كـه در قفسـه سینـه قـرار دارد. و قـرآن هـم در ایـن بـاب فـرمـوده: نسبـت داده مى

دُوِر  َو لِكـْن تَْعَمـى الْ »... هاست كور هایى كه در سینهولى دل -قُلُـوُب الَّتـى فِـى الصُّ

 (1)حج( /46« )شود!مى

 .  468، ص 40المیــــــزان ج  -1
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 اولفصل 

 

 عقل و مفاهیم آن
 

 

 

 مـفـهـوم عـقـل 

 / بقـــــره( 242!« )للّاُ لَُكْم ایاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن  َكذِلَك یُبَیِّنُ »

كنــد شــایـد تعقـــل هــاى خــویــش را بــراى شمــا بیــان مىبــدیــن ســان خــدا آیــه» 

 « كنیــد!

زدن اســت. به همین در اصــل لغــت به معنــاى بستــن و گــره« عقــل»كلمــه 

ــد قلبــى ها را در دل پذیرفته و عقهــایى را هــم كــه انســان دارد و آنمنــاسبــت ادراك

 نــامیــدنــد. « عقـل»ها بستــه، نسبــت به آن

اى را كه در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر و شر و مدركات آدمى را و آن قوه

نامند. در مقابل این عقل، جنون و سفاهت و حماقت « عقل»دهد حق و باطل را تشخیص مى

ست. این كمبود به اعتبارى جنــون و به ها كمبود نیروى عقل او جهل است كه جامع همه آن

اعتبــارى دیگــر سفــاهــت و به اعتبار سوم، حماقت و به اعتبــار چهارم، جهل نامیده 

 شود. مى

كلماتى كه در قرآن كریم درباره انواع ادراكات انسانى آمده بسیار است و اى بسا تا 

فان، فهم، فقه، درایت، یقین، بیست جور لفظ برسد، مانند: ظن، حسبان، شعور، ذكر، عر

فكر، رأى، زعم، حفظ، حكمت، خبرت، شهادت و عقل، كه كلماتى نظیر فتوى و بصیرت 

 ها است. نیــز ملحــق بــه آن

همه الفاظ فوق به غیر از پنج لفظ )شهادت، خبرت، حكمت، حفظ و علم( تا حدّى 

در مورد خداى تعالى سر و كار با ماده و حركت و دگرگونى دارند و به همین جهت 

كند و فهمد یا تفقه مىكند یا مىتعالى ظن مىشود ـ خداىنمىشوند مثالً گفتهاستعمال نمى

 غیره. 

جایى كــه مستلــزم نقــص و فقــدانى نیســت، در مورد اما الفاظ پنجگانه از آن

 (1)«الحكیــم و شهید.علیم، حفیظ، خبیر، علیــم » رود مانند: خــداى سبحــان به كار مى

 .  55، ص 4المیزان ج  -1

 عقــل و انـواع آن

  

 ـ عقل، به معناى نفس انسان ُمدرك 1
به معناى ادراك و فهمیدن چیزى است، البته ادراك و فهمیدن كامل و « عقل»كلمه 

تمام و به همین سبب نام آن حقیقتى را كه در آدمى است و آدمى به وسیله آن میان صــالح و 
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اند. البته این گذارد، عقل نامیدهفساد و میان حق و باطل و میان راست و دروغ، را فرق مى

حقیقت مانند نیروى دیدن و شنیدن و حفظ كردن و سایر قواى آدمى كه هــر یك فــرعــى از 

 باشد، بلكه این حقیقت عبارتست از نفس انســان مـــــدرك . فروع نفس اوست، نمى

 ـ عقـل عملى 2
عقل عملى آن است كه موطن عمل آن عمل آدمى است، آن هم عمل نه از هر 

جهت، بلكــه از جهــت ایــن كــه آیا صحیــح است یــا نــه، جــایــز اســت یا باطل و هر 

معنایى كه از این قبیل باشد امورى اعتبارى خــواهــد بود، كه در خــارج تحققـى و واقعیتـى 

تحققـش همــان مـوطــن تعقــل و ادراك اســت. و همیـن ثبـوت ادراكــى  نـدارد، تنهـا محـل

 بـه عینـه فعـل عقـل اسـت و قـائـم بــه خــود عقــل و معنــاى حكــم و قضـا همیــن اسـت.

 ـ عقل نظرى 3
عقل نظرى كه موطن آن عمل در معانى حقیقى و غیراعتبارى است، چه این كه 

گونه مدركات عقلى براى خود ها باشد و چه تصدیق، چون اینآن ها تصورعمل عقل در آن

ها عملى ثبوتى و تحققى مستقل از عقل دارند و دیگر براى عقل در هنگام ادراك آن

 (1)همان ادراك است و بس، نه حكم و قضا. مـانـد، جز اخـذ و حكایت و ایننمـىبــاقـى

 .  364ص  2و ج  149، ص 27المیزان ج  -1

 

 

 در قــرآن « البـــاب»فهــوم م

 / بقره( 269« )َو مـــــا یَــــذَّكَّــــُر ااِلّ اُولُــــوااالَْلبــــــاِب!»...

  !«گیرند جز صاحبان خرد اندرز نمى»...

ها به معناى عقل است. چون عقل در انسان« لُبّ »است و « لُبّ »جمع « اَْلباب»كلمه 

به همین معنا « لُبّ »در آدمى مانند مغز گردوست نسبت به پوست آن و لذا در قرآن 

 استفـــاده شـــده است. 

به آن معنایى كه امروز معروف شده، یكى از اسماء مستحدثه « عقل»گویا كلمه 

 ـه از راه غلبــــه استعمــــال ایــن معنــــا را بــه خـــود گـرفتــه اســـت.اســت، كــ

هیچ در قرآن نیــامــده و تنها افعال مشتق شده از آن در « َعْقل»به همین جهت كلمه 

 (1)« .یَْعِقلون»قرآن استعمال شده اسـت، مـانند 

 .  349، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 

 تأیید عقل به وسیله نبوت 

ریَن َو ُمْنِذریَن...!»  ةً واِحَدةً فَبَعََث للّاُ النَّبِیّیَن ُمبَّشِ  / بقره( 213« )كاَن النّاُس اُمَّ

دهنده برانگیخت و  مردم یك گروه بودند، پس خدا پیغمبران را نوید دهنده و بیم» 

اند حــكم ختالف كردهچه ابا ایشان كتاب به حق فرستاد تا میان مردم در آن

 !« كــــــــند... 
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كند، عقل عملى است یعنى عقلى كه حكم به عقلى كه دعوت به صالح و كمال مى

 نمـایـــد.كنـد، نـه آن كه حقـایق اشیــاء را درك مىخوبى و بـدى و وجوب و جـواز مى

ابتداى گیرد. احساساتى كه در عقل عملى مقدمات حكمش را از احساسات باطنى مى

دارد همان احساسات قواى شهوت و غضب است. اما نیروى عقالنى انسان فعلیتزندگى

شود و گونه احساسات موجب اختالف مىقدسى در آن اوان هنوز به فعلیت نرسیده است. این

ها مانع از این است، كه قوه عقلى انسان از حال استعداد خارج شده و به فعلیت فعلیت آن

كه از تربیت صحیح ى در حاالت انسان مشهود است، لذا هر فرد یا جمعیتىبرسد. این معن

زودى به توحش و بربریّت كه فاقد عقل و فطرت نیست ولى بهمحروم بماند، با این

 (1)وسیلـه نبوت تأیید شود.گردد. بنابرایــن عقل باید از طــرف خدا بهبرمى

 .  214، ص 3المیــــــزان ج  -1

 

 

 قـرآن،  روش تعلیـم

 مبتنى بر حـس و عقل و الهام 

 / مائده( 31« )ْرِض...!ّللّاُ ُغرابا یَْبَحُث فِى االَ فَبَعََث » 

كاوید، تا بدو نشان دهد چگونه جسد خدا زاغى را برانگیخت، كه در زمین مى»

 !« بـرادر را بپــوشـانـــد... 

بیانات قرآنى در گسترش معارف دینى و آموختن علوم نافع به مردم این روش را 

داشته كه راجع به جزئیاتى كه خواص حسى دارد پاى حس را پیش كشیده و كلماتى چــون: 

 برد. و امثال آن را به كار مى« بینید؟بینید؟ دیـدیـد؟ مگر نمىآیـا نـدیـدى؟ نمى»

ور كلّى مادى و یا غیرمادى ارتباط دارد، گرچه بیرون درباره كلیات عقلى كه به ام

طور جزم عقل را معتبر دانسته است، چون غالب از محیط ماده و مادّیات و حس باشد، به

كنند! براى مردمى كه تعقل مى» آیاتى كه مربوط به مبدأ و معاد بوده جمالتى از قبیل 

آن و امثال« كنند!شوند! مردمى كه فهم مىكنند! مردمى كه متذّكر مىمــردمــى كه فكــر مى

 برد. كار مىبه

و در قضایاى عملى كه به خیر و شر و سود و زیان در كار و تقوى و زشتى 

ها انسان الهام باطنى مربوط است به الهام الهى استناد نموده و چیزهایى را كه با تذّكر آن

این براى شما بهتر است! همانا »  دهد و جمالتى از قبیل:كند، تذكر مىخود را درك مى

و امثال آن « كند!دلش گناهكار است! این دو گناه است! گناه و ستم ناحق! خدا رهنمایى نمى

 (1)بـرد. )دقّت فرمائید!( به كار مى

 .  167، ص 10المیــــــزان ج  -1
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 دومفصل 

 

 عقل و كاربرد آن
 

 

 

 عقل و كاربرد آن در انسان 

نْ َو لَقَـْد »  ْلنـاُهـْم َعلى َكثیٍر ِممَّ ْمنا بَنـى اَدَم َو ... َو فَضَّ  / اسراء( 70!«)َخلَْقنا تَْفضیالً  َكرَّ

ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و ... و بر بسیارى از مخلوقات خود » 

 « برترى دادیم، آن هـم چه بـرتـرى!

ه در دیگران نیست و آن انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتى دارد، ك

داشتن عقل است. معناى تفضیل انسان بر سایر موجودات این است كه در غیر عقل از 

ســایـر خصــوصیــات و صفــات هم، انسان بر دیگران برترى داشته و هر كمالى كه در 

 سایر موجودات هست حــدّ اعــالى آن در انسان هست. 

ایى كه در خوراك و لباس و مسكن و ازدواج خود هاین معنا در مقایسه انسان و تفنن

بینیم انسان در نظم و چنین فنونى را كه مىشود و همدارد با سایر موجودات كامالً روشن مى

بینیم كه براى بینیم. او را مىبرد، در هیچ موجود دیگرى نمىتدبیر اجتماع خود به كار مى

كند، ولى سایر حیوانات و نباتات و دام مىهایش سایر موجودات را استخرسیدن به این هدف

بینیم كه داراى آثار و تصرفاتى ساده و بسیط هستند. از آن دیگران چنین نیستند، بلكه مى

اند و تحول محسوسى به اند تاكنون از موقف خود قدمى فراتر نگذاشتهروزى كه خلق شده

هاى بـزرگـى بـه سوى ى خود قـدماند و حال آن كه انسان در تمــامى وجـوه زندگخود نگرفته

 دارد. كمـال بـرداشتـه و الیزال بـرمى

خاطر اى اختصاص یافته و بهآدم در میان سایر موجودات عالم به خصیصهبنى

وسیلــه همان خصیصه است، كه از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و آن عقلى است كه به

  (1)دهد. ر و نـافـع را از مضّر تمیز مىآن حــق را از بــاطـل و خیـر را از شـ

 .  266، ص 25المیــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 عقل و عوامل دیگر برترى انسان 

هاى الهى است، كه ناظر به یك دسته از موهبت« تكریم»و « تفضیل»هر دو كلمه 

به انسان داده شده است. تكریمش به دادن عقل است كه به هیچ موجود دیگرى داده نشده 

وسیله آن خیر را از شــر و نــافــع را از مضّر و نیك را از بد تمیز است. و انسان به

ها بــراى ز قبیل تسلط بر ســایــر مــوجــودات و استخدام آنهاى دیگرى ادهد. موهبتمى

 شود. ها از قبیـل نطق و خـط و امثال آن نیز بر عقل متفرع مىرسیــدن به هــدف
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ها داده شده چه را كه به آناما تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است، كه آن

اى از خورد خوراك سادهیوان غذا مىاز هر یك سهم بیشترى به انسان داده است. اگر ح

گوشت و یا میوه و گیاه است ولى انسان كه در این جهت با حیوان شریك است، این اضافه 

كند و را دارد كه همان غذایى را گرفته و انواع طعام پخته و خام براى خود ابتكار مى

رد، براى خود اختراع اش آوتوان به شمارههاى گوناگون و فنون مختلف و لذیذ كه نمىطعام

 نماید. مى

ها و ایــن و اطفــاِء چنین آشــامیــدنــى حیــوانــات بــا انســان و پــوشیــدنى آنهم

ها و در ایـن بـدیـن ها و در ایــن و اجتماع منزلى و مملكتى درآنغــریــزه جنســى در آن

 (1)قیاس است. 

 .  269، ص 25المیـــــــزان ج  -1

 

 

 عقـــــــل و اعمـــــــال 

ْنیا َو َمْن یَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعــْن دینِــِه فَیَُمْت َو ُهَو كافٌِر فَاُولئَِك َحبَِطْت اَْعمالُُهْم فِـى»... الدُّ

 / بقره( 217« )َو ااْلِخَرِة...!

و هر كس از شما از دینش برگردد و در حال كفر بمیرد، اینان كارهاشان در »...

  !«و آخـرت تبـاه شده و اینان اهل آتشند كه در آن جاودانند... دنیا 

 افعــال و اقــوال نیكــو مــوافــق حكــم عقــل اســت، به خالف گفتار و كردار بد. 

چه را خدا براى مردم بیان فرموده براساس عقل استوار است. )منظور از عقل آن

دهد،( و به حق و باطل را تشخیص مىهمان است كه انسان به واسطه آن، خوب و بد و 

همین مالحظه به پیروى از احكام آن سفارش كرده و از هرچه موجب اختاللى در حكومت 

هاى بیهوده و زیان آور، غش و تقلّب در آن شود مانند میگسارى، قماربازى، سرگرمى

مت در چنین دروغ، تهمت، خیانت، ترور و سایر چیزهایى كه عقل را از سالمعامله و هم

گونه كارها موجب خبط و اشتباه سازد نهى فرموده است، زیرا اینحكم و قضاوت خارج مى

گردد و پایه زندگى انسان چه در شؤون فردى و چـه در امـور اجتماعى بر در كار خود مى

 سالمت ادراك و اندیشه است. 

انكار آن  شما اگر علل پیدایش مفاسد فردى و اجتماعى و حتى مفاسد مسلمى را كه

پذیر نیست، كامالً تجزیه و تحلیل كنید، خواهید دید كه عوامل و اساس همه براى كسى امكان

برد و سایر مفاسد هر چه باشد و به هر ها اعمالى است، كه حكومت عقل را از بین مىآن

 (1)هاست. اندازه از كثرت و عظمت كه باشد مبتنى بر آن

 .  273، ص 3المیــــــزان ج  -1

 

 عبـور از عقــل به حـق 

َّبِـعُوَن اَْحَسنَهُ...!» ...  ــذیَن یَْستَِمـعُــوَن اْلقَْوَل فَیَت ــْر ِعبــاِد! اَلَـّ  / زمر( 18و  17« )فَبَّشِ

دهند و هایى را كه به هر سخن گوش مىپس بندگان مرا بشارت بده! همان» ... 
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هستند كه خــدا هــدایتشــان كــرده و كنند، آنان بهترین آن را پیــروى و دنبال مى

  «آنان هستنــد صــاحبـان عقـل!

هـاینـد تنهـا كسـانـى كـه صــــاحــب این -َو اُولئَِك ُهْم اُولُــوا االَْلبــاِب ! »...

 / زمــر( 18« )انــد!عقل

عقــل عبــارت است از نیــرویــى كه با آن شــود كـه: از ایــن جملــه استفــاده مى

 شـــــود! بــه ســـوى حـق راه یـــافتـــه مــى

 نشـانى داشتن عقل، پیروى از حق است! 

اعراض از ملت و كیش  -َو َمْن یَْرَغُب َعْن ِملَِّة اِْبراهیَم ااِلّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ  »از آیه 

شود سفیه آن كسى است كه دین بقره( استفاده مى / 130« )ابراهیم از حماقت نفس است!

 خدا را پیروى نكند و در نتیجه عاقل آن كسى است كه دیــن خــدا را پیروى كند.

ْحمن ـ عقل چیزى است » ) از این آیه معناى روایت معروف  اِنَّ اْلعَْقَل ما ُعبَِد بِِه الرَّ

 (1)شود.( استفاده مى «رحمان عبادت شود! كه با آن

 .  79، ص 34المیــــــزان ج  -1
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 سومفصل 

 

 عقل، سالمت و بیمارى آن
 

 

 

 عقل و عملكرد سالم آن 

 / بقــره( 242!«)َكذِلَك یُبَیُِّن للّاُ لَُكْم ایاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن »

كنــد شـــایــد ســــان خـــــدا آیــات خــود را بــراى شمــا تبییــن مىبــدیـن» 

 « تعقـــــل كنیــد!

شود، كه در ادراك عقد قلبى به تصدیق هست و عقل از این باب بر ادراك اطالق مى

دانند، كه گویند و بدین خصیصه ممتاز از سایر جانداران مىجهت عاقل مىانسان را بدین

خداى سبحان انســان را چنیــن آفـریده كه در مسایل فكرى و نظرى حق را از باطل و در 

 ز شــر تشخیــص دهد. مســایل عملى خیر را ا

از میان همه جانداران انسان را چنین آفریده كه در همان اّول پیدایش و هست شدن 

خود را درك كند و بداند، كه او اوست و سپس او را به حواس ظاهرى مجهز كرده، تا به 

وسیله آن ظواهر موجودات محسوس پیرامون خود را احساس كند و نیز او را به حواس 

چون اراده و حب و بغض و امید و ترس و امثال آن مجهز كرده تا معانى روحى را باطنى 

وسیله آن معانى نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط ها درك كند و بهبه وسیله آن

سازد و پس از مرتبط شدن، در آن موجودات دخل و تصّرف كند، ترتیب دهد، از هم جدا 

چه مربوط به مسایل نظرى و خــارج از گاه در آنهد و آنكند، تخصیص دهد، تعمیم د

چه مربوط به مسایل عملى است و مــرحلــه عمل است تنها نظر دهد و حكم كند و در آن

 مربوط به عمـل است حكمــى عملـى كنـد و ترتیب اثـر عملـى بدهد.

را كند كه فطرت اصلى او آن كند بر طبق مجرایى مىهمه این كارها كه مى

  (1)تشخیص داده است و این همان عقل است. 

 .  58، ص 4المیـــــــــــــــــزان ج  -1

 
 

 ســالمـت عقـــل چیســت ؟

مـــراد بــه عقــل در كــالم خــداى تعــالى آن ادراكى است، كه با سالمت فطرت 

 بـــراى انســـان دســت دهــد. 

چنین، خدا آیات این -ااْلیاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن   لَُكمُ للّاُ یُبَیِّنُ ...»كه معناى جمله جاستاین

شود، / نور( روشن مى 61« )كند شاید تعقل كنید!خود را براى شما روشن و تبیین مى

چون در این جمله بیان خدا مقدمه تمامیّت علم است و تمامیت علم هم مقدمه عقل و وسیله 
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َو تِْلَك االَْمثاُل نَْضِربُها ِللنّاِس َو ما » جـاى دیگـر فرموده: چنان كـه در سوى آن است، همبه

ها را تعقل زنیـم، ولى وى آنهـا را بـراى انسـان مىهمـه ایـن مثـل -یَْعِقلُهـا ااِلَّ اْلعـاِلُمـوَن 

 / عنكبــوت(  43« )كنــد، مگـر كسـانى كــه عالـم بـاشنــد!نمى

ود را بر همین اساس به جریان انداخته و عقل را به خـداى عـّزوجـّل، كـالم خ

مند شود و به وسیلـه آن راه را به سوى نیرویى تعریف كرده كه انسان در دینش از آن بهره

حقایق معارف و اعمـال صـالـح پیـدا نمـوده و پیـش بگیـرد. پس اگر عقل انسان در چنیـن 

ـار دیوارى خیر و شرهاى دنیــوى محــدود مجـرایـى قـرار نگیـرد و قلمـرو علمـش بـه چه

 شـــود .گــردد، دیگـــر عقـــل نــامیـــده نمـى

/  10« )بودیم!كـردیـم دیگر از دوزخیان نمىشنیـدیـم و تعقـل مىاگــر مـا مى»

 ُملك(

هـایـى شـونـد كـه بـا آن تعقـل كننـد چـرا پس در زمیـن سیـر نكـردنـد تا داراى دل»

هایى كه بـا آن بشنـونـد؟ آخر تاریك شدن چشم سر كورى نیست، این گـوش و یـا

 / حـج( 46« )هـاسـت!هـایى كـه در سینـهشـود، دلچشم دل است كـه كـور مى

این آیات كلمه عقل را در علمى استعمال كرده كه انسان خودش بدون كمك دیگران 

ار بــرده كــه انســان به كمــك دیگــران آن كــرا در علمى به« َسْمع»بدان دست یابد و كلمه 

فــرمــایــد آن عقلــى آورد، البته با سالمت فطرت در هر دو. براى این كه مىرا به دست مى

 عقــل است كه بــا دل روشــن تــوأم بــاشـد نه بـا دل كور. 

جز كسى گرداند به و چــه كســى از ملــت ابراهیم كه دین فطرى است روى برمى»

 « كه خود را سفیه كرده باشد!

)حدیث « وسیلــه آن خــداى رحمـان پرستش شود!عقــل آن اســت كــه بـه»

 (1)نبوى(

 .  61، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 هـاى عقــــل كــامــل نمــونــه

 «ااِلّ اُولُوا االَْلباِب...! َو َمـْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد اُوتِـَى َخْیـرا َكثیـرا َو ما یَذَّكَّرُ »...

 / بقره( 269) 

 !« بخشد... به هــر كس كـه حكمـت دهـد، خیـر بسیار و كثیر مى»... 

 آله روایت شده كه: وعلیههللااز رسول خـدا صلى

تر از عقل باشد. خــداى تعـالى هیچ نعمتى را در بندگانش تقسیم نكرده، كه گرانمایه

عقــل بهتر و خانه نشستن عاقل از به دارى بىعاقل از شــب زنــدهبه همین جهــت خواب 

 جنــگ رفتـن جـاهــل بهتــر اســت. 

خداى تعالى هیچ رسولى و پیامبرى را مبعوث نفرمود، مگر بعد از آن كه عقل او 

چه یك پیامبر از هاى همه اّمت اوست. و آنرا به كمال رسانید. عقل هر پیامبر بیشتر از عقل

هاى همه مجاهدین است. هیچ كماالت معنوى در ضمیر خود دارد، گرانقدرتر از مجاهدت

آورد مگر وقتى كه بنا بگذارد بدون تعقل آن جا نمىطور كه باید بهاى واجبات خدا را آنبنده

جا حساب كنیــم، بــه را انجام ندهد. اگر ثواب و فضیلت و ارزش عبادت همه عابدان را یك

ها تعالى دربــاره آن رسد و عقال همان صاحبان البابند كه خداىادت عــاقل نمىارزش عبــ
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 فرموده: 

شـونـد مگـر صـاحبـان َو ما یَذََّكــُر ااِلّ اُولُـوااالَْلبــاب ـ...و متـذكـر نمـى»...

 (1)«عقل!

 .  364، ص 4المیـــزان ج  -1

 

 

 الـیقین و واهـمـه و مشاهـده و عقـل حـق

اِْذ قـاَل اِْبـراهیـُم َرّبِ اَِرنـى َكْیـَف تُْحیِى اْلَمْوتى قاَل اََو لَْم تُْؤِمْن قاَل بَلى َولِكْن َو »

 / بقـــــــــــــره( 260« )ِلیَْطَمئِنَّ قَْلبـى...!

كنى؟ و چون ابراهیم گفت پروردگارا نشانم بده چگونه مردگان را زنده مى»

آرامش یابد... قلبمخواهمداشت: بلى!  ولى مىفرمود: مگر ایمان ندارى؟ عرضه 

 »! 

السالم است مطلق آمده و كه حكایت كالم ابراهیم علیه!« قلبم آرامش یابد »جمله 

نگفته قلبم از چه چیز آرامش یابد و این اطالق داللت دارد بر این كه مطلوب آن جناب از 

ه كردن منشأ همه خطورها و این درخواست به دست آوردن مطلق آرامش و اطمینان و ریش

هــاى قلبــى از قلب است. چون حس واهمه در ادراكات جزئى و احكام تنها بر وســوســه

 حـس ظاهرى تكیه دارد. 

كند، بدون این كه آن را به عقل ارجاع دهد و اصالً واهمه احكام خود را صادر مى

هاى آدمى ایمان و یقین به گفته زند، هرچند كه نفسهاى عقل سرباز مىاز پذیرفتن راهنمایى

عقل داشته باشد. و آن گاه احوالى از نفس را كه مناسب با حكم خود و استنكافش از حكم 

كنند و باالخره انگیزد و آن احوال برانگیخته شده حكم واهمه را تأیید مىعقل باشد برمى

 یـن داشته باشد. نشیند، هر چند كه عقل نسبت به حكم خـودش یقحكم واهمه به كرسى مى

جا هست خوابیده باشید، از مثل این كه شما در منزلى تاریك كه جسدى مرده هم آن

نظر عقل شما یقین دارید كه مرده جسمى است جامد و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، لكن 

ورزد و صفت خوف را در شما قوه واهمه شما از پذیرفتن این حكم عقل شما استنكاف مى

 یزد. انگبرمى

شود و گاه هم شده كه طرف زهره شود كه از شدت ترس عقل زایل مىگاهى هم مى

 میرد. ترك شده و مى

پس معلوم شد، همیشه وجود خطورهاى نفسانى موهوم و منافى با عقاید یقینى 

شود و سكون و آرامش را منافاتى با ایمان و تصدیق ندارد، تنها مایه آزار و دردسر نفس مى

شـــود. گونه خطورها به جز از راه مشاهده و حس برطرف نمــىكند و اینلب مىاز نفس س

 انــد مشــاهــده اثـــرى دارد كــه علـم آن اثــر را نــــدارد. لـــذا گفتــه

خواهم ببینم اجزاء مردگان چگونه السالم تقاضا نكرد كه مىحضرت ابراهیم علیه

خواهم فعل تو را شوند، بلكه تقاضاى این را كرد كه مىمىزنده پذیرد و دوباره حیات را مى

تقاضا، تقاضاى امر محسوس نیست، هر چند كنى و این مىرا زنده ببینم كه چگونه مردگان 

اند، پذیرند مادى و محسوسرا مى كه حیاتاجزایىباشد، چون نمىاز محسوس هم كه منفك 

اب تقاضاى مشاهده فعل خدا است، كه امرى است طور كه گفتیم تقاضاى آن جنولكن همان
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  (1)الیقین كرده است. السالم درخواست حقنـامحســوس، پس در حقیقــت ابـراهیـم علیه

 .  305، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 عـوامل انحـراف عقـل 

 / بقـــره( 242)« َكذِلــَك یُبَیِّـُن اللّـهُ لَكـْم ایـاتِــِه لَعَلَُّكـْم تَْعِقلُــوَن!» 

كند و كورانى و شود كه، یكى یا چند قواى آدمى بر سایر قوا غلبه مىبسا مى

اندازد. مثالً درجه شهوتش از آن مقدارى كه باید باشد، تجاوز طوفانى در درون به راه مى

تواند حقیقت را درك كند، در نتیجه رود و چشم عقلش نمىكند و یا درجه خشمش باال مىمى

شود و انسان از مرز اعتدال به طرف اش باطل و یا ضعیف مىبه حق قواى درونىحكم 

 كند. وادى افراط یا تفریط سقوط مى

هاى شود كه، بر طبق مدارك باطل و شهادتآن وقت عقل آدمى نظیر آن قاضى مى

شود، كاذب و منحــرف و تحریف شده حكم كند. یعنى در حكمش از مرز حق منحرف مى

توانــد. چنین قاضى در عین این كه خیلى مراقــب است به باطل حكم نكنـد اما نمى هرچند كه

 در مسند قضا نشسته قاضى نیست. 

اش طغیان كرده، انسان عاقل هم در مواردى كه یك یا چند از غرایز و امیال درونى

ى كه تواند به حق حكم كند، بلكه هر حكمدر عین این كه هم انسان است و هم عاقل، نمى

ها،( حكم خود را عقل بداند، اما اطالق عقل به كند باطل است. ولو این كه )مانند معاویهمى

چنیــن عقلــى اطــالق به مسـامحــه اســت و عقــل واقعى نیست، براى این كه آدمى در 

  (1)چنین حالى از سالمت فطرت و سنـن صواب بیرون است. 

 .  59، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 

 شود؟چگونه انسان در عین داشتن زبان و گوش، كر و الل مى

 / انفال( 23!« )ُمْعِرُضوَن لَتََولَّْوا َو ُهْم للّاُ فیِهْم َخْیرا الَْسَمعَُهْم َو لَْو اَْسَمعَُهْم  َو لَْو َعِلمَ » 

خدای تعالی فرموده بدترین جنبندگانى كه از انواع حیوانات در روى زمین در 

كنند و این تعقل نكردنشان براى این هایى هستند كه تعقل نمىد، همین كر و اللانحركت

است، كه راهى به سوى تلقى حق و قبول آن ندارند، چون زبان و گوش ندارند، پس در 

 اند. حقیقت كـر و الل

فرماید: اگر به كرى و اللى كند و مىسپس خداى تعالى گرفتارى آنان را ذكر مى

كنند، و سخن كوتاه، شنوند و به كلمه حق تكلّم نمىدر نتیجه كلمه حق را نمىدچار شدند و 

اگر خداوند نعمت شنوایى و قبول را به كلى از ایشان سلب كرده است، براى این بود كه در 

داشت و داشتند، خداوند از آن خبر مىایشان خیرى سراغ نداشته و قطعا اگر خیرى مى

ایشــان ندید موفق به شنیدن و پذیرفتنشان نكرد و اگر با این  چــون چنیــن خیــرى را در

 شـــــد. داشت، از این نعمت استفـــاده نمـىحال نعمت شنوایى را به ایشــان ارزانــى مى
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اگر خداوند در ایشان خیرى » شود كه، مراد به خیر در جمله از این جا معلوم مى

سازد قبول حق و نقش بستن آن در دلش آماده مىاین است كه انسان را براى « سراغ داشت،

این اسمـاع « كرد،و اگر شنوا مى» شـود، مـراد به ایـن كه فـرمـود: چنین معلـوم مىو هم

 (1)روى تقـدیـرى است كه چنیـن آمـادگـى و استعـداد در دل مستقـر نشـده بـاشــد. 

 .  67، ص 17المیــــــزان ج  -1
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 اولفصل 

 

 علم در انسان
 

 

 

 مفهــــوم علــــم در زبــــان قـــــرآن 

 / روم( 56« )قاَل الَّذیَن اُوتُوا اْلِعْلَم َو ااْلیماَن...!َو »

طور كه خدا در كتابش خبر داده و كسانى كه علم و ایمان داده شدند، گویند همان»

اند و این همان آخرت و روز بود، طول مدت بین دنیا و آخرت را خوابیده

 « ن نداشتید!رستــاخیــز اســت، امـا شمـا در دنیـا به آن علم و ایما

یقیــن و  «اُوتُــوا اْلِعْلـــَم َو ااْلیمـــاَن،» در جملــــه « علــم و ایمــان»مـــــراد بـــه 

 التــــــزام بـــه مقتضــــاى یقیـــــن اســـت. 

خدا و آیات او و عبارت است از: یقین به « علم»و اصــوالً در زبــان قــرآن 

 (1)اى آن را دارد و خـود موهبتى است الهى! چه یقیــن اقتضبــه آنالتزام ى به معن« ایمان»

 .  17، ص 32المیــــــزان ج  -1

 

 

 علوم الهام شده به انسان و تشخیص فطرى او

ها عبـارت است انسان ادراكاتى دارد، كه جـز در دایـره عمـل ارزشـى نـدارد و آن

 شــود. انسـان و افعـالش میـانجـى مـىو این علــوم همیشــه بیـن « علـوم عملـى»از 

خداوند متعال این علوم را به انسان الهام كرده، تا این كه براى ورود در میدان كار 

و كـوشش و شـروع در تصــرف و تسخیـر جهـان هستـى مجهــز و مهیــا بــاشــد و خدا 

 بایست انجام یابد تمام كند. كارى را كه مى

ـذى اَْعطــى ُكـلَّ َشىْ »... خدایى كه آفرینش هرچیزى را بدو  -ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى الَـّ

 / طه(  50« )گاه هـدایتش نمـــود!داده و آن

َر فََهدى ـ آن كس كه آفرید و پرداخت و آن كس كه » اَلَّذى َخلََق فََسّوى . َو الَّذى قَدَّ

  / اعلى( 3و  2« )تقدیر كــرده و راهنمــایى فرمود!

هدایتى كه در این دو آیه به خدا نسبت داده شده، یك هدایت عمومى براى همه 

ها را به سوى كمال وجودشان راهنمایى شعور است كه، آنشعور و بىموجودات اعم از ذى

 فرموده و بـراى حفـظ و هستـى و بقاى وجود، به كار و فعالیت واداشته است. 

 ــرمــایــد: فدر خصــوص انســان مى

و سوگند به روان و آن كه آن  -َو نَْفٍس َو ما َسّویها. فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقویها  »

و  7« )را بپــرداخــت، پس بــزهكــارى و پــرهیــزكـاریش را بــه او الهــام كرد!
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 / شمس( 8

روردگار مفاد این آیه این است كه، كارهاى خوب و بد به الهام فطرى از طرف پ

فهمد كه چه كارى را براى انسان معلوم شده، یعنى انسانى كه داراى فطرت سلیم باشد، مى

 باید بكند و چه كارى نباید انجام دهد. 

                                   (1)نفس، حقیقت و واقعیتى ندارد ! از دائره كه بیرون  استعملى ها همان علوم این دانش

 .  165، ص 3المیــــــزان ج  -1

 

 

 شـروع علـم انسـان از لحظه تـولـد 

هـاتُِكـْم ال تَْعلَُمـوَن َشْیئـا َو َجعََل لَُكُم السَّْمَع َو » َو للّاُ اَْخـَرَجُكـْم ِمـْن بُُطـوِن اُمَّ

 / نحــل( 78« )االَْبصـاَر َو االَْفئِـــَدةَ...!

دانستیـد و شمـا را بـرونتـان آورد و چیـزى نمـىو خـدا از شكـم مـادرانتـان » 

 !« هــا داد شــایـد سپــاس داریــد... گـــوش و دیــدگـــان و دل

اشاره است، به تولد « خدا شما را از شكم مادرانتان بیرون آورد،» این كه فرمود: 

هاى مادرانتان متولد كرد، در حالى كه یعنى شما را از رحم« دانستید،چیزى نمى»و جمله 

شما از این معلـومـاتـى كـه بعــدا از طـریـق حـس و خیـال و عقل درك كردید، خـالى 

 بـودیـد. 

گویند: لوح نفس بشر در ابتداى كند كه مىظریه علماى نفس را تأیید مىاین آیه ن

 بندد .تكـونش از هر نقشـى خـالـى است و بعـدا خرده خرده چیـزهایى در آن نقش مى

» البتــه این دربــاره علم نفـس است به غیر خـودش، چون عرفا علم به خویشتن را 

آنى بر این، قول خداى تعالى است كه در آیات قبلى درباره گویند و دلیل قرنمى« یَْعلَُم َشْیئا،

چه این از « تا پس از دانایى هیچ نداند،» العمر برسد فرمود: كسى كه به حد ارذل

ضروریات است كه چنین كسى در چنین حالى به نفس خود عالم هست و هر چه پیرتر شود 

 شود. نسبت به خودش جاهل نمى

اند بر این كه علم حضورى یعنى علم آیه استدالل كردهبعضى از مفسرین به عموم 

انسـان به خـودش مـاننـد سـایـر علـوم یعنـى علـوم حصـولـى در ابتـداء پیدایش انسان نبوده 

گـوییـم كـه عمـوم آیـه شـریفـه منصرف و بعـدا در نفـس پیـدا شـده اسـت. ولى ما پـاسـخ مى

ست كه، شـاهـدش همـان آیه است كه قبــالً اشــاره هاى معمولى یعنى حصـولـى ابه علم

اشاره است به مبادى علم « ها داد،شما را گوش و دیدگان و دل» كــردیــم و این كه فرمود: 

كه خداى تعالى به انسان انعام كرده، چه مبدأ تمامى تصورات حواس ظاهرى است، كه 

حواس دیگر یعنى المسـه و ذائقــه و ها حس بــاصــره و حـس سـامعـه است. و آن عمده آن

  (1)رسنـــد و مبــدأ تصـــدیــق و فكـــر قلـــب اســت. شـامـه به اهمیت آن دو نمـى

 .  213، ص 24المیـــــــــــــــــــــــزان ج  -1
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 رابطـه علـم و هـدایـت و تعلیـم الهى 

 علـق(/  5!« )َعلََّم ااِلْنسـاَن ما لَْم یَْعلَْم » 

  «دانسـت!بشــر را چیـزهـایى یـاد داد كه نمـى» 

دهد و اما داند یاد مىمنظور آیه این نیست كه خداوند به بشر چیزهایى را كه نمى

چیزهایى هم هست كه خود دانسته احتیاجى به تعلیم الهى ندارد، زیرا بدیهى است كه علم هر 

اش عث كمال وجودى او بوده در زندگىچه باشد براى هدایت بشر به چیزهایى است كه با

هاى طبیعى چه را كه موجودات غیر زنده با انگیزشباشد و آناش مىبردارىمورد بهره

بــرد و در حقیقت رسند، موجودات زنده و از جمله بشر با نور علم بدان راه مىبدان مى

 علــم یكـى از مصــادیـق و افـراد هـدایت است. 

 ود مطلــق هــدایت و راهنمـایى را به خـود نسبت داده و فرموده:خداوند در كالم خ

ـذى اَْعطــى ُكـلَّ َشىْ »... خدایى كه آفرینش هرچیزى را بدو  -ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى الَـّ

 / طه(  50« )گاه هـدایتش نمـــود!داده و آن

 دهــد: در عبـــارت دیگــرى كـه نــوعـى هــدایــت بـا حـس و فكـر را نشــان مى

ْن یَْهدیُكْم فى ُظلُماِت اْلبَِّر َو اْلبَْحِر »  هاى خشكى آیا كسى كه شما را در تاریكى  -اَمَّ

 / نمل( 63« )كند...؟و دریا رهبرى مى

هر علمى هم كه بشر پیدا چون هر عملى هدایت است و هر هدایتى هم از خداست، 

هاى مــادرانتــان بیرون آورد در خــداونــد شمــا را از شكــم» كند با تعلیم الهى است ـ مى

 / نحل( 78!« )هــا قــرار داد هـا و دلدانستیـد و بـرایتـان گـوش و چشــمحالى كه هیـچ نمى

علوم نظرى انسانى  شود،تأمل در آیات شریفه قرآنى و در حال انسان معلوم مى

گیرد یعنى علم به خواص اشیاء و معارف عقلى كه به دنبال آن است، از حس سرچشمه مى

آموزد ـ )مانند برانگیختن كالغ جهت خاك و خداوند از راه خواص اشیاء خارجى به او مى

 كردن چیزى به انسـان!( 

مختلفى كه ها و برخوردهاى نظم جهان یك جور نظمى است كه بشر را با تماس

كنــد و بشـــر ها سوق داده كــاملش مىمیــان او و اجــزاء جهــان است، بــه طــرف دانش

اش الزم اســت، از آن چیــزهــایى را بـــراى رسیـــدن بــه اغــراض و مقــاصــد حیــاتــى

 كنــــد. نظــم صحیـــح كســـب مـى

كمال فكر و روح بشر است و اما علوم  ها همه مربوط به علوم نظرى بود، كهاین

َو نَْفٍس َو  »آیـد عملى بـه الهـام الهـى و بـدون وسـاطت حواس و یا عقل نظرى به دست مى

 / شمس(  8و  7« )ما َسّویها. فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقویها!

 علم به چیزهایى كه انجامش شایسته است و چیزهایى كه انجامش شایسته نیست بـه

 باشد .طـور الهـام كه همان انداختن در دل است، مى

الهى الهى و با هدایت آید، هدایت دست مىكه براى بشر بهبنابراین، تمام علومى

 (1)است. 

 .  161، ص 10المیــــــــزان ج  -1
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 درك واقعیت از طریق علـم 

 / نجم( 28« )الظَّنَّ َو اِنَّ الظَّنَّ ال یُْغنى ِمَن اْلَحّقِ َشْیئا!َو ما لَُهْم بِه ِمْن ِعْلٍم اِْن یَتَّبِعُوَن اِالَّ »

با این كه هیچ دلیل علمى بر گفته خود ندارند و جز خیال و گمان را دنبال »

كند و در تشخیص حــق جــاى كه خیال و گمان هم هیچ دردى را دوا نمىكنند، در حالىنمى

 « گیرد!علــم را نمى

 به معناى تصدیقى است، صددرصد كه مانع از تصدیق به ضدش باشد.« علم»كلمه 

به معناى تصدیق مثالً شصت درصد است، كه چهل درصد احتمال خالف « ظن»

 گویند. « وهم»آن نیز هست كه این چهل درصد و یا كمتر را 

 نـامنــد. « شـك و تـردیـد»احتمالى كه با احتمال مخــالفش پنجــاه پنجــاه بـاشد 

دانیم كه واقعیت هر چیزى هر چیز است و همه مى« واقعیت»به معناى « حق»ما ا

 شود. درك نمى« اعتقــاد مـانـع از نقیض = احتمال صددرصد»یعنـى « علـم»جــز بــه 

دهــد، است واقعیت چیــزى را نشــان نمى« وهم»یا « شك»یا « ظن»غیر علم كه 

 به آن اعتمـــاد كنــــد.« درك حقــایــق»ن در پس هیـچ مجــوزى نیســت، كــه انســا

چیزى را كه   -َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََك بِه ِعْلٌم » خـداى تعالى در آیه دیگر فرموده: 

 (1)/ اسراء( 36« )علم بدان ندارى پیـروى مكـن...!

 .  80، ص 37المیــــــزان ج  -1

 

 

 هاى اولیـه هـدایت و تعلیمـات انسان

 / مائده( 31.« )فَبَعََث للّاُ ُغــرابـا یَْبَحـُث فِـى االَْرِض ِلیُـِریَـهُ َكْیَف یُوارى َسْواَةَ اَخیِه... » 

كاویـد تا بدو نشان دهد، چگونه جسد برادر خدا زاغى را فرستاد، كه در زمین مى»

 .« را بپــوشـانـد... 

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

رساند دهد و مىبردارى از حواس نشان مىاى است، در قـرآن كـه حال بشر را در بهرهآیه

ها به آورد و سپس با تفّكر در آنكه انسـان خـواص چیـزهـا را به وسیله حس به دست مى

 رسد. اغراض و مقـاصد حیاتى خود مى

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

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

چنین پسر آدم گرچه نداند كه مدبّرى هست كه كار و فكر و تعلم او به دست آن مدبر هم

مال دانــش بــراى است، ولى در حقیقت خداست كه انسان را آفریده و او را به طرف ك

 (1)اهـــداف زنــدگیـش سـوق داده اســت. 

 .  162، ص 10المیــــــزان ج  -1
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 كــرانـى علـم و سهــم قلیـل انسان بى

 / اسراء( 85!« )َو مـــا اُوتیتُـــْم ِمـــَن اْلِعْلـــــِم اِالّ قَلیــــالً »...

 « اید!و از علم جز اندكى داده نشده»...

كـران كـه از آن دریـا ایـن آیـه داللـت دارد بـر ایـن كـه در عـالـم علمـى اسـت، بـى

 انــد. اى بــه آدمیـــان نـدادهجــز قطــره

 شود. حقیقت امر این است كه حقیقت علـم جــز در نزد خــداونــد سبحان یافت نمى

كند به چیزى از و احاطه پیدا نمى -ما شاَء ٍء ِمْن ِعْلِمِه ااِلّ بِ َو ال یُحیُطوَن بَِشىْ »...

!« علم خــداونــد، مگــر به همان مقــدارى كه مشیت او تعلــق گـرفتـه بــاشـد... 

 / بقــره( 255)

اش از آن خداست و اگر انسان به كند، بر این كه علم تمامىاین آیه نیز داللت مى

 ـه مشیــت و خــواست خــداونــد اسـت . كنـــد بچیــزى علــم و احــاطــه پیـــدا مى

 اند اش ندادهطبــع آدمى جهل و نادانى است و از علم جز مقدار محــدودى روزى

هاى آن و ما آن را جز به مقدار هیچ چیزى نیست، مگر این كه نزد ماست خزینه»

 / حجر(  21!« )كنیم محدود و معلـوم نازل نمى

و علــم تنها به مقدار قدرتى كه از جهت اسباب و متعلقات دارد، واقع را براى 

 كند نه بیشتــر. صاحبش كشف مى

شود، تنها عكسى چه از یك موجود در چشم یك بیننده منعكس مىواضح است كه آن

است از آن نه واقع و حقیقت آن، زیرا واقع و حقیقت آن امرى است، كه به جمیع اجزاء 

اند و د در خارج و جمیع اجزایى كه قبل از آن موجود به لباس هستى درآمده بودهموجو

 چنین مــوجــوداتى كه همزمان با آن مـوجـودند، ارتبـاط و بستگى دارد.هم

آدمــى را از مـوهبـت فكـر و نـور خـرد جـز انـدكـى نـاچیـز مـاننـد، چراغ مـوشى 

 انــد!را روشــــن ســاختـــه ارزانــى نــداشتــهكــه مسیــر كــوتــاه زنـــدگیــش 

هــایـى كــه جــز او تنها خداوند واحد قهار است، كه نزد اوست كلیدهاى غیــب

  (1)« دانیـــد!دانـــد و شمـــا نمىخـــدا مـى»كســى را از آن علـم و اطـــالعـى نیســـت: 

 .  18، ص 12المیـــــــــــــــزان ج  -1

 

 
 

 چگـونگـى علم انسان به خـدا 

 / اعــــــراف( 143« )قاَل لَْن تَرانى...!»...

 « گفــــت هــــرگــــز مــــرا نخـــواهــــى دیــــد...!»...

هیــچ مـوجـودى از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خداى تعالى 

 نیست، نه درخارج و نه در ذهن. 

اى است كه در و فرض كنیم وجودش نظیر وجود رابطههر موجودى كه ما تصّور 

چنان كه رابطه میان عدد چهار و جفت برقرار است. هم« عدد چهار جفت است،»جمله 

طور هیچ موجودى میان آن دو به هیچ وجهى از وجوه مستقل از آن دو طرف نیست، همین

لم مخلوق دیگرى به چیزى مستقل از آفریدگار خود نخواهد بود، بنابراین اگر علم ما و یا ع
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تعلق بگیرد، در همان حال به آفریدگار آن چیز تعلق گرفته است. چون آن چیز هم در خارج 

و هم در ذهن ما همراه با آفریدگارش است، چه اگر وجودش متّكى به وجود آفریدگارش 

ه معلــومى نباشد خواه و نــاخــواه بــایــد مستقــل از او باشد. پس هیچ عــالمــى پــى ب

بــرد، مگــر این كه قبــل از پى بردن به آن معلوم به وجــود آفــریـدگار آن معلوم پـى نمى

 بـــرده است. 

ما هر چیزى را كه بفهمیم و به هر چیزى كه علم پیدا كنیم، نخست علم ما به خالق 

ست خودش عالم چنان كه خالق آن چیز نخآن چیز تعلق گرفته و در ثانى به خود آن چیز، هم

 ایم. بوده كه به طفیل علم او ما نیز عالم شده

ٍء ِمْن ِعْلِمِه ااِلّ َو ال یُحیُطوَن بَِشىْ » با در نظر گرفتن این مطلب در آیه شریفه 

كند به چیزى از علم خداوند مگر به همان مقدارى كه مشیت او و احاطه پیدا نمى -بِماشاَء 

السالم كه چنین در كــــالم امیــرالمـؤمنیــن علیهبقـــره( و هم / 255) «تعلق گرفته بــاشـــد،

قَْبلَه ـ من هیچ چیز ندیدم مگر آن كه قبل از دیدن   ما َرأَْیُت َشْیئا ااِلّ َو َرأَْیُت للّا »  فــرمــود:

  (1)دقــت بفرمایید.  «آن، آفــریــدگار آن را دیــدم!

 .  127، ص 16المیــــــزان ج  -1

 

 دستــرسـى علـــم انســانى بــه غیــب 

 انعام( /59« )َو ِعْندَهُ َمفاتُِح اْلغَْیِب ال یَْعلَُمهآ اِالّ ُهَو...!» 

داند هر چه ها را مگر خودش و مىداند آنهاى غیب و نمىو نزد خداست خزینه» 

رگى از درختان مگر این كه از افتادنش افتد برا كه در بیابان و دریاست و نمى

هــاى زمیــن و نیســت هیـچ تــرى و اى در تــاریكــىباخبر است و نیست دانــه

 « خشكــى مگـر این كه در كتــاب مبین خداست!

كند، از این جهت كه كسى را جز آیه فوق علم غیب را منحصر در خداى تعالى مى

، یا براى این كه جز او كسى آگهى به كلیدهاى غیب هاى غیب آگهى نیستخدا به خزینه

ها و یا به گشودن درهاى كند، كه كسى جز خدا به آن خزینهموضوع را افاده مىندارد و این

 آن و تصـرف در آن دسترسى ندارد. 

دهد، االّ این كه ذیل صدر آیه گر چه از انحصار علم غیب به خداى تعالى خبر مى

م غیب نیست، بلكه از شمول علم او به هر چیز چه غیب و چه شهود آن منحصر در بیان عل

فرماید: خداوند به هر تر و خشكى آگهى دارد، عالوه بر این، دهد، براى این كه مىخبر مى

هاى هایى است كه در خزینهها را متعرض نشده، بلكه تنها متعرض غیبصدر آیه همه غیب

ٍء ااِلّ ِعْنَدنا َو اِْن ِمْن َشىْ » چنان كه آیه دارد، همهاى ابهام قرار دربسته و در پس پرده

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم، هاست، براى این متعرض این چنین غیبت/ حجر(  21« )َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

هاى محسوسى كه هر چیزى را هاى غیب را عبارت دانسته از امورى كه مقیاسكه خزینه

تواند آن را تحدید كند و بدون شك این هاى معهود نمىن نداشته، اندازهسنجد، احاطه به آمى

اند و مادامى كه از پایان و از اندازه و حدّ بیروناند كه بىها از این جهت مكنونچنین غیب

اند و آن عالم به عالم شهود و منزلى كه در آن هر چیزى محدود و مقدر است نازل نشده

د مقدر و مخدوش موجود نگشته به شهادت این آیه نزد خالصه مادامى كه به وجو

اند در عین حال علم ما كه تنها امور محــدود و مقــدر را تعالى داراى نوعى ثبوتخداى
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 هـا عــاجز است. كنــد، از درك آندرك مى

پس امورى كه در این عالم و در چهار دیوارى زمان قرار دارند، قبل از این كه 

هاى غیب او داراى نوعى ثبوت مبهم و د خدا ثابت بوده و در خزینهموجود شوند نز

 ها احاطه پیدا كنیم. اند، اگر چه ما نتوانیم به كیفیت ثبوت آنغیرمقدّر بوده

ممكن هم هست چیزهاى دیگرى نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد، كه از جنس 

هاى غیب خدا مشتمل است بر دو نهموجودات زمانى نبوده باشند، بنابرایــن باید گفت خزی

 نوع غیب: 

 اند، هـایى كه پــابـه عرصه شهود هم گذاشتهیكــى غیــب -

ها را غیب مطلـق اند و ما آنهایى كه از مرحلـه شهادت خارجدومــى غیب -

 نـامیم.مى

اند در هایى هم كه پا به عرصه وجود و شهود و عالم حدّ و قدر نهادهالبته آن غیب

گردند اند، باز به غیب مطلق برمىاى كه به خود گرفتهحقیقت و صرف نظر از حدّ و اندازه

گوییم با حفظ حد و قدرى است كه دارند ها شهود مىاند و اگر به آنو باز همان غیب مطلق

تعلق علم ما قرار گیرند، پس این موجودات هم وقتى شهوداند كه متعلق علم ما توانند مو مى

 قرار گیرند وگرنه غیب خواهند بود. 

اند، غیب البته جا دارد كه موجودات عالم را در موقعى كه متعلق علم ما قرارنگرفته

طور غیب بودن وصفى است نسبى، كه برحسب اختالف نسبى بنامیم، براى این كه این

شود. مثالً موجودى كه در خانه و محسوس براى ماست نسبت به كسى ها مختلف مىنسبت

ها براى چنین نور و رنگكه بیرون خانه است غیب است، ولكن براى ما غیب نیست و هم

هایى را كه است. روى این حساب غیبحاسه شنوایى غیبحاسه بینایى شهود و براى

هاى نسبى است، براى این كه همه از نوع همین غیب تعالى در آیه فوق ذكر كردهخداى

  (1)تعلق علم ما به آن محال نیست. كهاستامورمحدود و مقدرىكه درآیه ذكرشدهچهآن

 .  197، ص 13المیــــــزان ج  -1

 

 

 علـم بـه حـوادث و موضـوع تكلیـف انسـان 

 احقـاف(/  9« )َو ما اَْدرى مایُْفعَُل بى َو ال بُِكْم...!»...

 !« كننـد... خبـر نــدارم، كـه بــا مـن و با شمـا چـه معـاملـه مى»...

السالم چنین بوده، كه در طول دهد سیره اهل بیت علیهمتا آن جا كه تاریخ نشان مى

رفتند، از راه اند و به سوى هر مقصدى مىكردهزندگى خود مانند سایر مردم زندگى مى

رفتند و عینا مانند سایر مردم گاهى به هدف خود باب ظاهرى مىمعمولى و با توسل به اس

داشتند، باید در هر رسیدند و اگر این حضرات علم به غیب مىرسیدند و گاهى نمىمى

مسیرى به مقصد خود برسند و ابدا تیرشان به سنگ نخورد، چون شخص عاقل وقتى براى 

یكى قطعى و یكى راه خطا و هرگز آن بیند، رسیدن به هدف خود، دو راه پیش روى خود مى

رود كه یقین دارد به هدفش رود بلكه راه دیگر را مىداند، خطاست نمىراهى را كه مى

 رساند. مى
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هایى را طى بینیم این حضرات چنین نبودند و در زندگى راهدر حالى كه مى

د بگوییم: عالما و داشتند بایگشت و اگر علم به غیب مىكردند كه به مصائبى منتهى مىمى

آله و  علیههللاافكندند. مثالً در روز جنگ احد، رسول خدا صلىاى مىعامدا خود را به مهلكه

السالم خودش عالما و عامدا در چه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد و یا على علیهآن

ا خود را السالم عمــدچنین حسین علیهمعرض تــرور مرادى ملعون قرار گرفــت و هم

 گرفتــار مهلكـه كربال ساخت و ... !

در این اشكال بین علوم عادى و علوم غیرعادى خلط شده و علم غیب علمى است 

 ترین اثرى در مجراى حوادث خارجى ندارد. غیرعادى، كه كم

چنین به علل و شرایط طور كه مربوط به اراده ماست، همافعال اختیارى ما همان

نى و مكانى نیز بستگى دارد، كه اگر آن علل و شرایط هم با خواست ما دیگرى مادى و زما

وقت علّت پیدایش و صدور آن عمل از ما آهنگى بكند، آنجمع بشود و با آن مساعدت و هم

شــود، كه صــدور معلــول به دنبــالش واجــب و ضرورى اسـت، بـراى علّتى تــامــه مى

 اش محال است. كه تخلّف معلول از علت تامهاین

كند، چه علم داشته باشد و چه نداشته الوجود نمىعلم امام، حادثه علیه خود را ممكن

باشد. این حادثه حادث شدنى بود و حاال كه علم دارد این علم تكلیفى براى آن جناب ایجاد 

ه سازد، كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن بكند و او را محكوم به این حكم نمىنمى

ها( است، نــه علــم مسجد خوددارى كند. چــون این علــم، علــم بــه غیب )یعنى شدنى

  (1)آور بــاشــد. عــــادى كــه تــا تكلیــف

 .  314، ص 35المیـــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 هاى غیـرمـؤمـن محــدودیت رسـائى علـم در انسان

 نجم(/30« )اْلِعْلِم...!ذِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن » 

 !« این است، مقدار رسائى علم آنان... » 

رود تا به آن برسد و علم مشركین در مسیر خود به دنیا علم به سوى معلوم مى

 رود.جا به طــرف آخــرت نمىماند و دیگــر از آنجا از حركت بازمىرسد و همانمى

ا دنیــا هدف نهایى اراده و طلب آنان الزمــه ایــن توقــف علــم، آن است كه تنهــ

بندند و جــز به جا پیش بــرود و دیگــر دل به غیر دنیا نمىباشد و توسن هّمت آنان تا همـان

 (1)ســوى آن روى نیـاورند. 

 .  82، ص 37المیــــــزان ج  -1
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 دومفصل 

 

 علم حضورى، علم ضرورى و علم یقین
 

 

 
 

 علم حضورى، بدون نیاز به فكر و حواس 

 اعراف(/143« )قـاَل لَـْن تَـرانــى...!»...

 « گفت: مرا هرگز نخواهى دید...!»...

شود و آن  ها مىدر میان معلومات ما معلوماتى است كه اطالق رؤیت بر آن

 معلـومـات به علم حضورى ماست. 

بینم كه فالن چیز را دوست و منم، مىبینم كه من خود را مى»گویم: مثــالً مــن مى

 « دارم!فــالن چیــز را دشمــن مــى

یابم و آن را بــدون ها ایــن است كــه مــن ذات خــود را چنین مىمعنــاى این دیــدن

 این كــه چیــزى بین مـن و آن حایل باشد چنین یافتم .

ها از این باب است كه ك آناند و نه به فكر، بلكه دراین امور نه به حواس محسوس

ها احتیاجى به استعمال فكر و یا حواس ندارد، مقصود براى ذات انسان حاضراند و درك آن

یابم، نه این كه از چیز دیگر پى این است كه حقیقت و واقعیت این امور را در نفس خود مى

 كنم. ها استدالل مىها برده و به وجود آنبه وجود آن

ـن گــونــه معلــومــات بــه رؤیت تعبیرى است شایع، هر جا كه خداى تعبیــر از ایـ

جا خصــوصیــاتى ذكر كرده كه از آن تعالى گفتگو از دیده شدنش كرده در همــان

فهمیــم مراد از دیــده شــدن خــداى تعــالى همین قســم از علمى اســت كــه خصوصیات مى

 نامیم. مى« رؤیـتدیــدن و »خــود مــا هــم آن را 

ٍء َشهیٌد . ااَل اِنَُّهْم فى ِمْریٍَة ِمْن ِلقاِء اََو لَْم یَْكِف بَِربَِّك اَنَّهُ َعلى ُكّلِ َشىْ »...در آیه 

كه یكى از آیات مثبته رؤیت است. قبل  / فّصلت( 54/  53« )ٍء ُمحیٌط!َربِِّهْم ااَل اِنَّهُ ِبُكّلِ َشىْ 

كرده كه خدا نزد هر چیزى حاضر و مشهود است و حضورش  از اثبات رؤیت نخست اثبات

به چیزى و یا به جهتى معین و به مكانى مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چیزى 

طورى كه اگر به فرض محال كسى بتواند او شاهد و حاضر و بر هر چیزى محیط است. به

اهر هر چیز و در باطن آن تواند او رادر وجدان خودش و در نفس خود و در ظرا ببیند مى

 ببیند، این است معناى دیدن خدا و لقاء او نه دیدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با 

 بندد. روبرو شدن حسى و جسمانى و متعیّن بودن مكان و زمان دو طرف صورت نمى

ْن َربِِّهْم یَْوَمئِـٍذ َكالّ بَْل راَن َعلى قُلُوبِِهْم مـا كانُوا یَْكِسبُوَن. َكالّ اِنَُّهْم عَ »آیه 

كردند زنگار قلوبشان شده، اصالً آن روز از قرب به اصالً اعمالى كه مى -لََمْحُجوبُوَن 

داللت دارد بر این كه آن مانعى كه میان مردم  / مطففین( 15و  14« )پروردگارش دوراند!

هاست كه روى گىاند. این تیرو خدا حایل شده، همانا تیرگى گناهانى است كه مرتكب شده

گذارد كه به مشاهده پروردگار خود تشـرف یـابنـد. هایشان ـ را پوشانده و نمىها ـ جاندل



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 42

ها. بیننـــد نــه چشـــمهــا خـــــداى را مىشـود اگــر گنـاهـان نبــاشــد جــانپـس معلـوم مـى
(1)  

 .  82، ص 16المیـــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 معناى رؤیت خدا و علم ضرورى 

 اعراف(/143« )قـاَل لَـْن تَـرانــى...!»...

 « گفت: مرا هرگز نخواهى دید...!»...

معناى رؤیت خدا در آیه فوق و در آیات زیر و آیات بسیار دیگرى كه رؤیت خدا و 

 كننـد چیست ؟لقاء او را اثبات مى

 «نگرد!مىپروردگار خویش سوى  است و بهروز شاداب ها آن چهرهبعضى »

 قیامت(/23و22) 

 / نجـــــم( 11« )چـه را بــدیـد تكـذیــــب نكــــــرد!و قلـب وى آن» 

 / عنكبوت( 5« )هر كه امید دارد بـه پیشگـاه خدا رود وعـده خدا آمدنى است!»

/  10« )هــا از رفتن به پیشگــاه پروردگارشـان به شك اندرند...!بدانید كه آن»

 سجده(

هر كه امید دارد به پیشگــاه پـروردگــار خـویش رود باید عمل شایسته كند و »

 / كهف(  110« )هیچ كس را در عبـــــادت پـــروردگـــار شــــریــــك نكنــــد!

 كنند مانند: آیـا بین این آیات و آیاتى كه صـریحا امكان رویت را نفى مى

 «لَْن تَرانى...!»...

 / انعـام( 103« )تُـــْدِرُكـهُ االَْبصاُر َو ُهـَو یُـْدِرُك االَْبصاَر...!ال »

كنید؟ و به چه بیانى منافات بین این دو دسته از آیات را چگــونــه جمــع مى

 سازید؟ برطرف مى

ترین مراحل علم ترین و روشنجواب ایــن اســت كــه: مراد به این رؤیت قطعى

 بــه رؤیــت بــراى مبــالغــه در روشنــى و قطعیــت آن اســت.  است و تعبیــــر آن

 ؟نامیم چیسترا علم ضرورى مىآن  علم كهچیزى كه هست باید دانست، حقیقت این

شود. مثالً ما به علم ضرورى چون از هر علم ضرورى به رؤیت تعبیر نمى

به صرف داشتن این علم دانیم كه شهرى به نام لندن وجود دارد، ولكن صحیح نیست مى

قدر براى من آن»اگر هم بخواهیم مبالغه كنیم، باید بگوییم: « ایم!ما لندن را دیده»بگوئیم: 

نه این « ام!قدر زیاد است كه تو گویى من آن را دیدهروشن است و یقین من به وجود آن آن

 «ام!من آن را دیده»كه بگوئیم: 

یك نصف عدد دو »بدیهیات اولیه از قبیل  تر علم ضرورى بهمثال روشناز این 

چه این بدیهیات به خاطر كلیتى كه دارند، محسوس و مادّى نیستند و چون محسوس « است!

  (1)ها را رؤیت بنامیم .ها بكنیم، ولكن صحیح نیست آناطالق علـم بر آنتوانیم نیستند مى

 .  81، ص 16المیزان ج  -1
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 رؤیــت و لقـاء للّا 

 / قیــامـت( 23و  22!« )ُوُجوهٌ یَْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ. اِلى َربِّها ناِظَرةٌ » 

هــا آن روز شــاداب است و ســوى پــروردگــار خــویـش بعضــى چهــره» 

 « نگـــران اســت!

شود، علمى كه از آن به رؤیت و لقاء تعبیر از كالم مجید خداى تعالى استفاده مى

 دهــد.بــــراى صــالحین از بنـدگـانش آن هم در روز قیـامـت دســت مىشده تنهــــا 

قیامت ظرف و مكان چنین تشرفى است، نه دنیا كه آدمى در آن مشغول و پابند به 

سره در پى تحصیل حوائج طبیعى خویشتن است. دنیا محــل پــروریــدن تــن خویش و یك

دست آوردن علــم ضــرورى بــه آیــات اوست و تا بـهسلــوك و پیمــودن راه لقــاِء خــدا و 

 شود! به عــالــم دیگر منتقل نشود به مالقات پروردگارش نائل نمى

در این معنا آیات بسیارى است كه داللت دارند بر این كه مرجع و بازگشت و 

 منتهاى همه به سوى اوست و همه در تالش رسیدن به اویند:

اى انسان تو در راه  -اُن اِنََّك كاِدٌح اِلى َربَِّك َكـْدحــا فَُمـالقیِه یا اَیَُّها ااِلْنس» 

 / انشقاق(  6« )كنى و نتیجه آن را خواهى دید!پروردگارت كوشش بسیار مى

این است آن علم ضرورى مخصوصى كه خداى تعالى آن را درباره خود اثبات 

اال این تعبیر به نحو حقیقت است یا نموده و از آن به رؤیت و لقاء تعبیر فرموده است، ح

مجاز، بحث از آن خیلى داراى اهمیت و مورد احتیاج ما نیست، هر چه هست، باشد، اما 

دانیم كه به شهادت قرائنى كه ذكر كردیم، مقصود از رؤیت آن علم ضرورى قدر مىاین

شــود معینه مىبرده مخصوص است. حال اگر این تعبیر به نحو حقیقت باشد، قهرا قرائن نام

 هاى صارفه خواهد بود. برده قرینهو اگــر به نحــو مجــاز باشد قــرائن نام

اى كه قابل توجه است، این است كه قرآن كریم اولین كتابى است كه از روى نكته

ترین بیانى این راز را آشكار ساخته است. چون سابقهبردارى نموده و به بىاین حقیقت پرده

شــود و اصــالً در پى هاى آسمــانى قبل از قرآن اثـرى از این راز دیـده نمىدر كتـاب

گونه اى هم كه در پیرامون ایناند، كتــب فــالسفــهاثبــات این قســم علــم به خــدا برنیــامــده

كنند، از این نكته و این حقیقت خالى است، چه در نــزد فــالسفـه علـم مسایل صحبت مى

 ورى منحصـر اســت بـه علـم هـر چیــزى بــه خــــودش. حضــ

اش در تنـقیـح معارف الهى بر بشر این منـتـى است كه اسالم و كتاب آسمانى

 (1)دارد.

 .  85، ص 16المیــــــزان ج  -1

 

 مـوعـد دیـدار و زمـان دسترسى به علم ضرورى 

 اعراف(/143« )تَرانى...! قاَل َرّبِ اَِرنى اَْنُظْر اِلَْیَك قاَل لَنْ »...

گفت: پـروردگـارا خـــودت را بـه مـن بنمـا كه تـرا بنگـرم!  گفت: هرگز مرا »...

نخواهى دید، ولى به این كوه بنگر اگر به جاى خویش برقرار ماند، شـایـد مـرا 

 « توانى دید!

السالم از پروردگار متعال درخواست كرده، كه او را علم در جمله فوق، موسى علیه
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تعالى قبالً به او علم نظرى ـ ضرورى به مقام پروردگارش ارزانى بدارد، چون خداى

بردن از آیات و موجودات او به خود او ـ را ارزانى داشته بود و از این هم بیشتر و پى

و تكلّم كه همان علم به خدا از طریق سمع است، برگزیده بود. باالتر او را براى رسالت 

خواست از طریق رؤیت كه همان كمال علم ضرورى است، نیز علم به او پیدا كند موسى مى

 و خداوند بهترین مایه امید است! 

و قهـرا وقتـى مسئلـه رؤیـت خـدا بـه آن معنـا كـه گفتـه شـد در چنــد جـاى قـرآن 

راجـع بـه دنیـا  «لَـْن تَـرانـى!» قیـامـت اثبـات شـد نفـى ابـدى آن در جملـه بـراى روز 

شـود كـه ـ مـادامـى كـه انسـان در قیـد حیـات دنیـوى و بـه خـواهـد بـود و معنـایـش ایـن مى

حكـم اجبـار سـرگـرم اداره جسـم و تـن خـویـش و بـرآوردن حـوائـج ضـرورى آن اسـت، 

طور كلّـى و به تمـام معنـاى شـود، تـا آن كـه بـهچنیـن تشـریفـى مشـرف نمـى هـرگـز بـا

كلمـه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد، یعنى بمیرد و تو اى موسى هرگز توانایى 

دیدن مـن و علم ضـرورى مـن را در دنیـا نـدارى، مگر این كه بمیرى و به مالقات من آئى. 

 كنى نسبت به من خواهى یافت. لم ضرورى را كه درخواست مىآن وقت است كه آن ع

 .  86، ص 16المیــــــزان ج  -1

 احـاطه و نزدیكى خدا به انسان 

َو نَْحُن اَْقَرُب اِلَْیِه ِمْن َحْبِل َو لَقَْد َخلَْقنَا ااِلْنساَن َو نَْعلَُم ما تَُوْسِوُس بِه نَْفُسهُ »

 / ق( 16« )اْلــَوریـِد!

كند و ما از دانیــم چــه چیزهایى را دلش وسوسه مىنسان را آفریدیم و مىما ا»

 « تــریـم!رگ گـــردن بــه او نــزدیــك

پذیرد و وضع جدید مراد به خلقت انسان وجود تدریجى اوست كه الیزال تحول مى

گذشته  گیرد، نه تنها تكوین در اول خلقتش، هر چند كه تعبیر در آیه تعبیر بهبه خود مى

« چنین هر مخلوق دیگر كه حظى از بقا دارد،و هم» جایى كه انسان است ولى از آن

چنین در بقاء خود وجود آمدنش محتاج پروردگار خویش است، همطور كه در ابتداء بههمان

 نیز محتاج به عطاى اوست. 

ما  معناى خطور افكار زشت در دل است. معناى آیه این است كهبه« وسوسه»كلمه 

اش آگــاهیـم ایم و ما همواره تا هستى او باقى است از خــاطــرات قلبــىانسان را خلق كرده

 تــریــم!و همــواره از رگ قلبــش بــه او نــزدیــك

فهماند، خداى تعالى قادر به خلقت انسان آیه مورد بحث در سیاقى قرار دارد كه مى

 سطه، یا با وساطت فرشتگان حفیظ و نویسنده. است و عالم به وضع او، حال یا بدون وا

چه را كه نفسش به او وسوسه دانیــم آنمى -َو نَْعلَُم ما تَُوْســِوُس ِبه نَْفُسهُ »...

ترین نوع علم را ذكر كرد، كه عبارت است از در این جمله خفى / ق( 16« )كنــد،مى

عالى همه چیز را فراگرفته است، حضور نفسانى خفى، تا اشاره كند به این كه علم خداى ت

اى اش را و آن وسوسهگویا فرموده: ما ظــاهــر و بــاطــن انسان را و حتى خاطرات قلبى

 دانیم . را كه در امر معاد دارد، مى

اگر وسوسه را به نفس آدمى نسبت داده نه به شیطان براى این بوده كه سخن پیرامون علم 

چه در  آنحتى به »خواست بفرماید: وال آدمى است و مىاش به احخداى سبحان و احاطه

 « است!گذرد آگاهزوایاى دلش مى
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 « َو نَْحــُن اَْقــَرُب اِلَْیــِه ِمــْن َحْبــِل اْلــَوریـِد!» 

به معنــاى رگــى اســت، كــه )از قلــب جــدا شــده،( و در تمــامى « َوریــد»كلمــه 

 و خـون در آن جریان دارد. شــود بــدن منتشـر مى

معنــاى جملــه ایــن اســت، كــه مــا بــه انســان از رگ وریــدش كه در تمــامى 

وقت چگونه به او و بـه تریم، آناعضــاء او دویــده و در داخــل هیكلــش جا گــرفتـه نزدیك

 گـــذرد آگــاه نیستیـم ؟چــه در دل او مــىآن

كس فهم ادا كرده باشد وگرنه د مقصود را با عبارتى ساده و همهخواهاین جمله مى

تر از آن است. تر و بزرگتر از این و خداى سبحان بزرگمسئله نزدیكى خدا به انسان مهم

براى این كه خداى تعالى بین نفس آدمى و خود نفس و بین نفس آدمى و آثار و افعالش 

د و حتى از خود انسان به انسان  واسطه است، پس خدا از هر جهتى كه فرض شو

تــر اســت و چــون این معنــا معنــاى دقیقــى است كــه تصّورش براى فهم بیشتر نــزدیــك

مردم دشوار است، لــذا خــداى تعالى به اصطالح دست كم را گرفته كه همه بفهمند. یا در 

خدا بین انسان و قلبـش واسطـه » جاى دیگر قــریـب به این معنــا را آورده و فرموده است: 

  (1)«و حائل است!

 .  233، ص 36المیــــــــــــزان ج  -1

 

 

 هاى حصول اطمینان علمى راه

 / حجــرات( 6« )یا اَیَُّهـا الَّذیَن اَمنُوا اِْن جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَیَّنُوا...!»

ایــد، اگـر فــاسقــى خبــرى مهم برایتان آورد تحقیق اى كسانى كه ایمان آورده»

گنــاه حملــه كنید و بعــدا كه اطــالع یافتید از كنیــد تــا مبادا ندانسته به قومى بى

 « كـــرده خــود پشیمــان شــویــد!

ى امضاء كرده خداى سبحان در این آیه اصل عمل به خبر را كه اصلى است، عقالئ

شنوند به آن است. چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است كه وقتى خبرى را مى

عمل كنند. چیزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقیق كنید و 

 این در حقیقت نهى از عمل به خبر فاسق است. 

ــریق زندگیش را بر این حیــات آدمــى حیــاتــى اســت علمــى و انســان سلــوك ط

بیند، به همان عمل كند، حــال چه خیر باشد چه چه به چشم خود مىاساس بنا نهاده كه آن

چه مربوط و متعلق به زندگى اوست منحصر در اش و آنشر، ولى چون مایحتـاج زنـدگـى

ب است، ها از حیطه دید و علم او غایهاى خودش نیست، بلكه بیشتر آنها و شنیدنىدیدنى

شود كه بقیه حوایج خود را كه گفتیم، از حیطه علم او غایب است از راه علـم ناگزیر مى

دیگـران تكمیـل و تتمیم كند، علمى كه دیگران با مشاهده و یا با گوش خــود به دست 

 انــد، و این همــان خبـر اسـت. آورده

دهم و با مضمون آن تا حدّى اعتماد به خبر بدین معناست كه عمالً ترتیب اثر به آن ب

ام. این همان طورى كه گفتیم الزمه معامله بكنم كه خودم از راه مشاهده به دست آورده

 زندگى اجتماعى انسان است و احتیاج ابتدایى اوست. 

دهند متواتر باشد، یعنى از بسیارى آورندگان آن براى حال اگر خبرى كه به ما مى
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هاى قطعى ر به این حد از كثرت نیست حداقل همراه با قرینهانسان یقین آور باشد و یا اگ

باشد كه انسان نسبت به صدق مضمــون آن یقین پیدا كند، چنین خبرى حجت و معتبر اسـت 

 تواند مــا را مـؤاخـذه كند حتى اگر واقعا اشتباه بوده باشـد.()و هیچ مرجعى نمى

هایى قطعــى نیز نبود، به اصطالح رینــهاما اگر خبر متواتر نبــود و همــراه بــا قــ

علمــى خبــر واحــد بــود، چنیــن خبرى در نظر عقالء وقتى معتبر است، كه حداقل وثوق 

آور باشد مانند خبر متخصص فن و یا و اطمینان را بیاورد. یعنى برحسب نوع خبر وثوق

كنند  یا به علم عمل مىآور باشد. دلیلش این است كه عقالخبر به حسب شخص گوینده وثوق

و یــا بــه چیـــزى كـــه اگــر علــم حقیقــى نیســت علــم عادى هست و آن عبــارت اســت 

  (1)از مّظنـــه و اطمینـان. 
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 علم حقیقى یا حق یقین 

 / واقعــه( 95« )اْلیَقیـِن!اِنَّ هـــذا لَُهـَو َحــقُ » 

 « درستـــــى كـــه ایــن همــــان حــــق یقیـــن اســت!بـــه » 

به معناى علم است اما نه تنها علم، بلكه علم به چیزى از آن جهت كه « حق»كلمه 

علم با خارج و واقعیّت مطابق است. )پس هر علمى حق نیست، آن علمى حق است كه 

 «(یك نصف دوتاست.»علـم به این كه معلوم آن بـا واقعیّـت خـارجـى مطـابـق بـاشـد، مـاننـد 

عبارت است، از علمى كه در آن نقطه ابهام و تردیدى نباشد. )چه بسا « یقیــن»

كنند، ولكن با مختصر تشكیك و وسوسه لوح به چیزى علم پیدا مىشود افرادى سادهمى

 الیقین نیست.(ها را مبدّل به شك و تردید كرد. چنین علمى علمتوان علم آنمى

گانه معنــاى آیــه ایــن اســت، كــه ایــن بیــانى كه مــا )دربــاره حــال طوائف سه

مردم در آیات قبل،( كردیم، حقّى است كه هیچ نقطه ابهام و تــردیدى در آن نیـست و عــلمى 

 (1)توان آن را مبدّل به شـك و تردید كرد. است كه با هیچ دلیل و بیانى نمى

 .  289، ص 37 المیـــزان ج -1

 

 علـم یقین و عیـن یقین 

خــداى تعــالــى در كــالم مجیــد خود، یك قسم دیگر از رؤیت را اثبات كرده كه در 

آن رؤیــت حــاجتـى به عضــو بینــایى نیســت و آن رؤیتى است كه در آیه شریفه زیــر 

 ذكــر شـده است: 

بس كنید كه  -. لَتََرُونَّ اْلَجحیَم . ثُمَّ لَتََرُونَّها َعْیَن اْلیَقیِن  َكالّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَقینِ » 

كردید. قسم كه جهنم را خواهید دانستیــد بسیــارنمایى نمىاگــر بــه علــم یقیــن مى

 / تكاثر(  7 - 5« )گاه جهنــم را به دیـده یقیــن خـواهیـد دیـد!دید آن

 -یَم َملَُكوَت السَّمواِت َو االَْرِض َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنیَن َو َكذِلَك نُِرى اِْبراه» 

ها و زمیــن را به ابــراهیـم بنمـودیم كه از اهـل یقیـن سان ملكــوت آسمــانبدین

 «شـود!
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 / انعام( 75) 

 مقصود از ملكوت باطن اشیاء است، نه ظاهر محسوس آن. 

خداى تعالى در كالم خود رؤیتى را اثبات كرده، كه غیر از رؤیت بصرى و حسى 

شود، بدون است، بلكه یك نوع درك و شعور است كه با آن حقیقت و ذات هر چیز درك مى

وجود كار رود، شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور بهاین كه چشم یا فكر در آن به

شود، غیر آن اعتقادى كه از راه فكر و استخدام دلیل مىپروردگار خود پى برده و معتقد 

كند، بلكه پروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ ستر و وجود پروردگار خود پیدا مىبه

كند و اگر نكند به خاطر این است كه به خود مشغول شده و دستخوش اى درك مىپرده

هم غفلت از یك امر موجود و  گناهانى شده است، كه ارتكاب نموده و این درك نكردن

اى كه مشهود است، نه این كه علم به كلّى از بین رفته باشد. در هیچ جاى  قرآن هم، آیه

شود، بلكه همه جا از این جهل به غفلت تعبیر شده كه داللت كند بر زوال علم دیده نمى

علــم به وجــود او معنایش اشتغال به عملى دیگر و در نتیجه از یاد بردن اوست نه این كــه 

بــه كلّــى از بین رفتــه باشد و این آن چیزى است كه كالم خـداى سبحـان آن را بیان نموده 

  (1)كند. و عقل هم با براهین روشن خود آن را تأیید مى

 .  84، ص 16المیــــــزان ج  -1

 

 

 علـم یقیـن ، عیـن یقیـن و رؤیـت جحیـم در دنیا

 !«ُموَن ِعْلَم اْلیَقیِن. لَتََرُونَّ اْلَجحیَم . ثُمَّ لَتََرُونَّها َعْیَن اْلیَقیِن َكالّ لَْو تَْعلَ » 

 تكاثر(  /5-7) 

كردید. قسم كه دانستیــد بسیــارنمایى نمىبس كنید كه اگــر بــه علــم یقیــن مى» 

 « گاه جهنــم را به دیـده یقیــن خـواهیـد دیـد!جهنم را خواهید دید آن

آید مراد به دیدن جحیم دیدن آن در دنیا و قبل از قیامت و به ظاهر كالم برمى از

شود، خــود كه از آیه زیر استفاده مىطورىچشم بصیرت است. منظور رؤیت قلب است. به

 از آثــار علم یقیـن اسـت. 

از دهیم تا ها و زمیــن را بــه ابــراهیــم نشان مىاین چنین ملكـــوت آسمـــان»

 اَنعام( /75« )صاحبان یقین گردد!

ایــن رؤیــت قلبــى قبل از قیـــامت است و براى مردمى كه سرگرم تفاخرند، دست 

دهد بلكــه در مــورد آنان امــرى غیــرممكن است، چون چنین افرادى ممكن نیـست نمى

 علــم یقیــن پیــدا كننـد. 

 « ثُـمَّ لَتَـَرُونَّهـا َعْیَن اْلیَقیِن!»

مراد به عین یقین خود یقین است و معنایش این است كه جحیم را با یقین محض 

بیننــد. مــراد به علــم یقیــن در آیــه قبــل مشــاهــده دوزخ بــا چشــم بصیرت و در مى

 (1)دنیــاســت و بــه عیــن یقیــن دیــدن آن در قیــامــت با چشــم ظـاهر است. 

 .  369، ص 40ـزان ج المیـــــــــــــ -1
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 سومفصل 

 

 علم خاص و عصمت پیامبران
 

 

 

 عصمت، یك نوع علم خاص 

 / نسـاء( 113« )َو اَْنـَزَل اللّــهُ َعلَْیــَك اْلِكتــاَب َو اْلِحْكَمــةَ َو َعلََّمــَك مـا لَـْم تَُكـْن تَْعلَُم...!»...

 !«دانستى به تو آموخته... نمىچه را خدا بر تو كتاب و حكمت فرستاده و آن»...

نامیم، یك نوع علم و شعورى است مى« قوه عصمت»این موهبت الهى كه ما آن را 

شــود، بلكــه یك از قــواى شعــورى دیگــر نمىگاه مغلوب هیچكه برخالف سایر علوم هیچ

دارد و لــذا  ها را در استخــدام خودهمیشــه غــالــب و قــاهــر بــر آن قــواست و آن

 دارد.طــور دائــم، صــاحبش را از گمــراهـى و خطــا بــاز مـىپیــوستــه و به

هاى علمى سایر اخالق مانند شجاعت، عفت، سخاوت و امثال آن، هر كدام صورت

اند از آن كه آدمى به اند و مانعدار و راسخى هستند، كه باعث به وجود آمدن آثارىریشه

آثار جبن و تهّور و خمود و شره و بخل و تبذیر، متلبس گردد. گرچه علم سودمند و حكمت 

، كه شخص عالم و حكیم در رذائل مهلك نیفتد و به كثافات شوندبالغه و رسا باعث مى

معاصى، آلوده نگردد به طورى كه در رجال علم و حكمت و فضالى اهل تقوى و دین 

كنیم، ولى این سبب هم مثل اسبابى كه در این عالم مادى طبیعى وجود دارد، به مشاهده مى

 شه. طــور غـالبـى یعنى بیشتر اوقات، اثر دارد و نه همی

نام دارد، یك سبب شعورى است كه به « عصمت»اى كه فهمیم كه قوهاز این جا مى

شود. اگر این شعور، از اقسام شعور و ادراكى بود كه ما با آن  آشنائیم وجه مغلوب نمىهیچ

یافت و احیانا ممكن بود اثر نكند، بنابراین، این علم از سنخ سایر علوم در آن تخلف راه مى

 ت متعارفى كه قابل اكتساب و تعلمند، نیست. و ادراكا

« َو اَْنَزَل للّاُ َعلَْیَك اْلِكتاَب َواْلِحْكَمةَ َو َعلََّمَك ما لَْم تَُكْن تَْعلَُم...!»...خــدا در جملــه 

آله اشاره به همین وعلیههللاكه خطابى است، مخصوص شخص پیغمبر صلى / نساء( 113)

توانیم خاص پیغمبر است و ما به درستى و آن طور كه باید، نمى علم كرده است. این خطاب

این خطاب را درك كنیم، زیرا ما ذوق این نحوه علم و شعور را نداریم ولى از دو آیه ذیل و 

كه در آیه باال ذكر شده، از « اَْنَزلَ »شود، كه این اى براى ما واضح مىامثال آن تا اندازه

تو  را بر قلب كه قرآن است، اوستهركس دشمن جبرئیل » ید: فرماعلم است. خدا مىسنخ 

شود پیروى چه به من وحى مىمن تنها از آن»فرماید: و در جاى دیگــر مى «نازل كــرده،

 «كنم!مى

مراد از انزال و تعلیم در آیه فوق دو نوع علم است: یكى علمى است كه از رهگذر 

شود و دیگرى علمى كه به آله پیدا مىوعلیههللامبر صلىاالمین بر پیغوحى و فرود آمدن روح

آله بــدون دخــالــت ملــك، وعلیههللاواسطه القاء در قلــب و الهــام پنهــانى به پیغمبــر صلى

 شود . حاصل مى
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این است: یك نوع علمى به تو « دانستى به تو آموخته!چه را نمىو آن» مراد از آیه 

كرد، اسباب عادى كه علوم اكتسابى ن علم را از طرف خودش به تو عطا نمىداد كه اگر آ

 (1)آموزد، كافى نبود چنین علمى به تو بدهد! انسان را به او مى

 .  125، ص 9المیـزان ج  -1

 

 تفــاوت علــم خــاص عصمــت بـا سـایـر علـوم 

غایرت دارد، كه نامیم، با سایر علوم از این جهت ممى« عصمت»علمى كه آن را 

این علم اثرش كه همان بازدارى انسان از كار زشت و وادارى به كار نیك است، دائمى و 

قطعى است و هرگز از آن تخلف ندارد. به خالف سایر علوم كه تأثیرش در بازدارى انسان 

 چنان كــه قرآن كریم فرموده:غیر دائمى است. هم 

 نمل( /14« )داشت!هایشان بدان یقین كه دلآن را انكار نمودند با این » 

 و نیــز فـرمـوده: 

هیــچ دیــدى كســى را كــه هــواى خــود را معبــود خــود گــرفــت و خـــدا او را »

 / جاثیه( 12!« )با داشتن علم گمراه ساخت 

 و نیــز فـرمـوده: 

از آن كه به حقانیت آن عالم شدند و از در بغى و  پس اختالف نكردند، مگر بعد»

 / جاثیه( 17!« )كینه به یكدیگر اختـالف نمودند 

/ صافات(  160و  159« )ُسْبحاَن للّاِ َعّما یَِصفُوَن. ااِلّ ِعبـاَد اللّـِه اْلُمْخلَصیَن!»آیه 

مامان معارف مربوط كند، زیرا با این كه مخلصین یعنى انبیاء و انیز بر این معنا داللت مى

اند و عقل خود ما هم مؤید این نقل هست، به اسماء و صفات الهى را براى ما بیان كرده

چه ما تـوصیـف كنیم برده خدا را از آنذلك خداوند توصیف ما را صحیح ندانسته و آیه ناممع

ن غیر از شود علم ایشامنــزه نموده و تـوصـیف مخلصیـن را صحیح دانسته است. معلوم مى

علم ماست، هر چند از جهتى علــم ایشــان و مــا یكى است و آن هــم اسمــاء و صفــات 

 خــداســت. 

برده یعنى ملكه عصمت در عین این كه از اثرش تخلف ندارد و دوم این كه علم نام

اثرش قطعى و دائمى است، در عین حال طبیعت انسانى را كه همان مختار بودن در افعــال 

 (1)كند. ارادى خــویش است تغییر نداده و او را مجبور و مضطر به عصمت نمى

 .  261، ص 21المیـزان ج  -1

 

 ـراف اختیارى معصومین از خـالف انص

 / انعـــام(  88و  87!« )َو اْجتَبَْینُهـــْم َو َهــَدْینُهــْم اِلـــى ِصــرٍط ُمْستَقیــٍم... »...

و برگزیدیمشان و به سوى صراط مستقیم هدایتشان كردیم، این است هدایت »...

اید و اگر شرك فرمخدا كه هر كه را بخواهد، از بندگان خود بدان هدایت مى

 « شــود!ثمـر مىكـردنـد بىبــورزنــد اعمــالشــان كـه مى

بــراى انبیــاء، با این كه « شـــرك»كنــد بــر ایــن كــه آیـــه فـــوق داللـــت مى
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پذیر است و اجتناب و هدایت الهى مجبور به خــداونــد بــرگــزیــده و هدایتشان كـرده، امكان

 كرده است. ایمانشان ن

شوند و اگر معصومین به اراده و اختیار خودشان از معصیت منصرف مى

انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهیم، مانند: انصراف غیرمعصومین است، كه بــه 

 دهیم. تــوفیـق خدایى نسبت مى

گویند، انصراف معصومین از چنان كه با آن آیات و تصریح اخبارى كه مىهم

القدس است نیز منافات ندارد. چون این نسبت عینا مانند نسبت ر تسدید روحمعصیت به خاط

ها با اختیار مؤمن و كافر منافات ندارد، آن نسبت تسدید مؤمن است به روح ایمان و نسبت

هم با اختیــار معصــومیــن منــافــات نــدارد و عمــل را از ایــن كــه عملــى است صــادره 

  (1)سازد. )دقت فرمائید( .اراده و اختیار خارج نمى از فــاعلــى با

 .  262، ص 21المیــــــــزان ج  -1

 

 ها ُمخلَصین و علم خاص آن

افرادى هستند، كه خداوند در خلقت ایشان امتیازى قائل شده و ایشان را با فطرتى 

ى وقّاد و ادراكاتى مستقیم و خلقتى معتدل ایجاد كرده و این عده از همان ابتداء امر با اذهان

هایى سالم نشو و نما نمودند و با همان صفاى فطرت و سالمت صحیح و نفوس طاهره و دل

اند، در نفس و بدون این كه عملى و مجاهدتى انجام داده باشند، به نعمت اخالص رسیده

بایستى، در مقام تحصیلش برآیند، آن هم هرچه مجاهدت حالى كه دیگران با جد و جهد مى

بــردگــان رسنــد. چــون نــاماند، نمىنند، به آن مرتبه از اخالص كه آن عده رسیدهك

هــایى پــاك از لــوث موانع و مزاحمات داشتنــد و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از دل

 )به فتح الم( هر جا كه آمــده بـاشد، هم ایشـان باشند. « مخلَصیــن»كلمــه 

اند و قرآن كریم هم تصریح السالمیاء و امامان معصوم علیهمایــن عــده همــان انب

آورى و براى دارد، بر این كه خــداونــد ایشان را اجتبا نموده، یعنى جهت خود جمع

 است. ساخته  حضرت خود خالص

اى است، كه ایشان را از اى را داده كه ملكه عاصمهو به ایشان از علم، آن مرحله

كند و دیگر با داشتن آن ملكه صدور گناه حتى گناه صغیره رائم حفظ مىارتكاب گناهان و ج

 شود. از ایشان محال مى

 این عـده از پــروردگــار خــود چیـزهایى اطــالع دارنــد، كـه دیگــران نــدارنــد. 

كه عصمت از قبیل علم است یكى آیه زیر كند، بر ایناز جمله آیاتى كه داللت مى

 است:

خــدا ایــن كتــاب و  -اَْنَزَل للّاُ َعلَْیَك اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ َو َعلََّمَك ما لَْم تَُكْن تَْعلَُم   وَ »...

 113!« )حكمــت به تــو نــازل كــرده و چیــزهــا كه نـدانستـه بـودى تعلیــم داد... 

 نساء( /

 فرماید: اى است كه حكایت از قول یوسف مىو نیز آیه

شوم و از اگــر نیــرنگشــان را از مــن دور نكنــى، مــایــل ایشــان مى» 

 / یوسف( 33« )گــــردم!پیشگان مىجهالت
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 علم مخصوص یا اسم اعظم ؟

) سلیمان گفت: اى بزرگان كدامتان پیش از آن كه ملكه سبا نزد من آید تخت وى را 

د. عفریتى از جن گفت: از آن پیش كه از مجلس خود برخیزى تخت را نزدت آوربرایم مى

 آورم، كه بر این كار توانا و امینم!(مى

و آن كسى كه علمى از كتاب داشت گفت: من آن را قبــل از آن كه نگــاهت به تــو 

 آورم. برگــردد نــزدت مى

اش تــوان معـرفـىنمىیعنى علمــى كه با الفــاظ  «علمى از كتـاب»فـرمـود: 

 كــرد. 

هاى اى از آن بود، یا جنس كتابالعاده پارهمراد به كتابى كه این قدرت خارق

آسمــانــى است و یا لــوح محفــوظ و علمى كه این عالم از آن كتاب گرفته علمى بوده كه 

 ســاختــه است. راه رسیـدن او را به این هــدف آســان مى

اند. یكى گفته: اسم اعظم بوده، كه این علم چه بوده، اختالف كردهمفسرین در این 

كند.( یكى دیگر گفته و آن اسم )همان اسمى كه هر كس خداى را با آن اسم بخواند اجابت مى

الرحمان،  اعظم عبارت است، از حّى و قیوم، یكى آن را ذوالجالل و االكرام، یكى دیگر ّللاّ 

 آهیا شراهیا دانسته است.  یكى آن را به زبان عبرانى،

كه در هر چیز تصرف اعظمىاست اسم كه، محال ما در بحث اسماء حسنى گفتیم 

اگر واقعا چنین كند، بلكه ها داللت مىالفاظ بر آنباشد كه دارد، از قبیل الفاظ و یا مفاهیمى 

هوم لفظ به نوعى اسمى باشد و چنین آثارى در آن باشد، البد حقیقت اسم خارجى است كه، مف

 شود، خالصه آن اســم حقیقتى است كه اسـم لفظى اسم آن اسم است. با آن منطبــق مى

اند نیامده، تنها و تنها در الفاظ آیه شریفه هیچ خبرى از این اسمى كه مفسرین گفته

برده كه تخت ملكه سبأ را حاضر چیزى كه آیه در این باره فرموده این است، كه شخص نام

غیر از این دو كلمه « آورم،من آن را برایت مى»علمى از كتاب داشته و گفته است:  كرد

درباره او چیزى نیامده است. البته این در جاى خود معلوم و مسلم است، كه كار در حقیقت 

شود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته، كه هر وقت از كار خدا بوده، پس معلوم مى

برده، خدا از اجابتــش تخلّف خواسته و حاجتش به درگاه او مىىپروردگارش چیزى م

 خواسته است. خواسته خدا هم آن را مىكرده و یا بگو هر وقت چیزى را مىنمى

برده از سنخ علوم فكرى و اكتساب و چه گذشت این نیز روشن شد كه علم ناماز آن

  (1)تعلــم بـردار بـاشــد، نبــــوده اســت. 
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 كند! حكمت، دانشى كه خداوند عطا مى

 / بقره( 269« )یُْؤتِى اْلِحْكَمةَ َمْن یَشاُء َو َمــْن یُــْؤَت اْلِحْكَمــةَ فَقَـْد اُوتِـَى َخْیـرا َكثیـرا...!» 

دهــد و هــر كــه حكمــت یــافـت خیرى حكمــت را بــه هـر كــه خــواهـد مى»

 !« فراوان یافت و به جــز خـردمنـدان كسى انــدرز نگیــرد 
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به معناى نوعى احكام و اتقان و یا نوعى از امر محكم و متّقن است، « حكمت»

یشتر در معلومات عقلى و حق و چنان كه هیچ رخنه و یا سستى در آن نباشد و این كلمه بآن

شود و معنایش در این موارد این است كه بطالن و كذب به هیــچ وجــه صادق استعمال مى

 در آن معنــا راه نــــدارد. 

این جمله داللت دارد بر این كه بیانى كه خدا در آن بیان حال اتقان و وضع همه 

قى بشر را شرح داده، خود یكى از علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در زندگى حقی

اى كه مطابق با واقع باشد، مصادیق حكمت است. پس حكمت عبارت است از قضایاى حقه

یعنى به نحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثالً معارف حقه الهیه درباره مبدأ و معاد باشد 

ز با سعادت انسان و یا اگر مشتمل بر معارفى از حقایق عالم طبیعى است معارفى باشد كه با

 دهد.مىرا تشكیل دینى تشریفات اساس كه  فطرى باشد، مانند حقایقسروكار داشته 

باشد خیرى بسیار را داشته آنخود، منشأ خیركثیر است، و هركس خودىبه حكمت

خیركثیر نه از این جهت است كه حكمت منسوب به خداست و خدا آن را عطا دارد و این 

چنان كه خدا مال را شود، همچون صرف انتساب آن به خدا باعث خیر كثیر نمىكرده، 

شود مال همه جا مایه سعادت باشد، چون به قارون هم مال دهد ولى دادن خدا باعث نمىمى

 داد.

نكته دیگر این كه فرمود: حكمت خیر كثیر است، با این كه جا داشت به خاطر 

« حكمت خیر است،»بــه طــور مطلــق فــرمــوده بــاشــد  ارتفاع شــأن و نفــاست امــر آن

و این بــدان جهــت بــود، كه بفهمــانــد خیــر بــودن حكمت هم منوط به عنایت خدا و توفیق 

اوست و مسئله سعادت منوط به عــاقبــت امــر اســت، چــون ممكن است خدا حكمت را به 

 (1)ـرف شود و عــاقبتش شــر گردد. كسى بدهد، ولـى در آخــر كـار منحـ
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 تعلیــــم حكمـــت الهــــى 

ِ ذِلَك »  ِ الَِّتي فََطَر النَّاَس َعلَْیها ال تَْبِدیَل ِلَخْلِق ّللاَّ ً ِفْطَرَت ّللاَّ یِن َحنِیفا فَأَقِْم َوْجَهَك ِللدِّ

یُن اْلقَیُِّم!  / روم( 30« )الدِّ

پس روى خود به سوى دین حنیف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتى كه خدا » 

بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگى نیست، این است دین 

 «دانند!مستقیم ولى بیشتر مردم نمى

  «كند؟چه دعوت مىفطرت به»

كند، مگر به علم و عملى كه به طور قطع فطرت در مرحله علم و اعتقاد دعوت نمى

اش را تأمین نماید. از اعتقادات با وضعش سازگار باشد و كمال واقعى و سعادت حقیقى

كند اصولى مربوط به مبدأ و معاد و نیز از آراء و عقاید فرعى، به علوم و آرایى هدایت مى

دهد كه در سعـادت او چنین به اعمالى دستور مىهى شود و همكه به سعادت انسان منت

 دخالت داشتـه باشد. 

كند به چراغى كه فروكش شدن برایش نیست و آن اسالم نیز بشر را دعوت مى

 هایى است كــه از فطــرت خــود بشــر ســرچشمـه دارد. عقــایــد و دستــورالعمــل

كه اســاسـش فطــرت اســت، در آیــاتــى از كــالمش دین خــداى تعـــالــى ایــن دیــن را 
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 حق خـوانـده است. 

حق عبارت است از رأى و اعتقادى كه مالزم با رشد بدون غى و مطابق با واقع 

 بـاشــد و ایـن همــان حكمـت است. 

اى كه در صدقش محكم باشد و كذبى مخلوط حكمت عبارت است، از رأى و عقیده

 ــد و نفعــش هــم محكــم بــاشــد، یعنـى ضــرر دنبـالــش نداشتــه باشد.به آن نبــاش

خــدا بـــر تــو كتـــاب و حكمـــت  -َو اَْنــــَزَل اللّــــهُ َعلَْیــــَك اْلِكتــاَب َو اْلِحْكَمــةَ »...

 « نـازل كـرد!

 نساء( /113)

 / یس( 2« )َو اْلقُــْرآِن اْلَحكیِم!» 

معلــم »ــالــى در چنــد جــا از كــالم مجیــدش، رســول گــرامـى خود را خــداى تع

 خـوانده و فرموده: « حكمـت

 «به آنـان كتـاب و حكمـت یاد بدهد! -َو یُعَلُِّمُهـُم اْلِكتـاَب َو اْلِحْكَمـةَ »...

 / بقره( 129) 

آله متصدى آن و بیانگر آیات آن است، وعلیههللاتعلیم قرآنى كه رسول خدا صلى

تعلیم حكمت است و كارش این است كه براى مردم بیان كند در میان همه اصول عقایدى كه 

در فهم مردم و در دل مردم از تصّور عالم وجود و حقیقت انسان كه جزئى از عالم است 

هاى عملى كه مردم به دامــش خرافى و باطــل است و در سنترخنه كــرده كدامش حق و ك

گیرنــد و عنوان آن غایــات و مقاصد است، آن معتقدند و از آن اصــول عقاید منشأ مى

  (1)كدامش حــق و كدام باطل و خرافى است. 
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 نفى علـم غیب انبیـاء

...!َو مــا اَْدرى مــا یُْفعَـ»... َّبِــُع ااِلّ مــا یُــوحـى اِلَـىَّ  / احقاف( 9« )ـُل بــى َوالبُِكــْم اِْن اَت

چه به من وحى كنند، تنها آنخبر ندارم كه با من و با شما چه معامله مى»...

 !« كنم... شود پیروى مىمى

كند و خواهد از خود علم غیب را نفى آله در جمله فوق مىوعلیههللارسول خدا صلى

 آیه همان را خاطرنشان سازد، كه

كردم و دانستم، هم خیر بسیارى كسب مىمىو اگر غیب  -اْلغَْیَب  لَْو ُكْنُت اَْعلَمُ » ... 

 / اعراف( 188« )رسید...!ها به من نمىها و گرفتارىهم بدى

ه كند. فرقى كه بین این دو آیه هست این است كه آیه اخیر، علم بخاطر نشان مى 

گیــرد، كـه هــم خیــرى زیادى نكرده و هم كنــد و دلیلــش را این مىمطلق غیب را نفى مى

كنــد و آن گرفتارى به او رسیده است و آیه مورد بحث علم به غیب خاصى را نفــى مى

 حوادثى اســت كــه ممكـن است بعـدها متوّجه آن جناب و یا متــوّجــه مخــاطبیــن او شــود.

داند كه دهد، صریحا اعتراف كند كه او هیچ نمىرسول گرامى خود را دستور مى

گذرد و خالصه علم غیب را از خود نفى كند و بگوید: كه در آینده بر او و برایشان چه مى

گذرد، خارج از اراده و اختیار خود اوست و او چه از حوادث كه بر او و برایشان مىآن



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 54

آورد و هـا ندارد، بلكه دیگرى است كه آن حوادث را پیش مىنهیچ دخـل و تصـرفـى در آ

 او خداى سبحان است. 

كند، قدرت و دخالت خود را نیــز طور كه علــم به غیــب را از خــود نفــى مىهمان

 نمایـد. نسبت به حــوادثى كه در پس پـرده غیــب بناست پیش بیایــد، از خود نفــى مى

كند، منافات با این ندارد كه به غیب را از آن جناب نفى مى اگر در این آیه علم

چنان كه در مـواردى از كـالم خـداى تعالى به آن وسیله وحــى عالم به غیب باشد، هم

 فرمایـــد: تصـریح شــده، كـه مى

 عمران(/ آل 44« )كنیم!این از اخبار غیب است كه به تو وحى مى» 

ـم بـه غیــب اســت و احــدى را بـر غیـب خود احـاطـه خـــداى تعـــالى عــالـ» 

 / جــن( 27و  26« )دهـــد، مگــــر رســولـى را كـــه بپسنـــدد!نمـى

خود ذخیره هاى در خانهچه خورید و آن مىچه از آن دهم شما خبر مىو به » 

 عمران(آل/49«)كنید!مى

وجه منافات نداشتن این است، كه آیاتى كه علم به غیب را از آن جناب و از سایر 

كنــد، تنهــا در این مقــام است كــه این حضــرات از آن جهت كه بشرى انبیــاء نفــى مى

هستند و طبیعت بشــرى دارند علــم غیــب ندارند و خــالصــه طبیعــت بشــرى و یا 

به طبیعت بشر را دارد، چنین نیست كه علم به غیب از خواص آن طبیعتى كه اعالء مرت

بـاشـد، به طـورى كـه بتـوانـد این خاصه و اثر را در جلب هر منفعت و دفع هر ضرر 

كنیم و ایــن وسیله اسباب ظاهر جلب نفع و دفع ضرر مىطور كه ما بهاستعمال كند، همان

 (1)طریق وحى، حقایقى از غیب برایشان منكشف گردد. منــافــات نــدارد با تعلیــم الهــى از 
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 چهارمفصل 

 

 علم در سایر موجودات
 

 

 

 وجـود علم و درك در تمـامى موجـودات 

شود، كه مسئله علم در تمامى موجودات هست. هرجا تعالى فهمیده مىاز كالم خداى

 كه خلقت راه یافته علم نیز رخنه كرده است. 

اى از علم دارند. البته هر یك از موجودات به مقدار حّظى كه از وجود دارند، بهره

برابرند و یا  الزمه این حرف این نیست كه بگوییم تمامى موجودات از نظر علم با هم

فهمنـد و فهمد مىچه را كه انسان مىبگــوئیــم علــم در همــه یــك نــوع است و یــا همــه آن

 شــود علــم نـدارنـد. ها پى ببرد و اگر نبرد معلوم مىباید آدمى به علم آن

اى از علم شود بر این كه هیچ بهرهالبته این نیست، ولى اگر این نیست دلیل نمى

 اى از علم دارند: انـد و بهـرهآید كه مـوجـودات همه عـالمـدارنــد. از آیــات زیر برمىن

از علم، اعضاى انسان گفتند، همان  -ٍء الَّذى اَْنَطَق ُكلَّ َشىْ قالُوا اَْنَطقَنَا للّاُ »...

/  21« )خدایى كه هر موجودى را به زبان درآورده، ما را به زبان درآورد!

 فّصلت(

به آسمان و زمین  -فَقاَل لَها َو ِلالَْرِض ائْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها قالَتا اَتَْینا طائِعیَن »...

 / فّصلت( 11« )آییم!گفت، بــه طـوع یا به كـره بیـاییـد، گفتنـد: به طوع مى

 آیاتى كه این معنـا را افـاده كنــــد بسیـــار اســــت. 

ــوجــودى فــاقــد علــم نیست، الجــرم خیلى آســان چــون چنیــن است كه هیــچ م

كنــد )البتــه است كه بگوییم هیچ موجودى نیست، مگر آن كه وجود خود را درك مى

خــواهــد با وجــود خــود احتیاج و نقص وجودى خــود را كــه اى از درك،( و مىمـرحلـه

 سراپــایش را احـاطه كرده اظهار نمــایــد. 

یح تمامى موجودات تسبیح حقیقى و قالى است، چیزى كه هست قالى بودن الزم تسب

 (1)نیسـت حتما با الفاظ شنیدنى و قراردادى بوده باشد. 

 .  190، ص 25المیــــــــــــزان ج  -1

 مفهوم علم و بیان در موجودات

 فّصلــت( / 21!« )ٍء الَّذى اَْنَطَق ُكلَّ َشىْ قـالُـوا اَْنَطقَنَا للّاُ »...

آورد، مــا را گــــوینــد: خــــدایــى كــه هــر چیــــز را بــه زبــان مـــىمــى»...

 « زبـــــــان آورد ! بـــــه

شود،كه تمامى موجودات داراى علم هستند، از تعالى چنین ظاهرمىاز كالم خداى

َسبُِّح ِبَحْمِده َولِكْن ال تَْفقَُهوَن تَْسبیَحُهْم ـ. هیچ ٍء ااِلّ یُ ِمْن َشىْ َو اِنْ » ... آن جمله در تفسیر آیه 
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« فهمید...!ها را نمىكند ولكن شما تسبیح آنمى حمدش تسبیحچیزى نیست، مگر او را به

بهترین دلیل بر این است « فهمید!ها را نمىشما تسبیح آن» بود كه گفتیم جمله اسراء( /44)

سبیح ناشى از علم و به زبان قال است، چون اگر مراد كه منظور از تسبیح موجودات، ت

هـا بر وجـود صـانـع بـود، دیگـر معنـا نـداشـت بفـرمـایـد: زبان حال موجودات و داللت آن

 فهمید. ها را نمىشما تسبیح آن

 از این قبیل است آیه شریفه:

به آسمان و زمین  -اَتَْینا طائِعیَن  فَقاَل لَها َو ِلالَْرِض ائْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها قالَتـا»...

 / فّصلت( 11« )آئیــم!گفت، به طــوع یــا بــه اكــراه بیــائیــد، گفتنــد: به طوع مى

 فرماید:و نیز مى

ُث اَْخباَرها. ِباَنَّ َربََّك اَْوحى لَهـا »  در این روز كره زمین اخبــار خـود  -یَْوَمئٍِذ تَُحّدِ

/  5و  4« )رد، چون پروردگار تو به او وحى كرده است!گذارا در میـان مى

 زلزله( 

ها و به كند، بر شهادت دادن اعضاء بدن انسانو نیز از این قبیل آیاتى كه داللت مى

 زبــان آمــدن و سخــن گفتنشــان با خــدا و پــاسـخ دادن به ســؤاالت خـداى تعالى. 

غیر از انسان و حیوان، سایر موجودات اگر  -در این جا ممكن است، كسى بگوید: 

ها نیز بروز از نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته باشند، باید آثار این شعور از آن

ها نیز نشان دهند، دهند، آنها و حیوانات از خود نشان مىكنــد، همــان آثــارى كه انسان

ها نیز داشته باشند و حـال كه دارند، آن هاى شعــورىها داراى علمنــد و فعــل و انفعـالاین

 دانیـم ندارند! مى

هیچ دلیلى نیست، بر این كه علم داراى یك سنخ است، تا وقتى  -گوییم: در پاسخ مى

گـوییـم: نباتات و جمادات هم شعور دارند، آثار شعور واقع در انسان و حیوان نیز از مى

خود مراتبى داشته باشد و به خاطر اختالف ها بروز كند. ممكـن است شعور هم براى آن

 مـراتـب آثـارش نیز مختلف گردد. 

عــالوه بــر ایــن كــه آثــار و اعمــال عجیــب و متقنــى كــه از نبــاتــات و سایر 

انــواع مــوجــودات طبیعــى در عــالـم مشهــود اســت، هیــچ دســت كمــى از اتقان و نظــم 

 (1)باشد، ندارد. ه در آثار موجودات زنده، چون انسان و حیوان مىو ترتیبـى كـ

 .  290، ص 34المیزان ج  -1
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 اولفصل 

 

 كالم و ساخت آن نزد انسان
 

 

 

 

 سازد ؟ انسـان چگونـه كالم را مى

 «ِمْنُهْم َمْن َكلََّم للّاُ...!»...

 / بقره( 253!« )از پیـامبـران كسى بوده، كه خدا با وى سخن گفت... بعضــى »...

 آدم چیســــت ؟حقیقـــــت كــــــالم و تعــــریــف آن در عـــــرف مـــا بنــــى

آدمى به خاطر احتیاجش به تشكیل اجتماع و تأسیس مدنیت به حكم فطرت به هر 

ها سخن گفتن است تا است. یكى از آنچیزى كه اجتماع بدان نیازمند است، هدایت شده 

وسیله آن مقاصد خود را به یكدیگر بفهمانند و فطرتش او را در رسیدن به این هدف به

آید، این حاجت خود را هدایت كرده، به این كه از راه صدایى كه از حلقومش بیرون مى

ركیب آن تأمین كند، یعنى صداى مزبور را در فضاى دهانش قطعه قطعه نموده و از ت

ها عالمت معنایى كه دارد بوده هایى به نام كلمه درست كند، كه هر یك از آنها عالمتقطعه

هاى قراردادى هیچ راه دیگرى نداشت، تا به طرف مقابل خود باشد، چون به جز این عالمت

 خواهد. بفهماند در دل چه دارد و چه مى

اى مختلف با همه وسعتش دائر هها در زبانبینیم واژهبه همین جهت است كه مى

مــدار احتیــاجــات مـوجـود بشـر اسـت، یعنى احتیاجاتى كه بشر در طول زندگى و در 

 خـورد. ها برمىزنـدگى عصـر حاضرش بـه آن

هــا بینیــم روز بــه روز دامنــه لغتبــاز بــه همیــن جهــت اســت، كــه مى

مــدّن و پیشــرفــت جــامعــه در راه زندگیش بیشتـر یــابــد. هــرقــدر تگستــرش مى

 شود. هـا هم زیادتر مىشــود لغتمى

یابد كه انسان در ظرف اجتماع قرار گیرد، حتى اگر حیوانى هم كالم وقتى تحقق مى

هایى باید داشته باشد. اما انسان در غیر ظرف اجتمــاع اجتماعى زندگى كند، زبان و عالمت

ــالم ندارد. یعنى اگر فرض كنیم انسانى بتواند به تنهایى زندگى كند و هیچ تماسى تعــاونى ك

هاى دیگر نداشته باشد، حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته باشد چنین فردى قطعا با انسان

كند، براى این كه نیازمند به فهمیــدن كــالم غیر و فهمـاندن به احتیــاج بــه كــالم پیــدا نمى

 ندارد. غیر 

چنین هر موجود دیگر كه در وجودش احتیاج به زندگى اجتماعى و تعاون ندارد، هم

 (1)او زبـان هم ندارد، مانند فرشته و شیطان. 

 .  189، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 59

 كیـفـیـــت معنـــــى در كـــــالم 

بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسات و امور جسمانى وضع كرد و 

شد. سپس آورد شنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مىهر وقت لغتى را به زبان مى

 به تدریج منتقل به امور معنوى شد. 

شد، وسایل زندگى دوشادوش ترقّى اجتماع و پیشرفت انسان در تمدّن باعث مى

زندگى تحّول پیدا كند و مرتب رو به دگرگونى بگذارد، در حالى كه فالن كلمه و  حوائج

اســم همــان اســم روز اّول بــاشــد، مصــداق و معنــاى فــالن كلمــه تغییر شكل دهـد، در 

 حـالى كه غرضى كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض روز اّول بــاشــد.

سى زبان كلمه )چراغ( را وضع كرد، براى ابزار و مثالً روز اولى كه بشر فار

اى وضع كرد، كه احتیاجش به نور را برطرف سازد و در روزهاى اّولى كه این كلمه وسیله

هاى تاریك پیش پایش را اى كه در شبوضع شده بود، معنا و مصداقش یعنى آن وسیله

دار روز هم همین پیاله پایهسوز كه سرامیك سازان آن كرد، عبارت بود از یك پیهروشن مى

هاى دیگر گذاشتند. سپس این وسیله روشنایى به صورتساختند و نام آن را چراغ مىرا مى

شد، تا اش را واجد مىداد، كمالى زائد بر كمال قبلىدرآمد و در هر بار كه تغییر شكل مى

یله، باز لفظ چراغ را در آخر منتهى شد، به چراغ برقى كه نه پیاله دارد و نه روغن و نه فت

ها استعمال كنیم و این لفظ را به طور مساوى در مورد همه انحاء چراغبر آن اطالق مى

 كنیم. مى

ســوز را اى كه بشــر روز اّول را واداشــت، تا پیــالــه پیــهغــرض و نتیجــه

بسازد، آن غرض بدون هیچ تفاوتى در تمامى اشكــال حــاصــل است و آن عبارت بود از 

 ها. روشــن شــدن تــاریكـى

دهــد نمـىمعلــوم است، كــه بشــر به هیــچ یــك از وســایــل زنــدگى عــالقه نشان 

 اش دارنــد. شناسد مگر به نتــایجــى كه بــرایش و در زنــدگىو آن را نمى

بنابراین مالك در مقابل معناى حقیقى و عدم بقاء آن همان بقاء اثر است، كه مطلوب از آن 

شود و معناست. مادام كه در معناى كلمه تغییرى حاصل نشده كلمه در آن معنا استعمال مى

شود و در وسایل زندگى امروز كه به هزاران هزار رسیده و قیقت هم استعمال مىبه طور ح

شود كه ذاتش از ذات روز اى دیده مىشود، كمتر وسیلههمــه در همین امروز ساختــه مى

 اولش تغییر نكرده باشد. 

بــا وجــود ایـن به خــاطــر همیـن كه خاصیت روز اّول را دارد، نام روز اّول را 

 (1)كنیــم .ر آن اطــالق مىب

 .  199، ص 4المیــــــزان ج  -1

 

 نظــام تشكیــل كــالم و الهــام معنـا

 / انعام(  13« )َو لَـــهُ مـــا َسَكـــَن ِفـــى الَّْیــِل َو النَّهـــاِر َو ُهـــَو السَّمیــُع اْلعَلیــــُم!»

ى دارند، همه ملك خدایند، او شنـوا و و جمیــع مــوجــوداتى كه در ظــرف زمـان جا»

 « دانـاست!

ها و جمیع حوادث و افعال و اقوالى كه از ملك حقیقى لیل و نهار و ساكنان در آن
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انگیز عالم جارى چنین نظامى كه در پهناى شگفتآثار وجودى آنان است از آن خداست و هم

 اســت به دســت اوست. 

هاى مــاســت. او دانــا بــه اعمال و ــا و اشــارتاو شنــواى گفتــارهــا و صــداه

هایى است كه نفس افعــال نیك و بد ما، عدل و ظلم ما، احسان و اسائه ما و سعادت و شقاوت

 كند. ما كسب مى

آور به خداى سبحان این كارگاه عظیم جهان را در تحت شرایط و نظامى حیرت

سل آدمى را زیاد كرده و نظام خاصى در بین گردش درآورده است و در تحت همان نظام ن

گاه وى را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور افراد این نوع اجرا نموده و آن

اعتبارى و قراردادى هدایت نموده و پیوسته با ما و سایر اسباب قدم به قدم همراهى كرده و 

عیت ما در مسیر لیل و نهار ما را لحظه به لحظه به معیت سایر اسباب و آن اسباب را به م

 به راه انداخته و حوادثى بیرون از شمار یكى پس از دیگرى پدید آورده است. 

تا آن جا كه یكى از ما توانسته به كالمى لب بگشاید و همین كه لب به كالمى گشود 

معنایى را در دلش الهام نموده و همان لفظ را دوباره در تعریف آن معنا بر زبانش جارى 

خته، تا كامالً آن را از بر كرده و براى همیشه فهمیده، كه این لفظ داراى این معناست. سا

گاه مخاطبش را هم گوشى داد، تا بتواند آن صوت را از آن متكلّم بشنود و به محض آن

شنیدن همان معنا را در دل او هم القاء نموده و به تعلیم الهى خود آن معنا را به قوه فكر او 

و فهمانده و سپس مخاطب را با اراده خودش وادار كرده تا او هم لفظ مزبور را  خورانیده

فقط در همان معنا به كار ببرد و او را از به كاربردن در معنایى دیگر بازداشته، تا 

 وسیله لغات را در بین بشر وضع نمود. بدین

ائد و در همه این مراحل كه سرانگشتان از شمردن اعداد آن عاجز است خودش ق

  (1)آمـوزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود. 

 .  42، ص 13المیــــــــزان ج  -1

 

 

 الهــام و تعلیــم بیــان 

 / الّرحمن( 4« )َعلََّمهُ اْلبَیاَن!» 

 « او را بیـان آمـوخـت!» 

جا بردارى از هر چیز است؛ و مراد به آن در ایندر آیه فوق به معناى پرده« بیان»

ترین دارد و خود این از عظیمچه در ضمیر هست پرده برمىكالمى است كه از آن

 هاست .ترین عنایات خدایى به انسانهاى الهــى است و تعلیــم این بیـان از بزرگنعمت

صرف آواز نیست كه ما آن را با به كاربردن ریه و قصبه آن و حلقوم از خود سر « كــالم»

دهند، بلكه انسان با الهامى طبیعى كه موهبتى طور كه حیوانات از خود سر مىدهیم، همان

دار بر مخرج دهان كه آن را هاى تكیهاست، از ناحیه خداى سبحان با یكى از این صوت

كند، عالمتى درست یا با چند حرف از این حروف كه با هم تركیب مىنامند و حرف مى

چه از حس كند و به این وسیله آنكند كه آن عالمت به مفهومى از مفاهیم اشاره مىمى

تواند بر احضار سازد و شنونده مىشنونده و ادراكش غایب است، را براى او، ممثل مى

آن و چه باریك و دقیقش، چه موجودش و تمامى اوضاع عالم مشهود چه روشن و درشت 



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 61

اش، در ذهن خود توانا شود و پس از حضور مفاهیم اش و چه آیندهچه معدومش، چه گذشته

كه از خود به هر وضعى از اوضاع معانى غیرمحسوس دست یابد. گوینده با صدایى

یم در ذهن ها را كه گفتاش تمامى ایننیافته و تركیب یافتهتركیبآورد، با حروفدرمى

سازد و در پیش چشم دلش ممثل سازد، به طورى كه گویى دارد شنونده خود حاضر مى

 ها را و هم معانى را. بیند، هم اعیان آنها را مىآن

ترین دلیل بر این كه الهام الهى بشر را به سوى بیان هدایت نموده و بهترین و قوى

ها در ها و زبانت دارد، اختالف لغتاین كه مسئله بیان و سخن گفتن ریشه از اصل خلق

ها و بینیم كه اختالف اّمتهاى مختلف و حتى طوایف مختلف از یك امت است، چون مىاّمت

طوائف در خصایص روحى و اخالق نفسانى و نیز اختالف آنان به حسب منــاطــق طبیعى 

  هایشان دارد.كنند، اثر مستقیم در اختالف زبانكــه در آن زندگى مى

این نیست، كه خداى سبحان لغات را براى بشر « َعلََّمهُ اْلبَیانَ »منظور از این كه فرمود: 

وضع كرده و سپس به وسیله وحى به پیغمبرى از پیامبران و یا به وسیله وحى به همه مردم 

آن لغات را به بشر تعلیم داده باشد، براى این كه خود انسان بدان جهت كه به حكم اضطرار 

رف اجتماع قرار گرفت طبعا، به اعتبار تفهیم و تفهم وارد شد، نخست با اشاره و در ظ

جمعى به این مهم خــود به سپس با صدا و در آخر با وضع لغات یعنى قرارداد، دسته

پــرداخت و این همـــان تكلّــم و نطــق اســت، كه اجتمــاع مــدنــى بشر بدون آن تمــام 

 شــد. نمى

چه خدا هاى مختلف را خدا خلق كرده، ولى آنیست، كه بگوییم زباناین طور ن

خلقت كرده انسان و فطرت اوست، فطرتى كه او را به تشكیل اجتماع مدنى و سپس به 

وضع لغات واداشت و او را به این معنى رهنمون شد، كه الفاظى را عالمت معانى قرار 

صوصى از خط را عالمت آن الفاظ قرار دهد و نیز او را رهنمون شد به این كه اشكال مخ

طور كه كالم معنا سازد، هماندهد. خــط مكمــل غــرض كــالم است و كــالم را ممثــل مى

 (1)سـاخت. را مجســم مى

 .  190، ص 37المیــــــزان ج  -1
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 مفصل دو

 

 كالم و تكلّم نزد خدا
 

 

 

 كــالم و منشــأ مبـاحـث علــم كـــالم 

 بقره(/253«)للّاُ...!َكلََّم َمْن  ِمْنُهمْ »...

هایى است كه علماى اسالم را به خود مشغول داشته و ترین بحثبحــث كالم از قدیم

جا شروع شده كه آیا اند، چون از ایناصــالً علم كالم را به همین مناسبت علم كالم نامیده

 م خــدا قــدیــم است یـا حـــادث ؟كــال

قائل بودند به این كه كالم خدا قدیم است و گفتار خود را چنین تفسیر « اشاعره»

كند و این ها داللت مىكردند كه منظور از كالم معانى ذهنى است، كه كالم لفظى بر آن

معانى همان علوم خداى سبحان است، كه قائم به ذات اوست و چون ذات او قدیم است 

ّما كالم لفظى خدا كه از مقــوالت صوت و نغمــه است صفات ذاتى او هم قدیم است و ا

 حــادث اســت، چــون زائــد بــر ذات و از صفــات فعــل اوست. 

قائل شدند، به این كه كالم خدا حادث است. چیزى كه هست « معتزله»در مقابل 

رارداد لغت اند، به این كه منظور ما از كالم، الفاظى است كه طبق قگفته خود را تفسیر كرده

كند و كالم عرفى هم همین است و اما معانى نفسانى كه اشاعره آن را داللت بر معانى مى

 هاى علمیه است، كه جایش در نفس است.انــد، كــالم نیست، بلكه صورتكــالم نامیـده

 مؤلف ـ )نظر استاد عالمه طباطبائی(

ه صفت علم در خداى سبحان كند، این است كو بیانى كه این نزاع را از ریشه برمى

به هر معنایى گرفته شود، چه عبارت باشد از علم تفصیلى به ذات و علم اجمالى به غیر و 

چه عبارت باشد، از علم تفصیل به ذات و به غیر در مقام ذات، ـ این دو معنا دو جور 

بل از ایجاد اند ـ و چه عبارت باشد، از علم تفصیلى قمعنایى است كه از علم ذاتى خدا كرده

بعد از ذات و یا عبارت باشد، از علم تفصیلى بعد از ایجاد و ذات هر دو، به هر معنا كه 

چه معتزله و اشاعره بر سرش نزاع و آن« حصولى»است، نه « علم حضورى»باشد 

است، كه عبارت است از مفاهیم ذهنى كه از خارج در ذهن نقش « حصولى»اند علم كرده

ســوزاند و تصــور اثــر خــارجــى نــدارد ـ آتــش ذهنــى ذهــن را نمــى بنــدد و هیــچمى

كند ـ مفهوم و ماهیت در تمامى زوایاى عــالــم بــه جـز نــان صــاحــب تصور را سیر نمى

ها و یا حیــوانــاتى كه اعمال حیوى دارند و با حواس ظــاهـرى و احساسات ذهــن انسان

 دهند وجود ندارند.هاى زندگى را صورت مىبـاطنـى خـود كار

و خــداى سبحــان منــزه اســت، از این كه ذهــن داشتــه بــاشــد، تــا مفــاهیم در 

  (1)ذهــن او نقش ببنـدد. 

 .  213، ص 4المیــــــــــزان ج  -1
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 مفهـوم تكلم و كالم نزد خدا 

 / اعراف( 144« )َعلَـى النّـاِس بِـِرسـاالتـى َو بَِكـالمـى...!قــاَل یـا ُمـوسى اِنِّى اْصَطفَْیتُـَك » 

 !«پیغمبرى و به سخن گفتن خویش از مردم برگزیدم...  گفت: اى موسى من ترا به»

السالم این است، كه خداوند اتصال و ارتباط معنــاى تكلّــم خــدا با مــوســى علیه

با دیدن بعضى از مخلوقات به آن معنایى كه  كهغیب برقرارنمودهموسى و عالمخاصى بین

شده است. البته ممكن هم هست این انتقال مقارن با شنیدن مراد اوست، منتقل مى

 هایـى بوده كه خداونــد آن را در خـارج و یا در گــوش او ایجــاد كــرده اســت.صـوت

واسطه  هایى است كه خداوند بدونمقصود از كالمى كه در آیه است آن خطاب

السالم نموده و به عبارت دیگر آن چیزى كه به وسیله آن مكنون غیب فرشته به موسى علیه

براى آن جناب كشف شده نه كالم معمولى دائر در میان ما آدمیان. چون آن كالمى كه در 

ایم و بنا میان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدى است، كه ما در بین خود جعل كرده

یم فالن صوت معین اختصاص به فالن معنا داشته باشد و هر وقت آن صدا از اگذاشته

اى سرزند ذهن شنونده فورا منتقل به آن معنا بشود و گوینده هم متعهد شده كه هر گوینده

وقت بخواهد آن معنا را به شنونده بفهماند خصوص آن صوت را از دهان خارج نموده و یا 

ر فضا ایجاد نماید. واضح است كه كالم به این معنا بگو آن تموج هوایى مخصوص را د

مستلزم این است كه متكلم داراى جسم بوده باشد و خداى سبحان منزه است از این كه داراى 

كند جسم باشد. از طرفى هم صرف ایجاد صوت در درخت و یا در مكانى دیگر داللت نمى

یگرى غیر از اصوات الزم بر این كه معانى اصوات، مقصود خداى سبحان است، چیز د

است، كه اراده و قصد خداى تعالى را كشف نموده و داللت كند بر این كه خداى تعالى 

 معانى اصوات را اراده كرده است. 

كند این را نگفته كه موسى از قرآن كریم كه داستان موسى و كالم خدا را نقل مى

اى یا نه؟ بلكه از كلمات را اراده كردهخدا پرسید آیا این صدا از توست؟ و آیا تو معانى این 

آید: موسى به محض شنیدن آن كالم یقین كرده است كه كالم، كالم خـداى حكایت قرآن برمى

السالم بالدرنگ یقین چنان كـه در سـایـر اقســام وحى نیـز انبیـاء علیهمتعـالـى اسـت، هم

 ســت. انــد كــه پیغــــام از نــاحیــه خــداكــردهمـى

شود در این موارد ارتباط خاّصى هست، كه آن به طور قطع و مسلم معلوم مى

شود ذهن شنونده بدون هیچ تردیدى از الفاظ منتقل به معنا شده و حكم كند، كه این باعث مى

تعالى صوتى را ایجاد كند كه تعالى اراده هم كرده، وگرنه صرف این كه خداىمعنا را خداى

تعالى را دارا بوده باشد مجوز این نیست، كه معناى مزبور را به خداىدر لغت معنایى 

  (1)نسبت بدهند و بگویند این كالم، كالم خدا بود. 

 .  90، ص 16المیــــــزان ج  -1

 تفاوت كالم خدا و انسان 

ــَم اللّـــهُ...!»...  / بقــره( 253« )ِمْنُهـْم َمـْن َكلَـّ

زند. یعنى خدا زند از خداى تعالى سرنمىكالم به آن نحوى كه از انسان سرمى

هاى تنفس در حنجره ندارد تا صدا از آن بیرون آورد و دهان ندارد تا صدا را در مقطع

دهان قطعه قطعه كند و با غیرخودش قراردادى ندارد كه هر وقت فالن كلمه را گفتم بــدان 



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                               کتاب دوازدهم : قلب،عقل،علم و کالم 64

ــور دارم. بــراى این كه شــأن خــداى تعـالى اجــل و سـاحتش كـه فــالن معنــا را منظ

تر از آن است كه مجهز به تجهیزات جسمانى باشد و بخواهد با دعاوى وهمى و منزه

خــدا به هیــچ چیــزى قیاس و تشبیه  -ٌء لَْیــَس َكِمثِْلــِه َشــىْ »...اعتبارى استكمـال كنــد: 

 ( / شورى 11!« )شـود... نمى

قــرآن كـریـم در عیـن حال كه تكلم به معناى معهود بین مردم را از خداى تعالى 

 تعــالى اثبــات كــرده اســت.كنــد، حقیقــت معنــاى تكلـم را دربـاره خــداىنفى مى

كالم خداى تعالى مانند احیاء و اماته و رزق و هدایت و توبه و سایر عناوین فعلى 

ى است و در نتیجه صفت تكلم صفت فعلى خداست، یعنى بعد از این كه از افعال خداى تعال

شود. و الزم نیست كه خدا موجودى شنوا آفرید و با او سخن گفت ؛ محیى و متكلم مى

خــداى سبحــان قبــل از این هم صفات را داشته باشد و ذاتش از این جهت تمام باشد، بـه 

 ها ذات تمامیت ندارد. اند و بدون آنات ذاتخــالف علــم و قــدرت و حیــات كه صف

آیات قرآن، كالم خدا و خلقت و اماته و احیاء و رزق و هدایت و توبه را زمانى 

 (1)داند. داند و همه را یكسان زمانى مىمى

 .  191، ص 16المیــــــزان ج  -1
 

 گوید ؟چگـونه خداوند با بندگانش سخن مى

 عمـــران(/ آل 42« )اْلَمالئَِكةُ یاَمْریَُم...!َو اِْذ قــالَـِت » 

 « هنگــامــى كــــه فــرشتگـــان گفتنـــد: اى مــریــم...!» 

اش باشد، ذاتا موجب علم آن قسم از وحى كه عبارت از سخن گفتن خداوند با بنده

او در  توان گفت: مثلیقینى است، به طورى كه حاجت و نیازى به دلیل و حجتى ندارد، مى

القائات الهى مثل علوم بدیهى است، كه در حصولشان براى آدمى نیازى به سبب تصدیقــى ـ 

 چون قیـاس و مـانند آن ـ ندارد. 

در آن وحى الهى را درك « نبى»یعنى خوابى كه شخص « َمنام»اما موضوع 

آید، مى روزى پیشهاى شبانهكند، غیر از رؤیایى است كه براى افراد انسان در خوابمى

زیرا در روایات آن را شبیه به حالت اغماء و بیهوشى معرفى كرده است. پس آن حالتى 

است كه در آن حال حواس شخص نبى سكونت پیدا كرده و چنان كه ما در بیدارى چیزهایى 

كند. خداوند متعال هم كنیم، او هم در آن حال مطالبى را مشاهده و درك مىمشاهده مى

چه فهمد: آنطور یقین مىكند، كه بهــه جــانــب حــق و صــواب ارشــاد مىطــورى او را ب

 بــه او وحــى شـده از جانب خداوند بوده و از تصــرفــات شیطــانى نیســت. 

باشد، لیكن عبارت از شنیدن صوت ملك مى« محدث»اّما حدیث شنیدن شخص 

كه به آن جز به نحوى از مجاز بعید  چنین از قبیل خطور ذهنى ـشنیدن قلبى نه حسى. هم

كنید كه در برخى روایات بین شنیدن گویند ـ نیست. لذا مالحظه مىنمى« شنیدن صوت»

هم « تكلیم»و « تحدیث»صوت و القاء شدن در قلب جمع نموده است. با این وصف آن را 

رى شنود و با گوش خود آن را نگهداصوت ملك را مى« محدث»نامیده است. پس شخص 

كند، چنان كه ما و خود او كالم عادى و اصواتى كه در عالم ماده قابل شنیــدن اســت مى

است، مانند شنیدن « محدث»شنــویــم، لیكــن شنیــدن كــالم ملــك مخصـــوص به خود مى

  (1)صوت مادى، افراد عادى در آن شــركتــى ندارند و لذا یــك امــر قلبــى است. 

 .  53، ص 6ــزان ج المیــــ -1
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 خلـق كـالم و تكلم خدا 

ـَم اللّــهُ...!»  ْلنــا بَْعَضُهـْم َعلـى بَْعــٍض ِمْنُهــْم َمـْن َكلَـّ ُســُل فَضَّ  / بقره( 253« )تِْلــَك الـرُّ

اى برترى دادیم، بعضى از آنان كسى بــوده كه اى از ایشان را بر پارهاین پیامبران، پاره»

 !« سخن گفت...  خــدا با وى

طور تعالى سرزده و بهآید، كه اجماالً عمل سخن گفتن از خداىاز آیه فوق برمى

بــرده مجــازگــویى كــرده باشد. خـداى سبحان حقیقــت هــم ســرزده، نــه این كه جملــه نام

 هـم این عمل را در كتاب خود كالم نامیده است. 

چه از خصائص كه خداى تعالى به ر این كه آنكتاب خداى عّزوجّل داللت دارد، ب

انبیاءش داده و سایر مردم از دركش عاجزند از قبیل وحى و تكلّم و نزول روح و مالئكه و 

چه كه خبرش را به ایشان داده از قبیل فرشته و شیطان و دیدن آیات كبراى الهى و نیز آن

است همه امورى است، حقیقى لوح و قلم و سایر امورى كه از درك و حواس انسان مخفى 

 و واقعیتى است خـارجى .

السالم كه براى ما نقل شده همه چه از بیانات انبیاء علیهمچنین آنآیات قرآنى و هم

اند حاالت ظهور در ایــن دارد كه آن حضــرات در مقــام مجــازگــویى نبوده و نخواسته

 درونى خــود را بـا مثــل بیــان كننــد. 

 آیــات مربوطه به شــرح زیــرنــد: 

 / نساء( 164« )خـــدا بــا مــوســـى بـــه نــوعــى تكلّــم كــرد!»...

 / بقره( 253« )كه خدا با او تكلّم كرد...!بعضى از انبیاء كسى است»...

كسى چنین شایستگى ندارد، كه خدا با او تكلّم كند، مگر به طور وحى و یا از پس 

 خـواهد به او وحى كند. یــا این كه رســولى بفـرستـد و به اذن خود هر چه مىپــرده و 

تكلیــم خــدا با بشــر تكلیــم هســت، اّمــا به نحوى خاص و حدّ و تعریف اصل 

 (1)طـور حقیقـت بر آن صــادق اسـت. تكــلیــم بــه

 . 187، ص 4المیـــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 مفهوم حجاب در وحى و تكلم الهى 

 / طه( 13ـ  11« )نُوِدَى یا ُموسى... فَاْستَِمْع ِلما یُوحى!»...

رسد نــدا شــد اى مـوسـى! مـن پـروردگــار تــوام... بـه ایــن وحــى كــه مى»...

  «گوش فرا دار...!

به طور یقین فهمید، كه را شنید از آن  !«یا ُموسى اِنّى اَنَا َربَُّك » موسى وقتى نداى 

برده وحى از خدا بود به او، كه صاحب ندا پروردگار او و كالم كالم اوست. چون كالم نام

خود خداى تعالى تصریح كرده به این كه خدا با احدى جز به وحى و یا از وراء حجاب و یا 

 :كند و فرمودكند. هر چه بخواهد به اذن خود وحى مىبا ارسال رسول تكلّم نمى

َو ما كاَن ِلبََشٍر اَْن یَُكلَِّمهُ للّاُ ااِلّ َوْحیا اَْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب اَْو یُـْرِسـَل َرُسوالً فَیُوِحَى » 

 / شورى(  51!« )بِِأْذنِه ما یَشاُء... 

كند، در صورتى شود كه، میان خدا و كسى كه خدا با او تكلم مىكه از آن فهمیده مى

اى وسیله وحى صورت گیرد، هیچ واسطها حجاب نباشد و تنها بهوسیله رسول و یكه به
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یابد اى نبود شخص مورد وحى كسى را جز خدا همكالم خود نمىنیست و وقتى هیچ واسطه

شنود. چه اگر احتمال دهد متكلّم كند و غیر كالم او كالمــى نمىو در وهمش خطــور نمى

/  164!« )َو َكلََّم للّاُ ُموسى تَْكلیمـــا » ... غیر خداست و یا كالم كالم غیر اوست، دیگر 

 شــود. اى نبــاشــد، صــادق نمىطــورى كــه واسطــهبـه نســاء(

شود و نبّوت و و این حال هر نبى و پیغمبر است. در اولین وحى كه به او مى

ه صـاحب این كنـد، در ایـن كـدارد، هیچ شـك و ریبـى نمىرسالت او را به او اعالم مى

وحى خداى سبحــان اســت و در درك این معنـا هیــچ احتیــاجى به اعمــال نظــر یا 

 درخواست دلیل نیست. 

وسیله وحى منافات ثبوت حجاب و یا آورنده پیام در مقام تكلیم، یا تحقق تكلیم به

ندارد. براى این كه وحى هم مانند سایر افعال خدا بدون واسطه نیست. چیزى كه هست امر 

اى كه حامل كند. اگر متوّجه آن واسطهدائر مدار توّجه مخاطبى است، كه كالم را تلقى مى

آورد و وحى آن فرشته است و اگر متوّجه خود خداى اى مىالً فرشتهرسالتى است، كه مث

اى باشد، ولى تعالى باشد، وحى او خواهد بود، هر چند كه در واقع حامل كالم خدا فرشته

شود. در آیه بعدى خطاب به موسى چون وى متوّجه واسطه نشده، وحى وحى خود خدا مى

كه عین ندا از جانب « شود!چه وحى مىگوش كن بدانفَاْستَِمْع ِلما یُوحى ـ » فرماید: مى

  (1)طور را وحى هم خوانده و در موارد دیگر كالمش اثبات حجاب هم نموده است. 

 .  214، ص 27المیــــــزان ج  -1

 

 چگــونگــى الهــام و وحــى به زنان 

َك ما یُوحى!»   «اِْذ اَْوَحْینا اِلى اُّمِ

 / طــه( 38« )چـــه بــایـــد وحــــى كــردیـــم!رت آنآن دم كــــه بــه مــاد» 

در جمله فوق مراد به وحى، الهام است، كه نوعى احساس ناخودآگاه است، كه یا در 

 دهــد. بیــدارى و یا در خـواب دســت مى

نیســت، چنــان كه « وحى نبــوت»كلمه وحى در كالم خداى تعالى منحصر در 

ـَك »دا به زنبــور عسـل الهـام كــرده وحــى خــوانــده است چه را خبینیم آنمى َو اَْوحى َربُـّ

 / نحل( 68!« )اِلَى النَّْحـِل... 

وقت اى ندارند. یعنى هیچبهره« وحى نبوت»دانیم، كه زنان از از سوى دیگر مى

َك ااِلّ ِرجاالً نُوحى َو ما اَْرَسْلنا ِمْن قَْبلِ »خداى تعالى یك زن را پیغمبر نكرده، چون فرموده: 

كردیم از هر نفرستادیم، مگر مردانى كه به سویشان وحى مىاز تو هیچ رسولىقبل -اِلَْیِهْم 

 یوسف( /109.« )دیارى یكى... 

همــان مضمــونى اســت « او را در صنــدوق بگـــذار و به دریــا بینــداز!» جملــه 

 (1)كه، بــه مــادر مـوســى وحــى شـد. 

 . 231، ص 27المیـــــــــــــــــزان ج  -1
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 سومفصل 

 

 كالم و تكلّم موجودات غیرانسان
 

 

 

 مفهـوم نطق و بیان در موجودات غیر انسان 

 نمل(/16« )ُعلِّْمنـــــــا َمْنِطـــــــَق الطَّْیـــــــِر...!»...

 !«ایم... ما زبان پرندگان آموخته»...

هاى متعارفى است، كه هر دو به معناى صوت یا صوت« نطـق»و « منطق»كلمه 

از حروف تشكیل یافته و طبق قرارداد، واضع لغت بر معانى كه منظور نظر ناطق است 

شود، ولى در قرآن داللت كند. معموالً به صداى گوسفند و یا گنجشك نطق یا منطق گفته نمى

شده و آن عبارت است از داللت هر چیزى بر تر استعمال كریم در معنایى وسیع

 مقصــودش: مثــالً قــرآن كــریــم داللـت پـوسـت بــدن را نطــق خــوانــده اســت. 

ها به آن طریق مقاصد خود را با منطق طیر عبارت است، از هر طریقى كه مرغ

هایى كننــد. هــر صنفــى از اصنــاف حیــوانــات و یا الاقل هر نوعى صوتهم مبــادله مى

خورند و یا با هم ساده ـ و بدون تركیب ـ دارند، كه در موارد خــاصـى كـه به هم برمى

صداهاى مختلف در مواقع مختلف مخصوص به مرغان نیست، بلكه  دهند. اینهستند سرمى

 سایر حیوانات نیز دارند. 

چه مسلم است، مقصود از منطق طیر در آیه شریفه این معناى چیزى كه هست آن

 تر ازآن است. تر و وسیــعظاهرى نیست، بلكه معانى دقیق

ه اختصاصى به خودش كند، كالسالم از نعمتى حدیث مىدر آیه فوق سلیمان علیه

بوده و در وســع عــامــه مــردم نبــوده كــه بدان دست یــابنــد و او كه بــدان دســت یافتـه 

 بــه عنــایت الهـى و مخصــوص به خود دست یافته است. 

اى كه خداى تعالى در آیات بعدى از سلیمان و هدهد حكایت فرموده متضمن محاوره

ه در وسع صداهاى هدهد نیست چون صداهایى كه این حیوان در اى است، كمعارف عالیه

 دهد انگشت شمار است. احوال مختلف از خود سرمى

در كالم این حیوان ذكر خداى سبحان، وحدانیت او، قدرت و علم و ربوبیتش و از 

معارف بشرى نیز مطالب بسیارى چون پادشاه سبا و تخت او و این كه آن پادشاه زن بود و 

كردند، آمده است. بر هیچ دانشمندى كه در معانى تعمق دارد و براى آفتاب سجده مىقوم ا

پوشیده نیست، وقوفى كه به این همه مطلب عمیق و معارف بسیارى كه هر یك داراى 

دار علمــى است، منوط به داشتن هزاران هزار معلومات دیگر است كه چنــد اصول ریشــه

 ها باشد. قالب آن تواندصــداى سـاده هدهد نمى

هیچ دلیلى نداریم، بر این كه هر صدایى كه حیوان در نطق مخصوص به خودش از 

تواند آن را درك كرده و تمیزش بدهد. اصوالً ساختمان گوش دهد، حس ما مىخود سرمى

انسان طورى است، كه تنها صداهایى مخصوص و ناشى از ارتعاشات مادى مخصوص را 
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نیست هزار در ثانیه نباشد ـ ولى معلوم 32و بیشتر از  16ه كمتر از شنود ـ ارتعاشى كمى

 شنوایى سایرحیوانات نیز از شنیدن آن عاجز باشد. چه ما از شنیدن آن عاجزهستیم، حسآن

اى حیوانات مانند، اسب و سگ دانشمندان به عجایبى از فهم دقیق و درك لطیف پاره

ها را در اكثر افراد آدمیان انــد، كه نظیــر آنخــوردهو زنبــور و مــورچــه و غیــره بــر

 اند. برنخــورده

آیــد كـه براى  چه گــذشت روشــن شــد از ظــاهــر سیــاق برمىپس از آن

  (1)السالم داده بود. مــرغــان منطقـى است، كه خــداى سبحـان علم آن را تنها به سلیمان علیه

 . 261، ص 30المیـــزان ج  -1

 

 

 كنند؟ چگونه انسان و حیوان و جماد تسبیح مى

 «ٍء ِاالّ یَُسبُِّح ِبَحْمِده!تَُسبُِّح لَهُ السَّمواُت السَّْبُع َو االَْرُض َو َمْن فیِهنَّ َو اِْن ِمْن َشىْ »
 / اسراء( 44)

هاست، همه او را هاى هفتگـانه و زمیـن و مـوجـوداتى كه بین آنهمـه آسمـان»

دارنـد، هیـچ مـوجـودى نیست مگر آن كه بـا حمـدش خـداونـد خـود را منـزه مى

فهمیــد، كــه او همــواره حلیـم هـا را نمـىدارد، ولــى شمــا تسبیــح آنمنـــزه مـى

 « و غفور اسـت.

اهنمایى وقتى حقیقت كالم عبارت باشد از فهماندن و كشف اسرار باطن و اشاره و ر

هـاى خود، این فهمـانـدن و كشف به هر طریقى كه صورت گیرد، كالم بــه نیـات و خـواستـه

 خـواهد بـود هــر چند كه با زبـان نبـاشد. 

ها راهى ندارد، كه این انسان است كه، براى نشان دادن منویات خود و اشاره بدان

ى خود را در دل مقابل خلق كند الجرم هااز طریق تكوین انجامش دهد، مثالً نیات و خواسته

ناگزیر است كه، براى این كار الفاظ را استخدام نموده و به وسیله الفاظ كه عبارت است از 

چه كه در دل دارد هایى كه هریك براى یك معنا قرار داده شده، مخاطب خود را به آنصوت

چه بسا از و سر و یا غیر آناى مقاصد خودرا از اشاره با دست بسا پارهخبردار سازد. چه

 نوشتن و نصب عالمات نیز استفاده كند. 

اگر بشر راه دیگرى جز استخدام الفاظ و اشاره و نصب عالمات نداشته و به همین 

ها باشد، شود كه در واقع هم كالم همینداند، دلیل نمىها را كالم مىعادت كرده و تنها این

بلكه هر چیزى كه از معناى قصد شده ما پرده بردارد، قول و كالم خواهد بود و اگــر 

ودش بر همین كشف بود همان قیام او قول و تكلّم است، هرچند به مـوجـودى قیـام وجـ

 صـورت صـوت شنیـدنى و الـفـاظ گفتنــى نبــاشد. 

ایــن مــوجــودات آسمــانى و زمینــى و خــود آسمــان و زمین همه به طور صریح 

ء منزه كند و او را از هر نقــص و شــىاز وحدانیت رب خود در ربوبیت كشف مى

 گویند. دارنـد، پس آسمــان و زمیـن خـدا را تسبیح مىىم

نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالى چیز دیگرى این عالم فى

نیست و در ذات و صفات و احوالش و به تمام شراشر وجودش محتاج خداست و همین 

فهماند كه دهد و مىمىخبر « محتاج ّللاّ »احتیاج بهترین زبان گویایى است، كه از وجود 
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 نیــاز از او نیسـت. بــدون او خــودش مستقــالً هیــچ نــدارد و آنــى منفـك از او و بى

شود كه، مسئله علم نیز در تمامى موجودات هست. از كالم خداى تعالى فهمیده مى

چون چنین است، كه هیچ موجودى فاقد علم نیست الجرم هیچ موجودى نیست، مگر آن كه 

خواهد با وجود خود احتیاج و اى از درك،( و مىكند )البته مرحلهوجود خود را درك مى

راپایش را احــاطه كــرده اظهــار نمــایــد. پس هیچ نقــص وجــودى خـود را كــه س

كنــد، كــه ربــى غیر از خداى تعالى ندارد و او موجودى نیست مگــر آن كــه درك مى

 دارد. پروردگار خود را تسبیح نموده از داشتن شریك و از داشتن هر عیبى منزه مى

كند، تسبیح به معناى ت مىتسبیحى كه آیه شریفه آن را براى تمامى موجودات اثبا

حقیقى و قالى است، چیزى كه هست قالى بودن الزم نیست، حتما با الفاظ شنیدنى و 

 (1)قراردادى بوده باشد. 
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 مفصل چهار

 

 كالم و تكلّم در قیامت
 

 

 

 مـاند ؟ چــه زمـانى زبــان از گفتـن بـاز مى

 / هـود( 105« )تََكلَُّم نَْفٌس ااِلّ ِبِاْذنِـه...! یَْوَم یَأِْت ال»

كنــد، مگر به آن كالمى كه به اذن خدا هیــچ نفســى به كــالمــى تكلــم نمى»

  !«همـــراه بــاشــــد... 

 تكلّـــم در قیــامـت بــه چــه معنـــاسـت ؟

ها و م صوتتكلّمى كه در میان ما مردم متداول است، عبارت است از استخدا

ها تركیب آن به نحوى از وضع و اعتبار، كه داللت كند بر آن معانى كه در ضمایر و دل

نهفته است و این معنا را احتیاج اجتماعى به تبادل اغراض و منویات متداول كرده، چون نه 

نظر كند و نه راهى غیر استخدام تواند از تفاهم افراد با یكدیگر و تبادل اغراض صرفمى

 ها داشته است. صوات به درون دلا

سخن گفتن از اسباب و وسایل اجتماعى است، كه ما به وسیله آن به معانى و 

بریم. قوام آن و علّت پیدایشش این بوده كه انسان از احاطه به ها پى مىاغراض نهفته در دل

یله آن، داشته كه به وسهاست عاجز مانده و قطعا اگر حسى مىچه كه در اذهان و دلآن

ها ، المسه طور كه مثالً چشم نورها و رنگیافت، همانمعانى ذهنى یكدیگر را درمى

ها و سپس تكلّم با یابد، احتیاجى به وضع واژهحرارت و برودت و نرمى و زبرى را درمى

شود وجود چه امروز در میان ما به نام كلمه و یا كالم نامیده مىكرد و آنها پیدا نمىآن

طور انفـرادى زنـدگى توانست بهچنین اگر نوع بشر مانند سایر حیوانات مىفت و همیانمى

 شد.كنـد بـاز از تكلـم و سخـن گفتـن خبـرى نبود و نطق بشر باز نمى

نشئه دنیا مثل این كه از دو عالم غیب و شهود تشكیل شده، یعنى از محسوس و 

ند به این كه ضمایر یكدیگر را كشف بیرون از حس تركیب شده و مردم احتیاج مبرم دار

نموده و بدان اطالع یابند. حال اگر عالمى را فرض كنیم به شهادت صرف باشد و در آن 

اى از شود و اگر هم پارهغیــب و نــامحســوس نبــاشــد. احتیاج به تكلم و نطق پیدا نمى

اى از ضمــایــر ـور پارهحاالت آن عالم اطــالق كــالم بكنیــم، مصــداق و معنــایش ظهـ

 اشخـــاص است بـــراى یكــدیگــر. 

  -یَْوَم تُْبلَى السَّرائُِر »اى كه داراى چنین وضعى باشد همان نشئه قیامت است: نشئه

 / طارق( 9« )شود!روزى كــه ضمـایـر آشكارا مى

مشاهده  كند، در نفس خود اسرارى نهانىخود فكر مى درباره نفسانیاتانسان وقتى 

كند، بدون این كه در این مشاهده احتیاج پیدا كند، به این كه خودش به خود بگوید در مى

درون دل مــن چه چیزهایــى است. چون باطــن هر كسى براى خــودش مشهود است نه 

بینیم، كه ندارد، ولكن با این كه دخالت ندارد مى دخالتىو تكلم هیچ  آن زبانغیب و در درك 
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 زنیم. كنیم و در دل با خود حرف مىحین تفّكر صورت كالمى را در دل تصّور مى در

 هاست.یكى از مشخصات روز قیامت انكشاف حقیقت اشیاء و شهود شدن همه غیب

تكلّم در آن روز به طریق تكلم دنیوى نیست و هیچ انسانى داراى اختیار هم نیست تا 

 (1)چیــز به اذن خـدا و مشیت اوست. جــا همــهآن بـه اختیــار خود تكلّــم كنــد، بلكـه

 . 21، ص 21المیـــــــــزان ج  -1

 

 

 مفهوم نفى تكلم در قیامت 

كند. مگر به آن كالمى معناى آیه باال این است كه، هیچ نفسـى به كـالمى تكلـم نمى

كه به اذن خــدا همــراه بــاشــد نه مانند دنیا كه هر حرفى بخواهد بزند، چه خدا اجازه 

 تشریعى )دینى( داده باشد و چه نـداده بـاشد. 

ز خواص معرف روز قیامت كند، مگر به اذن او او این صفت را كه كسى تكلّم نمى

كند و هیچ حادثى شمرده و حال آن كه اختصاص به آن ندارد. هیچ نفسى از نفوس تكلم نمى

 افتد مگر به اذن او .از حوادث در هیچ وقتى از اوقات اتفاق نمى

غالب معرفاتى كه خداوند در قرآن براى روز قیامت ذكر كرده، با این كه در سیاق 

 شود. ذلـك شامل غیر آن هم مىآن آورده مـعاوصــاف خــاص بــه 

 ولكــــن دقــــت و تـــدبّـــر در امثــــــال آیـــــات زیــــــــر: 

تو از این نشئــه در غفلــت بــودى مــا از دیــدگــانت پــرده برگرفتیم، در نتیجــه » 

 / ق(  22« )امـروز دیـدگـانت تیــزبیـن شــــده!

پــروردگــارا دیــدیــم و شنیــدیم پس مـــا را بــرگـردان، تا عمل صــالــح كنیم »...

 / سجده( 12« )كه، دیگـــر یقیــن پیـــدا كــردیــم!

دهد، كه روز قیامت روزى كاران است، این معنا را دست مىكه حكایت كالم گنه

را از جلو دیدگان و حواسشان ها است كه خداوند بندگان را جمع نموده، حجاب و پرده

چه در این نشئه دنیــا گردد و آنبرانداخته، در نتیجه حقایق تمام و كامل برایشان ظاهر مى

 شود.جا برایشان مشهود مىبــر ایشــان مستـور و در پس پرده غیب بود، در آن

ه در این موقع است كه دیگر شك و تردیدى بر دلى راه نیافته و دلى را به وسوس

كنند كه تمــام كنند، كه خدا حق مبین است و مشاهده مىاندازد و همه به معاینه درك مىنمى

هــا براى اوست و ملك و عصمــت و امر و قهر تنهــا مر او راست و شریكى براى قدرت

 او نیست. 

شد، از بین رفته و روابط تأثیرى و آن استقاللى كه در دنیا براى اسباب پنداشته مى

اى نخـواهـد مـانـد كه چیزى را از گــردد. و دیگــر پــردهمیــان اشیــاء بــود زایــل مى كه

اش براى خداى واحد قهار است و جـز او چیز دیگـرى محجـوب و پوشیــده بدارد و امر همه

 مــالــك چیــزى نیســت. 

 فـرماید: نـد، مىكخــداى تعــالى در مــواردى كــه روز قیــامـت را تـوصیــف مى

 / طارق( 9« )شود!ها آشكـار مىروزى كه نهـان»

هایتان اســت و چــه پنهــان بــداریــد خــدا با آن چه در دلچــه ظاهر سازید آن»...

 / بقره( 284!« )كند... شما را محـاسبه مى
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ات و كنــد، كه حســاب در روز قیــامت به آن صفبا این كلمــات خود روشــن مى

هاست، نه به ظاهر اعمــال كه در این نشئه یعنى نیات و احوال خوب و بدى است كه در دل

 آن احوال است.در دنیا كاشف

چه از احوال قلب و زوایاى دل در دنیا مستور و پنهان بوده در آخرت عریان پس آن

 (1)هد بود. چـه كـه امروز غیب است، در آن روز شهادت خواشــود و آنگــر مىجلــوه

 . 18، ص 21المیـــــــــــــــــــــزان ج  -1


