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

اثر شود و نیز كنند، تا به این وسیله مبارك و پر خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

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

كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)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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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «كــریـــــــــــم! این قـــــــــرآنـى اســت » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

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

 عظیم گردد.

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. 21م به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کری

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

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

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

 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   

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

 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...   

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 پیش گفتار
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 3عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات مورد  معارف قرآن در المیزان،( 19و  18و  17)جلدهای 

تفسیری بر مقدمه » نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

، در این مجموعه گنجانده شد. در به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 معنای قلب در قرآن
 

 

 

 گفتارى پیرامون 

  معناى قلب در قرآن كریم
 

ُ بِاللَّْغِو فى أَْیَمنُِكْم َو لَِكن یَُؤاِخذُُكم بَما َكسبَت »  ُ َغفُوٌر ال یَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ قُلُوبُُكْم  َو َّللاَّ

  !«َحِلیمٌ 

كند ولى به آنچه دلهایتان تان بازخواست نمىخدا شما را به سوگندهاى بیهوده» 

 بقره(/225!«          )نماید و خدا آمرزنده و بردبار استمرتكب شده مؤاخذه مى

 

كند بر اینكه مراد از قلب خود آدمى یعنى از شواهدى است كه داللت مى باالآیه 

خویشتن او و نفس و روح او است ، براى اینكه هر چند طبق اعتقاد بسیارى از عوام ممكن 

است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اینها را به قلب نسبت داد ، به این پندار 

كه مسؤول درك است ، هم چنانكه طبق همین پندار ،  كه در خلقت آدمى ، این عضو است

شنیدن را به گوش ، و دیدن را به چشم  و چشیدن را به زبان ، نسبت میدهیم  و لیكن مدرك 

چون درك خود یكى از  ،(و این اعضاء آلت و ابزار درك هستند )واقعى خود انسان است

 شود . اده نمىمصادیق كسب و اكتساب است ، كه جز به خود انسان نسبت د

و  بقره(/283!« )فانه آثم قلبه »:نظیر آیه مورد بحث در شهادت به این حقیقت آیه

 است. ق(/33!« )و جاء بقلب منیب »:آیه شریفه

دهند ؟ حال ببینیم چه عاملى باعث شده كه ادراكات انسانى را به قلب نسبت مى

ر انواع حیوانات را بررسى كرده ظاهرا منشا آن ، این بوده كه انسان وقتى وضع خود و سای

افتد كه یك حیوان در اثر بیهوشى و غش و امثال آن و مشاهده نموده كه بسیار اتفاق مى

افتد ، ولى ضربان قلب و نبضش هنوز زنده است ، در شعور و ادراكش از كار مى

 ماند . صورتیكه اگر قلبش از كار بیفتد دیگر حیاتى برایش باقى نمى

 ن تجربه یقین كرد كه مبدأ حیات در آدمى ، قلب آدمى است ، به این معنااز تكرار ای

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

چند كه از قلب به تمامى اعضاى زنده نیز سرایت كرده و نیز یقین كرد ، كه آثار و خواص 

ى یعنى شعور و اراده و حب و بغض و رجاء و روحى و روانى چون احساسات وجدان
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خوف و امثال اینها ، همه مربوط به قلب است ، به همین عنایت كه قلب اولین عضوى است 

 كه روح بدان متعلق شده است . 

، ا مبدأ فعل مخصوص به خودش ندانیمو این باعث نمیشود كه ما هر یك از اعضا ر

دانیم ، دماغ را چون هیچ منافاتى بین این و آن نیست ، در عین اینكه قلب را مبدأ حیات مى

هم مبدأ فكر ،  چشم را وسیله دیدن ،  گوش را ابزار شنیدن ،  شش را آلت تنفس  و هر 

 (و حتى خود قلب )دانیم ، چون همه اعضا عضو دیگر را منشا عمل خاص به خودش مى

  . بزارى است براى انجام كارى كه به وساطت آن آلت محتاج استبه منزله آلت و ا

هاى مكرر علمى هم این نظریه را تایید كند ، چون بارها این و چه بسا كه تجربه

مرغ را بیرون  (مغز سر )اند كه در یك عمل جراحى دماغآزمایش را در مرغان انجام داده

ست لیكن ، هیچگونه درك و شعور و تشخیصى اند كه حیوان همچنان زنده ااند  و دیدهآورده

فهمد كه گرسنه و یا تشنه است  و نمیداند كه آب رفع تشنگى و دانه رفع حتى نمى )ندارد

رسد و چون مواد غذائى به او نمى ،(ریزه استكند  و اینكه این دانه و آن سنگگرسنگى مى

این نظریه را از این راه تایید  میرد و همچنین چه بسا بتوانایستد و مىقلبش از ضربان مى

كرد كه تاكنون بحثهاى علمى طبیعى نتوانسته و موفق نشده مركزى را در بدن كشف كند كه 

شود از آن مركز صادر بشود  و تمامى دستوراتى كه در بدن به وسیله اعضا انجام مى

برایش اعضاى مختلف بدن همه مطیع فرمان آن باشند ، ولى وجود چنین مصدر و مركزى 

بینید كه اعضاى مختلف بدن با اینكه بسیار زیاد و بسیار مختلف مسلم شده است ، زیرا مى

است ، هم خودشان اختالف دارند و ساختمانشان متفاوت است  و هم اثر و كارشان و 

عملكردشان مختلف است ، در عین حال همه در تحت یك لوا  و مطیع یك مركز فرماندهى  

 قى هستند . و داراى وحدتى حقی

ببرد ، اى پىو نباید گمان كرد كه اگر بشر نتوانسته به وجود چنین مركز فرماندهى

و تمدن  ) براى این بوده كه از اهمیت و حساسیت دماغ و ادراكات آن غافل بوده است

تواند مركز احساسات وجدانى از قبیل امروز تا حدى به اسرار آن پى برده ، در نتیجه نمى

  !(اده و حب و بغض و خوف و رجا و امثال آن را قلب بداندشعور و ار

 زیرا بشر همانطور كه به اهمیت قلب پى برده بود ، به اهمیت سر ، كه جایگاه دماغ

هاى مختلف و با ترین زمانها امتبینیم از قدیمبرده بود ، به شهادت اینكه مىاست نیز پى

هاى معه را رأس و رئیس نامیده  و لغتزبانهاى مختلف مبدأ حكم و امر و دستورات جا

و  (سر نخ )رأس و رئیس و رئاسه و رأس الخیط :مختلفى از آن منشعب كرده است، نظیر

و همچنین  (سر كوه )و رأس المسافة و رأس الكالم و رأس الجبل (سر رسید )رأس المدة 

پس  .میده استسر جانداران و چهار پایان را رأس خوانده و نوك شمشیر را رأس السیف نا

بشر از همان دیرباز به اهمیت دماغ پى برده بود  و لیكن به خاطر همان شواهدى كه گفتیم ، 

 نمى توانست بپذیرد كه دماغ مركز فرماندهى بدن باشد. 

و ظاهرا همین مسئله باعث شد كه ادراك و شعور و هر چه كه بوئى از شعور در 

خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و آن باشد ، از قبیل : حب و بغض و رجاء و 
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جرأت و امثال آنرا به قلب نسبت دهند  و منظورشان از قلب ، همان روحى است كه به بدن 

یابد  و لذا ادراكات نامبرده را ، هم به وابسته است  و یا به وسیله قلب ، در بدن جریان مى

: فالنى را دوست دارم  و گویند دهند ، هم به روح ، هم به نفس ، گاهى مىقلب نسبت مى

دارد  و گویند قلبم او را دوست مىدارد  و نیز مىگویند روحم او را دوست مىگاهى مى

یابد كه دارد ، آنگاه این مجاز گوئى آنقدر ادامه مىگویند نفسم او را دوست مىگاهى هم مى

از این هم تجاوز نموده كنند ، همچنانكه بسیار اتفاق افتاده كه لفظ قلب را بر نفس اطالق مى

كنند چون قلب در سینه قرار دارد انحاء ادراكات و افعال و كلمه صدر را بر قلب اطالق مى

 دهند . صفات روحى را به سینه نسبت مى

 ها در موارد بسیارى آمده ، از آن جمله فرموده:و در قرآن كریم از این قسم نسبت

 انعام(/125!«)یشرح صدره لالسالم »

 فرموده: و نیز

 و نیز فرموده: حجر(/97!« )انك یضیق صدرك »

 احزاب(/10!«)و بلغت القلوب الحناجر »

 كه در این آیه هم رسیدن دلها به گلوگاه كنایه است از تنگى سینه و نیز فرموده:

 ال عمران(/119!« )ان هللا علیم بذات الصدور  »

اره باشد به تحقیق این ى اشو بعید نیست كه اینگونه موارد در كالم خداى تعال

 ، چیزى كه هست متاسفانه تاكنون این نظریه آنطور كه باید و شاید روشن نشده است . نظریه

شیخ ابو على ابن سینا ، در این مسئله كه مركز ادراكات و صفات نفسانى در 

بدن انسانى چیست ؟ این احتمال را ترجیح داده است كه همان قلب باشد ، به این  ساختمان

         عنا كه قلب مركز همه ادراكات و شعور باشد و دماغ تنها جنبه ابزار را داشته باشدم

بیند و همانطور كه چشم آلت بینائى و گوش آلت شنوائى است ولى آن عضوى كه مى )

 پس همه ادراكات از قلب است و دماغ واسطه درك است. ،(شنود قلب استمى

اشاره است به اینكه  بقره(/225!«)كسبت قلوبكمو لكن یؤاخذكم بما » در جمله 

و ان تبدوا ما  »خداى سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد ، همچنانكه در جاى دیگر فرمود:

و لكن یناله التقوى  »و نیز فرموده: بقره(/284!«)فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا

  حج(/37!«)منكم

  335ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دوم

 

 معنای سکینت در قرآن

 

 

 

 گفتارى در معناى:

  سكینت
 

مَّ  » ب ِكْم َو بَِقیَّةٌ م ِ ن رَّ ا َو قَاَل لَُهْم نَبِیُُّهْم إِنَّ َءایََة ُمْلكِه أَن یَأْتِیَكُم التَّابُوت فِیِه سكینَةٌ م ِ

ْؤِمنِینَ   !«تََرك َءاُل ُموسى َو َءاُل َهُروَن تْحِملُهُ اْلَملَئَكةُ  إِنَّ فى ذَِلك الَیَةً لَّكْم إِن ُكنتُم مُّ

به ایشان گفت نشانه پادشاهى وى این است كه صندوق معروف ن پیامبرشاو » 

اى از آنچه گردد تا آرامشى از پروردگارتان باشد و باقى ماندهدوباره به شما بر مى

كنند خدا به خاندان موسى و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل مى

 بقره(/248!« )باشید كه در این نشانه براى شما عبرتى هست اگر ایمان داشته

 

كلمه سكینة از ماده سكون است كه خالف حركت است ، و این كلمه در مورد سكون 

شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنى در و آرامش قلب استعمال مى

 .تصمیم و اراده است

مت البته منظور ما از حكیم دارنده حك )همچنانكه حال انسان حكیم این چنین است

كند  و خداى سبحان این حالت را از خواص كند با عزم مىكه هر كارى مى !(اخالقى است

 ایمان كامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است . 

كند ناشى از تعقل قبلى است ، توضیح اینكه آدمى به غریزه فطریش كارهائى كه مى

چیند كه وقتى چیند و طورى مىآنرا مى یعنى قبل از انجام هر كارى در عقل خود مقدمات

عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح او باشد  و در سعادتش تاثیر خوبى بگذارد  و سعادت 

اجتماعى او را به قدر خودش تامین كند ، آنگاه بعد از ردیف كردن مقدمات در فكر و عقل 

آنچه باید بكند و آنچه نباید دهد  و در انجامش اش را كشیده انجام مىعمل را طورى كه نقشه

  . نمایدبكند ، رعایت مى

بر طبق اسلوب فطرت آدمى صورت بگیرد  و با در نظر  و این عمل فكرى وقتى

طلبد ، مگر چیزى را كه نفع حقیقى در سعادتش داشته خواهد و نمىداشتن اینكه انسان نمى

هى به سكونت و آرامش شود كه منتباشد ، قهرا این عمل فكرى طبق جریانى جارى مى

چیند كه در هنگام انجام خاطرش باشد  و خالصه قبل از هر عمل نقشه آن را طورى مى
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  . عمل بدون هیچ اضطراب و تزلزلى آن را انجام دهد

این وضع انسانى است داراى حكمت به معناى اخالقیش  و اما انسانیكه در زندگى 

خود باشد ، چنین انسانى همواره در مقدمه خود در مادیات فرو رفته و تابع هوى و هوس 

شود ، چون نافع واقعى و خیالى در دلش مختلط شده هاى فكریش دچار اشتباه مىچینى

تواند آن دو را از هم جدا كند ، مسائل خیالى با آن زرق و برقى كه در خیاالت هست در نمى

شود  و ز سنن صواب مىكند ، گاهى باعث انحراف او امسائل فكرى و جدى او مداخله مى

گردد ، بطورى كه نتواند در اراده خود تصمیم بگیرد  و گاهى باعث تردد و اضطرابش مى

 هایش را تحمل كند . بطور جدى اقدام نماید و در نتیجه شدائد و گرفتارى

اما كسى كه داراى ایمان به خداى تعالى است ، تكیه بر پایگاهى دارد كه هیچ حادثه 

پذیرد و چنین كسى امور دهد و به ركنى وابسته است كه انهدام نمىتكانش نمىو گرفتارى 

كند  و در اعمالش با خود را بر پایه معارفى بنا نهاده كه شك و اضطراب قبول نمى

كند كه از تكلیف الهى صددرصد صحیح منشا گرفته ، او هیچ سرنوشتى اى اقدام مىروحیه

وت آن بترسد و یا از فقدانش اندوهناك گردد و یا در داند تا از فرا به دست خود نمى

  . تشخیص خیر و شرش دچار اضطراب شود

دار امورش باشد شناسد ، كسى را كه عهدهولى غیر مؤمن كه براى خود ولى نمى

داند ، خودش را هم كه گفتیم چه وضعى ندارد ، بلكه خیر و شر خود را به دست خودش مى

آورد قرار كه از هر سو بر او هجوم مى ر در میان ظلمت افكارىدارد ، پس او در همه عم

دارد ، افكارى از سوى هواهاى نفسانى ، افكارى از ناحیه خیالهاى باطل ، افكارى از ناحیه 

  :كنیماحساسات شوم ، اینجا است كه به درستى معناى آیات زیر را درك مى

 ال عمران(/68!« )و هللا ولى المؤمنین» 

 محمد(/11!«)ن هللا مولى الذین آمنوا و ان الكافرین ال مولى لهمذلك با »

هللا ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین كفروا اولیاؤهم  »

 بقره(/257!«)الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات

 اعراف(/27!«)انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون »

 ال عمران(/175!«)یخوف اولیاءهذلكم الشیطان  »

 كنیم كه در آیه شریفه:اینكه اضافه مى

و ال تجد قوما یؤمنون باهلل و الیوم االخر یوادون من حاد هللا و رسوله و لو كانوا  »

آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئك كتب فى قلوبهم االیمان و ایدهم 

 مجادله(/22!«)بروح منه

 فرماید:در باره كسانى كه ایمان به خدا و رسول دارند مى در آیه باال

اینان ممكن نیست با دشمنان خدا و رسول دوستى كنند، هر چند كه پدر یا فرزند  »

یا برادر یا خویشاوندشان باشد، چون خداوند ایمان را در دلهایشان نوشته و حك 

 !«كرده و به روحى از خود تاییدشان كرده است

حیاتى است كه از  آن حیات جدا از حیات كفار ، كه در مؤمنین هست،فهمیم پس مى
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حیات و روح خدا سرچشمه دارد و پاداش و اثرش حك شدن ایمان و استقرار آن در قلب 

شود كه ایمان است ، پس این مؤمنین مؤیدند به روحى از خدا  و این روح وقتى افاضه مى

شود  و در د در جسم و كالبدشان دمیده مىدر دل رسوخ كند ، آن وقت است كه حیاتى جدی

 كند . اثر آن نورى پیش پایشان را روشن مى

 كنید نزدیك به انطباق با آیه زیر است:و این آیه بطورى كه مالحظه مى

هو الذى انزل السكینة فى قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم و هلل جنود  »

 فتح(/4!«)حكیما السموات و االرض و كان هللا علیما

مضمون این آیه تقریبا همان مضمونى است كه آیه سوره مجادله داشت ، با این 

تفاوت كه در آن آیه ، روح به جاى سكینت در این آیه  و زیاد شدن ایمانى بر ایمان مؤمنین 

ح در این آیه ، به جاى كتابت ایمان در آن آیه قرار گرفته ، مؤید این انطباق ذیل آیه سوره فت

داند  و قرآن كریم در مواردى دیگر مالئكه است كه لشگر آسمانها و زمین را از آن خدا مى

 و روح را لشگر خدا دانسته است . 

 فرماید:باز نزدیك به سیاق این آیه ، آیه شریفه زیر است كه مى

فانزل هللا سكینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم كلمة التقوى و كانوا  »

 فرماید:و نیز آیه زیر است كه مىفتح(  /26!«)ها و اهلها احق ب

  توبه(/40!«) تروها فانزل هللا سكینته علیه و ایده بجنود لم »

از مطالب گذشته هم روشن گردید كه ممكن است از كالم خداى تعالى استفاده كرد 

، استى است كه مستلزم آن روح الهى مراد از سكینت ، روحى است الهى  و چیزكه 

امرى است از خداى تعالى كه باعث سكینت قلب و استقرار و آرامش نفس و محكمى دل 

شود كه كالم از معناى ظاهریش بیرون شود  د و معلوم است كه این توجیه باعث نمىشومى

است در روح الهى استعمال شده  سكون قلب و عدم اضطراب آنو كلمه سكینت كه به معناى 

 .باشد

  438ص :    2المیزان ج : 
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 فصل سوم

 

 مفهوم نور و ظلمت در قرآن

 
 

 بحثی در اخراج از ظلمات  به نور

 

َن الظلَُمِت إِلى النُّوِر  َو الَِّذیَن َكفَُروا أَْوِلیَاُؤُهمُ »  ُ َولىُّ الَِّذیَن َءاَمنُوا یُْخِرُجُهم م ِ  َّللاَّ

َن النُّوِر إِلى   !« الظلَُمِت  أُولَئك أَصَحب النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلُدونَ الطغُوت یُْخِرُجونَُهم م ِ

خدا سرپرست و كارساز كسانى است كه ایمان آورده باشند ، ایشان را از » 

اند، سرپرستشان كند و كسانى كه به خدا كافر شدهها به سوى نور هدایت مىظلمت

وزخیانند و خود دهد، آنان دطاغوت است كه از نور به سوى ظلمت سوقشان مى

  بقره(/257 !« )در آن بطور ابد خواهند بود

 

این اخراج و معانى دیگرى نظیر آن ، امورى است حقیقى و واقعى  و بر خالف 

خواهد اعمال توهم بسیارى از مفسرین و دانشمندان از باب مجازگوئى نیست  و قرآن نمى

و نیز نتایج خوب و بد آنرا  اى حركات و سكنات بدنى ظاهرى را كه عبارت است از عده

 تشبیه به نور و ظلمت بكند . 

اند : اعتقاد درست و حق ، از این نظر نور خوانده شده كه باعث از این عده گفته

شود ، عمل صالح هم از این جهت بین رفتن ظلمت جهل و حیرت شك و اضطراب قلب مى

همچنان كه نور حقیقى  ،نور است كه رشد آن روشن و اثرش در سعادت آدمى واضح است

هم همینطور است و ظلمت هم عبارت است از جهل و شك و تردید و عمل زشت و همه 

  . اینها از باب مجاز است

و این اخراج از ظلمات به نور ، كه در آیه شریفه به خداى تعالى نسبت داده ، مثل 

اخراج از نور به ظلمت است كه به طاغوت نسبت داده ، خود این عقاید و اعمال است ، نه 

اینكه خداى تعالى ماوراى این عقائد و اعمال ، كارى دیگر داشته باشد ، مثال دست كسى را 

یرون آورد ، براى اینكه ما به غیر از این اعمال ، نه فعلى و نه غیر بگیرد و از ظلمت ب

فعلى از خدا به نام اخراج  و اثر فعلى از خدا به نام نور و ظلمت و غیر آن دو سراغ نداریم 

 اى از مفسرین و دانشمندان . ، این بود نظریه دسته

به نور و دادن حیات و اند : خدا كارهائى از قبیل اخراج از ظلمات جمعى دیگر گفته

وسعت و رحمت و امثال آن دارد كه آثارى از قبیل نور و ظلمت و روح و رحمت و نزول 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                            کتاب شصت و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم و اصطالحات قرآنی 15

تواند فعل خدا را درك كند ، شود  و لیكن فهم و مشاعر ما نمىمالئكه ، بر فعل او مترتب مى

گوید مى ولى چون خدا از چنین افعالى خبر داده ، به آن ایمان داریم ، و چون خدا هر چه

دانیم ، هر چند كه حق است بدین جهت به وجود این امور معتقدیم و آنها را فعل خدا مى

  . احاطه و آگاهى به آن نداشته باشیم

الزمه این گفتار هم مانند گفتار سابق ، این است كه الفاظ نامبرده ، یعنى امثال نور 

شد ، فرقى كه بین این دو قول و ظلمت و اخراج ، بطور استعاره و مجاز استعمال شده با

هست این است كه بنابر قول اول ، مصداق نور و ظلمت و امثال آن ، خود اعمال و عقائد 

هستند ، ولى بنابر قول دوم ، امورى خارج از اعمال و عقائدند ، كه فهم ما قادر بر درك 

  . تواند بفهمد چیستآنها نیست  و نمى

ست منحرف هستند ، یكى به سوى افراط منحرف از راه را (هر دو )و این دو قول

  . شده و دیگرى به سوى تفریط

حق مطلب این است كه اینگونه امورى كه خدا از آنها خبر داده كه بندگان هنگام 

كنند ، امورى حقیقى و واقعى هستند ، مثال اگر اطاعت و معصیت آنها را ایجاد مى

نور  و گناهكار را از نور به سوى ظلمت  فرماید كه بنده مطیع را از ظلمت به سوىمى

بریم ، نخواسته است مجازگوئى كند ، اال اینكه این نور و ظلمت چیزى جداى از اطاعت مى

و ما قبال در  و معصیت نیست ، بلكه همواره با آنها است  و در باطن اعمال ما قرار دارد

 این باره سخن گفتیم . 

كنایه از هدایت خدا و اضالل طاغوت باشد ، و این معنا با دو جمله مورد بحث ، 

منافات ندارد ، چون در بحث مربوط به كالم و سخن گفتن خدا گفتیم : صحبت در مساله 

كنیم كه آیا نور و ظلمت و مورد بحث در دو مقام است : در مقام اول در این زمینه بحث مى

مجازى استعمال شده و صرفا كلماتى شبیه اینها كه در كالم خداى تعالى آمده ، در معانى 

تشبیهى است كه در این عالم هیچ حقیقت ندارد ؟ و یا آنكه استعمال حقیقى است ؟ چون در 

 این عالم معناى حقیقى دارند . 

شود از اینكه به فرض آنكه قبول كنیم معانى حقیقى دارند ، و در مقام دوم سؤال مى

تعمال كلمه نور در آن حقیقتى كه منظور است آیا استعمال این كلمات در آن معانى ، مثال اس

یعنى در حقیقت هدایت ، استعمال لفظ در معناى حقیقى است و یا استعمال در معناى مجازى 

یخرجهم من الظلمات الى » است ؟ و به هر حال پس دو جمله مورد بحث یعنى جمله:

باشند  ت و ضاللت مىكنایه از هدای« یخرجونهم من النور الى الظلمات!» و جمله:« النور!

آید كه هر مؤمن و كافرى ، هم در نور باشد و هم در ظلمت ، مؤمن قبل از و گرنه الزم مى

آنكه به فضاى نور برسد در ظلمت باشد  و كافر قبل از رسیدن به فضاى ظلمانى كفر ، در 

د و هم در نور باشد ، و قبل از رسیدن به این دو فضا ، یعنى دوران كودكى ، هم در نور باش

رسد اگر ایمان بیاورد به سوى نور در آید  و اگر كافر شود ظلمت  و وقتى به حد تكلیف مى

 به سوى ظلمت در آید و معلوم است كه چنین سخنى صحیح نیست . 

لیكن ممكن است این گفتار را تصحیح كرد و چنین گفت كه : انسان از همان آغاز 
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كند است اجمالى ، اگر مراقب او باشند ترقى مى خلقت ، داراى نورى فطرى است كه نورى

پذیرد ، چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و اعمال صالح به و تفصیل مى

تفصیل نور ندارد ، بلكه در ظلمت است ، چون تفصیل این معارف براى او روشن نشده ، 

طرى و ظلمت دینى اشكالى هم ندارد ، مؤمن فطرى كه داراى نور ف پس نور و ظلمت به

آورد ، به تدریج از ظلمت دینى به سوى نور معارف است ، وقتى در هنگام بلوغ ایمان مى

شود و اگر كافر شود از نور فطریش به سوى ظلمت تفصیلى و اطاعتهاى تفصیلى خارج مى

 شود . كفر و معصیت بیرون مى

آورده اشاره به این و اگر در آیه شریفه كلمه نور را مفرد و كلمه ظلمت را جمع 

باطل متشتت و مختلف و در آن اختالف نیست ، همچنانكه  حق همیشه یكى استاست كه 

  . است و هیچ وقت وحدت ندارد

 همچنانكه در جاى دیگر فرموده:

 انعام(/153!«)و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فنفرق بكم » 

  527ص :    2المیزان ج : 
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 فصل چهارم

 

 معنای هدایت خدا

 

 

 گفتارى در معناى:

  هدایت الهى 
 

ُ أَن یَهِدیَهُ یَشَرْح صْدَرهُ ِلالسلَِم  َو َمن یُِرْد أَن یُِضلَّهُ یْجعَْل صْدَرهُ ضی ِقاً »  فََمن یُِرِد َّللاَّ

 ُ ْجس َعلى الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن َحَرجاً َكأَنََّما یَصعَُّد فى السَماِء  كذَِلك یْجعَُل َّللاَّ  !«الر ِ

گشاید و هر اش را براى پذیرفتن اسالم مىهر كه را خدا بخواهد هدایت كند سینه» 

خواهد به آسمان اش را تنگ و سخت نموده گوئى مىكه را بخواهد گمراه كند سینه

)  «نهد!آورند ناپاكى مىباال رود، بدینسان خدا بر كسانى كه ایمان نمى

  انعام(/125

 

فهمیم در هر حال از عناوینى است كه افعال به آن هدایت به معنایى كه از آن مى

شود من فالنى را به فالن كار هدایت كردم مقصود بیان شود، مثال وقتى گفته مىمتصف مى

چگونگى رسیدن فالن شخص به فالن مقصود است ، حال چه اینكه فالن راه رسیدن به 

او نشان داده باشى و چه اینكه دست او را گرفته و تا مقصد همراهیش كرده مقصود را به 

 باشى . 

در صورت اول هدایت به معناى ارائه و نشان دادن طریق است و در صورت كه 

   .دوم به معناى ایصال به مطلوب

شود افعالى از قبیل خالصه ، آنچه كه در خارج از شخص هدایت كننده مشاهده مى

بیان آدرس و یا نشان دادن به اشاره و یا برخاستن و طرف را به راه رساندن است ، اما 

خود هدایت عنوان و صفت فعل و دائر مدار قصد است ، همچنانكه اعمالى كه از طرف 

 اهتدا و هدایت یافتن است .  زند معنون به عنوانمقابل سر مى

هدایت كه یكى از گوییم : این معنا را براى این خاطر نشان ساختیم كه وقتى مى

شود ، و به آن نظر خداى تعالى هادى نامیده اسماى حسنى است و به خدا نسبت داده مى

 شود صفتى است از صفات فعل خدا مانند رحمت و رزق و امثال آن نه از صفات ذات اومى

  . خواننده محترم به سهولت آنرا درك نماید

  . یكى هدایت تكوینى و دیگرى تشریعىو هدایت خداى تعالى دو قسم است: 
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گیرد ، مانند اینكه و اما هدایت تكوینى هدایتى است كه به امور تكوینى تعلق مى

برایش خداوند هر یك از انواع مصنوعات را كه آفریده ، او را به سوى كمال و هدفى كه 

تعیین كرده و اعمالى كه در سرشتش گذاشته راهنمایى فرموده و شخصى از اشخاص آفریده 

را به سوى آنچه برایش مقدر شده و نهایت و سررسیدى كه براى وجودش قرار داده است به 

 فرماید:راه انداخته ، چنانكه مى

 فرماید:طه(و مى/50« )ء خلقه ثم هدى!ربنا الذى اعطى كل شى» 

 اعلی(/3و2« )الذى خلق فسوى! و الذى قدر فهدى!» 

این هدایت مربوط است به امور تشریعى از قبیل اعتقادات  -و اما هدایت تشریعى 

حق و اعمال صالح كه امر و نهى ، بعث و زجر و ثواب و عقاب خداوند همه مربوط به آن 

 است . 

كه  ف نشان دادن راهصراین قسم هدایت نیز دو گونه است : یكى ارائه طریق یعنى 

 هدایت مذكور در آیه:

 انسان(/3!«)انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا » 

  از آن قبیل است.

یعنى دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن كه در  ایصال به مطلوبو دیگر 

 آیه:

 اعراف(/176«)و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه اخلد الى االرض و اتبع هویه!» 

 آن اشاره شده است. در آیه: به

 انعام(/125«)فمن یرد هللا ان یهدیه یشرح صدره لالسالم!» 

 هم به بیان دیگرى همین هدایت را تعریف كرده و فرموده: 

این قسم هدایت عبارت است از اینكه قلب به نحو مخصوصى انبساط پیدا كرده و در 

الح بگراید ، و از تسلیم بودن در نتیجه بدون هیچ گرفتگى قول حق را پذیرفته به عمل ص

  . برابر امر خدا و اطاعت از حكم او إبا و امتناع نداشته باشد

 و آیه شریفه:

 ا فمن شرح هللا صدره لالسالم فهو على نور من ربه !» 

 زمر(/23و22«)... ذلك هدى هللا یهدى به من یشاء!

، چون قلب با داشتن این  به همین معنا اشاره نموده و این حالت را نور خوانده است 

حالت نسبت به اینكه چه چیزهایى را باید در خود جاى دهد ، و چه چیزهایى را قبول نكند 

  . روشن و بینا است

خداى تعالى براى این قسم هدایت رسم دیگرى را هم ترسیم كرده ، آنجا كه هدایت 

 فرماید:و اختصاصات ایشان را ذكر كرده دنبالش مى السالمانبیا علیهم

 و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم!» 

 انعام(/87!«)ذلك هدى هللا یهدى به من یشاء من عباده 

یكى از خواص و این آیه همچنانكه در تفسیرش بیان داشتیم داللت دارد بر اینكه 
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هدایت الهى افتادن به راه مستقیم و طریقى است كه انحراف و اختالف در آن نیست ، و آن 

انا دین او است كه نه معارف اصولى و شرایع فروعیش با هم اختالف دارد ، و نه هم

، براى اینكه  حاملین آن دین و راهروان در آن راه با یكدیگر مناقضت و مخالفت دارند

منظور از تمامى معارف و شرایع دین الهى یك چیز است و آن توحید خالص است كه خود 

 ناپذیر .  حقیقت واحدى است ثابت و تغییر

و نیز خود آن معارف هم همه مطابق با فطرت الهى است كه نه خود آن فطرت 

عوض شدنى است و نه احكام و مقتضیاتش قابل تغییر است ، به همین جهت حاملین دین خدا 

نیز با یكدیگر اختالف ندارند ، همه به یك چیز دعوت نموده خاتم آنان  السالمیعنى انبیا علیهم

گوید كه آدم آنان گفته بود ، تنها اختالف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصیل مىهمان را 

  . آن است

  476ص :    7المیزان ج : 
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 فصل پنجم
 

 

 رابطه ظلم با گمراهی

 

 

 

 مقدمه تفسیری در:

 رابطه ظلم با گمراهی 

 

ُ ال یْهِدى اْلقَْوَم الظِلِمینَ   » ...  !« َو َّللاَّ

مگر نشنیدى سرگذشت آن كسى را كه خدا به او سلطنت داده بود و غرور » 

سلطنت كارش را به جائى رساند كه با ابراهیم در مورد پروردگارش بگومگو 

او گفت:  !میراندكند و مىكرد، ابراهیم گفت: خداى من آن كسى است كه زنده مى

، خورشید را از مشرق ابراهیم گفت: خداى یكتا !میرانمكنم و مىمن زنده مى

و  در اینجا بود كه كافر مبهوت شد ! آورد تو آن را از مغرب بیاوربیرون مى

  بقره(/258!«)كندخداوند گروه ستمكاران را هدایت نمى

 

نمرود در مقابل استدالل  خواهد بیان كند كه علت مبهوت شدنخداوند متعال مى

  .خداى سبحان او را هدایت نكرد نبود، بلكه این بود كه نمرودكفر  «ع»ابراهیم

معنایش این است كه خدا او را هدایت نكرد و این باعث شد كه  و به عبارتى دیگر

این  .آمدالسالم غالب مىمبهوت شود و اگر هدایتش كرده بود در احتجاج بر ابراهیم علیه

هدایتش نكرده  آید، نه اینكه خواسته باشد بفرماید چون خدااست آن چیزى كه از سیاق بر مى

 .بود از این جهت كافر شد

آید كه در وصف ظالمین اشعارى است به علیت و اینكه اگر خدا از اینجا بر مى

مورد این  كند، به خاطر ستمكاریشان است و این نكته، منحصر درستمكاران را هدایت نمى

ستمكارى هم ، علت آید كه آیه نیست، بلكه در سایر موارد از كالم خداى تعالى نیز بر مى

 فرماید:محرومیت از هدایت است ، از آن جمله مى

و من اظلم ممن افترى على هللا الكذب و هو یدعى الى االسالم و هللا ال یهدى  » 

 صف(/7) !«القوم الظالمین

 فرماید:و نیز مى

مثل الذین حملوا التوریة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل اسفارا، بئس مثل » 
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 جمعه(/5!«)الذین كذبوا بایات هللا و هللا ال یهدى القوم الظالمین القوم

و ظلم نیز نظیر فسق است، كه آن هم در آیه زیر علت محرومیت از هدایت معرفى 

 فرماید:شده است، مى

 صف(/5!«)فلما زاغوا ازاغ هللا قلوبهم و هللا ال یهدى القوم الفاسقین »

   

است از انحراف از حد وسط و عدول از آن  ظلم كه عبارتو سخن كوتاه اینكه 

عملى كه باید كرد ، به عملى كه نباید كرد ، خود علت محرومیت از هدایت به سوى هدف 

این یكى از معارف و   كشانداصلى است و كار آدمى را به نومیدى و خسران آخرت مى

اش تاكید هم ارهاى است كه قرآن شریف آن را ذكر كرده ، و در آیات بسیارى در ببرجسته

   .فرموده است

  543ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

 گفتارى در باره این كه:
 

 !احسان وسیله هدایت است و ظلم باعث گمراهى
 

این حقیقت كه در چند سطر قبل ذكر شد كه ظلم و فسق علت محرومیت است ، 

با تعبیرات مختلف  حقیقتى است ثابت و قرآنى ، حقیقتى است كلى و استثنا ناپذیر ، كه قرآن

آن را ذكر فرموده  و آن را زیربناى حقایق بسیارى از معارف خود قرار داده است ، حال 

 باید دید با اینكه به حكم آیه:

  طه(/50!«)ء خلقه ثم هدىالذى اعطى كل شى »

شود كه خداى تعالى همه موجودات را به سوى كمال وجودشان هدایت كرده چه مى

 كند . شوند  و ظلم گمراهشان مىهدایت محروم مىستمكاران از این 

  :براى روشن شدن این مطلب باید به دو مقدمه توجه كرد

آیه نامبرده داللت دارد بر اینكه هر موجودى بعد از تمامیت خلقتش با هدایتى   -1

از ناحیه خداى سبحان به سوى مقاصد وجودش و كماالت ذاتش هدایت شده است  و این 

ا از این مسیر صورت گرفته كه بین هر موجود با سایر موجودات ارتباط برقرار هدایت تنه

پذیرد  و در آنها رساند ، از آنها اثر مىكند  و به آنها فایده مىاست ، از آنها غیر استفاده مى

شود ، به دهد  و از موجوداتى جدا مىگذارد ، با موجوداتى دست به دست هم مىاثر مى

كند  و گیرد و امورى را رها مىشود ، چیزهائى را مىاز بعضى دور مىبعضى نزدیك و 

 از این قبیل روابط مثبت و منفى . 

در امور تكوینى اشتباه و غلط نیست ، یعنى ممكن نیست موجودى در اثر  -2
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و یا در تشخیص هدف و غرض ، دچار اشتباه گردد ، مثال آتش كه  بخشیدنش اشتباه كند

ت ، ممكن نیست با هیزم خشك تماس بگیرد و آن را نسوزاند  و یا به كارش سوزاندن اس

جاى سوزاندن آن را خشك كند  و جسم داراى نمو همچون نباتات و حیوانات كه از جهت 

نموش رو به ضخامت حجم است ، ممكن نیست اشتباه نموده ، به جاى كلفتى نازك شود  و 

  آیه:دیگر  و این همان است كه  همچنین هر موجودى

 هود(/56!«)ان ربى على صراط مستقیم »

  . به آن اشاره دارد ، پس در نظام تكوین نه تخلف هست و نه اختالف 

تكوین ، این است كه براى  الزمه این دو مقدمه یعنى عموم هدایت و نبودن خطا در

 -آن  هر چیزى روابطى حقیقى با دیگر اشیا باشد  و نیز بین هر موجود و بین آثار و نتایج

راهى و یا راههائى مخصوص باشد ، بطوریكه اگر  -كه آن موجود براى آن نتایج خلق شده 

  . رسدآن موجود آن راه و یا راهها را پیش بگیرد به هدفش كه همان داشتن آثار است مى

مند شویم باید آن را به همان راه ما هم اگر بخواهیم از آثار و نتایج آن موجود بهره

شود  و استعداد درخت شدنش به فعلیت مثال یك دانه بادام وقتى درخت بادام مى بیندازیم ،

شود ، اسباب و شرایطى را كه خاص رسد كه راهى را برویم كه منتهى به این هدف مىمى

 رسیدن به این هدف است فراهم سازیم . 

ته رسد كه استعداد به ثمر رسیدن را داشو همچنین درخت بادام وقتى به ثمر مى

اى باشد و این راه مخصوصش هم طى شود ، پس چنین نیست كه هر سببى بتواند هر نتیجه

 بدهد همچنانكه خداى تعالى فرمود:

  اعراف(/58!«)و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذى خبث ال یخرج اال نكدا »

عقل و حس خود ما نیز شاهد این جریان است ، و گرنه قانون علیت عمومى ، 

  . شودمختل مى

بعد از بیان این دو مقدمه روشن گردید كه نظام صنع و ایجاد ، هر چیزى را به 

دهد  و این هدایت را هم از طریق كند  و به غیر آن هدف سوق نمىهدف خاص هدایت مى

 :كنددهد ، و از غیر آن راه هدایت نمىمخصوص انجام مى

 نمل(/88!«) ءصنع هللا الذى اتقن كل شى »

آرى این صنع خدا است كه هر چیزى را استوار و محكم كرد ، پس هر سلسله از  

هاى وجودى كه ال یزال به سوى غایات و آثار خود روانند ، اگر یك حلقه از آنها این سلسله

 كند . را فرضا مبدل به چیز دیگر كنیم ، قهرا اثر همه سلسله تغییر مى

امور اعتبارى و قراردادى چگونه است ؟ این وضع موجودات بود حال ببینیم وضع 

گیرد  امور اعتبارى از قبیل سلطنت و مالكیت و امثال آنها ، از آنجا كه از فطرت منشا مى

و فطرت هم متكى بر تكوین است ، قهرا این امور و افعال و نتایجى كه از این امور به 

  .دآید هر یك از آنها با آثار و نتایجش ارتباط خاصى داردست مى

كند  و آن آثار هم تنها از آن خالصه از هر امر اعتبارى تنها آثار خودش بروز مى

  . كندامر اعتبارى بروز مى
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شود  و و نتیجه این گفتار این است كه : تربیت صالح تنها از مربى صالح محقق مى

تراود  شود ، چرا كه : از كوزه برون همانمربى فاسد جز اثر فاسد بر تربیتش مترتب نمى

كه در اوست ، هر چند كه شخص فاسد تظاهر به صالح كند  و در تربیت كردنش طریق 

مستقیم را مالزم باشد  و صد پرده ضخیم بر روى فسادى كه در باطن پنهان كرده ، بكشد و 

 واقعیت خود را كه همان فساد است در پشت هزار حجاب پنهان كند . 

به بر دیگران مسند حكومت را اشغال و همچنین حاكمى كه صرفا به منظور غل

كرده و یا آن قاضى كه بدون لیاقت در قضاوت این مسند را غصب كرده  و همچنین هر 

  . دار گرددكس كه منصبى اجتماعى را از راه غیر مشروع عهده

و نیز هر فعل باطلى كه به وجهى از وجوه باطل بوده ولى در ظاهر شبیه حق باشد 

نت و در ظاهر امانت ، یا در باطن بدى و دشمنى و در ظاهر احسان ، مثال در باطن خیا

و در ظاهر  باشد ، یا در باطن نیرنگ و در ظاهر خیرخواهى باشد ، یا در باطن دروغ

شود هر چند كه چند صداقت باشد ، اثر واقعى تمامى اینها روزى نه خیلى دور ظاهر مى

چون دروغ و خیانت و باطل و  )اشدصباحى امرش مشتبه و به لباس صدق و حق ملبس ب

كند و خود را نشان توان بست ، عاقبت زنجیر را پاره مىخالف واقع را با زنجیر هم نمى

فلن تجد لسنة هللا  »:این سنتى است كه خداى تعالى در خالئق خود جارى ساخته !(دهدمى

  فاطر(/43!«) تبدیال و لن تجد لسنة هللا تحویال

گردد ، هر چند كه صاحبان ادراك چند پس حق نه مرگ دارد و نه اثرش متزلزل مى

ماند ، هر چند نشیند  و اثرش باقى نمىاى آن اثر را نبینند ، باطل هم به كرسى نمىلحظه

 كه امرش و وبالش بر افرادى مشتبه باشد . 

 به آیات زیر توجه فرمائید:

 ال(انف/8!«) لیحق الحق و یبطل الباطل »

و یكى از مصادیق به كرسى نشاندن حق همین است كه اثر حق را تثبیت كند و  

یكى از مصادیق ابطال باطل همین است كه فسادش را بر مال سازد و آن لباسى كه از حق 

  .بر تن پوشیده و امر را بر مردم مشتبه ساخته ، از تنش بیرون آورد

كشجرة طیبة، اصلها ثابت و فرعها فى ا لم تر كیف ضرب هللا مثال كلمة طیبة، » 

السماء، تؤتى اكلها كل حین باذن ربها و یضرب هللا االمثال للناس لعلهم یتذكرون و 

مثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة، اجتثت من فوق االرض ما لها من قرار یثبت هللا 

ین و یفعل الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوة الدنیا و فى االخرة و یضل هللا الظالم

 ابراهیم(/27تا24) !«هللا ما یشاء

كنید در این آیه ظالمین را مطلق آورده ، پس خدا هر ظالمى بطوریكه مالحظه مى

را كه بخواهد از راه باطل اثر حق را به دست آورد ، بدون اینكه راه حق را طى كند ، 

 ه كه گفت:داند ، همچنانكه در سوره یوسف از خود آن جناب حكایت كردگمراه مى

 یوسف(/23!«)معاذ هللا انه ربى، احسن مثواى انه ال یفلح الظالمون» 

شود  و نه ظلمش او را به هدفى كه احسان پس ظالم نه خودش رستگار مى
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، به دو آیه  نمایدكند ، راه مىمحسن محسن را و تقواى متقى ، متقى را به آن هدایت مى

 كند ، توجه فرمائید:تقوا را توصیف مى زیر كه یكى نیكوكاران و دیگرى مردم با

و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین و العاقبة  »

 عنکبوت(/69!«)للتقوى

اى آیات قرآنى در این معانى بسیار زیاد است ، و مضامین گوناگون دارند ، ولى آیه

 فرماید:اشد كه مىبتر و بیانش كاملتر است ، آیه زیر مىكه از همه جامع

انزل من السماء ماء، فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما  »

یوقدون علیه فى النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله، كذلك یضرب هللا الحق و 

الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض، كذلك یضرب 

 رعد(/17!«)هللا االمثال

در سابق هم اشاره كردیم كه عقل هم مؤید این حقیقت است ، براى اینكه این حقیقت  

الزمه قانون كلى علیت و معلولیت است كه در بین اجزاى عالم جریان دارد ، و تجربه 

احدى در دنیا نخواهى قطعى هم كه از تكرار امور حسى حاصل شده ، شاهد بر آن است  و 

و دروغگویان و خائنان و امثال  )یعنى عاقبت بد امر ستمكارانیافت كه در این باره 

  . اى به خاطر نداشته باشدخاطره (ایشان

  531ص :    2المیزان ج : 
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 فصل ششم
 

 

 معنای عفو و مغفرت در قرآن
 

 
 

 عفو و مغفرت در قرآن به چه معناست؟
 

ُ َوْعَدهُ إِْذ »  تَُحسونَُهم بِِإْذنِِه  َحتى إِذَا فَِشْلتُْم َو تَنََزْعتُْم فى األَْمِر َو َو لَقَْد صَدقَكُم َّللاَّ

ن یُِریُد االَِخَرةَ  ثُمَّ  ْنیَا َو ِمنكم مَّ ن یُِریُد الدُّ ا تُِحبُّوَن  ِمنكم مَّ ن بَْعِد َما أََراُكم مَّ َعصْیتُم م ِ

ُ ذُو فَضٍل َعلى اْلُمْؤِمنِینَ  صَرفَكْم َعنُهْم ِلیَْبتَِلیَُكْم  َو لَقَْد َعفَا َعنكْم   !«َو َّللاَّ

 

و به حقیقت، راستى و صدق وعده خدا را ) كه شما را بر دشمنان غالب » 

گرداند،( آن گاه دریافتید كه غلبه كردید و به فرمان خدا كافران را به خاك مى

 هالكت افكندید و همیشه بر دشمن غالب بودید تا وقتى كه در كار جنگ احد سستى

كرده و اختالف انگیختید) برخى در سنگرى كه پیغمبر دستور داد ایستاده و 

و نافرمانى حكم پیغمبر نمودید پس از آنكه هر چه « گروهى از پى غنیمت رفتید!

آرزوى شما بود) از فتح و غلبه بر كفار و غنیمت بردن،( به آن رسیدید منتها 

سپس این عمل شما را از  كوشیدید وبرخى براى دنیا و برخى براى آخرت مى

پیشرفت و غلبه بازداشت تا شما را بیازماید و خدا از تقصیر شما ) كه نافرمانى از 

 «پیغمبر خود كردید!( در گذشت كه خدا را با اهل ایمان عنایت و رحمت است!

 آل عمران(  /152)  

ْمعَاِن إِنََّما استَزلَُّهُم الشْیطُن بِبَْعِض َما َكسبُوا  َو ا ِمنُكْم یَْوَم اْلتَقَى الجَ إِنَّ الَِّذیَن تََولَّوْ » 

َ َغفُوٌر َحِلیمٌ  ُ َعنُهْم  إِنَّ َّللاَّ  !« لَقَْد َعفَا َّللاَّ
  

همانا آنان كه از شما در جنگ احد به جنگ پشت كردند و منهزم شدند شیطان » 

ا از آنها در گذشت آنها را به سبب نافرمانى و بدكرداریشان به لغزش افكند و خد

 آل عمران(/155«) كه خدا آمرزنده و بردبار است!
  

بنا به گفته راغب به معناى قصد است، البته این معنا معناى جامعى « عفو» كلمه 

یعنى « عفاه و یا اعتفاه» شود:آید. وقتى گفته مىاست كه از موارد استعمال آن به دست مى

« عفت الریح الدار!»شود: ست بگیرد و وقتى گفته مىقصد فالنى را كرد تا آنچه نزد او ا
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  معنایش این است كه نسیم قصد خانه كرد و آثارش را از بین برد.

عنایتى لطیف در آن دارند، « عفت الدار» گویند:این كه در مورد كهنه شدن خانه مى

گرفت و از خواهند بگویند خانه قصد آثار خودش كرد و زینت و زیبائى خودش را گویا مى

 انظار ناظران پنهان ساخت!

دهند، گویا خداى را به خداى تعالى نسبت مى« عفو» و به این عنایت است كه 

گیرد و او را بى گناه كند و گناهانى كه در او سراغ دارد از او مىاش مىتعالى قصد بنده

  سازد!مى

به حسب  -ت كه عبارت از پوشاندن اس -« مغفرت» شود كه از اینجا روشن مى

اعتبار متفرع و نتیجه عفو است، چون هر چیزى اول باید گرفته شود بعد پنهان گردد، خداى 

كار را نه در نزد خودش و پوشاند و گناه گناهگیرد و بعد مىاش را مىتعالى هم اول گناه بنده

بقره( /286«)و اعف عنا و اغفر لنا!» كند، همچنانكه فرمود:نه در نزد دیگران بر مال نمى

كند، بعد مغفرت عفو را ذكر مىنسا( كه اول /9!«)و كان هللا عفوا غفورا » و نیز فرمود:

  !را

و از همین جا روشن گردید كه عفو و مغفرت هر چند كه به حسب عنایت ذهنى دو 

چیز مختلفند و یكى متفرع بر دیگرى است و لیكن به حسب خارج و مصداق یك چیزند و 

صاصى نیست بلكه اطالق آن دو بر غیر خداى تعالى به همان معنا صحیح معناى آن دو اخت

اال ان » فرماید:است، همچنانكه خداى تعالى عفو را در مورد انسانها استعمال نموده مى

 بقره(/237«)یعفون او یعفو الذى بیده عقدة النكاح!

 فرماید:و همچنین كلمه مغفرت را استعمال نموده مى

 فرماید:جاثیه(  و نیز مى/14!«)یغفروا للذین ال یرجون ایام هللا  قل للذین آمنوا» 

 ال عمران(/159...!«)فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى االمر » 

دهد از افرادى كه مورد نظرند دستور مى وسلّموآلهعلیههللاكه به رسول خدا صلى

امثال آن نكند و اینكه بر ایشان در  عفو كند و بر نا فرمانى آنان مؤاخذه و عتاب و سرزنش و

آثارى كه گناه آنان براى شخص آن جناب دارد از خدا طلب مغفرت كند ، با اینكه آمرزش 

  . باالخره كار خود خداى تعالى است

و نیز این معنا روشن شد كه معناى عفو و مغفرت منحصر در آثار تشریعى و 

شود ، به شهادت اینكه در قرآن كریم نیز مى اخروى نیست بلكه شامل آثار تكوینى و دنیائى

و ما اصابكم من مصیبة فبما » در همین موارد استعمال شده است ، از آن جمله فرموده:

شوری (و این آیه بطور قطع شامل آثار و عواقب /30!« )كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر 

 سوء دنیائى گناهان نیز هست . 

و المالئكة یسبحون بحمد ربهم و » فرماید:است كه مىو معناى آیه زیر نیز نظیر آن 

  شوری(/5«)یستغفرون لمن فى االرض!

ربنا ظلمنا »و همچنین كالم آدم و همسرش كه بنا به حكایت قرآن عرضه داشتند: 

 اعراف(/23«)انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین!
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نافرمانى از نهى ارشادى خدا باشد نه از  بنا بر اینكه منظور از ظلم آدم و حوا ، 

آیه شریفه  -كه البته نیست  -نهى مولویش) چون اگر منظور مخالفت از نهى مولوى باشد 

شاهد گفتار ما یعنى شمول دو كلمه عفو و مغفرت نسبت به آثار تكوینى و غیر شرعى 

  نخواهد بود.(

ب و نزدیكى به خداى تعالى و و آیات بسیارى از قرآن كریم داللت دارد بر اینكه قر

متنعم شدن به نعمت بهشت ، موقوف بر این است كه قبال مغفرت الهیه شامل حال آدمى 

بشود و آلودگى شرك و گناهان به وسیله توبه و نظیر آن پاك شده باشد ، چرك و آلودگى اى 

» ى كه آیه:مطففین( و پاك شدن/14«)بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون!» كه آیه شریفه:

 تغابن( بدان اشاره دارند . /11« )و من یؤمن باهلل یهد قلبه!

كوتاه سخن اینكه عفو و مغفرت از قبیل بر طرف كردن مانع و ازاله منافیات است ، 

چون خداى تعالى ایمان و خانه آخرت را حیات ، و آثار ایمان و افعال دارنده آن را و سیره 

 ر خوانده و فرموده است:اهل آخرت در زندگى دنیا را نو

ا و من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس كمن مثله فى » 

 انعام( /122«)الظلمات لیس بخارج منها ؟ 

 و اصال زندگى واقعى را دار آخرت دانسته ، و فرموده:

 عنکبوت( /64«)و ان الدار االخرة لهى الحیوان!» 

 ت ، همچنان كه باز در جاى دیگر فرموده:پس شرك مرگ و معصیت ظلمت اس

او كظلمات فى بحر لجى یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات » 

بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یكد یریها و من لم یجعل هللا له نورا فما له من 

 نور( /40!«)نور 

رگ پس مغفرت در حقیقت از بین بردن مرگ و ظلمت است  و معلوم است كه م

رود و حیات هم عبارت است از ایمان و نور عبارت است از بوسیله حیات و نور از بین مى

  . رحمت الهیه

پس كافر حیات و نور ندارد و مؤمن آمرزیده، هم حیات دارد و هم نور و مؤمنى 

كه هنوز گناهانى با خود دارد زنده است و لیكن نورش به حد كمال نرسیده، با آمرزش 

 چون خداى تعالى فرموده: رسد،به آن حد مى الهى است كه

!« نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا » 

 تحریم(/8)

پس ، از همه مطالب گذشته این معنا روشن شد كه مصداق عفو و مغفرت وقتى در 

امور تكوینى به خداى تعالى نسبت داده شود ، معنایش بر طرف كردن مانع به وسیله ایراد 

گذارد ارفاق و رحم موال سبب است و در امور تشریعى به معناى ازاله سببى است كه نمى

دارد  و حال بنده او شود ، عفو و مغفرت آن مانع را بر مى در مورد سعادت و شقاوت شامل

 شود . در نتیجه بنده داراى سعادت مى

  78ص :    4المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 معنای انتقام خدا
 

 

 

  گفتارى در معناى انتقام خدا
 

َ َعِزیٌز ذُو »  َ مْخِلف َوْعِدِه ُرسلَهُ  إِنَّ َّللاَّ  !«انتِقَامٍ فاَل تْحسبنَّ َّللاَّ

مپندار كه خدا از وعده خویش با پیغمبران تخلف كند، زیرا خدا نیرومند و » 

 ابراهیم(/47«)گیر است!انتقام

انتقام به معناى عقوبت است ، لیكن نه هر عقوبت بلكه عقوبت مخصوصى و آن این 

سانى ، كه است كه دشمن را به همان مقدار كه تو را آزار رسانده و یا بیش از آن آزار بر

 شرع اسالم بیش از آن را ممنوع نموده و فرموده:

  بقره(/194«)فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا هللا!» 

مساله انتقام یك اصل حیاتى است كه همواره در میان انسانها معمول بوده  و حتى 

 به انتقام نیست .  اى حیوانات نیز حركاتى دیده شده كه بى شباهتاز پاره

كند همیشه یك چیز نیست ، بلكه و به هر حال غرضى كه آدمى را وادار به انتقام مى

  . در انتقامهاى فردى غالبا رضایت خاطر و دق دل گرفتن است

رساند در دل ، كند و یا شرى به او مىوقتى كسى چیزى را از انسان سلب مى

  . شودخاموش نمىكند كه جز با تالفى آزارى احساس مى

پس در انتقامهاى فردى انگیزه آدمى احساس رنج باطنى است ، نه عقل، چون 

كند و بسیارى هست كه آن را هاى فردى هست كه عقل آن را تجویز مىبسیارى از انتقام

  . كندتجویز نمى

ها است، چون تا آنجایى كه بخالف انتقام اجتماعى كه همان قصاص و انواع مؤاخذه

چه اجتماعات پیشرفته و  -از سنن اجتماعى و قوانین موجود در میان اجتماعات بشرى ما 

ایم ، غالبا انگیزه انتقام ، غایت فكرى و عقالئى است و منظور بدست آورده -چه عقب افتاده 

از آن حفظ نظام اجتماعى از خطر اختالل و جلوگیرى از هرج و مرج است ، چون اگر 

نونى و مشروع نبود و اجتماعات بشرى آن را به موقع اجرا در اصل انتقام یك اصل قا

كردند ، امنیت عمومى آوردند  و مجرم و جانى را در برابر جرم و جنایتش مؤاخذه نمىنمى

  . بستافتاد و آرامش و سالمتى از میان اجتماع رخت بر مىدر خطر مى
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جتماع بشمار آورد ، گو توان این قسم انتقام را یك حقى از حقوق ابنا بر این مى

اى از موارد این قسم انتقام با قسم اول جمع شده ، مجرم حقى را از فرد تضییع اینكه در پاره

نموده و به طرف ظلمى كرده كه مؤاخذه قانونى هم دارد ، كه چه بسا در بسیارى از این 

ایمال شود ، كنند  و لو اینكه حق فرد به دست صاحبش پموارد حق اجتماع را استیفاء مى

 یعنى خود مظلوم از حق خودش صرفنظر كند و ظالم را عفو نماید . 

  . كندآرى ، در این گونه موارد اجتماع از حق خود صرفنظر نمى

یك قسم انتقام آن انتقامى است كه پس از آنچه گذشت ، این معنا روشن گردید كه 

ست كه غرض از آن تنها گیرد  و آن انتقام فردى ابر اساس احساس درونى صورت مى

   .رضایت خاطر است

پذیرد  و آن انتقام و قسم دیگر انتقام ، انتقامى است كه بر اساس عقل انجام مى

   .اجتماعى است كه غرض از آن ، حفظ نظام و احقاق حق مجتمع است

 

یك قسم انتقام ، حق فرد فرد اجتماع است  و اگر خواستى این طور تعبیر كن كه : 

زیرا قانون كه مسؤول تعدیل زندگى مردم است خود و قسم دیگر حق قانون و سنت است ، 

كند كه مجرم مانند یك فرد ، سالمتى و مرض دارد و سالمتى و استقامتش اقتضاء مى

را سلب نموده ،  متخلف را كیفر كند  و همانطور كه او سالمتى و آرامش و استقامت قانون

 كند . به همان مقدار قانون نیز تالفى نموده ، از او سلب آسایش مى

توان فهمید كه هر جا در قرآن كریم و سنت حال كه این معنا روشن شد به آسانى مى

، انتقام به خدا نسبت داده شده منظور از آن ، انتقامى است كه حقى از حقوق دین الهى و 

شریعت آسمانى ) ضایع شده( باشد و به عبارت دیگر : انتقامهایى به خدا نسبت داده شده كه 

اى موارد حق فرد را ع اسالمى) ضایع شده( باشد ، هر چند كه در پارهحقى از حقوق مجتم

ستاند كند ، مانند مواردى كه شریعت و قانون دین ، داد مظلوم را از ظالم مىهم تامین مى

 كه در این موارد ، انتقام هم حق فرد است و هم حق اجتماع . 

كرد كه مقصود خدا از  پس كامال روشن گردید كه در این گونه موارد نباید توهم

انتقام ، رضایت خاطر است ، چون ساحت او مقدس و مقامش عزیزتر از این است كه از 

  ناحیه جرم مجرمین و معصیت گنهكاران متضرر شود و از اطاعت مطیعین منتفع گردد.

شود كه : انتقام همواره به پس با توضیح فوق ، سقوط و ابطال این اشكال ظاهر مى

دانیم كه خداوند از هیچ عملى ت خاطر و دق دل گرفتن است ؟ چون وقتى مىمنظور رضای

توانیم نسبت انتقام به او شود ، دیگر نمىاز اعمال خوب و بد بندگانش منتفع و متضرر نمى

توانیم عذاب خالد و ابدى را با حفظ اعتقاد به غیر متناهى بودن بدهیم ، همچنانكه نمى

 رحمتش توجیه كنیم . 

بینیم كه به مجرم خود كه از هاى رحمدل را مىور توجیه كنیم با اینكه انسانو چط

كنند ، با اینكه روى نادانى او را مخالفت نموده است ، رحم نموده ، از عذابش صرفنظر مى

هاى رحمدل متناهى است و این خود خداى تعالى است كه در مقام توصیف رحمت انسان
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انه كان » فرماید: ت و به وضع او كمال آگاهى را دارد مىانسان كه یكى از مخلوقات اوس

احزاب( و وجه سقوطش این است كه این اشكال در حقیقت خلط میان /72) «ظلوما جهوال!

كنیم انتقام اجتماعى است ، نه انتقام فردى و اجتماعى است و انتقامى كه براى خدا اثبات مى

ه اشكالش در باره رحمت خدا خلط میان رحمت فردى ، تا مستلزم تشفى قلب باشد ، همچنانك

رحمت عقلى كه عبارتست از تتمیم ناقص و تكمیل كمبود افرادى كه قلبى و نفسانى است ، با 

  استعداد آن را دارند .

بینیم عذاب خلق ، همواره در باره جرمهایى است كه استعداد رحمت و و لذا مى

بلى من كسب سیئة و احاطت به » فرموده است: برد ، همچنانكه امكان افاضه را از بین مى

 بقره(/81«)خطیئته فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون!

اى است كه تذكرش الزم است  و آن اینست : معنایى كه ما براى در این جا نكته

انتقام منسوب به خداى تعالى كردیم معنایى است كه بر مسلك مجازات و ثواب و عقاب تمام 

ما اگر زندگى آخرت را نتیجه اعمال دنیا بدانیم ، برگشت معناى انتقام الهى به شود و امى

تجسم صورتهاى زشت و ناراحت كننده از ملكات زشتى است كه در دنیا در اثر تكرار 

 گناهان در آدمى پدید آمده است . 

شود از تر اینكه عقاب و همچنین ثوابهاى آخرت بنا بر نظریه دوم عبارت مىساده

ها در نفس آدمى ها و بدىان ملكات فاضله و یا ملكات زشتى كه در اثر تكرار نیكىهم

   .بنددصورت مى

گیرد) و همین معنا عبارت همین صورتها در آخرت شكل عذاب و ثواب به خود مى

ان هللا ال یستحیى ان یضرب » شود از انتقام الهى!( و ما در جلد اول المیزان در ذیل آیه:مى

 بقره( پیرامون جزاى اعمال راجع به این مطلب بحث كرده ایم ./26...!«) مثال ما

  125ص :    12المیزان ج : 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                            کتاب شصت و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم و اصطالحات قرآنی 31

 فصل هشتم
 

 

  مفهوم عصمت

 

 

 مقدمه تفسیری بر :

 

 مفهوم  عصمت از نظر قرآن

 

 « ِ ْنُهْم أَن  َعلَْیك َو َرْحَمتُهُ لهَ َو لَْو ال فَضُل َّللاَّ ت طائفَةٌ م ِ یُِضلُّوك َو َما یُِضلُّوَن إاِل مَّ

ونَك ِمن شىْ  ُ أَنفُسُهْم  َو َما یَضرُّ ْكَمةَ َو َعلََّمك َما لَْم  َعلَْیك اْلِكتَب َو الحِ ٍء  َو أَنَزَل َّللاَّ

ِ َعلَْیك َعِظیماً    !«تَُكن تَْعلَُم  َو كاَن فَضُل َّللاَّ

نمانده بود كه كرد چیزى و اگر فضل خدا و رحمتش از تو دستگیرى نمى» 

كنند و اى از كفار تو را گمراه كنند هر چند كه جز خودشان را گمراه نمىطایفه

زنند چون خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده و چیزهائى خردلى به تو ضرر نمى

توانستى بدانى و فضل خدا بر تو بزرگ دانستى و نه مىبه تو آموخته كه نه مى

  نساء(/113«)بود!

 

علت فهماند مى« ء...!و ما یضلون اال انفسهم و ما یضرونك من شى »جملة  

وسلّم را گمراه كنند و یا ضررى به آن وآلهعلیههللاتوانند رسول خدا صلىاینكه مردم نمى

 جناب برسانند همین انزال كتاب و تعلیم حكمت است كه مالك در عصمت آن حضرت است.

  109ص :    5المیزان ج : 

 

 

 :پیرامون گفتارى

  معناى عصمت
 

یابد و آید، آن چیزى كه عصمت به وسیله آن تحقق مىاز ظاهر این آیه بر مى

  . شود نوعى از علم استشخص معصوم به وسیله آن معصوم مى

گذارد صاحبش مرتكب معصیت و خطا گردد . به عبارتى دیگر علمى است كه نمى
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  . شودعلمى است كه مانع از ضاللت مى

همچنانكه) در جاى خود مسلم شده،( كه سایر اخالق پسندیده از قبیل شجاعت و 

عفت و سخاء نیز هر كدامش صورتى است علمى كه در نفس صاحبش راسخ شده و باعث 

شود از اینكه صاحبش متصف به ضد آن صفات گردد، شود آثار آن بروز كند و مانع مىمى

  . خل و تبذیر از او بروز كندمثال آثار جبن و تهور و خمود و شره و ب

شود كه آید كه اگر علم نافع و حكمت بالغه باعث مىدر اینجا این سؤال پیش مى

ها و رذایل ، مصون و از آلوده شدن به پلیدیهاى معاصى صاحبش از وقوع در مهلكه

 محفوظ باشد ، باید همه علما این چنین معصوم باشند و حال آنكه اینطور نیستند . 

گوئیم : بله ، علم نافع و حكمت بالغه چنین اثرى دارد ، همچنانكه در اسخ مىدر پ

كنیم، و لیكن این سببیت بین رجال علم و حكمت و فضالى از اهل تقوا و دین مشاهده مى

مانند سایر اسبابى كه موجود در این عالم مادى و طبیعى دست در كارند سبب غالبى است 

  . نه دائمى

بینى كه كمال او بطور دائم او را از هیچ دارنده كمالى را نمى به شهادت اینكه

اش از نواقص حفظ كند و هیچگاه تخلف نكند بلكه هر قدر هم آن كمال قوى باشد جلوگیرى

بینیم دست در نقص غالبى است نه دائمى و این خود سنتى است جارى در همه اسبابى كه مى

 كارند . 

ن است كه قواى شعورى مختلفى كه در انسان هست ، و علت این دائمى نبودن اثر ای

شوند آدمى از حكم بعضى دیگر غفلت كند  و یا حد اقل توجهش به آن بعضى باعث مى

  . ضعیف گردد

مثال كسى كه داراى ملكه تقوا است ما دام كه به فضیلت تقواى خود توجه دارد 

كند اما ضاى تقواى خود رفتار مىكند ، بلكه به مقتهرگز به شهوات ناپسند و حرام میل نمى

شود و هواى نفس آنقدر تحت جاذبه شهوت ور مىشود كه آتش شهوت آنچنان شعلهگاه مى

شود كه آن شخص متوجه فضیلت تقواى خود شود و یا گیرد كه چه بسا مانع آن مىقرار مى

فرضى  شود و معلوم است كه در چنینحد اقل توجه و شعورش نسبت به تقوایش ضعیف مى

خرد رانى را بخود مىدهد  و ننگ شره و شهوتبدون درنگ عملى كه نباید انجام دهد ، مى

 . 

سایر اسباب شعورى كه در انسان هست نیز همین حكم را دارند و اگر این غفلت 

داد ، آدمى هرگز از حكم هیچیك از این اسباب نبود و سبب سببیت خود را از دست نمى

  . شدچیزى از تاثیر آن سبب جلوگیر نمى شد  و هیچمنحرف نمى

بینیم ریشه و علتش برخورد و نبرد اسباب با یكدیگرند و غالب پس هر چه تخلف مى

 شدن یك سبب بر سبب دیگر است . 

آن نیروئى كه نامش نیروى عصمت است ، یك سبب شود كه از اینجا روشن مى

ه به هیچ وجه مغلوب هیچ سبب علمى و معمولى نیست بلكه سببى است علمى و شعورى ك

هاى شعورى معمولى بود بطور یقین تخلف در آن راه و اگر از این قبیل سببشود دیگر نمى
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  . شدیافت و احیانا بى اثر مىمى

شود این علم از غیر سنخ سایر علوم و ادراكات متعارفه است كه از پس معلوم مى

  . شودراه اكتساب و تعلم عاید مى

بینیم كه خداى تعالى در خطابش به شخص رسول خدا مورد بحث مىو در آیه 

 فرماید:وسلّم مىوآلهعلیههللاصلى

 نسا(/113«)و انزل علیك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم!» 

كتاب و حكمت بر تو نازل كرد ، و علمى به تو تعلیم داد كه خودت از راه اكتساب » 

 «آموختى!هرگز آن را نمى

و گو اینكه معناى این جمله را بدان جهت كه خطابى است خاص ، آنطور كه باید 

فهمیم زیرا ما انسانهاى معمولى آن ذوقى كه حقیقت این علم را درك بكند نداریم و لیكن نمى

اینقدر هست كه از سایر كلمات خداى تعالى در این باب تا حدودى مطلب براى ما روشن 

 شود ، مانند آیه:مى

 بقره( و آیه شریفه:/97«)ل من كان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك!ق» 

 « نزل به الروح االمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربى مبین!» 

 شعرا( /195تا193)

فهمیم كه نازل كردن هر چه بوده از سنخ علم بوده ، چون محل از این آیات مى

شود كه این انزال از قبیل جهتى دیگر معلوم مىنزول آن قلب شریف آن جناب بوده و از 

وحى و تكلیم بوده ، چون در جاى دیگر در باره نوح و ابراهیم و موسى و عیسى علیهم 

 السالم فرموده:

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به ابراهیم و » 

 شوری(/13«)موسى و عیسى!

  نسا(/163«)اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده!انا » و نیز فرموده:

 انعام(/50) «ان اتبع اال ما یوحى الى...!» و نیز فرموده:

  اعراف(/203...!«)انما اتبع ما یوحى الى » و نیز فرموده:

شود كه مراد از انزال همان وحى است و وحى كتاب از این آیات مختلف استفاده مى  

  . د نوعى تعلیم الهى است كه خداى تعالى پیامبرش را به آن اختصاص دادهو حكمت خو

و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل » فرماید:چیزى كه هست از آیه مورد بحث كه مى

شود استفاده مى« آوردى!كرد و علمى به تو تعلیم داد كه هرگز از راه اكتساب به دست نمى

چون مورد آیه شریفه ، داورى رسول خدا  حكمت نیست كه این تعلیم الهى تنها وحى كتاب و

وسلّم در حوادثى است كه پیش آمده ، و آن جناب براى رفع اختالف از رأى وآلهعلیههللاصلى

خاص به خود استفاده فرموده ، و معلوم است كه این علم ، یعنى رأى و نظریه خاص آن 

 بر آن دو نیز هست .  جناب غیر علم كتاب و حكمت است ، هر چند كه متوقف

و انزل هللا علیك الكتاب » شود كه مراد از انزال و تعلیم در جمله:از اینجا روشن مى

نسا( دو نوع علم است : یكى علمى كه به وسیله /113« )و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم!
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قاء در قلب شده و دوم به وسیله نوعى الوحى و با نزول جبرئیل امین تعلیم آن جناب داده مى

شده و این دو نوع بودن و الهام خفى الهى و بدون نازل شدن فرشته وحى تعلیمش داده مى

چیزى است كه روایات وارده در علم النبى  وسلّموآلهعلیههللاتعلیم رسول خدا صلى

 كند . آن را تایید مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

نسا( این است كه /113«)ما لم تكن تعلم!و علمك » و بنا بر این پس مراد از جمله:

داد ، اسباب عادى كه در تعلم هر انسانى دست خداى تعالى نوعى علم به تو داد كه اگر نمى

دهند در به دست آوردن آن علم برایت كافى در كارند و علوم عادى را به انسانها تعلیم مى

  . نبود

وهبت الهیه كه ما آن را به نام در نتیجه از همه مطالبى كه گذشت معلوم شد این م

نامیم خود نوعى از علم و شعور است كه با سایر انواع علوم مغایرت نیروى عصمت مى

دارد. سایر علوم همانطور كه گفتیم گاهى مغلوب سایر قواى شعورى واقع گشته و در 

ست و گیرند ولى این علم همیشه بر سایر قوا غالب و قاهر اكورانها مورد غفلت قرار مى

  . آوردهمه را به خدمت خود در مى

  كند.ها و خطاها حفظ مىو به همین جهت است كه صاحبش را از كل ضاللت

اند در روایات نیز آمده كه رسول خدا و امام صلوات هللا علیهم اجمعین روحى داشته

ین همان نموده و اكرده و از معصیت و خطا حفظ مىبه نام روح القدس كه آنان را تشدید مى

 فرماید:روحى است كه در آیه شریفه زیر بدان اشاره نموده مى

كذلك اوحینا الیك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و ال االیمان و لكن » 

 شوری(/52!« )جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا 

ى به تاویل آن البته این وقتى است كه ما ظاهر و تنزیل آیه را در نظر بگیریم و كار  

معلم و هادى بر نداشته باشیم و ظاهرش همین است كه خداى تعالى كلمه روح را به عنوان 

 فرماید:مى پیامبرش القا فرموده و نظیر آن آیه شریفه، آیه زیر است كه

و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء » 

 انبیا(/73) «لنا عابدین!الزكوة و كانوا 

البته این استشهاد بر اساس بیانى است كه ما در تفسیر این آیه داریم و در تفسیر 

سوره انبیا در المیزان آمده است. اجمال آن این است كه روح نامبرده پیامبر و امام را به 

  . كندفعل خیرات و بندگى خداى سبحان تشدید مى

و انزل هللا علیك » ید كه مراد از كتاب در جمله:و نیز از آنچه گذشت روشن گرد

نسا( همان وحیى است كه براى رفع /113«)الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم!

» شود ، همان اختالفى كه آیه شریفه زیر بدان اشاره نموده و فرموده:هاى مردم مىاختالف

ن و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم كان الناس امة واحدة فبعث هللا النبیین مبشرین و منذری

بقره(كه بیان و تفسیر آن در جلد اول المیزان آمده /213« )بین الناس فیما اختلفوا فیه...!

 است . 

اى است كه به وسیله وحى و مراد از حكمت در آیه مورد بحث سایر معارف الهیه
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و » د از اینكه فرمود:نازل شده ، در وضع زندگى دنیا و آخرت انسانها سودمند است و مرا

 اى است كه در كتاب و حكمت است.غیر معارف كلیه و عامه« علمك ما لم تكن تعلم!

  125ص :    5المیزان ج : 
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 فصل نهم

 
 

 مفهوم برکت و مبارک در قرآن

 
 

 گفتارى پیرامون معناى 

 بركت و مبارک از نظر قرآن
 

 ...!« َو َهذَا ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ ُمبَاَرٌك » 

ایم هم مبارك است و هم تصدیق كننده و این كتابي است كه ما آنرا نازل كرده» 

كتابهاى پیشین تا ام القرى) مكه( را با هر كه اطراف آن هست بیم دهى و كسانى 

 «مواظبت كنند!كه به دنیاى دیگر ایمان دارند به آن بگروند و نمازهاى خویش را 

 انعام( /92)  

  

گوید: اصل كلمه بركت به معناى سینه شتر است ، و لیكن در راغب در مفردات مى

 گویند: فالنى داراى بركت است. شود، از آن جمله مىغیر این معنا نیز استعمال مى

و چون این معنا مستلزم یك نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا كلمه مزبور را 

 بوت كه الزمه معناى اصلى است نیز استعمال كرده اند.در ث

 بركت ثبوت خیر خداوندى است در چیزى  و اگر فرموده:

 اعراف(/96«)لفتحنا علیهم بركات من السماء و االرض!» 

براى این بوده كه خیرات در زمین و آسمان قرار گرفته ، همچنانكه آب در بركه 

  گیرد.جاى مى

 این خیر در آن باشد و به همین معنا است آیه: چیزى است كه« مبارك» 

 انبیا(/50«)هذا ذكر مبارك انزلناه! »

گوید: از آنجایى كه خیرات الهى از مقام ربوبیتش بطور نامحسوس صادر سپس مى

شود و مقدار و عدد آن هم قابل شمردن نیست، لذا به هر چیزى كه داراى زیاده غیر مى

 ز مبارك و داراى بركت است!گویند: این چیمحسوسى است مى

شود! مقصودش همین گوید هیچ مالى از صدقه دادن كم نمىروایتى هم كه مى

نقصان غیر محسوس است نه كاهش مخصوص كه بعضى از زیانكاران پنداشته و در رد آن 

گذاریم و از فالن مال ، مقدارى صدقه داده سپس آنرا بار دیگر اند: ما ترازو مىگفته
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  . بینیم كه به مقدار صدقه كم شده استو مىسنجیم مى

سپس اضافه كرده است كه: مراد از تبارك هللا اختصاص خداوند است به  راغب

خیرات. پس بنا بر این ، بركت به معناى خیرى است كه در چیزى مستقر گشته و الزمه آن 

و دودمان است  و شده باشد ، مانند بركت در نسل كه به معناى فراوانى اعقاب یا بقاى نام 

بركت در غذا كه به معناى سیر كردن مردم بیشترى است  و بركت در وقت كه به معناى 

گنجایش داشتن براى انجام كارى است كه آن مقدار وقت معموال گنجایش انجام چنان كارى 

  . را ندارد

چیزى كه هست از آنجا كه غرض از دین تنها و تنها سعادت معنوى و یا حسى 

مقصود از بركت در لسان دین آن چیزى است كه در آن خیر به معنوى است ، لذا منتهى 

، مانند آن دعایى كه مالئكه در حق ابراهیم  معنوى و یا مادى منتهى به معنوى باشد

 كرده و گفتند: السالمعلیه

 هود(/73«)رحمة هللا و بركاته علیكم اهل البیت!» 

ن و قرب خدا و سایر خیرات گوناگون كه مراد از آن ، بركت معنوى مانند دی

معنوى ، و نیز بركت حسى مانند مال و كثرت و بقاى نسل و دودمان و سایر خیرات مادى 

 باشد . است كه برگشت آن به معنویات مى

بنا بر آنچه گفته شد، معناى بركت مانند امور نسبى به اختالف اغراض مختلف 

شود ، مثال غرضى است كه متعلق به آن مىشود ، چون خیریت هر چیزى به حسب آن مى

خورد بعضى غرضشان از خوردن آن سیر شدن است  و بعضى انسان مى طعامى كه

غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سالمت است ، چون غذاى مورد نظرشان را در میان 

خورند تر تشخیص داده ، بعضى دیگر غذائى را كه مىهمه غذاها نسبت به مزاج خود سالم

منظورشان استشفاء به آن و بهبودى كسالتى است كه دارند ، بعضى دیگر نظرشان از فالن 

غذا تحصیل نورانیتى است در باطن كه بدان وسیله بهتر بتوانند خداى را عبادت كنند ، پس 

شود بركت در آن نیز معنایش مختلف وقتى عمل واحدى چند جور غرض متعلق به آن مى

این است كه خداوند خیر منظور را با تسبیب اسباب و  ه آن معانىگردد ، ولى جامع هممى

  . رفع موانع در آن غذا قرار داده و در نتیجه غرض از آن حاصل گردد

پس نباید پنداشت كه نزول بركت الهى بر چیزى منافات با عمل سایر عوامل دارد ، 

اراده كرده كه فالن چیز زیرا همانطورى كه در ابحاث قبلى گذراندیم معناى اینكه خداوند 

داراى بركت و خیر كثیر باشد ، این نیست كه اثر اسباب و علل مقتضى را ابطال كند ، 

براى اینكه اراده خداوند سببى است در طول سایر علل و اسباب نه در عرض آن ، مثال اگر 

كه در آن  گوییم: خداوند فالن طعام را بركت داده معنایش این نیست كه علل و اسبابى رامى

طعام و در مزاج خورنده آن است همه را ابطال كرده و اثر شفا و یا نورانیت را از پیش 

خود در آن قرار داده ، بلكه معنایش این است كه اسباب مختلفى را كه در این میان است 

طورى ردیف كرده و ترتیب داده كه همان اسباب نتیجه مطلوب را از خوردن آن غذا به 

گردد و یا دزد آن را به سرقت شود كه فالن مال ضایع نمىد  و یا باعث مىدهندست مى
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 دقت فرمائید! -برد نمى

لفظ بركت از الفاظى است كه در لسان دین بسیار استعمال شده است ، از آنجمله در 

آیات قرآنى و همچنین در موارد بسیارى در اخبار و احادیث و نیز در تورات و انجیل در 

كند این هاى الهى را به انبیا و همچنین عطیه كهنه را به دیگران نقل مىعطیه مواردى كه

 لغت بسیار به كار رفته ، بلكه در تورات بركت را مانند سنتى جارى گرفته است . 

 -از آنچه گذشت بطالن رأى منكرین بركت به خوبى روشن گردید ، ادعاى آنان 

بود كه اثرى كه اسباب طبیعى در اشیاء باقى این  -بطورى كه قبال از راغب نقل كردیم 

گذارد و خالصه چیزى به نام بركت و یا گذارد جایى براى اثر كردن هیچ سبب دیگر نمىمى

  . به هر اسم دیگرى نیست كه اثر اسباب طبیعى را در اشیا باطل كرده و خود در آن اثر كند

یر اسباب است نه در سببیت خداى تعالى و بركت او در طول ساغافل از اینكه 

  عرض آن تا كار تاثیر آن به مزاحمت با سایر اسباب و ابطال آثار آنها بكشد .

  389ص :    7المیزان ج : 
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 فصل دهم
 

 

 معنای زینت های  الهی

 
 

 معناى اخراج زینت های خدائی

  و طیبات رزق
 

ِ الَّتى »  َم ِزینَةَ َّللاَّ ْزِق  قُْل ِهَى ِللَِّذیَن َءاَمنُوا قُْل َمْن َحرَّ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َو الطی ِبَِت ِمَن الر ِ

ْنیَا َخاِلصةً یَْوَم اْلِقیََمِة  َكذَِلك نُفَصُل االَیَِت ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ   !«فى اْلَحیَوِة الدُّ

هاى بگو: چه كسى زینت خدا را كه براى بندگان خود بیرون آورده و روزى» 

یزه را، حرام كرده؟ بگو: آن در قیامت مخصوص كسانى است كه در دنیا ایمان پاك

 اعراف(/32« ) دهیم!آوردند! این چنین آیات را براى مردمى كه بدانند تفصیل مى

 

اى است تخییلى و كنایه است از اظهار آن، این خداى سبحان اخراج زینت استعاره

هایى راه فطرت ملهم كرده تا انواع و اقسام زینت است كه به الهام و هدایت خود انسان را از

كه مورد پسند جامعه او و باعث مجذوب شدن دلها به سوى او است ایجاد نموده به این 

  . وسیله نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد

ها و سایر حوائج زندگى كار خود پس گر چه به حسب ظاهر به وجود آوردن زینت

از آنجایى كه به الهام خداوند بوده در حقیقت او ایجادش كرده و آن را از انسان است و لیكن 

دانسته كه این نوع موجود محتاج به پنهانى به عرصه بروز و ظهور در آورده ، چون مى

  . زینت است

كرد هرگز محتاج به زینتى كه آرى ، اگر انسان در دنیا بطور انفرادى زندگى مى

كرد كه چنین چیزى الزم نمى شد ، بلكه اصال بخاطرش هم خطورنمىخود را با آن بیاراید 

است و لیكن از آنجایى كه زندگیش جز بطور اجتماع ممكن نیست  و زندگى اجتماعى هم 

قهرا محتاج به اراده و كراهت ، حب و بغض ، رضا و سخط و امثال آن است ، از این 

دارد و از یكى د كه یكى را دوست مىخورهایى بر مىجهت خواه ناخواه به قیافه و شكل

آید ، لذا معلم غیبى از ماوراى فطرتش به او الهام كرده تا به اصالح مفاسد خود بدش مى

بپردازد  و معایب خود را بر طرف ساخته خود را زینت دهد و شاید همین نكته باعث شده 
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  . كه صیغه جمع است تعبیر بفرماید« عباده» كه از انسان به لفظ

كند  و از ترین امورى است كه اجتماع بشرى بر آن اعتماد مىاین زینت از مهم و

نماید  و از آداب راسخى است كه به موازات ترقى و تنزل ، مدنیت انسان ترقى و تنزل مى

گردد ، به طورى كه فرض نبودن آن اى منفك نمىلوازمى است كه هیچ وقت از هیچ جامعه

 انعدام و متالشى شدن اجزاى آن جامعه است .  در یك جامعه مساوى با فرض

آرى ، معناى انهدام جامعه جز از بین رفتن حسن و قبح ، حب و بغض ، اراده و 

كراهت و امثال آن نیست ، وقتى در بین افراد یك جامعه اینگونه امور حكمفرما نباشد دیگر 

  دقت بفرمایید! -ماند مصداقى براى اجتماع باقى نمى

با طبع باشد و در اینجا عبارت است از انواع  ناى چیزى است كه مالیمطیب به مع

  . كندمختلف غذاهایى كه انسان با آن ارتزاق مى

و یا عبارت است از مطلق چیزهایى كه آدمى در زندگى و بقاى خود از آنها استمداد 

انواع طیب و جوید ، مانند مسكن ، همسر و ... براى تشخیص اینكه كدامیك از افراد این مى

مطابق با میل و شهوت او و سازگار با وضع ساختمانى او است ، خداوند او را مجهز به 

  . تواند سازگار آن را از ناسازگارش تمیز دهدحواسى كرده كه با آن مى

این مساله كه زندگى صحیح و سعید آدمى مبتنى بر رزق طیب است احتیاج به گفتن 

شود كه انسان وقتى در زندگى خود به سعادت مطلوبش نائل مىندارد و ناگفته پیدا است كه 

وسیله ارتزاقش چیزهایى باشد كه با طبیعت قوا و جهازاتش سازگار بوده  و با بقاى تركیب 

خاصى كه آن جهازات دارد مساعد باشد ، چون انسان به هیچ جهازى مجهز نشده مگر اینكه 

  . زندگیش موقوف و منوط بر آن است

این ، اگر در موردى ، حاجت خود را با چیزى كه با طبعش سازگار نیست بنا بر 

برآورده سازد نقصى به خود وارد آورده و مجبور است آن نقص را به وسیله سایر قواى 

  . خود تتمیم و جبران نماید

سازد و اى كه احتیاج به غذا را به صورتى غیر صحیح بر طرف مىمثال گرسنه

آورد و مجبور خورد نقصى به جهاز هاضمه خود وارد مىغذا مىبیش از اندازه الزم 

شود به وسیله دوا و اتخاذ رژیم ، جهاز هاضمه و غدد ترشحى آن را اصالح نماید و مى

افتد  و انسان وقتى این عمل را چند بار تكرار كرد دواهاى مزبور از اثر و خاصیت مى

ش كه اهم آن فكر سالم و آزاد است باز ابراى همیشه علیل شده از انجام كارهاى حیاتى

 ماند ، و همچنین سایر حوائج زندگى . مى

كند و به عالوه بر اینكه تعدى از این سنت انسان را به چیز دیگرى تبدیل مى

عالم  آورد كه نه عالم براى مثل او آفریده شده  و نه امثال او براىصورت موجودى در مى

  . اندخلق شده

كه یكسره خود را به دست شهوات بسپارد و بكوشد كه تا آخرین آرى ، انسانى 

مرحله امكان و قدرت از لذائذ حیوانى و شكم و شهوت و امثال آن تمتع ببرد انسانى است كه 

خواهد در ظرفى زندگى كند كه عالم هستى برایش معین نكرده و به راهى رود كه مى
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  . فطرت برایش تعیین ننموده است

دهد كه براى بندگانش ایجاد هایى را سراغ مىر این آیه شریفه زینتخداى سبحان د

ها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم كرده  و نموده  و آنان را فطرتا به وجود آن زینت

كند مگر به چیزهایى كه وجود و بقاى انسان منوط و محتاج معلوم است كه فطرت الهام نمى

 به آن است . 

مر همین بس كه هیچ دلیلى بر مباح بودن چیزى بهتر از احتیاج به در وضوح این ا

آن نیست ، زیرا احتیاج به حسب وجود و طبیعت خاص انسانى خود دلیل است بر اینكه 

  . خداى تعالى انسان را طورى آفریده كه به آن چیز محتاج باشد

ین آن چیزها اى بین او و بو به عبارت دیگر با تعبیه قوا و ادوات انسان رابطه

  . آیدبرقرار كرده كه خواه ناخواه ، در صدد تحصیل آنها بر مى

ذكر طیبات از رزق و عطف آن بر زینت و قرار داشتن این عطف در سیاق 

رساند كه اوال رزق طیب داراى اقسامى است و ثانیا زینت استفهام انكارى این معنا را مى

عقل و هم فطرت و ثالثا این اباحه وقتى است  خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه كرده و هم

كه استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نكند و گر نه جامعه را تهدید به انحطاط نموده شكافى 

  . كند كه مایه انعدام آن استدر بنیان آن ایجاد مى

ها را شود و كمتر جنگ خونینى است كه نسلآرى ، كمتر فسادى در عالم ظاهر مى

ها را ویران سازد و منشا آن اسراف و افراط در استفاده از زینت و رزق نبوده آبادىقطع و 

باشد ، چون انسان طبعا اینطور است كه وقتى از جاده اعتدال بیرون شد و پا از مرز خود 

تواند خود را كنترل كند و به یك حد معینى اكتفا نماید ، بلكه مانند بیرون گذاشت كمتر مى

رود  و چون چنین است سزاوار مان بیرون شود تا آخرین حد قدرتش جلو مىتیرى كه از ك

ترین بیانى است كه همه وقت و در همه امور در زیر تازیانه تربیت كنترل شود  و به ساده

 كه عقل خود او آن را بپسندد پند و اندرز داده شود . 

ا آراستن از امر پروردگار به ضروریات زندگى از قبیل لباس پوشیدن و خود ر

خواهد تربیتش حتى در اینگونه امور ساده و پیش پا افتاده رعایت شده همین باب است كه مى

  . باشد ، پس كسى نگوید امر به پوشیدن لباس و تنظیف و آرایش چه معنا دارد

و چه نیكو گفته است : این  -صاحب تفسیر المنار جواب دیگرى از این حرف داده 

خبرند و گر نه آن را ند كه از تاریخ امم و سرگذشت ملل گذشته بىزنحرف را كسانى مى

بردند ، چون اكثر مردم نیمه سطحى و ساده تلقى ننموده به اهمیت و ارزش آن پى مى

جمعى ها و غارها تنها و یا دستههاى آفریقا كه در جنگلنشین و كوهستانىوحشى جزیره

ردند ، اسالم به هر قومى از آنان كه دست بكردند زن و مردشان لخت بسر مىزندگى مى

یافت با امثال آیه مورد بحث لباس پوشیدن را به آنان یاد داد و ستر عورت را برایشان 

  . شان دادواجب كرد ، و به سوى تمدن سوق

ها افتاده است ، كنم این قبیل حرفها از ناحیه دشمنان اسالم در دهنو من خیال مى

شان به كیش خود این گویا مبلغین مسیحیت به منظور رم دادن مردم از اسالم و دعوت
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 اند و گر نه ارزش دعوت اسالم به لباس و آرایش بر هیچ كس پوشیده نیست . ها را زدهطعنه

ها نسبت به اند به اینكه این گونه طعنهن مسیحى اعتراف كردهو لذا بعضى از منصفی

انصافى است ، اسالم با این حكم خود منت بزرگى به گردن ما اروپائیان دارد ، اسالم بى

چون اگر اسالم نبود ما امروز در خطه پهناور آفریقا تجارت پارچه و قماش نداشته و 

  . بردیمسالیانه مبالغ هنگفتى سود نمى

پرست ن حكم اسالم تنها در بین مسلمین آنجا حسن اثر نداشته بلكه امم و ملل بتای

نیز وقتى هموطنان خود را دیدند كه پس از قبول اسالم ملبس به لباس شدند و به زینت و 

یده رسم دیرینه خود را ترك آرایش خود پرداختند آنان نیز به تقلید از مسلمین لباس پوش

 . گفتند

پرستان این ناحیه در عین اینكه مدعا ، ساكنین بالد هندند ، چون بت شاهد زنده این

از قدیم االیام مردمى متمدن بودند مع ذلك هم اكنون هزاران هزار از زن و مردشان لخت 

  . شان برهنه استمادرزاد و یا نصف و یا ربع بدن

نند  و فقط كها بدون لباس آمد و شد مىشان در بازارها و كارگاهبعضى از مردان

ها را برهنه شان شكم و رانپوشانند ، زنانها و یا حد اكثر از كمر به پایین را مىعورت

 شان هم برهنه است . نموده و از كمر به باالى

اند كه این مقدار از لباس را هم مسلمانان به آنان دانشمندان همین قوم اعتراف كرده

  . اندآموخته

دیدند كه مسلمین ف هم از آثار اسالم است ، چون مىو همچنین غذا خوردن در ظر

خورند حتى فقراى آنان كه دسترسى به ظرف ندارند غذا را هیچ وقت بدون ظرف غذا نمى

خورند و در عین تهى دستى هرگز دارند و مىروى برگ درختان ریخته از روى آن بر مى

 گذارند . از لباس و آرایش خود كم نمى

ترین و كردند و غالبا فاضلیر زمان در بالد هند حكومت مىو چون مسلمین از د

ها بیش از تاثیرى بود كه سایر پرستهاى اسالمى بودند تاثیرشان در بتپارساترین حكومت

هاى اسالمى در نقاط مختلف گیتى داشتند ، لذا مساله ملبس به لباس شدن هم از حكومت

م در بالد شرق یعنى سیام و نواحى آن ، مسلمین بینیجاهاى دیگر بیشتر شایع گردید و لذا مى

آن طور نفوذ و تاثیر نداشته بلكه خودشان در جهل و دورى از تمدن دست كمى از 

ترند تا به پرستى نزدیكها نداشتند و از حیث لباس و سایر اعمال دینى به كیش بتپرستبت

  . اسالم

ى كه پوشاندنش الزم زنان آن نواحى غیر از عورت جلو و عقب ، عورت دیگر

  . باشد براى خود قائل نیستند و حال آنكه در اسالم همه بدن زن عورت است

خالصه اینكه ، در سراسر گیتى هر كجا كه اسالم قوتى دارد به میزان نفوذ و قوتش 

خورد ، اینجا است كه ارزش مظاهر تمدن از قبیل لباس ، آرایش و امثال آن به چشم مى

آید كه اگر اسالم شود و به خوبى به دست مىصالحى اسالم معلوم مىواقعى این اصل ا

شد و آن را بر مسلمین واجب داشت و متعرض مساله لباس و آرایش نمىچنین اصلى را نمى
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حال توحش باقى مانده  شمارى همچنان دركرد ، به طور مسلم امروز امم و قبایل بىنمى

  . بودند

دهند كه بر حسب عادت فرنگى ماب به خود اجازه مىبا این حال چطور یك مشت 

خانه و یا كاباره و زشتى كه دارند در كمال تبختر كاله خود را كج گذاشته ، روى مبل قهوه

ها تكیه زده بگویند : این چه دینى است كه حوائج و ضروریات زندگى بشرى را یا میكده

غذا خوردن و آب آشامیدن امر نموده و  جزء شرایع خود قرار داده ، مثال به لباس پوشیدن و

این قبیل امور را با اینكه احتیاجى به سفارش و وحى آسمانى ندارد جزء احكام خود قرار 

   دهد ؟

 این بود جوابى كه صاحب المنار از اشكال مزبور داده . 

در اینجا به یاد داستانى افتادم كه نقل آن در حقیقت جواب سومى از این اشكال است 

آن اینكه وقتى طبیب مخصوص هارون الرشید كه مردى نصرانى و حاذق در طب بود به و 

على بن الحسین بن واقد گفت كتاب آسمانى شما هیچ دستورى در باره بهداشت و حفظ 

كند یكى علم ادیان و دیگرى علم الصحه ندارد و حال آنكه سعادت بشر را دو علم تامین مى

  ابدان) طب.(

فت : خداوند علم ابدان را در كتاب خود در نصف یك آیه خالصه على در جوابش گ

  اعراف( است./31!«)كلوا و اشربوا و ال تسرفوا » :كرده است و آن جمله 

معده خانه نیز این معنا را در جمله كوتاه  وسلّموآلهعلیههللارسول گرامى اسالم صلى

كه حق بدن را در آنچه عادتش هر دردى است و پرهیز سر آمد هر دوایى است ، و باید 

 خالصه كرده . اى ادا كنى داده

آرى ، كتاب شما و پیغمبرتان با این دو جمله طبیب نامبرده فكرى كرد و گفت : 

  . دستور دیگرى را براى جالینوس باقى نگذاشتند

ها در قل هى للذین آمنوا فى الحیوة الدنیا خالصة یوم القیمة...! بگو آن زینت» 

اى نیست، زندگى آخرت مانند قیامت تنها از آن مؤمنین است و دیگران را از آن بهرهروز 

هاى آن سهیم باشد پس هر كه در دنیا زندگى دنیا نیست كه هر كس و ناكسى در نعمت

 اعراف(/32« )هاى آن روز قیامت از آن وى خواهد بود! ایمان آورد همه نعمت

  100ص :    8المیزان ج : 
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 یازدهم فصل
 

 

 معنای قدرت انبیا و اولیاء
 

 

 قدرت انبیاء و اولیاء 

 از نظرگاه قرآن

  

ِ َو ال أَْعلَُم اْلغَْیب َو ال أَقُوُل إِنى َملٌَك َو ال أَقُوُل ِللَِّذیَن »  َو ال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدى َخَزائُن َّللاَّ

ُ َخیراً   ُ أَْعلَُم بَِما فى أَنفُِسِهْم  إِنى إِذاً لَِّمَن الظِلِمینَ تَْزَدِرى أَْعیُنُُكْم لَن یُْؤتِیُهُم َّللاَّ  !«َّللاَّ

و اما اینكه گفتید: من اصال هیچ برترى از شما ندارم، من آن برترى كه در نظر » 

از  -هایش مال من است هاى زمین و دفینهگویم خزینهنمى -شما است ندارم چون 

دانم و نیز گویم غیب مىو نمى -م سوى دیگر از نظر معنویت هم برترى ندار

و خدا  -نمایند ام و در باره آنهایى كه در چشم شما خوار مىگویم من فرشتهنمى

گویم هرگز خدا خیرى به ایشان نمى -بهتر داند كه در ضمائر ایشان چیست 

 هود(/31«   )نخواهد داد، چون اگر چنین ادعائى بكنم، از ستمكاران خواهم بود!

 

عا نسبت به مقام پروردگار خود جاهل بوده و از اینكه خداى تعالى بر آنان مردم نو

و تسلط دارد در غفلتند  و به همین جهت با اینكه فطرت انسانیت ، آنان را به وجود  احاطه

كند در عین حال ابتالیشان به عالم ماده و طبیعت  و نیز خداى تعالى و یگانگى او هدایت مى

ر احكام و قوانین طبیعت از یك سو  و نیز انسشان به نوامیس و انس و فرورفتگیشان د

كه الزمه عالم  -هاى اجتماعى از سوى دیگر  و انسشان به كثرت  و بینونت و جدایى سنت

از سوى دیگر وادارشان كرده به اینكه عالم ربوبى را با عالم مانوس ماده  -طبیعت است 

سبحان با خلقش عینا همان وضعى است كه یك قیاس كرده و چنین بپندارند كه وضع خداى 

 پادشاه جبار بشرى با بردگان و رعایاى خود دارد . 

كلفت را نام پادشاه بر آرى ما انسانها در عالم بشریت خود ، یك فرد جبار و گردن

گذاریم  و این فرد اطرافیانى به نام وزراء و لشگریان و جالدان براى خود درست سرش مى

هایى دارد كه به هر كس هاى او را اجراء كنند  و عطایا و بخششر و نهىكند كه اممى

گیرد و هر دهد و اراده و كراهت و بگیر و ببندى دارد ، هر جا كه خواست مىبخواهد مى

كند ، به كند ، هر كه را خواست دستگیر و هر كه را خواست آزاد مىجا كه نخواست رد مى
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گیرد ، هر جا كه خواست هر كس كه خواست خشم مىهر كس خواست ترحم نموده و به 

كند  و همچنین از اینگونه رفتارهاى كند و هر جا كه خواست حكم خود را نسخ مىحكم مى

 بدون مالك دارد . 

این پادشاه و خدمتگزاران و ایادى و رعایایش و آنچه نعمت و متاع زندگى در دست 

جوداتى هستند مستقل و جداى از یكدیگر ، گردد امرى است موجود و محدود ، موآنها مى

هایى شوند ، سنتهایى اصطالحى به یكدیگر مربوط مىكه به وسیله احكام و قوانین و سنت

  . كه جز در عالم ذهن صاحبان ذهن  و اعتقاد معتقدین موطنى دیگر ندارند

را با  دهندانسانهاى معمولى، عالم ربوبى یعنى آن عالمى كه انبیاء از آن خبر مى

كنند ، مقام پروردگار را با مقام یك پادشاه و صفات و افعال خداى علم خودشان مقایسه مى

ها و مامورین او تطبیق تعالى را با صفات و افعال او و كتابها و رسوالن الهى را با نامه

و  شنوند كه خداى تعالى اراده و كراهت و عطاء و منع داردكنند. مثال اگر از انبیاء مىمى

رسد كه حق تعالى نیز مانند یك انسانى كند ، فورا به ذهنشان مىنظام خلقت را تدبیر مى

نامیم ، یعنى العیاذ باهلل او نیز موجودى است محدود  و وجودش است كه ما او را پادشاه مى

در گوشه و كنارى در عالم است و هر یك از مالئكه و سایر مخلوقاتش نیز وجودهایى 

هاى موهوبه خود هستند كه خداى سبحان و هر یك مالك وجود خود و نعمت مستقل دارند

مالكیتى نسبت به آنها ندارد. و همانا خداى تعالى در ازل ، تنها بوده و هیچ موجود دیگرى 

از مخلوقاتش با او نبود  و او بود كه در جانب ابد خالئقى را ابداع كرد ، یعنى بدون مصالح 

  . ر دیگر از هیچ بیافرید ، از آن به بعد موجوداتى دیگر با او شدندساختمانى و یا به تعبی

كنید انسانهاى معمولى در ذهن خود موجودى را اثبات پس بطورى كه مالحظه مى

كردند كه از نظر زمان محدود به حدود زمان است نه اینكه وجود زمانى او دائمى باشد فقط 

حدود نیست، بلكه بر هر چیزى قادر است ، چیزى كه هست این است كه قدرتش مانند ما م

شود ، قضا و حكمش رد اى دارد كه به هیچ وجه شكسته نمىبه هر چیزى عالم است ، اراده

گردد ، موجودى است كه در آنچه از صفات و اعمال كه دارد مستقل است ، همانطور نمى

هاى خویش یعنى ارائىو مالك همه د -البته به نظر عوام  -كه فرد فرد ما مستقل هستیم  

حیات و علم و قدرت و سایر صفات خویش هستیم ، پس حیات انسان حیات خودش است نه 

حیات خدا  و نیز علم و قدرتش علم و قدرت خود او است نه علم و قدرت خدا  و همچنین 

شود كه وجود و حیات ما  و یا علم و قدرت سایر آنچه كه دارد  و اگر در عین حال گفته مى

گویند : آنچه در دست رعیت است مثل این است كه مى -به نظر عوام  -ا از آن خدا است م

ملك پادشاه است كه معنایش این است كه آنچه رعیت دارد قبال نزد پادشاه بود  و آنگاه 

  . پادشاه آن را در اختیار رعیت قرار داده تا در آن تصرف كنند

در باره خدا و خلق دارند زیربنایش پس همه این احكامى كه انسانهاى معمولى 

محدودیت خداى تعالى و جدائیش از خلق است و لیكن برهانهاى عقلى به فساد همه آنها حكم 

  . كندمى

كند به سریان فقر و وابستگى و حاجت در تمامى موجودات آرى برهان حكم مى
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چون حاجت همه آنها به  عالم ، به خاطر اینكه همه در ذات و آثار ذاتشان ممكن الوجودند  و

خداى تعالى در مقام ذات آنها است ، دیگر محال على االطالق است كه در چیزى از خداى 

تعالى مستقل باشند ، زیرا اگر براى چیزى از وجود و یا آثار وجودش استقالل فرض شود  

قهرا در آن جهت از خداى  -و به هر نحوى كه فرض شود ، چه در حدوث و چه در بقایش 

بى نیاز خواهد بود و محال است كه ممكن الوجود از خالقش بى نیاز  -خالق خود  -تعالى 

  . باشد

پس هر موجودى كه ممكن الوجود فرض بشود ، نه در ذاتش استقالل دارد و نه در 

آثار ذاتش ، بلكه تنها خداى سبحان است كه در ذاتش مستقل است  و او غنیى است كه به 

ست ، چون فاقد هیچ چیز نیست ، نه فاقد وجودى از وجودات است و نه هیچ چیز نیازمند نی

فاقد كمالى از كماالت وجود از قبیل حیات و علم و قدرت ، پس قهرا هیچ حدى نیست كه او 

لقد كفر الذین قالوا ان هللا ثالث » را محدود كند!  ما در المیزان در تفسیر سوره مائده آیه:

 ى این مساله را روشن كرده ایم . مائده( تا حدود/73«)ثالثة!

و بنا بر مطالبى كه گذشت آنچه در ممكن الوجود هست یعنى اصل وجود و حیات و 

قدرت و علمش همه وابسته به خداى تعالى و غیر مستقل از او است  و در هیچ وجهى از 

وجوهش مستقل از او نیست و مادامى كه خصیصه عدم استقالل در ممكن الوجود محفوظ 

 ت هیچ فرقى بین اندك و بسیار آن نیست . اس

بنا بر این با حفظ عدم استقالل از خداى سبحان و عدم جدائى از او هیچ مانعى 

نیست از اینكه ما موجودى ممكن الوجود و وابسته به خداى تعالى فرض كنیم كه به هر 

چ مانعى نیست از چیزى دانا و بر هر چیزى توانا  و داراى حیاتى دائمى باشد ، همچنانكه هی

اینكه ممكن الوجودى با وجودى موقت و داراى زمان و علم و قدرتى محدود تحقق یابد ، 

  . موجودى كه به بعضى از چیزها دانا و بر بعضى امور توانا باشد

بله آنچه محال است این است كه ممكن الوجود ، مستقل از خداى تعالى باشد ، چون 

این  -باز بدون فرق بین اندك و بسیارش  -سازد ا باطل مىفرض استقالل ، حاجت امكانى ر

 بود بحث ما از نظر فلسفه و به راهنمائى عقل . 

و اما از جهت نقل ، كتاب الهى در عین اینكه تصریح دارد به اختصاص بعضى از 

صفات و افعال از قبیل علم به غیب ، زنده كردن ، میراندن و آفریدن به خداى تعالى كه در 

 فرماید:ه علم غیب مىبار

 انعام(/59«)و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو!» 

 فرماید:و در باره زنده كردن و میراندن مى

 فرماید:نجم( و نیز مى/44« )و انه هو أمات و أحیا!» 

 فرماید:زمر( و در باره آفرینش مى/42«)هللا یتوفى االنفس حین موتها!» 

 زمر(/62«)ء!شىهللا خالق كل » 

و نیز آیات دیگرى از این قبیل در كتاب مجیدش هست  و لیكن در عین حال همه 

 فرماید:این آیات به وسیله آیاتى دیگر تفسیر شده ، نظیر آیه زیر كه در باره علم به غیب مى
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 جن(/27و26«)عالم الغیب فال یظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول!» 

 فرماید:دن غیر خودش مىو در باره میران

 سجده(/11«)قل یتوفاكم ملك الموت!» 

و » حكایت كرده كه گفت:  السالمو در باره زنده كردن غیر خودش از عیسى علیه

 فرماید:ال عمران( و در مساله آفریدن غیر خودش مى/49!«)أحى الموتى باذن هللا 

 «تكون طیرا باذنى!و اذ تخلق من الطین كهیئة الطیر باذنى فتنفخ فیها ف» 

 مائده(/110) 

و نیز آیات دیگرى از این قبیل كه اگر ما این دسته آیات را ضمیمه آن دسته دیگر 

ماند در اینكه مراد از آیات دسته اول كه علم به غیب و خلق و غیره را كنیم شكى باقى نمى

، مختص به  كرد ، این است كه این امور به نحو استقالل و اصالتاز غیر خدا نفى مى

كرد ، این خداى تعالى است  و مراد از آیاتى كه آن امور را براى غیر خداى تعالى اثبات مى

است كه غیر خداى تعالى نیز ممكن است به نحو تبعیت و عدم استقالل داراى آن امور شود 

 . 

پس كسى كه چیزى از علم غیب و قدرت غیبى را از غیر طریق فكر و قدرت 

از مجراى عادى و طبیعى براى غیر خداى تعالى یعنى انبیاء و اولیاى او بشرى  و خارج 

همچنانكه در روایات و تواریخ بسیارى اثبات شده و در عین حال اصالت و  -كند اثبات مى

گوید: این حضرات بطور استقالل را از آن حضرات در اینگونه امور نفى كرده و مى

و هر چه از آنان به ظهور رسیده به اذن خدا و به  استقالل علم غیب و قدرت غیبى ندارند 

 تناقضى نگفته ، بلكه سخنى منطقى گفته است .  -افاضه وجود او بوده 

و بر عكس كسى كه براى آن حضرات معتقد به اصالت و استقالل در داشتن   

چنین با فهم عوام الناس قضاوت كرده و  -آنطور كه در سابق گفتیم  -اینگونه امور باشد 

كسى خالى از غلو نیست ، هر چند كه بگوید این اصالت و استقالل را خداى تعالى به انبیاء 

گفت رعیت هر چه دارد در عین اینكه در داشتن آن مستقل همانطور كه مى -و اولیاء داده 

 فرماید:و چنین كسى مشمول آیه شریفه زیر است كه مى -است ولى شاه به او داده 

 نسا(/171« )دینكم و ال تقولوا على هللا اال الحق! ال تغلوا فى» 

  314ص :    10المیزان ج : 
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 فصل دوازدهم
 

 

 مفهوم وجوب و جواز

 کارهای خدا 

 
 

 گفتارى در معناى:

  وجوب، جواز و عدم جواز کارهای خدا 
 

 

ْقِضیًّا!»  نكْم ِإال َواِرُدَها  كاَن َعلى َرب ِك َحتْماً مَّ  «َو إِن م ِ

ى الَِّذیَن اتَّقَوا وَّ نَذَُر الظِلِمیَن فِیَها ِجثِیًّا »   !« ثمَّ نُنَج ِ

شود كه بر پروردگارت حتمى و هیچ كس از شما نیست مگر وارد جهنم مى» 

  «مقرر است!

بخشیم و ستمگران را به اند از آن رهایى مىآنگاه كسانى را كه تقوى پیشه كرده» 

 مریم(/72و71« )واگذاریم!زانو در آورده در آن 

  

بقره( طى /26« )و ما یضل به اال الفاسقین!» در جلد اول المیزان در ذیل آیه شریفه

یك بحث قرآنى بیانى آوردیم كه در آن گفتیم ملك خداى تعالى بر تمامى موجودات ملك مطلق 

از هر  است و مقید به حالى ، یا زمانى و یا هر شرطى كه فرض شود نیست و هر چیزى هم

جهت ملك خدا است ، نه اینكه از جهتى ملك خدا باشد  و از جهتى نباشد ، یا ذاتش ملك او 

 باشد ، ولى متعلقات ذاتش ملك خودش باشد ، نه ، هم ذاتش از او است ، هم متعلقات ذاتش . 

و چون چنین است براى خداوند تعالى است كه در هر چیزى به هر نحوى كه 

بدون اینكه قبح یا مذمت یا شناعتى از ناحیه عقل یا غیر عقل داشته بخواهد تصرف كند ، 

شود كه كارى را كه به باشد ، براى این كه زشتى و یا مذمت وقتى متوجه فاعل كارى مى

حكم عقل و یا قانون و یا سنت دایر در اجتماع مالك آن نبوده انجام داده باشد ، و اما اگر 

بایستى آن را انجام دهد ، دیگر قبح و مذمت و ه  و مىكارى كرده باشد كه مالك آن بود

شود و چون در مجتمع انسانى هیچ ملكى و حریتى مطلق نیست ، مالمتى متوجه او نمى

براى اینكه ملكیت و حریت مطلق منافى با معناى اجتماع و اشتراك در منافع است ، پس هر 
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از آن حد تجاوز كند دچار تقبیح و  كس هر چه را مالك باشد ملكش مقید و محدود است ، اگر

شود ، و اگر مالكى به حدود خود مقید باشد و پا از مرز خود بیرون نگذارد مدح مالمت مى

 شود و عملش تحسین دارد . مى

این ملك غیر خدا است  و اما ملك خداى تعالى مطلق است  و مقید و محدود نیست ، 

عالى بر آن داللت دارد  و نیز آیات داله بر همچنانكه اطالق آیات راجعه به ملك خداى ت

انحصار حكم و تشریع براى خدا  و عمومیت قضاى او بر هر چیز آن را تایید نموده ، بلكه 

كنند ، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشیاء نبود ، بر آن داللت مى

  . ه ممضا باشدمعنا نداشت حكمش در همه چیز نافذ و قضایش در هر واقع

هاى عقلى ، و اگر كسى بخواهد براى اثبات محدودیت ملك خدا به ما سواى زشتى

اى بدهد كه عقل آن را بینیم اگر مالك عبدى برده خود را شكنجهاستدالل كند به اینكه مى

كنند ، در حقیقت ادعاى خود را با دلیلى اثبات كند ، عقال او را مذمت و تقبیح مىتجویز نمى

كرده كه خود این دلیل منافى با مدعاى او است، چون مالكیت انسان محدود است و مالكیت 

خداى تعالى غیر محدود و این دو با هم مباینند. عالوه بر این ، این ملكى كه ما براى خداى 

باشد ، یعنى خداى اش ملك تكوینى مىكنیم ملكى تشریعى است كه ریشهعز و جل اثبات مى

 است كه وجود هر چیزى منتهى به او است . تعالى طورى 

به عبارت دیگر هر چیزى هیاتش طورى است كه قائم به وجود خداى تعالى است  

و این ملكیت ، ملكیت تكوینى است كه هیچ موجودى از موجودات از تحت آن بیرون نیست 

منشا  ، با این حال چطور ممكن است ملكى تكوینى به چیزى فرض شود كه آن ملك تكوینى

ملكیت تشریعى و حق جعلى نباشد ؟) خالصه چطور ممكن است خداى تعالى نسبت به 

مگر آنكه آن چیزى را  چیزى ملكیت تكوینى داشته باشد ولى ملكیت قانونى نداشته باشد ؟(

رسد خدا مالكش نیست از عناوین عدمى باشد ، كه ایجاد به آن تعلق نگیرد ، كه به نظر مى

در اعمال بندگان است ، كه برگشتش به ترك رعایت مصلحت خود  و حكم  مانند گناهانى كه

 كند ، یعنى عدم قابل ایجاد نیست . خدا است  و معلوم است كه خدا امر عدمى را ایجاد نمى

شود كه معنا ندارد غیر خدا كسى بر خدا چیزى را بر این بحث این معنا متفرع مى

و خالصه اینكه معقول نیست كسى خدا را به تكلیفى   واجب كند یا تحریم  و یا تجویز نماید

تشریعى مكلف سازد ، همانطور كه معقول نیست كسى در او تاثیر تكوینى داشته باشد ، 

زیرا تاثیر تشریعى و تكوینى در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كارى كه 

شت این فرض به این است كه در تحت سلطه او باشد ، و برگ محكوم به آن شده مملوك او و

  . ذات او نیز مملوك آن شخص بوده باشد ، و این محال است

آن چیست كه بر خداى تعالى حكومت كند و آن كیست كه بر خدا قاهر گشته بر او 

تكلیف كند ؟ اگر فرض شود كه آن حاكم و قاهر عقل باشد كه حاكمیت ذاتى و داورى نفسى 

گوییم : عقل گردد به مالكیت عقل نسبت به حكم خود و مىمىدارد در این صورت كالم بر 

كند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدى در احكامش استناد به امورى مى

  . است كه جزو ذات او نیست ، پس در حقیقت حاكم بالذات نیست ، و این خلف فرض است
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یم امور خارج از ذات عقل بینو اگر فرض شود كه حاكم عقل باشد و حال آنكه مى

كنند آن چیزى كه قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل در عقل حكومت مى

كند كه خداى تعالى در حكم خود عدالت را رعایت است و اینكه فالن مصلحت اقتضاء مى

ه نموده ، به بندگان خود ظلم روا ندارد ، آنگاه عقل بعد از نظر در آن حكم كند بر خدا ب

اینكه باید عدالت كند  و جائز نیست ظلم كند و یا حكم كند به خوبى عدالت و زشتى ظلم ، در 

این صورت این مصلحت یا امرى اعتبارى و غیر حقیقى است و وجود واقعى ندارد  و 

هم جعلى كه منتهى به حقیقت خارجى نگردد ، باز  صرفا عقل آن را جعل كرده ، آن

كه عقل حاكم مستقل باشد و در حكمش مستند به امرى خارج از  شودبرگشت امر به این مى

  . ذات خود نباشد ، كه بطالنش گذشت

و یا امرى است حقیقى و موجود در خارج ، كه ناچار موجودى است ممكن و 

شود و وجودش قائم به او و معلول واجب ، كه معلول هم منتهى به خداى واجب تعالى مى

شود كه خداى تعالى بعضى از با این حال برگشت امر به این مى فعلى از افعال او است  و

افعالش با تحقق خود مانع بعضى افعال دیگر او شود و نگذارد تحقق پیدا كند و معناى اینكه 

  . گوید فالن فعل جایز نیست ، این باشدعقل مى

كه در شود كه خداى تعالى از نظر نظامى و به عبارت دیگر مساله بدینجا منتهى مى

گزیند و آن فعلى است خلقتش برقرار كرده فعلى از افعال خود را بر فعل دیگر خود بر مى

دهد ، این بر كه مصلحت داشته باشد ، كه خدا بر فعلى كه خالى از مصلحت باشد ترجیح مى

  . حسب تكوین و ایجاد

فعلى كه  كند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه آنآنگاه همین عقل را راهنمایى مى

  . خدا اختیار كرد همان عدل است  و همان بر او واجب است

كند این حكمى است كه خود و یا به تعبیر دیگر اگر عقل ما در باره خدا حكمى مى

كند ، كه مثال فالن فعل بر خدا واجب است و كوتاه سخن اینكه خدا به زبان عقل ما بیان مى

بر خدا واجب است،( منتهى به غیر خدا نیست ، بلكه باألخره مساله ایجاب) یعنى فالن عمل 

 باز به خود او برگشت كرد و این خود او است كه چیزى را بر خود واجب نموده است . 

 پس با این بحث چند نكته روشن گردید:

شود ، او را : ملك خدا مطلق است  و به تصرفى دون تصرفى مقید نمى اول اینكه 

اهد انجام دهد و هر حكمى را كه اراده نماید بكند ، همچنانكه سزد كه هر كارى را كه بخو

 خودش فرمود:

 «و هللا یحكم ال معقب لحكمه!» بروج( و نیز فرمود:/16« )فعال لما یرید!» 

 رعد(/41)

چیزى كه هست این خداى عزیز ، در مرحله هدایت ، چونكه با كودك سر و كارش   

افتاده پس زبان كودكى با ما گشود  و با ما به قدر عقل ما حرف زد ، خود را در مقام تشریع 

قرار داده ، آنگاه خود را محكوم كرد به اینكه كارهایى را باید بكند  و كارهایى را نباید بكند 

مانند عدالت و احسان بر خود پسندیده شمرد ، همانطور كه آنها را بر ما نیز  ، كارهایى را
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پسندیده شمرد  و كارهایى دیگر از قبیل ظلم و عدوان را بر خود قبیح دانست ، همانطور كه 

 از ما نیز قبیح دانسته . 

گوییم خدا مشرع آمر و ناهى است ، این است كه خداى عز و جل و معناى اینكه مى

كند كه را در نظامى متقن قرار داد ، كه آن نظام وجود ما را به غایاتى منتهى مى د ماوجو

همان سعادت ما است و خیر دنیا و آخرت ما در آن است  و این غایات همان است كه از 

  . كنیمآنها تعبیر به مصالح مى

 و نیز اسباب وجود ما و جهازات نفس ما را طورى تنظیم فرمود كه جز در یك

رسد  مسیر خاص زندگى و افعال و اعمالى كه سازگار با آن مصالح است به آن سعادت نمى

  و آن اعمال و افعالى است كه با مصالح وجود ما سازگار باشد ، نه هر عملى.

پس اسباب وجود ما وجهات مجهزه ما و اوضاع و احوالى كه ما را در خود فرا 

كنند  و مصالح وجود هم ما را به اعمال دفع مى گرفته همه ما را به سوى مصالح وجودمان

كند ، كه با وضع خود او سازگار باشد  و مسیر وجود هم ما را به مخصوص دعوت مى

دهد  و به عبارت دیگر : ما را به قوانین و سننى كمال وجود و سعادت زندگى سوق مى

نین همان قوانینى است دهد كه در عمل به آن خیر دنیا و آخرت ما است  و این قواسوق مى

دارد و رساند و وحى آسمانى نیز اعالمش مىكه هاتف فطرت ما آن را به گوش دلمان مى

شود پس آن همان شریعت و دین است ، و چون این شریعت به خداى عز و جل منتهى مى

هر چه در آن ، امر است همه امر خدا است و هر چه در آن ، نهى است همه نهى خدا است  

حكمى كه در آن است حكم او است  و در آن امور و عناوینى است كه اگر هر فعل آن  و هر

صورت و عنوان داشته باشد آن فعل به حكم فطرت نیكو است  و البته نیكوى در همه احوال 

است ، مانند عنوان عدالت ، و امور و عناوین دیگرى است كه فطرت آنها را زشت و شنیع 

كند ، مانند عنوان تصف به آن عنوان باشد فاعل آن را مذمت مىداند و هر عملى كه ممى

پسندد ، پسندد و دومى را نمىظلم كه خداى تعالى همانطور كه اولى را براى فعل خود مى

 براى افعال ما نیز همانطور است . 

پس بنا بر این كه مشرع خدا است چه مانعى دارد كه چیزى به وجوب تشریعى بر 

و خود ، مشرع بر خودش باشد ؟ چون تشریع یكى از احكام اعتبارى است او واجب باشد  

كه جز در ظرف اعتبار جایى دیگر ندارد  و حقیقتش این است كه سنت خدا بر این جریان 

یافته كه كارى را اراده كند و انجام دهد كه اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند  و 

ینكه كارى از او سر نزد كه اگر بر عقول عرضه شود به این عنوان را به آن بدهد و نیز ا

كنیم و آن عنوان ظلم دهد ، همین حقیقت است كه در ظرف اعتبار عبارتش را عوض مى

 گوییم فالن كار بر خدا واجب  و فالن عمل بر خدا غیر جائز است! دقت فرمائید!مى

هست كه وجوب  : غیر از این وجوب تشریعى یك وجوب دیگرى در میاندوم اینكه

شود و آن ، نقطه اتكاى این است  و عبارت است از وجود و تشریعى گذشته از آن ناشى مى

لزوم اینكه در نظام عام عالمى هر معلولى دنبال علتش بیاید و بر آن مترتب بشود  و هیچ 

  شود.معلولى از علت خود تخلف نكند ، كه معناى عدل عمومى هم از این انتزاع مى
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اند كه این وجوب ن حقیقت بر بسیارى از دانشمندان مشتبه شده ، خیال كردهولى ای

اند كه : قدرت خداى تعالى مطلق بوده نیز تكوینى است ، زیرا مطلب را اینطور تقریر كرده

دهد به خاطر و نسبت به فعل قبیح و ترك آن متساوى النسبه است و لیكن اگر قبیح انجام نمى

بیح ضرورى و واجب است ، اما بالنسبه به حكمتش ، هر چند كه حكمتش است ، پس ترك ق

بالنسبه به قدرتش ممكن و جائز است  و این ضرورت ، ضرورت و وجود اعتبارى نیست 

كند ، بلكه ضرورت حقیقى است ، همان طور كه وجوب كه امر مولوى آن را واجب مى

 نصف بودن عدد یك ، براى عدد دو ضرورى است . 

كنید مغالطه در این حرف بسیار كه شما خواننده عزیز مالحظه مى و همان طور

روشن است ، چون وقتى به اعتراف خود ایشان ترك قبیح بالنسبه به قدرت او ممكن باشد ، 

با در نظر گرفتن این كه قدرت او عین ذات او است ، پس ترك قبیح نسبت به ذات او ممكن 

شود كه اش این مىاز هم عین ذات باشد الزمهشود  و صفت حكمت در این میان اگر بمى

ترك قبیح نسبت به ذات او ، هم ممكن باشد و هم واجب  و این تناقض است  و اگر غیر ذات 

باشد دو جور تصور دارد ، یكى این كه حكمت امرى عینى باشد  و ترك را بعد از آنكه 

واجب ، در واجب تاثیر كند  آید كه غیر ذاتبراى ذات ممكن بوده بر او واجب كند الزم مى

، این نیز تناقض دیگرى است  و اگر از قول به وجوب تشریعى عدول كردند به وجوب 

تكوینى ، براى فرار از همین محذور بود كه غیر خداى تعالى بر خدا حكومت و امر و نهى 

 داشته باشد . 

مرى و اگر این صفت حكمت امرى باشد نه عین ذات  و نه امرى عینى بلكه ا

آید  انتزاعى ، در این صورت اگر حكمت از ذات انتزاع شود ، باز آن تناقض اول الزم مى

و اگر از غیر ذات انتزاع شود ، تناقض دوم را مستلزم است ، براى اینكه حكم حقیقى در 

  . امور انتزاعى به خاطر منشا انتزاع آن است

از انضمام حكمت به ذات ،  و این مغالطه از اینجا ناشى شده كه فعل خدا را بعد

دانید یا پرسیم آیا ذات را علت تامه فعل مىاند  و ما از ایشان مىضرورى براى ذات دانسته

آن ، چه قبل از انضمام حكمت و چه بعد از آن نسبت  دانید ، نسبت فعل بهنه ؟ اگر مى

انضمام امرى یا دانید ، كه به ضرورت است ، نه امكان ، و اگر ذات را جزء علت تامه مى

شود ، در این صورت نسبت فعل به ذات نسبت امكان است نه امورى علیت آن تمام مى

  . ضرورت و وجوب ، هر چند كه نسبت به مجموع ذات و آن امور ضرورى باشد نه ممكن

گوییم فالن عمل بر خدا واجب است و یا جایز نیست ، این : وقتى مى سوم اینكه

ست  و حاكم در آن عقل است ، نه اینكه احكامى قائم به نفس خدا باشد  احكام ، احكام عقلى ا

و عقل مدرك آنها بوده باشد ، به این معنا كه حكم وجوب و جواز و عدم و جواز قائم به عقل 

ما است ، كه این عقل ما خود مجعولى از مجعوالت او است ، نه اینكه قائم به ذات و نفس 

شود كه وعى حكایت كند ، همچنان كه از كالم بعضى استفاده مىخود باشد  و عقل آن را به ن

 اند بگویند : شان عقل ادراك است نه حكم . خواسته

كنیم عقل عملى است كه موطن عمل آن عمل زیرا عقلى كه ما در آن گفتگو مى
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آدمى است ، آن هم عمل نه از هر جهت ، از جهت اینكه آیا صحیح است یا نه ، جایز است 

اطل  و هر معنایى كه از این قبیل باشد امورى اعتبارى خواهد بود كه در خارج تحقق و یا ب

واقعیتى ندارد ، تنها محل تحققش همان موطن تعقل و ادراك است و همین ثبوت ادراكى 

  بعینه فعل عقل است و قائم به خود عقل، و معناى حكم و قضا همین است.

انى حقیقى و غیر اعتبارى است چه این به خالف عقل نظرى كه موطن عمل آن مع

كه عمل عقل در آنها تصور آنها باشد و یا تصدیق ، چون این گونه مدركات عقلى براى خود 

ثبوت و تحققى مستقل از عقل دارند و دیگر براى عقل در هنگام ادراك آنها عملى باقى 

  قضاء.ماند جز اخذ و حكایت  و این همان ادراك است و بس ، نه حكم و نمى

  128ص :    14المیزان ج :  
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 فصل سیزدهم

 
 

 مفهوم حکمت و مصلحت خدا

 
 

 

 گفتارى در حكمت خداى تعالى

 و معناى اینكه افعال او داراى مصلحت است! 
 

ا یَْفعَُل َو ُهْم یُسئَلُوَن!»    «ال یُسئَُل َعمَّ

« بازخواست خواهند شد!شود ولى آنان كند بازخواست نمىخدا از آنچه مى» 

 انبیا(/23)

شود كه به نوعى به زند وقتى عمل مىحركات گوناگون و متنوعى كه از ما سر مى

اراده و خواست ما بستگى داشته باشد  و به همین جهت سالمتى و مرض  و حركات بى 

  شود.كنیم ، عمل ما شمرده نمىاختیار اعضا و رشدى كه سال به سال مى

شود كه ما آن عمل را ه پیدا است كه اراده یك عمل وقتى در ما پیدا مىاین هم ناگفت

دانیم كمال است بر تركش ترجیح دهیم  و نفع آن را از ضررش بیشتر به خاطر اینكه مى

 بدانیم . 

بنا بر این آنچه از وجوه خیر و مرجحاتى كه در یك عمل است همان ما را وادار به 

حقیقت آن وجوه سبب در فاعلیت فاعل است ، یعنى آن ما را  كند ، پس درانجام آن عمل مى

نامیم  و كند  و این وجوه همان است كه ما آن را غایت و غرض فاعل از فعل مىفاعل مى

شود ، ابحاث فلسفى به طور قطع ثابت كرده كه فعل به معناى اثرى كه از فاعل صادر مى

  . بدون غایت باشدچه فعل ارادى باشد و چه غیر ارادى ممكن نیست 

و مصلحت هم عبارت از همین است كه فعلى از افعال طورى باشد كه انجام آن 

مشتمل بر خیریت بوده باشد ، پس مصلحت كه عقالى عالم یعنى اهل اجتماع انسانى آن را 

شود نامند همان باعث و محرك فاعل است در انجام یك فعل  و همان باعث مىمصلحت مى

شود كه فاعل در فعلش عیب انجام دهد ، در نتیجه همان باعث مىمتقن و بى كه فاعل فعل را

  . شداثر مىحكیم باشد ، چون اگر آن نبود فعل لغو و بى

شود قبل از وجود این نیز روشن است كه مصلحت مذكور كه از وجوه فعل عاید مى

فعل است ، با اینكه گوییم مصلحت علت وجود ندارد  و با این حال اگر باز مى فعل وجودى
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علت باید قبل از معلول موجود باشد ، براى این است كه مقصود ما از مصلحت ، وجود 

  . ذهنى و علمى آن است نه وجود خارجى

خواهیم فعلى را انجام دهیم قبال صورتى علمى و ذهنى از به این معنا كه وقتى مى

و اصول منتظم و حاكمى كه  نظام حاكم در خارج  و قوانین كلى و جارى در آن نظام 

ایم  و نیز از دهد ، گرفتهحركات را به سوى غایاتش و افعال را به سوى اغراضش سوق مى

ایم  و جاى هیچ تردیدى هم نیست كه راه تجربه ، روابطى میان اشیاى عالم به دست آورده

 این نظام علمى تابع نظام خارجى و مترتب بر آن است . 

فاعل صاحب اراده ، همه سعیش این است كه حركات و چون چنین است هر 

گذاریم طورى انجام دهد كه با آن نظام علمى كه مخصوص خود را كه ما نام آن را فعل مى

اش را در ذهن دارد وفق دهد  و مصالح و محاسنى را كه در آن صورت صورت علمى

ود را بر آن اساس علمى در نظر گرفته به وسیله فعل خود تحقق دهد ، و خالصه اراده خ

گذارى كند ، كه اگر توانست فعل را با آن مصالح وفق دهد  و آن را تحقق بخشد حكیم پایه

گوییم عملى متقن انجام داده  و اگر خطا رفت ، و به آن مصالح نرسید ، حال چه است  و مى

ل و خوانیم ، بلكه الغى و جاهبه خاطر قصور او باشد و یا تقصیرش ، او را حكیم نمى

 نامیم . امثال آن مى

شود كه فعل او با نظام علمى او پس معلوم شد كه حكمت وقتى صفت فاعل مى

منطبق  و نظام علمیش درست از نظام خارجى گرفته شده باشد و معناى مشتمل بودن فعل 

اى كه از خارج در ذهن رسم شده مطابق او بر مصلحت این است كه فعلش با صورت علمیه

س در حقیقت حكمت ، صفت ذاتى خارج است ، چیزى كه هست اگر فاعلى را در آید ، پ

نامیم ، به خاطر این است كه فعل او با وساطت علم با حكیم  و فعلش را مطابق حكمت مى

نامیم ، باز به خاطر نظام خارج منطبق است  و همچنین اگر فعلى را مشتمل بر مصلحت مى

  . ت علمى مطابق با خارج استاین است كه مطابق صورت علمى  و صور

البته این مطلب در افعالى تمام است كه منظور از آن فعل ، مطابقت با خارج باشد ، 

مانند افعال ارادى ما  و اما آن افعالى كه خود خارج است ، مانند افعال خداى تعالى ، آن 

رى باشد دیگر نفس حكمت  و عین آن است ، نه اینكه در صورتى كه مطابق با چیز دیگ

  . شودحكمت مى

گوییم فعل خدا مشتمل بر مصلحت است معنایش این است كه متبوع پس اینكه مى

مصلحت است ، نه اینكه تابع مصلحت باشد كه مصلحت خداى را بر انجام آن دعوت و 

 وادار كرده باشد . 

غیر از خداى تعالى هر فاعل دیگرى مسؤول در فعل خود است كه چرا چنین 

و لذا موظف است فعل خود را با نظام خارجى تطبیق دهد ، البته به آن طورى كه كردى ؟ 

پرسد چرا چنین كرده ، به علت و وجه مصلحتى كه خود او فهمیده و در پاسخ كسى كه مى

  . وى را وادار به آن فعل كرد اشاره و استدالل كند

ى اینكه براى افعال و اما چنین سؤالى در مورد خداى تعالى هیچ موردى ندارد ، برا
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او نظامى خارجى نیست تا با آن نظام تطبیق داده شود چون فعل خدا همان خارجیت و خود 

دهد  و غیر این نظام نظام خارجى است ، كه هر حكیمى فعل خود را با آن تطبیق مى

خارجى نظام دیگرى نیست تا خداوند فعل خود را با آن تطبیق دهد  و فعل خدا همان عالم 

ج است كه صورت علمى و ذهنى آن هر فاعلى را وادار به عمل نموده ، به سوى انجام خار

آورد  و غیر این خارج ، خارجیت دیگرى نیست تا صورت علمى آن آن به حركت در مى

 خداى تعالى را به فعل خلقت عالم وا داشته باشد، دقت فرمایید! 

ى تعالى قبل از ایجاد عالم ، علم اند كه : خداو اما اینكه بعضى از دانشمندان گفته

خواهد  و فرع وجود معلوم است ، تفصیلى به اشیاى عالم داشته  و چون علم ، معلوم مى

اند كه علم خدا به آنها ناگزیر باید گفت موجودات عالم قبل از وجود ، یك نحوه ثبوتى داشته

اند  و خدا و شر داشته تعلق گرفته  و نیز در همان ثبوت مصالح و استعدادهایى براى خیر

آنها را دانسته و به مقتضاى آن مصالح ، به عالم هستى بخشیده مطلبى است نادرست ، براى 

 اینكه:

: این فرضیه مبنى بر این است كه علم تفصیلى خدا به اشیاء قبل از ایجاد آنها  اوال

ن خود در جاى بردارى ذهن از خارج باشد  و ایعلم حصولى باشد ، یعنى مانند علم نقشه

خودش ابطال شده  و ثابت شده كه علم خدا به اشیاء ، علم حضورى است  و در علم 

حضورى احتیاج نیست به اینكه معلوم قبل از علم وجود داشته باشد بلكه امر در علم 

 حضورى به عكس است ، باید علم قبل از معلوم وجود داشته باشد . 

: اصل این حرف قابل تصور نیست ، براى اینكه ثبوت قبل از وجود  و ثانیا اینكه

معنا ندارد ، چون وجود مساوى با شیئیت است ، پس چیزى كه وجود ندارد شیئیت ندارد و 

  . چیزى كه شیئیت ندارد ثبوت ندارد

: اثبات استعداد در آن عالم به فرضى كه تصور شود ، مستلزم  و اما ثالثا اینكه

شود  و همچنین اثبات فعلیتى در مقابل آن است ، چون استعداد بدون فعلیت باز تصور نمى

شود مگر با فرض كمال و نقص  و این آثار ، آثار فرض مصلحت در آن عالم درست نمى

اند ، همان وجود خارجى ت نام نهادهخارجیت و وجود خارجى است ، پس آنچه را كه ثبو

گویند ، یعنى چیزى را ادعا كردن ، و در مقام است  و این را در اصطالح علمى خلف مى

 اثبات ، ضد آن را اثبات نمودن . 

كند  و هم بحث و آنچه كه ما گفتیم مطلبى است كه هم ابحاث عقلى آن را تایید مى

 فرماید:قرآنى  و از آیات قرآن همین بس كه مى

 انعام(/73« )و یوم یقول كن فیكون قوله الحق!» 

زیرا در این آیه كلمه كن را تنها و تنها وسیله ایجاد معرفى نموده  و آن را كالم  

 خود دانسته و نیز آن را حق )عین ثابت خارجى( معرفى نموده است . 

ول خدا پس قول خدا عبارت است از همان وجود اشیاى خارجى كه در عین اینكه ق

هستند ، فعل او نیز هستند ، پس قول خدا فعل خدا است و فعل خدا همان وجود اشیا و 

  . خارجیت آنها است
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 و نیز فرمود:

 ال عمران(/60«)الحق من ربك فال تكن من الممترین!» 

و حق عبارت است از سخن و یا اعتقادى كه با واقعیت و خارج تطبیق كند پس در  

  . حق است و قول و فعل مطابق با آن به تبع آن حق است حقیقت خارج باألصاله

و وقتى خارج ، فعل خدا باشد آن وقت با در نظر گرفتن اینكه همین خارج مبدأ قول 

شود كه چطور حق از خدا شروع شده و به سوى او و عمل حق است به خوبى روشن مى

 گردد . باز مى

 و به همین جهت است كه فرمود:

همچنان « حق با پروردگارت است! -الحق مع ربك » و نفرمود:« الحق من ربك!» 

حق با  -گوییم : الحق مع فالن افتد مىكه خود ما هم در هنگام مخاصمات كه بینمان اتفاق مى

فرمود حق با خدا است چنین نفرمود بلكه فرمود فالنى است ولى خداى تعالى با اینكه باید مى

  ه را برساند.حق از ناحیه خدا است تا آن نكت

شود كه هر فعلى كه تصور شود یكى از عنوان حق و باطل را از همینجا معلوم مى

توان سؤال كرد آیا این فعل مطابَق) به فتحه باء( با حق هست یا نه؟ معلوم است دارد كه مى

كه این سؤال در غیر خود حق صحیح است نه در خود آن براى اینكه حق بودن به ذات خود 

 نه به مطابق بودنش.او است 

  381ص :    14المیزان ج : 
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 فصل چهاردهم
 

 

 مفهوم علت تامه بودن خدا
 

 

 

 بحث فلسفى در:

 علت تامه بودن خدا نسبت به همه موجودات   

 

ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماٍء فَِمْنُهْم َمْن یَْمِشي َعلى»   یَْمِشي َعلىبَْطنِِه َو ِمْنُهْم َمْن  َو َّللاَّ

َ َعلى ِرْجلَْیِن َو ِمْنُهْم َمْن یَْمِشي َعلى ُ ما یَشاُء إِنَّ َّللاَّ  «ٍء قَِدیٌر!ُكل ِ َشيْ  أَْربٍَع یَْخلُُق َّللاَّ

خدا همه جنبندگان را از آبى آفریده بعضى از آنها با شكم خویش و بعضى با دو » 

كند كه خدا به همه اهد خلق مىروند خدا هر چه بخوپا و بعضى با چهار پا راه مى

 نور(/45« )چیز توانا است!

هیچ شك و تردیدى نداریم در اینكه آنچه از موجودات كه در عالم هست همه معلول 

در  -و مخصوصا مادیات  -خدا و منتهى به واجب تعالى است و اینكه بسیارى از آنها 

وجود نداشته باشند ، این گونه موجود شدنش متوقف به وجود شرایطى است كه اگر آنها قبال 

موجودات نیز وجود نخواهند یافت ، مانند انسانى كه فرزند انسانى دیگر است ، او در 

موجود شدنش متوقف بر این است كه قبال پدر و مادرش موجود شده باشند  و نیز متوقف 

به دست  است بر اینكه بسیارى دیگر از شرایط زمانى و مكانى تحقق یافته باشد ، تا دست

هم داده زمینه براى پیدایش یك فرزند انسان فراهم گردد  و این هم از ضروریات است كه 

گیریم كه خداى تعالى هر یك از این شرایط جزئى از اجزاى علت تامه است ، نتیجه مى

 جزئى از اجزاى علت تامه وجود یك انسان است . 

عالم است ، چون مجموع عالم بله ! خداى تعالى خودش به تنهایى علت تامه مجموع 

جز به خدا به هیچ چیز دیگرى احتیاج و توقف ندارد  و همچنین علت تامه است براى 

صادر اول یعنى اولین موجودى كه از حق صدور یافت و خلق شد و بقیه اجزاى این 

  مجموع ، تابع آن است

ه است ، چون و اما سایر اجزاى عالم ، خداى تعالى نسبت به هر یك ، جزء علت تام

واضح است كه یك موجود احتیاج به موجودات دیگر دارد ، كه قبل از اویند ، و جنبه 

  . شرایط و معدات براى این موجود دارند
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این در صورتى است كه هر موجودى را تك تك و جداگانه در نظر گرفته و به 

 تنهایى به خداى تعالى نسبت دهیم . 

بینیم تر هست  و آن این است كه بدون هیچ شكى مىاى دقیقالبته در این باره نظریه

كه در میان تمامى موجودات هستى یك ارتباط وجودى هست ، چون بعضى علت بعض 

دیگرند  و بعضى شرط و یا معد بعضى دیگرند  و ارتباط در میان علت و معلول ، شرط و 

نیست  و این ارتباط باعث شده یكنوع اتحاد و اتصال در  مشروط  و معد و مستعد قابل انكار

میان موجودات برقرار شود ، در نتیجه دست بر سر هر موجودى بگذاریم با اینكه او را 

دانیم كه این جدایى به طور مطلق و از هر جهت بینیم ، ولى مىجداى از سایر موجودات مى

بینیم كه در تعینش مقید به تمامى یم مىنیست ، بلكه اگر وجود متعین او را در نظر بگیر

 موجوداتى است كه دست به دست هم داده  و او را متعین كرده . 

مثال انسان كه در مثال گذشته او را فرزند فرض كردیم از نظر وجه قبلى موجودى 

بود مستقل و مطلق ولى موجودى شد متوقف بر علل و شرایط بسیار ، كه خداى تعالى یكى 

ست ، پس از نظر این وجه هویتى است مقید به تمامى موجوداتى كه در تعین او از آنها ا

دخالت دارند ، مثال حقیقت زید كه پسر پدرى به نام جواد  و مادرى به نام فاطمه است  و در 

فالن روز از تاریخ و در فالن نقطه از كره زمین به دنیا آمده  و چند خواهر و برادر قبل از 

اند  و چه كسانى مقارن وجود او به وجود چند تن دیگر بعد از او متولد شدهاند  و او بوده

اند ، همه این نامبردگان و آنچه نام برده نشد  و در تعین این فرد از انسان دخالت دارند آمده

 در تشكیل حقیقت زید دست دارند . 

یزى این هم از بدیهیات است كه چپس حقیقت زید عبارت است از چنین چیزى  و 

كه چنین حقیقتى دارد جز به واجب به هیچ چیز دیگرى توقف ندارد  و چون چنین است پس 

خداى تعالى علت تامه او است  و علت تامه هم چیزى است كه توقفى بر غیر خود و 

احتیاجى به غیر مشیت خود ندارد  و قدرت او تبارك و تعالى نسبت به وى مطلق است  و 

 و این همان حقیقتى است كه آیه شریفه: ستمشروط و مقید به چیزى نی

 نور(/45«)ء قدیر!یخلق هللا ما یشاء ان هللا على كل شى» 

  191ص :    15المیزان ج : كند .                                         به آن اشاره مى
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 فصل پانزدهم 
 

 

 معنای ظالم نبودن خدا

 

 

 

  است ؟ظالم نبودن خدا به چه معنا 
 

 !«ِذْكَرى َو َما كنَّا ظِلِمینَ » ... 

 شعرا(/209«  )ایم!تا متذكر شوند!  و ما هرگز ستمگر نبوده» ... 

 

از لوازم متساوى ظلم این است كه ظالم كار و تصرفى بكند كه حق او نیست و مالك 

آن این باشد ، در مقابل ظلم عدل است ، كه الزمه مساوى چنین فعل و چنین تصرفى نمى

  . است كه شخص عادل كسى باشد كه كار و تصرفى بكند كه مالك آن باشد

دهند) نمك هاى تكوینى انجام مىگردد كه كارهایى كه فاعلاز همین جا روشن مى

دهد،( از این جهت كه این آثار و افعال مملوك تكوینى آنها است ، شورى و شكر شیرینى مى

راى اینكه فرض صدور فعل از فاعل تكوینى مساوى ظلم در كار آنها مفروض نیست ، ب

است با فرض مملوكیت آن فعل براى آن فاعل ، به این معنا كه وجود فعل قائم به وجود 

 فاعل است و جداى از فاعل ، وجود مستقلى ندارد . 

و خداى سبحان مالك عالم است ، یعنى داراى ملكیتى است مطلق ، كه بر تمامى 

ده است ، آن هم از جمیع جهات وجودشان ، براى اینكه وجود اشیاء از موجودات عالم گستر

جمیع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نیاز نبوده ، جداى از او استقالل 

ندارد و چون چنین است هر قسم تصرفى كه در آنها كند ، چه آن موجود خوشش بیاید یا 

شود گفت اشد یا به ضررش ، ظلم نیست ، بلكه مىبدش آید و تصرف خداى تعالى به نفعش ب

: عدل است ، به معناى اینكه رفتارى است غیر ظالمانه ، پس خداى تعالى هر چه بخواهد 

تواند صادر نماید ، همه اینها بر حسب تواند انجام دهد  و هر حكمى كه اراده كند مىمى

 تكوین است . 

لى موجودات دیگر نیز افعال تكوینى : درست است كه غیر خداى تعا توضیح اینكه

دارند و هر فاعل تكوینى مالك فعل خویش است ، اما این مالكیت موهبتى است الهى ، پس 

در حقیقت خداى تعالى داراى ملكى مطلق و بالذات است و غیر خدا مالكیتش به غیر است و 

ملكى است كه به او ملك او در طول ملك خدا است ، به این معنا كه خدا مالك خود او و آن 
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تملیك كرده ، و تملیك او مثل تملیك ما نیست كه بعد از تملیك به دیگرى ، خودمان مالك 

كند ، باز مهیمن و مسلط نباشیم ، بلكه او بعد از آن هم كه چیزى را به خلق خود تملیك مى

 بر آن است . 

و مخصوصا آن هاى تكوین نوع بشر است ، كه نسبت به افعال خود یكى از آن فاعل

نامیم ، و نیز نسبت به اختیارش كه با آن كارهاى خود افعالى كه ما آن را فعل اختیارى مى

یابیم كه مالك و داراى كند كه انجام دهم یا ندهم مالك است ، ما در خود مىرا تعیین مى

دهیم ، خواهیم انجام كنیم ، كه نسبت به كارى كه مىاختیاریم  و این را به روشنى درك مى

توانیم ترك كنیم  و خالصه انجام و ترك آن هر دو توانیم انجام دهیم ، مىهمانطور كه مى

براى ما ممكن است ، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه فرض شود احساس 

كنیم ، به این معنا كه صدور هر یك از آن دو را آزادى و حریت نسبت به فعل و ترك آن مى

  . دانیممكن مىبراى خود م

چیزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى ، عقل او را مجبور كرده 

 به اینكه مقدارى از این آزادى عمل خود چشم پوشیده ، حریت خود را نسبت به بعضى

دانست و آن اعمال عبارت كارها محدود كند ، با اینكه خود را نسبت به آنها نیز آزاد مى

  . سازدایى كه یا انجامش و یا تركش ، نظام مجتمع را مختل مىاست از كاره

سازد همان محرمات و گناهانى است كه دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل مى

  . قوانین مدنى یا سنن قومى یا احكام حكومتى رایج در مجتمعات ، آن را تحریم كرده است

قوانین و سنن ، نوعى كیفر براى  و نیز ، ضرورت ایجاب كرده كه براى تحكیم این

كنند كه حرمت و البته این كیفر را در حق متخلفى اجراء مى -متخلفین از قوانین معین كنند  

حال یا این كیفر صرف   -آن افعال و كیفر آن به گوشش رسیده و حجت بر او تمام شده باشد 

 ه است . مذمت و توبیخ بوده و یا عالوه بر مذمت ، عقاب هم در پى داشت

اى و در عوض اینكه براى كسانى كه آن قوانین را احترام بگذارند ، اجر و جایزه

معین كنند ، تا به این وسیله مردم را به عمل به آن قوانین تشویق كرده باشند ، كه آن اجر و 

  . جایزه یا صرف مدح بوده و یا ثواب هم در كار بوده

ینكه قوانین جارى را در میان مجتمع ناگزیر الزم دانسته كه شخصى را براى ا

معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نماید و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند 

و مسؤول كارهایى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزایى بداند  و پر 

جا دلش خواست  واضح است كه اگر امیر نامبرده باز هم اختیار خود را حفظ نمود ، هر

مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و یا نیكوكاران را دستگیر نموده ، بدكاران را 

هاى اجتماعى بكلى لغو و بیهوده گذارى و احترام به سنتآزادى عمل دهد ، مساله قانون

 شود . مى

اینها اصولى است عقالیى كه تا حدى در جوامع بشرى جریان داشته ، و از اولین 

روزى كه این نوع موجود ، در روى زمین پاى بر جا گشت ، به شكلى و تا حدى در جوامع 

  . گرفته استخود اجراء نمود ، چون از فطرت انسانیتش سر چشمه مى
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كند كه باید این قوانین از ناحیه خدا معین شود از سوى دیگر براهین عقلى حكم مى

دیگرى از طرف خداى تعالى آمدند و همگى با و انبیاء و رسوالن الهى نیز كه یكى پس از 

اند كه باید قوانین قوانین اجتماعى و سننى براى زندگى آمدند ، این معنا را تایید كرده

اجتماعى و سنن زندگى از ناحیه خداى تعالى تشریع شود ، تا احكام و وظائفى باشد كه 

بشر را تضمین نموده ،  فطرت بشرى نیز به سوى آن هدایت كند و در نتیجه سعادت حیات

  . صالح اجتماعى او را تامین كند

و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن این شریعت آسمانى خداى سبحان است ، 

البته از نظر ثواب و عقاب كه موطنش قیامت و محل بازگشت به سوى  -همچنین مجرى آن 

 باشد . او مى -خداست 

شرایع آسمانى را تشریع كند و معتبر بشمارد  و مقتضاى اینكه خود خداى تعالى این 

البته وجوب تشریعى  -و خود را مجرى آنها بداند ، این است كه بر خود واجب كرده باشد 

كه بر ضد خواسته خود اقدامى ننموده و خودش در اثر اهمال و یا الغاء كیفر ،  -نه تكوینى 

راى آن كیفر تعیین نموده ، بدون قانون خود را نشكند ، مثال ، عمل خالفى را كه خودش ب

كیفر نگذارد و عمل صحیحى را كه مستحق كیفر نیست كیفر ندهد ، به غافلى كه هیچ 

اطالعى از حكم یا موضوع حكم ندارد ، كیفر عالم عامد ندهد  و مظلوم را به گناه ظالم 

چنین ظلمى  او از -مؤاخذه نكند و گر نه ظلم كرده است و تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا 

 منزه است . 

اند : خدا قادر بر ظلم است و لیكن به هیچ وجه از و شاید مقصود آنهایى هم كه گفته

همین معنا باشد ، پس  -چون نقص كمال است و خدا از آن منزه است  -زند او سر نمى

فرض اینكه خداى تعالى ظلم كند ، فرض امرى است كه صدورش از او محال است ، نه 

 خود فرض محال باشد و از ظاهر آیه:اینكه 

 شعرا( و نیز آیه:/209«)و ما كنا ظالمین!» 

 یونس( و آیه:/44«)ان هللا ال یظلم الناس شیئا!» 

 نسا( و آیه:/165«)لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل!» 

 شود . فصلت( همین معنا استفاده مى/46« )و ما ربك بظالم للعبید!» 

آیات این است كه ظلم نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع  آرى ظاهر این

تر اینكه : از این باب نیست نیست ، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم است ، به عبارت ساده

كه خدا قادر بر ظلم نیست و العیاذ باهلل خواسته است منت خشك و خالى بر بندگانش بگذارد 

  . كندعین اینكه قادر بر ظلم است ، ظلم نمى ، بلكه از این باب است كه در

اند به اینكه : عملى را كه اگر دیگرى انجام بدهد پس اینكه بعضى آیه را معنا كرده

دهد معناى خوبى نیست ، چون تقریبا این را ظلم است خداوند آن عمل را انجام نمى

 رساند كه خدا قادر بر ظلم نیست . مى

ى واجب است كه خداى تعالى شرایع خود را از نظر ثواب حال اگر بگویى اینكه گفت

و عقاب اجراء كند و هر یك از آن دو را به مستحقش بدهد ، نه بر عكس ، مخالف مطلب 
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اند : ترك عقاب گنه كار براى خدا جایز است ، براى مسلم در نزد علماء است ، كه گفته

ق خود صرف نظر كند به خالف تواند از حاینكه عقاب گنه كار ، حق او است و او مى

  . ثواب اطاعت كار كه حق اطاعت كار است و تضییع حق غیر ، جایز نیست

اند : ثواب دادن خدا به مطیع ، از باب دادن حق غیر ها گفتهعالوه بر این ، بعضى

اش نیست ، تا بر خدا واجب باشد ، بلكه از باب فضل است ، چون بنده و عمل نیك او همه

 اش كند . است ، خودش چیزى را مالك نیست ، تا با اجر و پاداشى معاوضه ملك موال

گوییم ترك عقاب عاصى تا حدى مسلم است و حرفى در آن نیست ، در جواب مى

چون فضلى است از ناحیه خداى تعالى و اما به طور كلى قبول نداریم ، براى اینكه این حكم 

ن قوانین و ترتب جزاء بر عمل ، باطل و لغو كلى مستلزم آنست كه تشریع شرایع  و تعیی

  . گردد

و اما اینكه گفتید ثواب دادن خدا به اعمال صالحه از فضل خداست ، نه استحقاق 

گوییم : این حرف صحیح بندگان، چون عمل بنده مانند خود او ملك خداست ، در پاسخ مى

ضلى دیگر را به اعتبار است ، اما مستلزم آن نیست كه از فضلى دیگر جلوگیرى كند و ف

از قبیل  قرآن كریم پر است از اجر بر اعمال صالحهعملش به عنوان مزد ، ملك او كند و 

 توبه(/111«)ان هللا اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة!»  آیه:

  460ص :    15المیزان ج : 
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 فصل شانزدهم

 
 

 معنای فطرت و دین فطری

 
 

 مقدمه تفسیری بر موضوع :

 فطرت انسان و دین فطری   

 

ِ  ذَِلك »  ِ الَّتى فَطَر النَّاس َعلَیَها  ال تَْبِدیَل ِلَخْلِق َّللاَّ یِن َحنِیفاً  فِطَرت َّللاَّ فَأَقِْم َوْجَهك ِللد ِ

یُن اْلقَی ُِم َو لَِكنَّ أَكثَر النَّاِس ال یَْعلَُمونَ   !«الد ِ

دین حنیف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتى كه خدا  پس روى خود به سوى» 

بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگى نیست ، این است دین 

 روم(/30« )دانند!مستقیم ولى بیشتر مردم نمى

 

گفتیم واجب است براى او اقامه  در جمله مزبور اشاره است به اینكه این دینى كه

كند ، ست كه خلقت بدان دعوت  و فطرت الهى به سویش هدایت مىوجه كنى ، همان دینى ا

  . آن فطرتى كه تبدیل پذیر نیست

براى اینكه دین چیزى به غیر از سنت حیات  و راه و روشى كه بر انسان واجب 

  . است آن را پیشه كند تا سعادتمند شود نیست

كه تمامى انواع پس هیچ انسانى هیچ هدف و غایتى ندارد مگر سعادت ، همچنان 

اند  و آل آنهاست هدایت فطرى شدهمخلوقات به سوى سعادت خود  و آن هدفى كه ایده

الذى » اند كه با آن غایت و هدف مناسب است:طورى خلق شده  و به جهازى مجهز گشته

 اعلی(/3و2« )خلق فسوى و الذى قدر فهدى!

  

ر به فطرتى است كه او را به بنابر این انسان نیز مانند سایر انواع مخلوقات مفطو

سوى تكمیل نواقص  و رفع حوائجش هدایت نموده  و به آنچه كه نافع براى اوست  و به 

 آنچه كه برایش ضرر دارد ملهم كرده و فرموده:

 شمس(8و7«)و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها!» 

مورد حاجت خود را  او در این حال مجهز به جهاز بدنى نیز هست ، كه با آن اعمال

 انجام دهد ، همچنان كه فرموده:
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عبس(یعنى سپس وسیله و راه زندگى را برایش فراهم /20« )ثم السبیل یسره!» 

 كرد!

پس انسان داراى فطرتى خاص به خود است ، كه او را به سنت خاص زندگى و راه 

جز آن راه را كند راهى كه شود ، هدایت مىمعینى كه منتهى به هدف و غایتى خاص مى

روم( و انسان كه در این نشاه /30«)فطرة هللا التى فطر الناس علیها!» تواند پیش گیرد:نمى

كند ، نوع واحدى است كه سودها و زیانهایش نسبت به بنیه و ساختمانى كه از زندگى مى

  . كندروح و بدن دارد سود و زیان مشتركى است كه در افراد مختلف اختالف پیدا نمى

س انسان از این جهت كه انسان است بیش از یك سعادت و یك شقاوت ندارد  و پ

چون چنین است الزم است كه در مرحله عمل تنها یك سنت ثابت برایش مقرر شود ، و 

 هادى واحد او را به آن هدف ثابت هدایت فرماید . 

رة هللا فط» و باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد  و به همین جهت دنبال 

  «ال تبدیل لخلق هللا!» اضافه كرد كه:« التى فطر الناس علیها!

و اما اینكه گفتیم نوع انسان یك سعادت و شقاوت دارد ، براى این است كه اگر 

شد ، یك جامعه صالح و سعادت افراد انسانها به خاطر اختالفى كه با هم دارد مختلف مى

گشت  و همچنین اگر سعادت واحدى كه ضامن سعادت افراد آن جامعه باشد ، تشكیل نمى

شد  كنند ، مختلف مى، و سرزمینهایى كه در آن زندگى مىانسانها به حسب اختالف اقطار 

و سنت اجتماعى كه همان دین است اساسش همان چیزى باشد كه منطقه اقتضاء دارد آن 

شدند  و نیز ها مختلف مىشدند ، بلكه به اختالف منطقهوقت دیگر انسانها نوع واحدى نمى

، یعنى اعصار و قرون یگانه اساس شد اگر سعادت انسان به اقتضاى زمانها مختلف مى

 گشت . سنت دینى مى

شدند  و انسان هر قرنى و زمانى باز انسانهاى قرون و اعصار نوع واحدى نمى

داشت  و انسانیت از نقص شد  و اجتماع انسانى سیر تكاملى نمىغیر انسان زمان دیگر مى

گر اینكه یك جهت مشترك شد ، چون نقص و كمالى وجود ندارد ممتوجه به سوى كمال نمى

  . و ثابت بین همه انسانهاى گذشته و آینده باشد

البته منظور ما از این حرف این نیست كه اختالف افراد و مكانها و زمانها هیچ 

تاثیرى در برقرارى سنت دینى ندارد ، بلكه ما فى الجمله و تا حدى آن را قبول داریم ، 

ه اساس سنت دینى عبارت است از ساختمان و بنیه خواهیم اثبات كنیم كچیزى كه هست مى

 اى كه حقیقتى است واحد و مشترك بین همه افراد و اقوام ، و ثابت در همهانسانیت ، آن بنیه

.  

خواهیم بگوییم براى انسانیت سنتى است واحد  و ثابت به ثبات اساسش ، كه مى

گردد  و همچنین حور آن مىهمان انسان است  و همین سنت است كه آسیاى انسانیت بر م

شود ، پیرامون آن دور هاى جزئى كه به اختالف افراد و مكانها و زمانها مختلف مىسنت

 زند . مى

« ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون!» و این همان است كه جمله:
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  16المیزان ج :        كند.روم( بدان اشاره مى/30)

  267ص :  

 

 

 چند مبحث در معناى گفتارى در

 فطرى بودن دین  
 

 بحث اول: 

شعور را مورد تامل  اگر انواع موجودات، از جاندار و بى جان ، شعور دار و بى

كنند ، یعنى از شوند  و تكامل مىقرار دهیم كه به تدریج و یكى پس از دیگرى موجود مى

آیند  و خاك خشك و بى جان به سوى حیات حركت نموده  و به صورت انواع نباتات در مى

آیند  از نبات به سوى حیات داراى شعور حركت نموده ، به صورت انواع حیوانات در مى

آید ، خواهیم دید كه هر نوعى از آن مرحله نیز گذشته و به صورت موجودى عاقل در مى و

از آنها در وجود خود سیرى تكوینى  و معین دارد و داراى مراحل مختلفى است ، بعضى از 

مراحل قبل از بعض مراحل دیگر  و بعضى بعد از بعضى دیگر است ، بطورى كه نوع به 

سد بعد از آن كه از مرحله قبلى گذشته باشد  و به مرحله بعدى هم رهر یك از آن مراحل مى

كند تا به آخرین مرحله كه نهایت نرسیده باشد  و این نوع همچنان با طى منازل استكمال مى

 درجه كمال اوست برسد . 

كنیم ، هر یك از آنها از سوى دیگر این مراتبى كه در طى حركت نوع مشاهده مى

ماند  و افتد ، و نه عقب مىكه خاص به خود او است ، نه از آن جلو مىمالزم مقامى است 

اش تا آخرین نقطه كمالش هست ، از این مالزمت از ابتداى حركت نوع در سیر وجودى

فهمیم كه پس بین همه این مراحل یك رابطه تكوینى وجود دارد ، كه چون بند تسبیح اینجا مى

ه طورى كه نه یك مرحله آن از سلسله مراحل حذف مراحل را به یكدیگر وصل كرده ، ب

گیریم كه پس براى دهد ، از اینجا نتیجه مىاى دیگر مىشود  و نه جاى خود را به مرحلهمى

این نوع موجود ، غایتى تكوینى است ، كه از همان آغاز وجودش متوجه آن غایت و به 

 برسد .  ایستد تا به آن غایتسوى آن در حركت است و از پاى نمى

 -بینیم كه اگر در زیرزمین قرار گیرد مثال یك دانه گردو را اگر در نظر بگیریم مى

البته نه هر قرارى ، بلكه قرارى كه واجد شرایط نمو باشد ، یعنى رطوبت به مقدار الزم  و 

كند به نمو  و چاق مغز آن شروع مى -حرارت و سایر شرایط را به مقدار الزم داشته باشد 

شود  و هر روز بر ابعاد شكند  و از الى پوست بیرون مى، تا آنجا كه پوست را مى شدن

گردد تا سر از خاك در آورد ، بیرون خاك نیز شود  و همچنان زیادتر مىحجمش افزوده مى

 شود تا به صورت درختى نیرومند و سبز و باردار در آید . تر مىبلندتر  و ضخیم

كند  و از ابتداى وجودش سیر تكاملى ، حالش تغییر نمىپس یك دانه گردو در این 
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غایت تكوینى دارد ، كه خود را به آن غایت تكوینى برساند ، غایتى كه گفتیم عبارت است 

  . از درختى كامل و بارور

همچنین اگر یك نوع از انواع حیوانات را، مثال گوسفند را در نظر بگیریم ، 

كند  و در شكم مادر به صورت همان ابتداء كه تكون پیدا مى بینیم كه آن نیز بدون شك ازمى

باشد  و آن غایت عبارت است از اش مىآید ، متوجه به سوى غایت نوعیهجنینى در مى

گوسفندى كامل آن گوسفندى كه خواص و آثار گوسفندى دارد این حیوان نیز از راهى كه 

گردد  و غایت خود را فراموش تكوین پیش پایش قرار داده براهى دیگر منحرف نمى

كند  و هرگز دیده نشده كه روزى از روزها گوسفند به سوى غیر غایت خود سیر كند ، نمى

  . مثال راه فیل را پیش بگیرد  و یا بخواهد درخت گردو شود

شود هر نوع از انواع موجودات مسیر خاصى در طریق استكمال پس معلوم مى

داراى مراتب خاصى است ، كه هر یك مترتب بر دیگرى وجود ، دارند  و آن مسیر هم 

ترین مرتبه ، كه همان غایت و هدف نهایى نوع است  و نوع با است تا منتهى شود به عالى

در طلب رسیدن به آن است  و  -نه ارادى  -و با حركت تكوینى   -نه ارادى  -طلب تكوینى 

 سائل رسیدن به آن غایت ، است . یافت مجهز ، به واز همان ابتداء كه داشت تكون مى

و این توجه تكوینى از آنجا كه مستند به خداى تعالى است ، نامش را هدایت عام   

این هدایت تكوینى در هدایت هیچ نوعى از  -همان طور كه متذكر شدیم  -گذاریم  و الهى مى

وا و ادواتى ، كه رود ، بلكه با استكمال تدریجى و به كار بستن قمسیر تكوینى آن خطا نمى

 دهد . مجهز به آنها است ، براى آسانى مسیر ، آن را به غایت نهایى سوق مى

طه( و نیز /50«)ء خلقه ثم هدى!ربنا الذى اعطى كل شى» همچنان كه فرموده: 

الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى! و الذى اخرج المرعى! فجعله غثاء » فرموده: 

 « احوى!

  اعلی(/5تا 2)

 

 دوم: بحث

در این میان نوع انسان نیز همین وضع را دارد  و از آن حكم كلى مستثنى نیست ، 

اش دانیم از آن روزى كه نطفهبه این معنا كه او نیز مشمول هدایت عامه است ، چون مى

كند ، به سوى یك انسان تمام عیار متوجه است ، انسانى كه آثار انسانیت شروع به تكون مى

كند ، علقه هایى را طى مىو تا رسیدن به این هدف نهایى مرحلهو خواص آن را دارد  

شود ، جوان و گردد ، مراهق مىشود ، طفل مىمضغه  و مضغه عظام  و سپس جنین مى

 گردد . كامل مرد  و پیر مى

چیزى كه هست یك تفاوت بین انسان با سایر انواع حیوانات و نباتات و غیر آن 

كنند ، لیكن در ر چند بعضى حیوانات نیز اجتماعى زندگى مىهست  و آن این است كه : ه

قبال مدنیت بشر چیزى نیست ، آرى انسان به خاطر احتیاجات تكوینى بیشترى كه دارد  و 

تواند همه نواقص خود را خودش به تنهایى نواقص بیشترى كه در وجود او هست ، نمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                            کتاب شصت و چهارم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم و اصطالحات قرآنی 68

به این معنا كه یك فرد از انسان  اش را خودش برآورد ،تكمیل كند و همه حوایج وجودى

شود ، در حالى كه خودش باشد و خودش ، بلكه محتاج است به اش تمام نمىزندگى انسانى

اى تشكیل شود  و سپس یك اجتماع بزرگ شهرى به اینكه نخست یك اجتماع كوچك خانواده

مه با هم و با وجود آید  و از مسیر ازدواج و تعاون و همكارى ، با دیگران جمع شود  و ه

همه قواشان كه بدان مجهزند در رفع حوائج همه بكوشند  و سپس حاصل زحمات را بین 

 همه تقسیم كنند  و هر كس به قدر شانى كه در اجتماع دارد سهم خود را از آن بگیرد . 

مساله مدنیت و اجتماعى زندگى كردن طبیعى انسان نیست  و چنین نیست كه از 

بر این معنا شود ، بلكه او طبیعت دیگرى دارد كه نتیجه آن به وجود ناحیه طبیعت تحریك 

خواهد دیگران را به نفع خود آمدن قهرى مدنیت است  و آن این است كه : انسان طبعا مى

دارد خواهد باشد ، حتى یك آهن پاره را ببیند بر مىاستخدام كند ، حال هر كس و هر چه مى

تا چه رسد به گیاهان و حیوانات  و معلوم است چنین  خورد ،گوید روزى بدرد مىو مى

داند ، لیكن تر است ، چون زبان آنها را مىكسى به استخدام افرادى دیگر از نوع خود جرى

شود كه آنها هم عینا مثل خود اویند  گیرد آنها را استخدام كند ، متوجه مىهمین كه تصمیم مى

د او را زیر بار بكشند ، خالصه امیالى كه او دارد ، خواهند خوترند ، مىو بلكه از او جرى

شود با آنها از در مسالمت در آید  و حقوقى مساوى حق خود ، آنها نیز دارند ، لذا ناگزیر مى

 براى آنها قائل شود . 

و نتیجه و سرانجام این برخورد و تضاد بین منافع ، این است كه بعضى با بعضى 

ویند  و حاصل و دسترنج حاصل از همه كارها بین آنان دیگر در عمل تعاونى شركت ج

 تقسیم شود  و به هر یك آن مقدار كه استحقاق دارد بدهند . 

تواند اجتماعى زندگى كند  و داراى به هر حال پس جامعه انسانى هرگز نمى

اجتماعى آباد شود ، مگر وقتى كه داراى اصولى علمى و قوانینى اجتماعى باشد  و آن 

را همه محترم بشمارند  و نگهبانى بر آن بگمارند ، تا آن قوانین را حفظ كند ، و  قوانین

نگذارد از بین برود  و آن را از ضایع و تعطیل شدن جلوگیرى كند ، بلكه در جامعه 

بخش و قرین سعادت اش سازد ، در این هنگام است كه زندگى اجتماعى افراد رضایتجارى

  . شودمى

یم اصولى علمى داشته باشد ، این اصول عبارت است از اینكه اجماال و اما اینكه گفت

حقیقت زندگى دنیا را بفهمند  و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگیرند ، چون اختالف 

شود كه سنن آن اجتماع نیز مختلف شود ، مذاهب مختلف در همین سه مساله باعث مى

ر باره حقیقت زندگى دنیا  و نیز طرز تفكرشان تر بگویم ، طرز تفكر افراد اجتماع دواضح

شود همان هایى كه در آن اجتماع وضع مىدر آغاز و سرانجام جهان ، هر قسم باشد سنت

  . طور خواهد بود

مردمى كه طرز تفكرشان در باره حقیقت زندگى انسان در دنیا این باشد كه صرفا 

یابد زندگى كه با مرگ خاتمه مىموجودى هستید مادى  و به جز زندگى دنیاى زودگذر 

و نیز طرز تفكرشان در باره آغاز و سرانجام جهان این باشد كه در دار  دیگرى ندارند
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گردد ، چیز شود  و سپس تباه مىهستى جز اسباب مادى كه یكى پس از دیگرى موجود مى

زند ، هایى مقرر ساخواهند براى اجتماع خود سنتدیگرى نیست ، چنین مردمى وقتى مى

كنند كه تنها لذائذ و كماالت محسوس و مادیشان را تامین كند  و طورى آن را مقرر مى

  . ماوراى آن سعادتى نخواهد بود

و اما مردمى كه معتقدند كه در پس این عالم ماده صانعى غیر مادى هست كه عالم، 

ینى براى اجتماع ها و قوانپرستان ، وقتى بخواهند سنتصنع او و مخلوق اوست ، مانند بت

كنند ، چون معتقدند سعادت زندگیشان هایشان را هم مىخود مقرر كنند ، رعایت رضاى بت

 هاست . در دنیاى مادى همه به دست خودشان نیست ، بلكه به دست بت

و مردمى كه معتقدند كه عالم ، صنع خدا است  و خدا این جهان را آفریده، تا راه و 

پرستان نیز بود ، باشد  و خالصه عالوه بر اعتقاد به مبدأ كه در بتوسیله براى جهان دیگر 

خواهند براى زندگى دنیایى خود اساسى بریزند ، طورى معتقد به معاد هم هستند ، وقتى مى

ریزند كه هم در دنیا سعادتمند باشند  و هم در آخرت كه حیاتى است ابدى  و آغازش از مى

 یابد . ا مرگ خاتمه مىهمان روزى است كه حیات دنیا ب

بنابر این صورت و شكل زندگى با اختالف در اصول اعتقادى و طرز تفكر در 

  . شودحقیقت عالم و حقیقت انسانى كه جزئى از آن است مختلف مى

تواند اجتماعى زندگى كند ، مگر و اما اینكه گفتیم بشر اجتماعى و مدنى هرگز نمى

هایى كه مورد لیلش این است كه با نبودن قانون و سنتوقتى كه قوانینى داشته باشد ، د

  . شودشان منحل مىاحترام همه  و حداقل ، اكثریت باشد ، جمع مردم متفرق  و جامعه

ها و قوانین قضایائى است كلى و عملى به شكل نباید چنین كرد ، فالن و این سنت

د ، اگر احترام دارد و معتبر چیز حرام  و فالن چیز جایز است  و این قوانین هر چه باش

هایى است كه براى اجتماع در پى دارد  و جامعه را صالح است ، به خاطر مصلحت

 شود . سازد ، پس در این قوانین مصالح و مفاسد اعمال ، در نظر گرفته مىمى

 

 بحث سوم:

، درسسعادت كه برایش مقدر شده مى تا اینجا معلوم شد كه انسان وقتى به آن كمال و

ها و قوانین صالح حكومت كند ، كه اجتماعى صالح منعقد سازد ، اجتماعى كه در آن سنت

قوانینى كه ضامن رسیدن انسان به سعادتش باشد  و این سعادت امر و یا امورى است كمالى  

شود  و او را و تكوینى ، كه به انسان ناقص كه او نیز موجودى است تكوینى ضمیمه مى

 سازد . نوع خود ، و تام در وجودش مى انسانى كامل در

اى است واسطه -كه گفتیم قضایایى عملى و اعتبارى است  -پس این سنن و قوانین 

بین نقص انسان و كمال او  و راه عبورى است بین دو منزلگاه او  و همان طور كه گفتیم 

كماالت مانند آن تابع مصالح اوست ، كه عبارت است از كمال و یا كماالت او  و این 

واسطه اعتبارى و خیالى نیست ، بلكه امورى است حقیقى  و واقعى  و سازگار با نواقصى 

 كه هر یك مصداق یكى از حوائج حقیقى انسان است.
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كرده   ها ى عملى را وضعپس حوائج حقیقى و واقعى انسان این قضایا و بكن و نكن 

یزهایى است كه نفس انسان آنها را با امیال و و معتبر شمرده است  و مراد از حوائج ، آن چ

طلبد  و عقل هم كه یگانه نیروى تمیز بین خیر و نافع و ما بین شر و مضر هایش مىتصمیم

كند كه فالن قانون حاجتى از حوائج واقعى انسان كند و معین مىاست ، آنها را تصدیق مى

تواند كماالت نفسانى ، هواى نفس نمى كند ، نه هواهاىرا بر میاورد  و یا رفع احتیاج نمى

تواند لذائذ مادى و حیوانى انسان را انسانى و حوائج واقعى او را تشخیص دهد ، او تنها مى

  . تشخیص دهد

هاى این قوانین باید حوائج حقیقى انسان باشد ، حوائجى بنابر این ، اصول و ریشه

  كه واقعا حاجت است ، نه بر حسب تشخیص هواى نفس .

كه یكى از آنها  -این هم معلوم شد كه صنع و ایجاد هر نوعى از انواع موجودات را 

سازد مجهز به قوا و ابزارى كه اگر به كار رود حوائج او را بر طرف مى -انسان است 

ساخته ، كه اگر آن موجود فعالیت كند  و آن قوا و آن ابزار را آن طور كه باید به كار بزند ، 

گیریم كه جهازهاى تكوینى انسان كه بدان رسد ، از این معنا نتیجه مىمىبه كمال خود 

مجهز شده ، هر یك محتاج و مقتضى یكى از آن قضایاى عملى بكن و نكن كه نامش سنت و 

عمل كند ، آن جهاز به حد رشد و  باشد ، به طورى كه اگر انسان به آن قضایاقانون است مى

هاضمه كه یكى از جهازهاى تكوینى آدمى است ، این جهاز كمال خود رسیده ، مانند جهاز 

اقتضاء قوانینى مربوط به خود دارد ، كه اگر صاحب جهاز به آن قوانین عمل كند ، جهاز 

رسد  و نیز جهاز تناسل مذكور به حد كمال خود كه براى رسیدن به آن خلق شده است ، مى

ه آن دستورات عمل كند ، جهاز اقتضاء دستوراتى دارد كه اگر صاحب جهاز مزبور ب

رساند چون در جایى صرف كرده كه براى آن خلق شده تناسلى خود را به حد كمال مى

  است.

كه همان اصول عملى و سنن و قوانین  -پس روشن شد كه به حكم عقل باید دین 

كند از احتیاجات و عملى است كه اگر به آن عمل شود سعادت واقعى انسان را ضمانت مى

قتضاآت خلقت انسان منشا گرفته باشد  و باید كه تشریع دین مطابق فطرت و تكوین باشد  و ا

 این همان معنایى است كه آیه شریفه:

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ، ال تبدیل لخلق هللا ، ذلك » 

 سازد . روم( آن را خاطرنشان مى/30«)الدین القیم!

 

 چهارم:بحث 

گوییم تا اینجا خواننده عزیز متوجه شد كه معناى فطرى بودن دین چیست ، اینك مى

: اسالم دین فطرت خوانده شده ، چون فطرت انسان اقتضاى آن را دارد  و به سوى آن 

  . كندراهنمایى مى

ه و اگر این دین اسالم نامیده شده ، براى این است كه : در این دین ، بنده تسلیم اراد

عبارت است از تمامى  -كه صفت فعل است  -خداى سبحان است و مصداق اراده او 
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هاى مؤتلفه از خلقت انسان و مقتضیات تكوینى او ) اعم از فعل یا ترك ( همچنان كه علت

 فرمود:

  ال عمران(/19!«)ان الدین عند هللا االسالم » 

ا از بندگانش خواسته ، یعنى و نیز دین خدا نامیده شده ، چون خداى تعالى این دین ر

خواسته است تا عمل خود را چه فعل و چه ترك با آن تطبیق دهند ، و چنین اراده كرده است 

  البته اراده به آن معنایى كه گذشت! -

و نیز سبیل هللا نامیده شده ، چون اسالم تنها سبیل و راهى است كه خدا از بندگانش 

وك كنند تا به كمال وجود و سعادت هستى خود برسند ، خواسته ، تا آن را بپیمایند  و سل

هود( و اما این /19!« )الذین یصدون عن سبیل هللا و یبغونها عوجا » همچنانكه فرموده:

مساله كه دین حق باید از طریق وحى و نبوت ، به بشر اعالم شود  و عقل كافى نیست ، 

 . بیانش در مباحث نبوت و غیر آن در المیزان آمده است 

  283ص :    16المیزان ج : 
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 فصل هفدهم
 

 

 معنای انذار

 
 

 گفتارى پیرامون

  معناى عموم انذار 
 

ٍة إاِل َخال فِیَها نَِذیٌر!  ق  بِالحَ إِنَّا أَْرسْلنَك »  ْن أُمَّ  «بَِشیراً َو نَِذیراً  َو إِن م ِ

فرستادیم و هیچ امتى نیست مگر رسان ما ترا به حق بشارت دهنده و بیم» 

 فاطر(/24« )رسانى در آن بوده!بیم

المیزان راجع به نبوت داشتیم و نیز در جلد دهم در  هایى كه در جلد دومدر بحث

كرد بر عموم نبوت و این معنا مطالبى عقلى گذشت، كه داللت مى السالمداستانهاى نوح علیه

  كند.را قرآن نیز تایید مى

هاى بشرى نبوده كه دعوت به حق پیامبران در آن ین، هیچ امتى از امتبنا بر ا

ظهور نكرده باشد و اما اینكه پیغمبر هر امتى از خود آن امت بوده باشد ، دلیلى در دست 

 نیست كه بر آن داللت كند ، همچنان كه جمله:

 فاطر(/24«)و ان من امة اال خال فیها نذیر!» 

  . كندنیز همین را افاده مى 

و اما اینكه : عالوه بر اصل اقتضا ، انذار هر پیغمبرى فعلیت هم داشته باشد، یعنى 

انذار هر پیغمبر به یك یك امتش برسد و دعوتش یك یك افراد را شامل گردد و كسى از 

توان آن افراد امت باقى نماند كه دعوت پیغمبر به گوشش نرسیده باشد ، مطلبى است كه نمى

فهمید ، زیرا نشئه دنیا محل تزاحم علل و اسباب است و این تزاحم در آن را از آن ادله 

گذارد این غرض حاصل شود ، همچنان كه سایر مقتضیات عمومى كه حكمفرماست و نمى

عامل صنع آنها را تقدیر كرده ، با این غرض مساعد نیست. مثال هر انسانى كه به دنیا 

یعى كند و لیكن حوادث نشئه تزاحم دنیا ، در بیشتر آید ، این اقتضا را دارد كه عمرى طبمى

 گذارد كه بیشتر افراد عمر طبیعى خود را بكنند . شود ، و نمىافراد ، مزاحم این اقتضاء مى

آید مجهز به جهاز تناسلى است ، تا بتواند با گرفتن و نیز هر انسانى كه به دنیا مى

رد  و لیكن بعضى از افراد قبل از فرزنددار زن  و یا شوهر رفتن ، نسلى از خود باقى بگذا

  . میرند و همچنین نظایر این مثالهاشدن مى
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پس نبوت و انذار در هر امتى الزم و واجب است  و مستلزم آن نیست كه به طور   

ضرورى و حتمى تمامى افراد آن امت از هدایت پیغمبر خود برخوردار شوند  و دعوت او 

  . بگوش یك یك اشخاص برسد

ها دعوت او را از خود او نشنوند ، بلكه با واسطه و یا است بعضى و ممكن

وسایطى بشنوند  و بعضى هم اصال به گوششان نخورد  و علل و اسبابى بین او و آن دعوت 

حایل شود ، در نتیجه هر فردى كه دعوت متوجه او شد و به گوشش رسید حجت بر او تمام 

برش به گوشش نرسید ، حجت بر او تمام نیست  و او شود و هر فردى كه دعوت پیغممى

 جزو مستضعفین است ، كه امرشان به دست خدا است  و خدا هم در باره آنان فرموده:

اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ال یستطیعون حیلة و ال یهتدون » 

 نسا(/98« )سبیال!

  52ص :    17المیزان ج : 
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 فصل هیجدهم
 

 

 معنای خشم و رضای خدا
 

 

 

 گفتارى در معناى

 

  خشم و رضاى خدا 
 

 

َ َغنىٌّ َعنُكْم  َو ال یَْرضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر  َو إِن تَشُكُروا یَْرضهُ لَُكْم  »  إِن تَْكفُُروا فَِإنَّ َّللاَّ

ْرِجعُكْم فَیُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن  إِنَّهُ َعِلیُم َو ال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  ثمَّ إِلى َرب ِكم  مَّ

 «بِذَاِت الصُدوِر!

پسندد نیاز از شماست و او كفر را براى بندگان خود نمىاگر كفر بورزید خدا بى» 

پسندد و هیچ گناهكارى وزر گناه دیگرى و اگر شكر بگزارید همان را برایتان مى

و در آخر به سوى پروردگارتان بازگشتتان است و او شما را  كشدرا به دوش نمى

 زمر(/7«)هاست!دهد كه او داناى به اسرار سینهاید خبر مىكردهبه آنچه مى

 

شوند ، و به رضا یكى از معانى است كه صاحبان شعور و اراده با آن توصیف مى

سنگ از من راضى گوییم این عبارتى وصف صاحبان شعور و اراده است) هیچ وقت نمى

 است!( و در مقابل این صفت ، صفت خشم و سخط قرار دارد . 

و هر دو وصف وجودى هستند) نه چون علم و جهل كه علم وجودى و جهل عدمى 

  است  و به معناى عدم علم است.(

شود ، مطلب دیگر این كه : رضا و خشنودى همواره به اوصاف و افعال مربوط مى

گوییم من از این گل گوییم من از اوصاف و افعال فالنى راضیم  و نمىنه به ذوات) مثال مى

 راضى هستم.(

 فرماید:در قرآن كریم مى

 توبه( و نیز فرموده:/59!«)و لو انهم رضوا ما آتاهم هللا و رسوله » 

 یونس(/7!«)و رضوا بالحیوة الدنیا » 

عنایتى در كار هست و شود ، حتما بینیم كه به ذوات هم مربوط مىو اگر گاهى مى
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 شود ، مانند آیه:باألخره برگشتش باز به همان معنى مى

 بقره(/120«)و لن ترضى عنك الیهود و ال النصارى!» 

كه هر چند عدم رضایت یهود و نصارى را مربوط به شخص رسول خدا  

ایش این دانیم كه منظور رفتار رسول خداست  و معنوسلّم كرده ، ولى مىوآلهعلیههللاصلى

شوند مگر آن كه چنین و چنان است كه : یهود و نصارى هرگز از رفتار تو راضى نمى

 كنى!

و دیگر اینكه : باید دانست كه رضا عبارت از اراده نیست ، هر چند كه هر عملى 

كه اراده متعلق بدان شود ، بعد از وقوعش رضایت هم دنبالش هست ، ولى رضایت عین 

همواره به امرى مربوط  -اند به طورى كه دیگران هم گفته -نكه اراده اراده نیست ، براى ای

گیرد كه واقع شده و یا شود كه هنوز واقع نشده و رضا همواره به چیزى تعلق مىمى

 وقوعش فرض شده . 

و راضى بودن انسان از یك عمل ، عبارت از این است كه آن عمل را با طبع خود 

ر نباشد  و این حالت حالتى است قائم به شخص راضى نه به سازگار ببیند ، و از آن متنف

  . عمل مرضى

شود ، مطلب دیگر اینكه : رضا به خاطر اینكه بعد از وقوع چیزى بدان متعلق مى

گردد ، لذا ممكن نیست آن را صفتى از در نتیجه با وقوع و حادث شدن آن عمل حادث مى

تعالى منزه هست از اینكه محل حوادث قرار اوصاف قائم به ذات خدا بدانیم ، چون خداى 

 گیرد . 

پس هر جا رضایت به خداى سبحان نسبت داده شده ، باید بدانیم كه رضا صفت فعل 

شود مانند رحمت ، او و قائم به فعل اوست  و خالصه صفتى است كه از فعل انتزاع مى

  . غضب ، اراده و كراهت

 كنیم:در این جا ذكر مى و ما براى نمونه چند آیه از كالم مجیدش

 توبه( و آیه:/100!«)رضى هللا عنهم و رضوا عنه » 

 نمل( و آیه:/19«)و ان أعمل صالحا ترضیه!» 

  مائده(/3«)و رضیت لكم االسالم دینا!» 

پس رضایت خدا از امرى از امورى ، عبارت از این است كه فعل خدا با آن امر 

ل خدا به طور كلى دو قسم است ، یكى تشریعى و سازگار باشد ، در نتیجه از آنجا كه فع

 شود ، رضاى تكوینى و رضاى تشریعى . یكى تكوینى ، قهرا رضاى او هم دو قسم مى

اش كرده و ایجادش نموده ، پس هر امر تكوینى یعنى هر چیزى كه خدا اراده

تى مرضى به رضاى تكوینى خداست ، به این معنا كه فعل او ) ایجادش( ناشى از مشی

  . سازگار با آن موجود بوده

  

و هر امر تشریعى یعنى دستورات و تكالیف اعتقادى و عملى ، مانند ایمان آوردن و 

به این معنا كه آن اعتقاد و آن  عمل صالح كردن ، مرضى خداست ، به رضاى تشریعى او،
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 عمل با تشریع خدا سازگار است . 

عقاید و اعمال قرار دارند ، یعنى عقاید و و اما عقاید و اعمالى كه در مقابل این 

تواند باشد اعمالى كه نه تنها امر بدان نفرموده ، بلكه از آن نهى نموده ، مورد رضاى او نمى

 ، چون با تشریع او سازگار نیست ، مانند كفر و فسوق همچنان كه خودش فرموده:

 فرموده: زمر( و نیز/7«)ان تكفروا فان هللا غنى عنكم و ال یرضى لعباده الكفر!» 

 توبه(/96) «فان ترضوا عنهم فان هللا ال یرضى عن القوم الفاسقین!» 

  366ص :    17المیزان ج : 
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 فصل نوزدهم

 

 مفهوم روزی رسانی خدا

 
 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 روزی رسانی خدا

 

 !« َو فى السَماِء ِرْزقُكْم َو َما تُوَعُدونَ » 

 «اید!و در آسمان ، هم رزق شما هست و هم آنچه كه وعده داده شده» 

 ذاریات(/22) 

اند: مراد از كلمه سماء جهت باال است ، چون هر چیزى كه بعضى از مفسرین گفته

چیزى را در لغت عرب سماء باالى سر ما باشد و ما را در زیر پوشش خود قرار داده چنین 

گویند و مراد از رزق ، باران است كه خداى تعالى آن را از آسمان یعنى از جهت باالى مى

كند  و به وسیله آن انواع گیاهانى كه در مصرف غذا و لباس و سر ما بر زمین نازل مى

زل هللا من و ما أن» آورد، همچنان كه فرموده : شود بیرون مىسایر انتفاعات ما صرف مى

فرمایید جاثیه( به طورى كه مالحظه مى/5«)السماء من رزق فاحیا به االرض بعد موتها!

فرماید رزق شما از همان باران را نیز رزق خوانده، پس مراد از رزق در این آیه هم كه مى

  آسمان است سبب رزق است.

بلكه سایر  اند : منظور از رزق مذكور در آسمان ، باران نیستبعضى هم گفته

اسباب رزق است ، یعنى خورشید و ماه و ستارگان و اختالفى كه در طول سال در 

هاى طلوع و غروب آنها هست ، كه همین اختالف باعث پدید آمدن فصول چهارگانه و نقطه

  . پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز است  و همه اینها اسباب رزقند

ه فرمود رزق شما در آسمانست این است كه اند : منظور از اینكبعضى دیگر گفته

كنند هر كسى چقدر شود ، در آنجا است كه معین مىگیرى رزق شما در آسمان مىاندازه

رزق دارد و یا منظور این است كه ارزاق شما در آسمان یعنى در لوح محفوظ كه در آسمان 

  . است نوشته شده

كه جهت باال  -ى لغوى كلمه ممكن هم هست بگوییم اصال منظور از آسمان معنا

نیست ، بلكه منظور از آن ، عالم غیب باشد ، چون همه اشیاء از عالم غیب به عالم  -باشد 

  . شودآیند ، كه یكى از آنها رزق است كه از ناحیه خداى سبحان نازل مىشهود مى

 اند:دمؤید این معنا آیات زیر است كه همه موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مى
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 زمر( و/6«)و أنزل لكم من االنعام ثمانیة أزواج!» 

 حدید(  و آیه:/25«)و أنزلنا الحدید فیه باس شدید!» 

 حجر(/21«)ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم!و ان من شى»  

 داند . كه به طور كلى همه موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مى 

ى موجوداتى است كه انسان در بقائش بدانها محتاج و از و مراد از رزق هم تمام

مند است ، از خوردنیها و نوشیدنیها و پوشیدنیها و مصالح ساختمانى و همسران و آنها بهره

  . فرزندان و علم و قوت و سایر اینها از فضائل نفسانى

داده این جمله عطف است به كلمه رزقكم ، یعنى : آنچه كه وعده « و ما توعدون!» 

 اید نیز در آسمان است . شده

حال ببینیم منظور از آن چیست ؟ ظاهرا مراد از آن ، بهشتى است كه به انسانها 

 نجم(/15«)عندها جنة الماوى!» اش را داده  و فرموده:وعده

معناى آیه این است كه : پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند كه آنچه ما گفتیم كه 

 -كه خود رزقى دیگر است  -اید كه همان بهشت باشد كه وعده داده شدهرزقتان است و آنچه 

 در آسمان است . 

و این مطلبى است ثابت  و قضائى است حتمى ، مثل حق بودن سخن گفتن خودتان ، 

  . همان طور كه در سخن گفتن خود شكى ندارید ، در این گفته ما هم شك نداشته باشید

» زقى است ، دلیلش قرآن كریم است كه در آیه شریفه:و اما اینكه گفتیم بهشت هم ر

 حج ( بهشت را رزقى كریم خوانده است./50« )لهم مغفرة و رزق كریم!

  562ص :    18المیزان ج : 

  

 

  :گفتارى در

  خوارانكافى بودن رزق براى روزى
 

اش عبارت است از روزى دادن و به معناى اسم كلمه رزق ) به معناى مصدرى

مصدریش( عبارت است از هر چیزى كه موجودى دیگر را در بقاى حیاتش كمك نماید ، و 

در صورتى كه آن رزق ضمیمه آن موجود و یا به هر صورتى ملحق به آن شود ، بقائش 

كند كه غذا و بقائش به وسیله آن امتداد پیدا مى یابد ، مانند غذایى كه حیات بشرامتداد مى

 گردد . داخل بدن آدمى شده و جزء بدن او مى

و نیز مانند همسر كه در ارضاء غریزه جنسى آدمى او را كمك نموده و مایه بقاء 

  . گرددنسل او مى

و به همین قیاس هر چیزى كه دخالتى در بقاء موجودى داشته باشد رزق آن موجود 

  . شوده مىشمرد

كنند و این معنا واضح است كه موجودات مادى بعضى از بعضى دیگر ارتزاق مى
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كند) و نیز حیوانات با ، مثال انسان با گوشت) و شیر حیوانات( و نیز با گیاهان ارتزاق مى

 گیاهان  و گیاهان با آب و هوا.( 

قدارى كه در شود  و آن مپس آنچه از رزق كه منتقل به مرزوق و ضمیمه آن مى

آید ، همانطور بقاى آن دخالت دارد و به صورت احوال و اشكال گوناگون آن موجود درمى

دهیم ، همچنین كه اشكالى است از عالم كون كه ملحق به مرزوق شده و فعال به او نسبت مى

شود ، خود آن مرزوق نیز اشكالى از عالم كون است كه الحق به رزق و منسوب به آن مى

  . د كه چه بسا اسماء تغییر كندهر چن

پس همان طور كه انسان از راه خوردن غذا داراى اجزائى جدید در بدن خود 

 شود كه نامش مثال فالن چیز است . شود ، همچنین آن غذا هم جزء جدیدى از بدن او مىمى

این نیز روشن است كه قضائى كه خداى تعالى در جهان رانده ، محیط به عالم است 

مامى ذرات را فرا گرفته  و آنچه در هر موجودى جریان دارد ، چه در خودش و چه در و ت

  . اشكال وجودش همه از آن قضاء است

و به عبارتى دیگر : سلسله حوادث عالم با نظام جارى در آن تالیف شده از علتهاى 

  . كندتامه و معلولهایى است كه از علل خود تخلف نمى

كه رزق و مرزوق دو امر متالزمند ، كه به هیچ وجه از هم  شوداز اینجا روشن مى

شدنى نیستند ، پس معنا ندارد موجودى با انضمام و الحق شدنش به وجود چیزى دیگر  جدا

در وجودش شكلى جدید به خود بگیرد ، و آن چیز منضم و الحق در این شكل با او شركت 

  . نداشته باشد

قى باشد كه در بقاء خود از رزقى استمداد پس نه این فرض معنا دارد كه مرزو

  . جوید ، ولى رزقى با آن مرزوق نباشد

و نه این فرض ممكن است كه رزقى وجود داشته باشد ولى مرزوقى نباشد و نه این 

فرض ممكن است كه رزق مرزوقى از آنچه مورد حاجت او است زیادتر باشد  و نه این 

  . بماندفرض ممكن است كه مرزوقى بدون رزق 

پس رزق داخل در قضاء الهى است  و دخولش هم اولى و اصلى است ، نه 

 گوییم رزق حق است . بالعرض و تبعى  و این معناى همین عبارت است كه مى

  564ص :    18المیزان ج :  
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 فصل بیستم

 

 مفهوم ایمان و ازدیاد آن

 
 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: 

 ایمان و ازدیاد آن

 

ِ ُجنُوُد  ُهوَ »  َع إِیَمنِهْم  َو َّللَّ الَِّذى أَنَزَل السِكینَةَ فى قُلُوِب اْلُمْؤِمنِیَن ِلیْزَداُدوا إِیَمناً مَّ

ُ َعِلیماً َحِكیماً!   «السَمَوِت َو األَْرِض  َو كاَن َّللاَّ

او همان خدایى است كه سكینت و آرامش و قوت قلب را بر دلهاى مؤمنین نازل 

ها و ر ایمان خود بیفزایند، آرى براى خدا همه رقم لشكر در آسمانكرد تا ایمانى ب

 فتح( /4« )زمین هست و خدا مقتدرى شكست ناپذیر و حكیمى فرزانه است!

 

ظاهرا مراد از سكینت، آرامش و سكون نفس و ثبات و اطمینان آن به عقائدى است 

ه: ایمانى جدید به ایمان سابق كه به آن ایمان آورده و لذا علت نزول سكینت را این دانسته ك

  خود بیفزایند!

أن یاتیكم التابوت فیه سكینة » در المیزان در بحثى كه راجع به سكینت در ذیل آیه:

و أیدهم » بقره( كردیم ، گفتیم : این سكینت با روح ایمانى كه در جمله:/248«)من ربكم!

  مجادله( آمده منطبق است!/22«)بروح منه!

قلوب مؤمنین ایجاد آن است بعد از آنكه فاقد آن بودند ،  سكینت درمراد از انزال 

  خواند.شود كه قرآن كریم خلقت و ایجاد را انزال مىچون بسیار مى

و مراد از اینكه فرمود: تا ایمان خود را زیاد كنند ، شدت یافتن ایمان به چیزى است 

التزام به آن ، به طورى كه ، چون ایمان بهر چیز عبارت است از علم به آن به اضافه 

آثارش در عملش ظاهر شود  و معلوم است كه هر یك از علم و التزام مذكور ، امورى است 

پذیرد ، پس ایمان كه گفتیم عبارت است از علم و التزام نیز شدت و كه شدت و ضعف مى

 .پذیردضعف مى

كه الزمه پس معناى آیه این است كه : خدا كسى است كه ثبات و اطمینان را 

اى از مراتب روح است در قلب مؤمن جاى داد ، تا ایمانى كه قبل از نزول سكینت مرتبه

 تر شود.داشت بیشتر و كامل

  386ص :    18المیزان ج : 
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 گفتارى در باره:

  ایمان و زیاد شدن آن  
 

خبر ایمان ، تنها و صرف علم نیست ، به دلیل آیات زیر كه از كفر و ارتداد افرادى 

 دهد كه با علم به انحراف خود كافر و مرتد شدند ، مانند آیه:مى

 آیه: محمد( و/25«)ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى!» 

ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم » 

 محمد( و آیه:/32«)الهدى!

 نمل( و آیه:/14« )ها انفسهم!و جحدوا بها و استیقنت» 

 جاثیه(/23«)و اضله هللا على علم!» 

فرمایید این آیات ، ارتداد و كفر و جحود و ضاللت را پس بطورى كه مالحظه مى

 كند . با علم جمع مى

پس معلوم شد كه صرف علم به چیزى و یقین به اینكه حق است ، در حصول ایمان 

شود مؤمن به آن چیز دانست ، بلكه باید ملتزم به كافى نیست  و صاحب آن علم را نمى

مقتضاى علم خود نیز باشد  و بر طبق مؤداى علم عقد قلب داشته باشد ، به طورى كه آثار 

از وى بروز كند ، پس كسى كه علم دارد به اینكه خداى  -هر چند فى الجمله  -عملى علم 

مقتضاى علمش نیز دارد ، یعنى در  تعالى ، الهى است كه جز او الهى نیست  و التزام به

آید ، چنین كسى مؤمن است ، اما اگر مقام انجام مراسم عبودیت خود و الوهیت خدا بر مى

علم مزبور را دارد ، ولى التزام به آن را ندارد  و علمى كه علمش را بروز دهد و از 

 عبودیتش خبر دهد ندارد چنین كسى عالم هست و مؤمن نیست . 

شود به اند ، روشن مىا بطالن گفتار بعضى كه ایمان را صرف علم دانستهو از اینج

  . همان دلیلى كه گذشت

اند : ایمان همان عمل است ، چون عمل با نفاق و نیز بطالن گفتار بعضى كه گفته

بینیم منافقین كه حق برایشان ظهورى علمى یافته ، عمل هم شود  و ما مىهم جمع مى

  . عین حال ایمان ندارند كنند ، اما درمى

و چون ایمان عبارت شد از علم به چیزى به التزام به مقتضاى آن ، به طورى كه 

آثار آن علم در عمل هویدا شود  و نیز از آنجایى كه علم و التزام هر دو از امورى است كه 

ادت و پذیرد ، ایمان هم كه از آن دو تالیف شده قابل زیشدت و ضعف و زیادت و نقصان مى

نقصان و شدت و ضعف است ، پس اختالف مراتب و تفاوت درجات آن از ضروریاتى 

 است كه به هیچ وجه نباید در آن تردید كرد . 

اند  و حق هم همین است ، دلیل این آن حقیقتى است كه اكثر علماء آن را پذیرفته

 فرماید:گوید ، مانند آیه مورد بحث كه مىنقلى هم همان را مى

  . و آیاتى دیگر« زدادوا ایمانا مع ایمانهم!لی» 
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وارد شده  و از مراتب ایمان خبر  السالمو نیز احادیثى كه از ائمه اهل بیت علیهم

  . دهدمى

مانند ابو حنیفه و امام الحرمین و غیر آن  -اى هستند ولى در مقابل این اكثریت عده

اند به اینكه ایمان نام آن تدالل كردهپذیرد و اسكه معتقدند ایمان شدت و ضعف نمى -دو 

تصدیقى است كه به حد جزم و قطع رسیده باشد و جزم و قطع كم و زیاد بردار نیست  و 

صاحب چنین تصدیقى اگر اطاعت كند  و یا گناهان را ضمیمه تصدیقش سازد ، تصدیقش 

  . كندتغییر نمى

اند: منظور از زیادى و ه گفتهرساند تاویل كردآنگاه آیاتى كه خالف گفته آنان را مى

شود  و در مثل كمى ایمان زیادى و كمى عددى است ، چون ایمان در هر لحظه تجدید مى

پیامبر ایمانهایش پشت سر هم است  و آن جناب حتى یك لحظه هم از برخورد با ایمانى نو 

ادى فاصله فارغ نیست ، به خالف دیگران كه ممكن است بین دو ایمانشان فترتهاى كم و زی

شود، پس ایمان زیاد یعنى ایمانهایى كه فاصله در آنها اندك است  و ایمان كم یعنى ایمانهایى 

كه فاصله در بین آنها زیاد است. نیز ایمان یك كثرت دیگر هم دارد و آن كثرت چیزهایى 

 شده ،شود  و چون احكام و شرایع دین تدریجا نازل مىاست كه ایمان متعلق به آنها مى

كردند ، و ایمانشان هر لحظه از نظر عدد بیشتر مؤمنین هم تدریجا به آنها ایمان پیدا مى

ولى ضعف این نظریه  -شده ، پس مراد از زیاد شدن ایمان ، زیاد شدن عدد آن است مى

 بسیار روشن است!

اما اینكه استدالل كردند كه ایمان نام تصدیق جزمى است قبول نداریم ، براى اینكه 

ال گفتیم كه ایمان نام تصدیق جزمى توأم با التزام است ، مگر آنكه مرادشان از تصدیق ، او

  . علم به التزام باشد

و ثانیا اینكه گفتند این تصدیق زیادى و كمى ندارد ادعایى است بدون دلیل ، بلكه 

كه ایمان را امرى عرضى  عین ادعاء را دلیل قرار دادن است ، و اساسش هم این است

اى براى اثبات ادعایشان اند  و این هیچ فایدهانسته  و بقاء آن را به نحو تجدد امثال پنداشتهد

دهد  و از بینیم بعضى از ایمانها هست كه تندباد حوادث تكانش نمىندارد ، براى اینكه ما مى

شود  و یا با بینیم كه به كمترین جهت زایل مىبرد  و بعضى دیگر را مىبینش نمى

شود با رود  و چنین اختالفى را نمىشود از بین مىاى كه عارضش مىترین شبههسست

اى جز این ها و زیادى آن ، تعلیل و توجیه كرد ، بلكه چارهمساله تجدد امثال و كمى فترت

نیست كه آن را مستند به قوت و ضعف خود ایمان كنیم ، حال چه اینكه تجدد امثال را هم 

  ، عالوه بر این ، مساله تجدد امثال در جاى خود باطل شده است!بپذیریم یا نپذیریم

و اینكه گفتند صاحب تصدیق ، چه اطاعت ضمیمه تصدیقش كند و چه معصیت ، 

پذیریم ، براى اینكه قوى شدن گذارد سخنى است كه ما آن را نمىاثرى در تصدیقش نمى

كاب گناهان چیزى نیست كه ایمان در اثر مداومت در اطاعت  و ضعیف شدنش در اثر ارت

كسى در آن تردید كند  و همین قوت اثر و ضعف آن كاشف از این است كه مبدء اثر قوى و 

 فرماید:یا ضعیف بوده ، خداى تعالى هم مى
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 فاطر( و نیز فرموده :/10« )الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه!» 

 «كذبوا بایات هللا و كانوا بها یستهزؤن!ثم كان عاقبة الذین أساؤا السوأى أن » 

 روم(/10) 

و اما اینكه آیات داله بر زیاد و كم شدن ایمان را تاویل كردند ، تاویلشان درست   

نیست ، براى اینكه تاویل اولشان این بود كه ایمان زیاد ، آن ایمانهاى متعددى است كه بین 

تك تك آنها فترت و فاصله زیادى نباشد  و ایمان اندك ایمانى است كه عددش كم و فاصله 

نها زیاد باشد  و این تاویل مستلزم آن است كه صاحب ایمان اندك در حال بین دو عدد از آ

هایى كه دارد كافر و در حال تجدد ایمان مؤمن باشد  و این چیزى است كه نه قرآن با فترت

آن سازگار است و نه در سراسر كالم خدا چیزى كه مختصر اشعارى به آن داشته باشد دیده 

 شود . مى

 فرموده: و اگر خداى تعالى

 یوسف(/106« )و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون!» 

هر چند ممكن است به دو احتمال داللت كند ، یكى اینكه ایمان خودش شدت و 

و یكى هم اینكه چنین داللتى نداشته باشد ، بلكه  -كه نظر ما همین است  -ضعف بپذیرد 

تر است ، براى اینكه مدلولش این ولیش قوىداللت بر نفى آن داشته باشد، اال اینكه داللت ا

است كه مؤمنین در عین حال ایمانشان ، مشركند ، پس ایمانشان نسبت به شرك ، محض 

ایمان است  و شركشان نسبت به ایمان محض شرك است  و این همان شدت و ضعف پذیرى 

 ایمان است . 

لت آن بر حسب قلت و و تاویل دومشان این بود كه زیادى و كمى ایمان و كثرت و ق

كثرت احكام نازله از ناحیه خدا است  و در حقیقت صفتى است مربوط به حال متعلق ایمان  

  . و علت زیادى و كمى ، ایمان است نه خودش

این « لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم!» و این صحیح نیست ، زیرا اگر مراد آیه شریفه:

احكامى زیاد قرار بدهد ، نه نتیجه انزال سكینت  بود ، جا داشت این نتیجه را نتیجه تشریع

  دقت فرمایید! -در قلوب مؤمنین 

بعضى دیگر زیادت ایمان در آیه را حمل بر زیادى آثار آن كه همان نورانیت قلب 

  . انداست كرده

این وجه نیز خالى از اشكال نیست ، چون كمى و زیادى اثر بخاطر كمى و زیادى 

ارد ایمان قبل از سكینت كه با ایمان بعد از سكینت از هر جهت مساوى مؤثر است  و معنا ند

 است ، اثر بعد از سكینتش بیشتر باشد . 

بر سرش در آمده ایمان « مع»اند : ایمانى كه در آیه شریفه كلمه بعضى هم گفته

 فطرى است  و ایمان قبلیش ایمان استداللى است  و معناى جمله این است : ما بر دلهایشان

سكینت نازل كردیم تا ایمانى استداللى بر ایمان فطرى خود بیفزایند. این توجیه هم درست 

 نیست ، براى اینكه هیچ دلیلى نیست كه بر آن داللت كند . 

عالوه بر این ، ایمان فطرى هم ایمانى استداللى است  و متعلق علم و ایمان به هر 
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  . حال امرى نظرى است نه بدیهى

اند : نزاع در اینكه آیا ایمان زیادت و نقص گفته -مانند فخر رازى  -بعضى دیگر 

گویند پذیرد ، اصل ایمان را مىگویند نمىپذیرد یا نه ، نزاعى است لفظى ، آنهایى كه مىمى

گویند ، چون تصدیق زیاده و نقصان ندارد و مراد آنهایى ، یعنى تصدیق را  و درست هم مى

، منظورشان سبب كمال ایمان است ، یعنى اعمال صالح كه اگر زیاد پذیرد گویند : مىكه مى

 شود  و اال نه ، و درست هم هست  و شكى در آن نیست . باشد ایمان كامل مى

 لیكن این حرف به سه دلیل باطل است :

اینكه خلط است بین تصدیق و ایمان  و حال آنكه گفتیم ایمان صرف تصدیق  اول 

  . التزام است نیست ، بلكه تصدیق با

اینكه این نسبتى كه به دسته دوم داد كه منظورشان شدت و ضعف اصل ایمان  دوم

نیست بلكه اعمالى است كه مایه كمال ایمان است ، نسبتى است ناروا ، براى اینكه این دسته 

كنند  و معتقدند كه هر یك از علم و التزام به علم شدت و ضعف را در اصل ایمان اثبات مى

  . شود ، داراى شدت و ضعف استب مىكه ایمان از آن دو مرك

اینكه پاى اعمال را به میان كشیدن درست نیست ، زیرا نزاع در یك مطلب  سوم

غیر از نزاع در اثرى است كه باعث كمال آن شود  و كسى در این كه اعمال صالح و 

 شود نزاعى ندارد . طاعات ، كم و زیاد دارد  و حتى با تكرار یك عمل زیاد مى

  388ص :    18ان ج : المیز
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 فصل بیست و یکم

 

 معجزه شق القمر

 
 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

  شق القمر 
 

 «اْقتَربَِت الساَعةُ َو انشقَّ اْلقََمُر!» 

 قمر(/1« )قیامت بسیار نزدیك شد و قرص ماه دو نیم گشت!» 

« اقتربت الساعة!»فرمود:كلمه اقتراب به معناى بسیار نزدیك شدن است ، پس اینكه 

معنایش این است كه : ساعت خیلى نزدیك شده و ساعت عبارت است از ظرفى كه در آن 

  . شودقیامت بپا مى ظرف

  

این است كه اجزاى قرص قمر از هم جدا « و انشق القمر!:» و معناى اینكه فرمود 

تعالى به دست رسول خدا كه خداى « شق القمر»شده ، دو قسمت گردید  و این آیه به معجزه 

در مكه و قبل از هجرت و به دنبال پیشنهاد مشركین مكه جاریش  وسلّموآلهعلیههللاصلى

  . كندساخت اشاره مى

گویند همه اهل حدیث و روایات این داستان هم بسیار زیاد است  و به طورى كه مى

مخالفت نكرده به جز حسن ، مفسرین بر قبول آن أحادیث اتفاق دارند  و كسى از ایشان 

این است كه به زودى در « انشق القمر»اند : معناى اینكه فرمود: عطاء و بلخى كه گفته

شود  و اگر فرموده : دو نیم شده ، از باب این است كه هنگام قیام قیامت قمر دو نیم مى

  . شودبفهماند حتما واقع مى

 فرماید:آیه بعدى كه مىپایه است  و داللت لیكن این معنا بسیار بى

 قمر(/2«)و ان یروا ایة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر!» 

ترین شاهد است بر اینكه منظور كند ، براى اینكه سیاق آن آیه روشنآن را رد مى 

شود ، یعنى حتى اگر از آیة معجزه به قول مطلق است ، كه شامل دو نیم كردن قمر هم مى

گویند سحرى است پشت سرهم  و معلوم است كه روز د مىدو نیم شدن قمر را هم ببینن

كند  و در آن روز همه پوشى نیست ، روزى است كه همه حقایق ظهور مىقیامت روز پرده

گردند ، تا به آن پناهنده شوند  و معنا ندارد در چنین روزى هم در به در دنبال معرفت مى
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اى نیست جز مستمر ، پس هیچ چارهبعد از دیدن شق القمر باز بگویند این سحرى است 

اى بوده كه واقع شده تا مردم را به سوى حق و صدق اینكه بگوییم شق القمر آیت و معجزه

 داللت كند  و چنین چیزى را ممكن است انكار كنند و بگویند سحر است . 

اشاره « آیة»اند كلمه: پایگى گفتار بعضى دیگر است كه گفتهنظیر تفسیر باال در بى

اند  و آن این است كه كره ماه از بردهدانان این عصر به آن پىاست به آن مطلبى كه ریاضى

و انشق » زمین جدا شده ، همانطور كه خود زمین هم از خورشید جدا شده ، پس جمله:

اشاره است به یك حقیقت علمى كه در عصر نزول آیه كشف نشده بود  و بعد از « القمر!

 ها قرن كشف شد . ده

دانان صحیح پایگى این تفسیر این است كه : در صورتى كه گفتار ریاضىوجه بى

با آن « و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر!» فرماید:باشد آیه بعدى كه مى

  سازد ، براى اینكه از احدى نقل نشده كه گفته باشد خود قمر سحرى است مستمر.نمى

ین اشتقاق است  و آنچه در آیه شریفه آمده انشقاق عالوه بر این جدا شدن قمر از زم

كنند  و هرگز جدا است  و انشقاق را جز به پاره شدن چیزى و دو نیم شدن آن اطالق نمى

  . گویندشدن چیزى از چیز دیگر كه قبال با آن یكى بوده را انشقاق نمى

اند : انشقاق تهپایگى این وجه است كه بعضى اختیار كرده و گفنظیر وجه باال در بى

  . قمر به معناى برطرف شدن ظلمت شب ، هنگام طلوع قمر است

اند : انشقاق قمر كنایه است از ظهور امر و روشن و نیز اینكه بعضى دیگر گفته

  . شدن حق

البته این آیه خالى از این اشاره نیست كه انشقاق قمر یكى از لوازم نزدیكى ساعت 

  . است

  89  ص :  19المیزان ج : 

 

 گفتارى اجمالى پیرامون:

  مساله شق القمر 
 

در مكه و قبل از هجرت  وسلّموآلهعلیههللامعجزه شق القمر به دست رسول خدا صلى

اى است كه مورد قبول همه مسلمین است  و كسى از ایشان در و به پیشنهاد مشركین ، مساله

  . آن تردید نكرده

روشنى بر آن داللت دارد یكى آیه مورد بحث است كه و از قرآن كریم آیاتى كه به 

« الساعة و انشق القمر!  و ان یروا ایة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر! اقتربت:» فرموده 

قمر (چون همانطور كه قبال اشاره كردیم كلمه آیت در آیه دوم جز اینكه همان باشد /2و1)

یچ آیتى دیگر منطبق نیست ، براى اینكه از آن خبر داده ، با ه« انشق القمر!» كه در جمله:

ترین معجزه با نزول این آیه همان معجزه شق القمر بوده كه مشركین از آن مانند نزدیك

  . سایر آیات اعراض كردند و گفتند : سحرى است مستمر
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شمارى بر آن داللت دارد كه شیعه و سنى و اما از حدیث! باید دانست كه روایات بى

اند ، كه در بحث روایتى مربوطه اند  و محدثین هر دو طایفه آنها را پذیرفتهردهآنها را نقل ك

 در المیزان چند روایت از آنها را نقل كرده ایم . 

اى داللت دارد و هم سنت  و اما اینكه یك كره پس هم كتاب بر وقوع چنین معجزه

بر محال بودن آن ندارد آسمانى دو نیم شود ، چنین چیزى فى نفسه ممكن است و عقل دلیلى 

، از سوى دیگر معجزه هم أمرى است خارق العاده  و وقوع حوادث خارق العاده نیز ممكن 

است ، عقل دلیلى بر محال بودن آن ندارد  و ما در جلد اول المیزان به طور مفصل در این 

ترین روشنباره بحث نموده ، هم امكان معجزه را اثبات كردیم و هم وقوع آن را  و یكى از 

شواهد بر وقوع شق القمر ، قرآن كریم است ، پس باید آن را بپذیریم هر چند كه از 

 ضروریات دین نباشد . 

اند : اینكه معجزات اى اشكال كرده و گفتهها به وقوع چنین معجزهولى بعضى

 با اقتراح و پیشنهاد مردم انجام شود ، با آیه:  وسلّموآلهعلیههللاپیامبر صلى

و ما منعنا ان نرسل باالیات اال ان كذب بها االولون! و اتینا ثمود الناقة مبصرة » 

 اسری(/59« )فظلموا بها و ما نرسل باالیات اال تخویفا!

شود كه ما دیگر براى این منافات دارد ، براى اینكه از این آیه یا چنین استفاده مى

هاى سابق فرستادیم همه را فرستیم براى اینكه هر چه معجزه براى امتامت معجزاتى نمى

ها و داراى طبیعت همانها هستند و در نتیجه تكذیب كردند و این امت هم مثل همان امت

ا را تكذیب خواهند كرد  و وقتى معجزه اثر نداشته باشد ، دیگر چه اینان نیز معجزات م

اى خواهد بفرماید : ما هیچ معجزهكنیم كه مىاى در فرستادن آن است ؟ و یا استفاده مىفایده

هاى گذشته فرستیم ، براى اینكه اگر بفرستیم این امت نیز مانند سایر امتبراى این امت نمى

خواهیم این امت شوند  و ما نمىو در اثر تكذیب معذب و هالك مى كنند آن را تكذیب مى

 منقرض گشته به عذاب استیصال گرفتار آید . 

اى به اقتراح و پس به هر حال آیه فوق داللت دارد كه خداى تعالى هیچ معجزه

 فرستاد . هاى گذشته مىفرستد ، آنطور كه در امتپیشنهاد این امت نمى

همانطور كه اشاره شد در خصوص معجزاتى است كه با اقتراح و البته این اشكال 

پیشنهاد مردم جارى شود ، نه آن معجزاتى كه خود خداى تعالى و بدون اقتراح مردم به 

كند ، مانند معجزه قرآن براى پیامبر اسالم  و دو منظور تایید رسالت یك پیامبر جارى مى

م و معجزه زنده كردن مردگان و غیره براى السالمعجزه عصا و ید بیضا براى موسى علیه

السالم و همچنین آیات نازله دیگر كه همه لطفى است از ناحیه خداى تعالى  و عیسى علیه

نیز مانند معجزاتى كه از پیامبر اسالم سر زد بدون اینكه مردم از او خواسته باشند . پس به 

هاد مردم معجزه بیاورد ، پس ما هم تواند به پیشنسوره اسرى هیچ پیغمبرى نمى 59حكم آیه 

 -البته اگر بوده  -توانیم معجزه شق القمر را قبول كنیم چون هم به پیشنهاد مشركین بوده نمى

و هم اینكه مشركین به آن ایمان نیاوردند و نظیر آیه سوره اسرى آیه شریفه زیر است كه 

نبوعا ... قل سبحان ربى هل و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ی» فرماید:مى
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اسری( و آیاتى دیگر غیر آن ، چون از آیه مذكور نیز به /93تا90!« )كنت اال بشرا رسوال 

اى از زمین برایشان بجوشاند ، آید وقتى از آن جناب خواستند تا به معجزه چشمهدست مى

ده نیستم) البد در پاسخ خداى را تسبیح كرد  و فرمود : من كه به جز یك انسان فرستاده ش

تواند از پیش خود و به دلخواه مردم معجزه بیاورد ؟( معنایش این است كه بشر رسول نمى

كنیم كه اوال هیچ فرقى میان معجزات پیشنهادى و غیر آن اى ثابت مىدر پاسخ با ذكر مقدمه

شدن نیست  و در صورت وجود دلیل محكم نقلى هر دو قسم قابل قبول است ، و ثانیا نازل ن

عذاب بر مشركین عرب علتى دیگر داشته ، كه با كنار رفتن آن علت عذاب هم بر آنان 

  . نازل شد

بر مشركین عرب به  وسلّموآلهعلیههللاتوضیح مقدمه این است كه: رسول خدا صلى

 تنهایى مبعوث نبود  و امت او همه جهانیان تا روز قیامت هستند ، به دلیل آیه شریفه:

 اعراف(و آیه شریفه:/158« )ایها الناس انى رسول هللا الیكم جمیعا!قل یا » 

 انعام( و آیه شریفه:/19«)و اوحى الى هذا القران النذركم به و من بلغ!» 

 احزاب( و آیاتى دیگر . /40!«)و لكن رسول هللا و خاتم النبیین » 

ردم مكه چیزى كه هست آن جناب دعوت خود را از مكه و از میان قوم خودش كه م

و اطراف آن بودند شروع كرد و جمعیت بسیارى دعوتش را پذیرفتند ، ولى عامه مردم بر 

كفر خود باقى مانده تا آنجا كه توانستند دعوتش را با دشمنى و اذیت و استهزاء مقابله نموده 

ى ، تصمیم گرفتند یا او را به قتل برسانند و یا اینكه از آن شهر بیرون كنند كه خداى تعال

 دستورش داد كه هجرت كند . 

و آنهایى كه به آن جناب ایمان آوردند هر چند نسبت به مشركین كم بودند و در تحت 

ا لم » شان فرموده:اند كه قرآن در بارهشكنجه آنان قرار داشتند ، اما براى خود جمعیتى بوده

آنقدر زیاد بودند كه از نسا( حتى /77« )تر الى الذین قیل لهم كفوا ایدیكم و اقیموا الصلوة!

خواستند تا با مشركین مبارزه و نبرد كنند ، ولى اجازه مى وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

خداى تعالى اجازه نداد. ) به روایات وارده در شان نزول آیه فوق در المیزان مراجعه 

 فرمایید!( 

و روز به روز به اند  اى داشتهشود مسلمانان مكه عده و عدهپس معلوم مى

به مدینه مهاجرت كرد و  وسلّموآلهعلیههللاشده ، تا آنكه رسول خدا صلىجمعیتشان اضافه مى

در آنجا دعوتش گسترش و اسالم نشر یافت ، مدینه و قبائل اطرافش را تا یمن و سایر 

ن اطراف شبه جزیره عربستان را گرفت  و از این سرزمین پهناور تنها مكه و اطراف آ

باقى ماند  و این گستردگى همچنان ادامه یافت تا از مرز عربستان هم گذشت  و رسول خدا 

هایى به پادشاهان و بزرگان فارس و روم و در سال ششم هجرت نامه وسلّموآلهعلیههللاصلى

مصر نوشت  و در سال هشتم هجرت مكه را هم فتح كرد  و در این فاصله یعنى فاصله 

 كه عده زیادى از أهالى مكه و اطرافش به دین اسالم در آمدند . هجرت تا فتح م

وسلّم از دنیا رحلت نموده و انتشار اسالم به جایى وآلهعلیههللاتا آنكه رسول خدا صلى

تر شد ، تا امروز اش گستردهدانیم  و به طور مداوم جمعیتش بیشتر و آوازهرسید كه همه مى
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  . اندكیل دادهكه یك پنجم جمعیت دنیا را تش

گوییم : آیه مورد بحث یعنى مساله دو نیم شدن حال كه این مقدمه روشن شد مى

 وآلهعلیههللااى بود پیشنهادى كه مشركین مكه آن را از رسول خدا صلىقرص ماه ، معجزه

كردند ، دنبالش عذاب بود و تكذیبش هم اى كه اگر تكذیبش مىوسلّم خواسته بودند ، معجزه

شد كه دند ، براى اینكه گفتند سحرى است مستمر و لیكن تكذیب مشركین باعث آن نمىكر

خداى تعالى تمامى امت اسالم را كه پیامبر اسالم رسول ایشان است هالك كند ، آرى امت 

اسالم تمامى ساكنان روى زمین هستند  و در آن ایامى كه مشركین شق القمر را تكذیب 

روى زمین تمام نشده بود ، چون این معجزه پنج سال قبل از  كردند حجت بر تمامى مردم

 انفال(/42« )لیهلك من هلك عن بینة!»هجرت اتفاق افتاد  و خداى تعالى خودش فرموده : 

شد كه تمامى اهل مكه را هالك كند ، چون در میان آنان و حتى باعث این هم نمى

صلح حدیبیه خداى تعالى مقابله جمعى از مسلمین بودند  و به همین جهت دیدیم كه در 

مسلمانان با مشركین را به صلح انجام داد  و وقتى مسلمانان از اینكه نتوانستند داخل مكه 

و لو ال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم :» شوند ناراحت شدند ، فرمود 

لوا لعذبنا الذین كفروا منهم فتصیبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل هللا فى رحمته من یشاء لو تزی

 فتح(/25) «عذابا الیما!

عالوه بر این این فرض هم صحیح نبود كه خداى تعالى تنها كفار مكه را هالك 

نموده مؤمنین ایشان را نجات دهد ، چون جمع بسیارى از همان كفار نیز در فاصله پنج سال 

مكه مسلمان شدند ، هر چند  قبل از هجرت و هشت سال بعد از هجرت و تمامى آنان در فتح

كه اسالم بسیارى از آنها ظاهرى بود ، زیرا دین مبین اسالم در مسلمانى اشخاص به اقرار 

 كند . به شهادتین هر چند به ظاهر باشد اكتفا مى

از این هم كه بگذریم عموم اهل مكه و حوالى آن اهل عناد و لجاج نبودند ، و تنها 

را استهزاء  وسلّموآلهعلیههللاد داشتند  و رسول خدا صلىصنادید و بزرگان ایشان عنا

اقتراح)  وسلّم وآلهعلیههللادادند و علیه رسول خدا صلىكردند و مسلمانان را شكنجه مىمى

 دادند . پیشنهاد( معجزه مى

ان الذین كفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم ال » و منظور از آیه:

( همین طبقه بوده است و خداى تعالى همین لجبازان را كه اقتراح معجزه بقره/6«)یؤمنون!

كردند در چند جا از كالم خود تهدید كرد به محرومیت از ایمان و به هالكت  و به همین مى

تهدید خود وفا هم نمود ، هیچ یك از آنان ایمان نیاوردند  و در واقعه جنگ بدر هالكشان 

 انعام(/115!«)و عدال  و تمت كلمة ربك صدقا» كرد:

از سوره اسرى براى اینكه خداى  59و اما اینكه صاحب اشكال تمسك كرد به آیه 

گوییم آیه شریفه همان طور كه خود او نیز فرستد، در پاسخش مىتعالى مطلقا معجزه نمى

شود ، مانند قرآن كند نمىاقرار كرد شامل آن معجزات كه رسالت یك پیامبر را تایید مى

شود از قبیل اى تایید رسالت رسول اسالم  و نیز شامل آیاتى كه جنبه لطف دارد نمىبر

داد و بیمارانى كه به دعایش زد ، از غیب خبر مىخوارق عاداتى كه از آن جناب سر مى
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 یافتند و صدها  مانند آن . شفا مى

راحى بنا بر این بر فرض هم كه آیه مذكور مطلق باشد ، تنها شامل معجزات اقت

 هاى گذشته بود ، براى این نبودشود كه اقتراحاتشان نظیر اقتراحات امتمشركین مكه مى

كه با دیدن معجزه ایمان بیاورند ، بلكه براى این بود كه آن را تكذیب كنند ، و خالصه سر 

هاى گذشته به سر پیغمبر خود بگذارند ، چون طبع مشركین مكه طبع همان مكذبین از امت

الزمه آیه مزبور هم این است كه مشركین مكه را معذب كند ، و خدا نخواست فورى بود  و 

  . آنان را عذاب كند

  البته این را هم بگوییم كه در تفسیر آیه مذكور دو احتمال هست:

و احتمال « فرستیم مگر براى تخویف!ما آیات را نمى» یكى اینكه می خواهد بگوید:

 « فرستیم مگر براى تخویف!ما هیچ پیغمبرى را با آیات نمى» دوم اینكه می خواهد بگوید:

و اما اینكه گفتیم خدا نخواست فورى آنان را عذاب كند ، علت آن را خود خداى 

 تعالى در جاى دیگر توضیح داده و فرموده:

 «و ما كان هللا لیعذبهم و انت فیهم و ما كان هللا معذبهم و هم یستغفرون!» 

 انفال(/33) 

آید كه علت نفرستادن آیت و به دنبال تكذیب آن عذاب این پس ، از این آیه بر مى 

اى بفرستد ، بلكه علت این بوده كه رسول خدا نبوده كه خدا نخواسته آیت و معجزه

و » وسلّم در بین آنان مانع فرستادن آیت بوده ، همچنان كه از آیه شریفه: وآلهعلیههللاصلى

اسرا( /76!«)نك من األرض لیخرجوك منها و اذا ال یلبثون خالفك اال قلیال ان كادوا لیستفزو

 شود . نیز همین معنا استفاده مى

 از سوى دیگر فرموده :

و ما لهم اال یعذبهم هللا و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما كانوا اولیائه ان » 

صالتهم عند البیت اال مكاء اولیاؤه اال المتقون و لكن اكثرهم ال یعلمون!  و ما كان 

  انفال(/35و34«)و تصدیة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون!

كند كه از و این آیات بعد از جنگ بدر نازل شد و این آیات این معنا را بیان مى  

عذاب نیست ، تنها مانع آن وجود رسول خدا  طرف كفار هیچ مانعى از نزول

شود ایشان است ، وقتى مانع بر طرف شود عذاب هم نازل مىدر بین  وسلّموآلهعلیههللاصلى

، همچنان كه بعد از خارج شدن آنجناب از بین مشركین قریش خداى تعالى ایشان را در 

  . جنگ بدر به آن وضع عجیب از بین برد

هاى گذشته و هم و كوتاه سخن آنكه مانع از فرستادن آیات ، تكذیب بود ، هم در امت

هاى گذشته بودند  و مانع از چون مشركین در خصیصه تكذیب مثل امت در این امت ،

بود، همینكه مقتضى عذاب از قبیل  وسلّموآلهعلیههللافرستادن عذاب ، وجود رسول خدا صلى

سوت زدن و كف زدن موجود شد و یكى از دو ركن مانع كه عبارت بود از وجود رسول 

ن آنان برطرف گردید، دیگر نه مانعى براى فرستادن آیت و در بی وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

معجزه باقى ماند و نه مانعى براى فرستادن عذاب، چون بعد از تكذیب معجزه و به خاطر 
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 مقتضیات عذاب كه همان سوت و كف زدن و امثال آن بود حجت بر آنان تمام گردید . 

عنا ان نرسل باالیات و ما من» گوییم مفاد آیه شریفه:پس به طور خالصه مى

اسری( یكى از دو احتمال است، یا این است كه: مادامى كه رسول خدا /59...!«)

كند ، كه در بین ایشان است خداى تعالى از فرستادن معجزه امتناع مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

ن جناب در این فرض آیه شریفه با فرستادن آیت شق القمر و پیروزى بدر و تاخیر عذاب تا آ

از میان آنان بیرون شود منافاتى نداشته  و داللتى بر امتناع از آن ندارد  و چگونه ممكن 

است بر آن داللت كند با اینكه خداى سبحان تصریح كرده به اینكه داستان بدر خود آیتى بوده  

 و كشته شدن كفار در آن واقعه هم عذابى بوده است . 

تى است كه لغو نباشد  و اگر لغو بود خداى تعالى و یا این است كه فرستادن آیت وق

نمود  و چون كفار مكه مجبول و سرشته بر تكذیب بودند ، لذا از فرستادن آن امتناع مى

براى آنان آیت و معجزه نخواهد فرستاد ، كه در این هم آیه شریفه با فرستادن معجزه و 

منافاتى ندارد ، چون  وسلّموآله لیهعهللاتاخیر عذاب كفار تا بعد از هجرت رسول خدا صلى

در این فرض فرستادن آیت لغو نیست ، بلكه فایده احقاق حق و ابطال باطل دارد ، پس چه 

اش این مانعى دارد كه آیت شق القمر هم از آیات و معجزاتى باشد كه خدا نازل كرده  و فایده

از آنكه مانع عذاب بر طرف شده باشد كه كفار را به جرم تكذیبشان عذاب كند ، البته بعد 

از میان آنان بیرون رفته باشد ، آن وقت ایشان  وسلّموآلهعلیههللاباشد ، یعنى رسول خدا صلى

 را در جنگ بدر نابود كند . 

« قل سبحان ربى هل كنت اال بشرا رسوال!» و اما اینكه استدالل كردند به آیه:  

گوییم: گیرد ، در پاسخ مىپیشنهاد مردم صورت نمىاى به اسرا( بر اینكه هیچ معجزه/93)

را به  وسلّموآلهعلیههللا مفاد آیه شریفه این نیست كه خداى سبحان نبوت رسول خدا صلى

كند، چون مفاد آن این است كه : بگو من از آنجا كه یك بشر هستم كه وسیله معجزه تایید نمى

  . خود قدرتى بر آوردن معجزه ندارمام ، از ناحیه از ناحیه خدا فرستاده شده

باشد انكار  وسلّموآلهعلیههللاچون اگر مفاد آن انكار معجزات از رسول خدا صلى

معجزه همه انبیاء هم خواهد بود ، زیرا همه انبیاى بشرى رسول بودند  و حال آنكه قرآن 

كرده  و از همه آن كریم در ضمن نقل داستانهاى انبیاء معجزاتى بسیار براى آنان اثبات 

كند ، براى اینكه آیه شریفه یكى از آیات تر خود این آیه خودش را رد مىمعجزات روشن

كند اگر قبول ندارید یك آیه به مثل قرآن است كه خود معجزه است  و به بانگ بلند اعالم مى

عجزه آن بیاورید ، پس چگونه ممكن است این آیه معجزه را انكار كند با اینكه خودش م

بشرى است فرستاده شده ،  وسلّموآلهعلیههللااست؟ بلكه مفاد آیه این است كه رسول خدا صلى

چیز نیست ، تا چه رسد به آوردن معجزه ،  خودش از این جهت كه بشر است قادر بر هیچ

كند  و اگر تنها امر به دست خداى سبحان است ، اگر بخواهد به دست او معجزه جارى مى

 كند همچنان كه در جاى دیگر فرموده:نمىنخواهد 

و اقسموا باهلل جهد ایمانهم لئن جاءتهم ایة لیؤمنن بها قل انما االیات عند هللا و » 

 انعام(/109«)ما یشعركم انها اذا جاءت ال یؤمنون!
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 و نیز از قوم نوح حكایت كرده كه گفتند: 

تعدنا ان كنت من الصادقین! قال قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما » 

 هود( و نیز فرموده:/33و32!«)انما یاتیكم به هللا ان شاء 

 رعد(/38!«)و ما كان لرسول ان یاتى بایة اال باذن هللا » 

  . و آیات در این معنا بسیار است

این  -به طورى كه نقل شده  -یكى دیگر از اعتراضاتى كه به آیت شق القمر شده 

گویند قرص ماه دو نیم شده باشد باید تمام مردم دنیا دیده باشند  و ینطور كه مىاست كه اگر ا

رصدبندان شرق و غرب عالم این حادثه را در رصدخانه خود ضبط كرده باشند ، چون این 

ترین آیات آسمانى است  و تاریخ تا آنجا كه در دست است و همچنین كتب علمى از عجیب

دهد  و قطعا كند نظیرى براى آن سراغ نمىسمانى بحث مىهیئت و نجوم كه از اوضاع آ

اى رخ داده بود اهل بحث كمال دقت و اعتنا را در شنیدن و نقل آن بكار اگر چنین حادثه

 بینیم كه نه در تاریخ از آن خبرى هست و نه در كتب علمى اثرى . زدند  و مىمى

گذرد ، از نظر خواننده مى اشاند كه خالصهبعضى هم پاسخى از این اعتراض داده

اند : اوال ممكن است مردم آن شب از این حادثه غفلت كرده باشند ، چه بسیار حوادث گفته

اى رخ دهد دهد كه مردم از آن غافلند ، اینطور نیست كه هر حادثهجوى و زمینى رخ مى

  . باقى بماندمردم بفهمند و آن را نزد خود محفوظ نگهداشته  و سینه به سینه تا عصر ما 

اى نشین و غیره رصد خانهو ثانیا سرزمین حجاز و اطراف آن از شهرهاى عرب

كه در آن ایام بر فرض كه بوده باشد  هایىنداشتند تا حوادث جوى را ضبط كنند ، رصدخانه

در شرق در هند  و در مغرب در روم و یونان و غیره بوده ، در حالى كه تاریخ از وجود 

هایى در این نواحى و در ایام وقوع حادثه هم خبر نداده و این جریان به چنین رصدخانه

طورى كه در بعضى از روایات آمده در اوائل شب چهاردهم ذى الحجة سال ششم بعثت 

  . یعنى پنج سال قبل از هجرت اتفاق افتاده

آن  اند) البته اگر درعالوه بر این بالد مغرب كه اعتنایى به اینگونه مسائل داشته

اند ، اختالف زمانى زیادى كه تاریخ چنین اعتنایى داشته بودند!( با مكه اختالف افق داشته

شد آن بالد جریان را نبینند ، چون به طورى كه در بعضى از روایات آمده قرص باعث مى

ماه در آن شب بدر بوده  و در حوالى غروب خورشید و اوائل طلوع ماه اتفاق افتاده  و میان 

اق ماه و دوباره متصل شدن آن زمانى اندك فاصله شده است ، ممكن است مردم آن بالد انشق

 اند كه اتصال یافته بوده . وقتى متوجه ماه شده

هاى غیر مسلمان یعنى اهل كلیسا و بت خانه را در از این هم كه بگذریم ، ملت

  دانیم.امور دینى و مخصوصا حوادثى كه به نفع اسالم باشد متهم و مغرض مى

اند : دو نیم اعتراض سومى كه به مساله شق القمر شده این است كه بعضى گفته

شدن ماه به هیچ وجه ممكن نیست ، مگر وقتى كه جاذبه میان دو نیمه آن از بین برود و اگر 

از بین برود دیگر ممكن نیست دوباره به هم بچسبند ، پس اگر انشقاقى اتفاق افتاده باشد باید 

 به همان صورت باقى بماند .  تا أبد
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جواب از این اشكال این است كه : قبول نداریم كه چنین چیزى محال عقلى باشد ، 

بله ممكن است محال عادى یعنى خارق عادت باشد  و این محال بودن عادى اگر مانع از 

معنا كه از همان التیام بعد از انشقاق باشد مانع از انشقاق بعد از التیام هم خواهد بود ، به این 

گرفت  و حال آنكه انشقاق به حسب فرض صورت گرفته و در اول انشقاق صورت نمى

حقیقت اساس این اعتراض انكار هر امر خارق العاده است ، و گرنه كسى كه خرق عادت 

  كند.را جایز و ممكن بداند ، چنین اعتراضى نمى

  97ص :    19المیزان ج : 
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 و دومفصل بیست 

 

 معنای شهاب

 

  گفتارى در معناى شهاب
 

 !«طفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهاٌب ثَاقِبٌ إِال َمْن َخِطف الخَ » . . .  

  !«همانا ماییم كه آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم » 

  «تا هم زینت آن باشد و هم آسمان را از هر شیطان سركشى حفظ كند!» 

گذرد گوش فرا دهند و اگر آنچه در سكان آسمان مىتا شیطانها نتوانند به » 

  !«خواستند گوش دهند از هر طرف رانده شوند 

  «و در نتیجه از آسمان دور شوند و براى ایشان است عذابى واجب!» 

توانند به سخنان فرشتگان گوش فرا دهند مگر آنهایى كه كالم آرى شیطانها نمى» 

 «گیرند!فاصله هدف شهاب ثاقب قرار مىمالئكه را بربایند كه آنها نیز بال

 صافات( /10 )      

 

مفسرین براى اینكه مساله استراق سمع شیطانها در آسمان را تصویر كنند و نیز 

شود بر ها تیراندازى مىتصویر كنند كه چگونه در این هنگام به سوى شیطانها با شهاب

اند كه همه بر این تى ذكر كردهرسد توجیهااساس ظواهر آیات و روایات كه به ذهن مى

اساس استوار است كه آسمان عبارت است از : افالكى كه محیط به زمین هستند و 

هایى از مالئكه در آن افالك منزل دارند و آن افالك در و دیوارى دارند كه هیچ چیز جماعت

ان اول ، تواند وارد آن شود ، مگر چیزهایى كه از خود آسمان باشد و اینكه در آسمنمى

اند كه هر جماعتى از فرشتگان هستند كه شهابها به دست گرفته و در كمین شیطانها نشسته

وقت نزدیك بیایند تا اخبار غیبى آسمان را استراق سمع كنند ، با آن شهابها به سوى آنها 

تیراندازى كنند و دورشان سازند و این معانى همه از ظاهر آیات و اخبار ابتداء به ذهن 

 رسد . مى

و لیكن امروز بطالن این حرفها به خوبى روشن شده و عیان گشته و در نتیجه 

كه وجوه بسیار زیادى هم  -اند بطالن همه آن وجوهى هم كه در تفسیر شهاب ذكر كرده

و در تفاسیر مفصل و طوالنى از قبیل تفسیر كبیر فخر رازى و روح المعانى  -هستند 

  . شود، باطل مىآلوسى و غیر آن دو نقل شده 

ناگزیر باید توجیه دیگرى كرد كه مخالف با علوم امروزى و مشاهداتى كه بشر از 
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این است كه :  -و خدا داناتر است  -وضع آسمانها دارد نبوده باشد و آن توجیه به احتمال ما 

شود ، از باب مثالهایى است كه به منظور این بیاناتى كه در كالم خداى تعالى دیده مى

تصویر حقایق خارج از حس زده شده ، تا آنچه خارج از حس است به صورت محسوسات 

و تلك االمثال » در افهام بگنجد ، همچنان كه خود خداى تعالى در كالم مجیدش فرموده:

عنکبوت( و اینگونه مثلها در كالم خداى /43« )نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون!

 ل عرش ، كرسى ، لوح و كتاب! تعالى بسیار است ، از قبی

مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند ، عالمى ملكوتى بنا بر این اساس ، 

تر از افق عالم ملك و محسوس دارد ، همان طور كه آسمان خواهد بود كه افقى عالى

  . تر و بلندتر از زمین ماستمحسوس ما با اجرامى كه در آن هست عالى

نزدیك شدن شیطانها به آسمان و استراق سمع و به دنبالش هدف شهابها و مراد از 

خواهند به عالم فرشتگان نزدیك شوند  و از اسرار قرار گرفتن، این است كه : شیطانها مى

ایشان را با نورى از ملكوت كه شیطانها تاب  و مالئكه هم خلقت و حوادث آینده سر درآورند

  . ازندستحمل آن را ندارند ، دور مى

ها كنند ، تا آن را با تلبیسو یا مراد این است كه : شیطانها خود را به حق نزدیك مى

و نیرنگهاى خود به صورت باطل جلوه دهند و یا باطل را با تلبیس و نیرنگ به صورت 

سازند ، تا كنند و حق صریح را هویدا مىهاى ایشان را پنبه مىحق درآورند و مالئكه رشته

  تلبیس آنها پى برده ، حق را حق ببینند  و باطل را باطل!همه به 

و این كه خداى سبحان داستان استراق سمع شیاطین و هدف شهاب قرار گرفتنشان 

اى را دنبال سوگند به مالئكه وحى و حافظان آن از مداخله شیطانها ذكر كرده ، تا اندازه

 و خدا داناتر است!  -كند گفتار ما را تایید مى

  186ص :    17میزان ج : ال
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 فصل بیست و سوم

 

 بحثی در سوگندهای قرآن

 
 

 :گفتارى پیرامون

  سوگند یاد كردن خداى تعالى در قرآن 
 

ِحیِم!» ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «بِسِم َّللاَّ

فَْرقاً ! فَاْلُمْلِقیَِت َو اْلُمْرسلَِت ُعْرفاً! فَاْلعَِصفَِت َعصفاً! َو النَِّشَراِت نَشراً ! فَاْلفَِرقَِت » 

 !«ِذْكراً!  ُعْذراً أَْو نُْذراً! إِنََّما تُوَعُدوَن لََوِقعٌ 

  «به نام خداى رحمان و رحیم!» 

  «قسم به رسوالنى كه از پى هم) بر خیر و سعادت خلق( فرستاده شدند!» 

 «شتابند!قسم به فرشتگانى كه به سرعت تندباد به انجام حكم حق مى» 

  «دهند!به آنان كه) وحى حق و شرع الهى را ( نیكو نشر مىقسم » 

 «كنند!و به آنانكه ) بین حق و باطل را( كامال جدا مى» 

 « كنند!و به آنانكه ذكر) خدا و كتاب الهى( را به انبیا وحى مى» 

  «تا عذر نیكان و بیم و تهدید كافران بدان شود!» 

و عقاب آخرت( به شما وعده دادند البته قسم به همه اینان كه آنچه) از ثواب » 

  مرسالت(/7تا 1« ) واقع خواهد شد!

گانه این است كه عالوه بر اینكه سوگند در یكى از لطائف فن بیان در این آیات شش

كند ، متضمن حجت بر مضمون جواب نیز هست و آن خبرى را كه در جواب است تاكید مى

ع شدنى است ، به این دلیل كه تدبیر ربوبى كه فهماند به چه دلیل جزاى موعود واقمى

سوگندها بدان اشاره دارد ، یعنى ارسال مرسالت و عاصفات ، نشر صحف ، فرق و 

جداسازى حق از باطل  و القاء مرسالت ذكر را بر پیامبر ، تدبیرى است كه جز با وجود 

روزى كه مكلفین تكلیف الهى تصور صحیح ندارد و تكلیف هم جز با حتمى بودن روز جزا، 

  . شودعاصى و مطیع به جزاى خود برسند تمام نمى

پس سوگندى كه خداى تعالى یاد كرده سوگند تدبیر او است ، تا هم وقوع جزاى 

موعود را تاكید كند و هم حجتى باشد بر وقوع آن جزا ، گویا فرموده: من به این حجت 

 خورم كه مدلولش واقع خواهد شد! سوگند مى

ده عزیز اگر در آیاتى كه خداى تعالى در آنها سوگند یاد كرده دقت بفرماید ، و خوانن
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خواهد دید كه خود آن سوگندها حجت و برهانى است كه بر حقانیت جواب قسم داللت 

 كند، نظیر سوگندى كه در مورد رزق خورده و فرموده:مى

 ذاریات(/23«)فو رب السماء و األرض انه لحق!» 

كه در عین اینكه سوگند خورده بر حقیت رزق ، دلیل آن را هم بیان كرده و آن این  

است كه خداى تعالى رب و مدبر آسمان و زمین است و مبدأ رزق مرزوقین هم همان تدبیر 

 الهى است . 

 فرماید:و سوگندى كه در مورد مستى كفار یاد كرده مى

 حجر(/72«)لعمرك انهم لفى سكرتهم یعمهون!» 

در عین سوگند بر گمراهى و كورى آنان دلیل آن را هم بیان كرده  و آن جان پیامبر 

است ، كه جانى طاهر و به عصمت خدایى مصون از هر نقص است  و معلوم است كه 

برد  و سوگندى كه در مخالف چنین پیامبرى معصوم ، در مستى و سرگردانى بسر مى

 فرماید:یاد كرده ، مى رستگارى نفوس الهى و خسران نفوس آلوده

 و الشمس و ضحیها ... و نفس و ما سویها!» 

 فالهمها فجورها و تقویها! 

 قد افلح من زكیها! 

 شمس(/10تا1«)و قد خاب من دسیها! 

فرماید : نظامى كه در كه در عین اینكه سوگند یاد كرده دلیلش را هم آورده ، مى 

هى شده به پیدایش نفسى كه فجور و تقوایش خورشید و ماه و شب و روز جریان دارد و منت

به او الهام شده ، خود دلیل است بر رستگارى كسى كه نفس را تزكیه كند و خسران كسى 

 كه آن را آلوده سازد . 

این چند آیه را به عنوان نمونه آوردیم ، سایر سوگندها هم كه در كالم خداى تعالى 

نها به روشنى این چند سوگند نیست  و نیازمند آمده همین حال را دارد ، هر چند كه همه آ

 فرماید:دقت نظر بیشترى است نظیر این سوگند كه مى

 تین(/2و1!«)و التین و الزیتون و طور سینین » 

 تدبر كند! كه خواننده باید در آن

  237ص :    20المیزان ج : 
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 فصل بیست و چهارم

 

 مفهوم روح در قرآن

 
 گفتارى در معنای:

 روح در قرآن  
 

وُح َو اْلَملَئَكةُ صفًّا  ال یَتَكلَُّموَن إاِل َمْن أَِذَن لَ »  ً یَْوَم یَقُوُم الرُّ ْحَمُن َو قَاَل صَوابا  «!هُ الرَّ

 

روزى كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم » 

دهد و او برخیزند و هیچ كس سخن نگوید جز آن كس كه خداى مهربانش اذن 

 نبأ ( /38« )سخن به صواب گوید!

 

مكرر آمده  و آن را  -كه متبادر از آن مبدأ حیات است  -در قرآن كریم كلمه روح 

منحصر در انسان و یا انسان و حیوان به تنهایى ندانسته ، بلكه در مورد غیر این دو طایفه 

 نیز اثبات كرده، مثال در آیه:

 مریم( و در آیه:/17!«)فارسلنا الیها روحنا » 

 شوری(/52«)و كذلك أوحینا الیك روحا من امرنا!» 

شود و در آیاتى دیگر در غیر مورد انسان و حیوان استعمال كرده پس معلوم مى

 روح یك مصداق در انسان دارد  و مصداقى دیگر در غیر انسان . 

 اى است كه در آیه:در قرآن چیزى كه صالحیت دارد معرف روح باشد نكته

 اسرا(/85!«)یسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى » 

بینیم آن را به طور مطلق و بدون هیچ قیدى آورده  و در معرفیش است ، كه مى

 فرموده : روح از امر خداست ، آنگاه امر خدا را در جاى دیگر معرفى كرده كه:

 انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون!» 

 یس(/82«)ء!ه ملكوت كل شىفسبحان الذى بید

و فرموده كه امر او همان كلمه و فرمان ایجاد است ، كه عبارت است از هستى اما 

نه از این جهت كه) هستى فالن چیز ( و مستند به فالن علل ظاهرى است ، بلكه از این 

 جهت كه منتسب به خداى تعالى است و قیامش به اوست . 

را به خاطر اینكه از غیر طرق عادى و  السالمیهو به این عنایت است كه مسیح عل

 بدون داشتن پدر به مریم داده شده كلمه او و روحى از او معرفى نموده ، فرموده:
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 نسا(/171!«)و كلمته القیها الى مریم و روح منه » 

 فرماید:و قریب به همین عنایت است آیه زیر كه مى

 «تراب ثم قال له كن فیكون!ان مثل عیسى عند هللا كمثل ادم خلقه من » 

 ال عمران(/59) 

  . چون در این آیه داستان عیسى را تشبیه كرده به داستان پیدایش آدم

و خداى تعالى هر چند این كلمه را در اغلب موارد كالمش با اضافه و قید ذكر كرده 

 ، مثال فرموده:

 ص( و یا فرمود:/72«)و نفخت فیه من روحى!» 

 سجده( و یا فرموده:/9«)ه!و نفخ فیه من روح» 

 مریم( و یا فرموده:/17«)فارسلنا الیها روحنا!» 

 نسا( و یا فرموده:/171«)و روح منه!» 

 بقره(/87« )و ایدناه بروح القدس!» 

آنها تعبیر كرده به روحم ، روح خود ، روحمان ، روحى از  و آیاتى دیگر) كه در

  او ، روح القدس و غیره.(

 موارد هم بدون قید ذكر كرده ، مثال فرموده:لیكن در بعضى از 

 قدر(/4!«)تنزل الملئكة و الروح فیها باذن ربهم من كل امر » 

آید روح موجودى مستقل و مخلوقى آسمانى و غیر مالئكه كه از ظاهر آن بر مى 

  . است

 فرماید:و نظیر این آیه به وجهى آیه زیر است كه مى

  معارج(/4«)فى یوم كان مقداره خمسین الف سنة!تعرج الملئكة و الروح الیه » 

از  -من روحى » شود از آن تعبیر كرده به:و اما روحى كه متعلق به انسان مى

را آورده كه « من»و در این تعبیر كلمه « از روح خودش! -من روحه » و یا:« روح خودم!

كرده  و از روحى « نفخ» بر مبدئیت داللت دارد  و نیز از تعلق آن به بدن انسان تعبیر به

مجادله( و یا تعبیر /22« )و ایدهم بروح منه!» كه مخصوص به مؤمنینش كرده به مثل آیه:

نموده و در آن حرف باء را بكار برده كه بر سببیت داللت دارد  و روح را تایید و تقویت 

و ایدناه بروح » خوانده  و از روحى كه خاص انبیائش كرده به مثل جمله:

بقره( تعبیر نموده ، روح را به كلمه قدس اضافه نموده كه به معناى نزاهت و /87)«القدس!

  . طهارت است  و این را هم تایید انبیاء خوانده

شود نسبتى كه روح مضاف و اگر آیه سوره قدر را ضمیمه این آیات كنیم معلوم مى

ه مفیض و سایه به در این آیات با روح مطلق در سوره قدر دارد، نسبتى است كه افاضه ب

 چیزى كه به اذن خدا صاحب سایه شده است دارد . 

و همچنین روحى كه متعلق به مالئكه است ، از افاضه روح به اذن خداست  و اگر 

در مورد روح ملك تعبیر به تایید و نفخ نفرموده  و در مورد انسان این دو تعبیر را آورده ، 

قل نزله روح » مریم(و یا فرموده:/17«)ا روحنا!فارسلنا الیه» در مورد مالئكه فرموده:
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شعرا( براى این بود كه /193«)نزل به الروح االمین!» نحل( و یا فرموده:/102«)القدس!

مالئكه با همه اختالفى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند ، روح محضند  و اگر 

گیرند ، نه است كه به خود مى آیند تمثلىاحیانا به صورت جسمى به چشم اشخاصى در مى

بینیم در داستان مریم همچنان كه مى اینكه به راستى جسم و سر و پایى داشته باشند ،

مریم( و ما در /17!«)فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا » فرماید:مى علیهاالسالم

 المیزان در ذیل همین آیه بحثى در باره تمثیل داریم . 

ان كه روح محض نیست بلكه موجودى است مركب از جسمى مرده  و به خالف انس

، پس در مورد او مناسب همان است كه تعبیر به نفخ) دمیدن( بكند، همچنان كه  روحى زنده

 در مورد آدم فرمود:

  ص(/72«)فاذا سویته و نفخت فیه من روحى...!» 

و همانطور كه اختالف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبیر مختلف شود  

و در مورد فرشته به نفخ تعبیر نیاورد ، همچنین اختالفى كه در اثر روح یعنى حیات هست 

كه از نظر شرافت مراتب مختلفى دارد ، باعث شده كه تعبیر از تعلق آن مختلف شود ، یكجا 

ى دیگر تعبیر به تایید نماید ، و روح را داراى مراتب مختلفى از نظر تعبیر به نفخ كند  و جا

 اختالف اثرش بداند . 

 فرماید:اش مىشود ، و در بارهآرى یك روح است كه در آدمیان نفخ مى

 ص(/72«)و نفخت فیه من روحى!» 

اش و روحى دیگر به نام روح تایید كننده است كه خاص مؤمن است و در باره  

 :فرموده

 مجادله(/22«)اولئك كتب فى قلوبهم االیمان و ایدهم بروح منه!» 

تر از تر و قوىكه از نظر شرافت در ماهیت و از نظر مرتبت و قوت اثرش شریف

روحى است كه در همه انسانهاى زنده است ، به شهادت اینكه در آیه زیر كه در معناى آیه 

 فرماید:سوره مجادله است مى

ا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات أو من كان میت» 

  انعام(/122«)لیس بخارج منها!

كنید كه در این آیه مؤمن را زنده به حیاتى داراى نور دانسته ، و كافر مالحظه مى

شود مؤمن روحى دارد كه داند ، پس معلوم مىرا با اینكه جان دارد مرده و فاقد آن نور مى

 فر آن را ندارد  و روح مؤمن اثرى دارد كه در روح كافر نیست . كا

اى شود روح مراتب مختلفى دارد ، یك مرحله از روح آن مرحلهاز اینجا معلوم مى

دهد  و آیات است كه در گیاهان سبز هست  و اثرش این است كه گیاه و درخت را رشد مى

  . گویدكردیم در باره این روح سخن مى داله بر اینكه زمین مرده بود  و ما آن را زنده

شوند ، و اى دیگر از روح آن روحى است كه به وسیله آن انبیا تایید مىمرحله

دهد  و سیاق آیات داللت دارد بر بقره( از آن خبر مى/87«)و ایدناه بروح القدس!» جمله:

  تر از روح انسان دارد .اى عالىتر است و مرتبهاینكه این روح شریف
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 و اما آیه:

 غافر(و آیه:/15« )یلقى الروح من أمره على من یشاء من عباده لینذر یوم التالق!» 

 شوری(/52«)و كذلك اوحینا الیك روحا من امرنا!» 

  و خدا داناتر است! -تواند با روح ایمان تطبیق شود  و هم با روح القدس هم مى 

از این آیات كریمه در المیزان، این را هم یادآورى كنیم كه ما در تفسیر هر یك 

 د.خورمطالبى در باره روح گذراندیم كه به درد اینجا مى

  280ص :    20المیزان ج : 
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 فصل بیست و پنجم
 

 

 بحثی در شفا و رحمت بودن قرآن

 

 

 

 مفهوم  شفا و رحمت بودن قرآن

 

ْلُمْؤِمنِیَن  َو ال »  ُل ِمَن اْلقُْرَءاِن َما ُهَو ِشفَاٌء َو َرْحَمةٌ ل ِ یَِزیُد الظِلِمیَن إاِل َو نُنز ِ

 «!َخساراً 

و ما آنچه از قرآن فرستیم شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ایمان است ، لیكن » 

 اسری( /82« )كافران را به جز زیان چیزى نخواهد افزود!

 

فا نامیده با در نظر داشتن اینكه شفا باید حتما مسبوق به مرضى باشد اگر قرآن را ش

كند كه دلهاى بشر احوال و كیفیاتى دارد كه اگر قرآن را با آن احوال مقایسه ، خود افاده مى

كنیم خواهیم دید كه همان نسبتى را دارد كه یك داروى معالج با مرض دارد ، این معنا از 

  شود.انسته نیز استفاده مىاینكه دین حق را فطرى د

اى بود كه در صورت زیرا همانطور كه آدمى از اولین روز پیدایشش داراى بنیه

نبودن موانع و قبل از آنكه احوالى منافى و آثارى مغایر پیدا شود آن بنیه او را به صورت 

و با دو پا و  آمدندآورد  و همه افراد انسان به همین حالت به دنیا مىدو پا و مستقیم در مى

شدند ، همچنین از نظر خلقت اصلى داراى عقائد استقامت قامت در پى اطوار زندگى مى

هاى اى است در باره مبدأ و معاد و فروع آن دو ، چه از اصول معارف و چه از پایهحقه

اخالق فاضله و مناسب با آن عقاید كه در نتیجه داشتن آن فطرت و غریزه اعمال و احوالى 

 زند كه با آن ملكات مناسب است . و سر مىاز ا

كامال روشن گردد كه انسان همانطور كه سالمتى و ناسالمتى جسمى  این را گفتیم تا

دارد یك سالمتى و ناسالمتى روحى هم دارد  و همانطور كه اختالل در نظام جسمى او 

و باعث شود كه دچار مرضهائى جسمى گردد همچنین اختالل در نظام روح اباعث مى

شود به مرضهاى روحى مبتال شود  و همانطور كه براى مرضهاى جسمیش دوائى است مى

  براى مرضهاى روحیش نیز دوائى است.

كند كه در همچنانكه خداى سبحان در میان مؤمنین گروهى را چنین معرفى مى

باشند  و دلهاشان مرض دارند  و این مرض غیر از كفر و نفاق است كه صریح مى
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 فرماید:مى

لئن لم ینته المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض و المرجفون فى المدینة لنغرینك » 

 فرماید:احزاب(و نیز مى/60« )بهم!

 !«و لیقول الذین فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد هللا بهذا مثال » 

 بقره(/26) 

قلب و استقامت و اینكه قرآن كریم آن را مرض خوانده قطعا چیزى است كه ثبات 

سازد ، از قبیل شك و ریب كه هم آدمى را در باطن دچار اضطراب و نفس را مختل مى

ترین سازد  و هم با ایمان) البته با نازلتزلزل نموده به سوى باطل و پیروى هوى متمایل مى

قص درجه ایمان،( منافات نداشته عموم مردم با ایمان نیز دچار آن هستند  و خود یكى از نوا

 شود ، و خداى تعالى در این باره فرموده:و نسبت به مراتب عالیه ایمان شرك شمرده مى

 یوسف(و نیز فرموده :/106« )و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون!» 

فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فى انفسهم حرجا » 

 نسا(/65!« )مما قضیت و یسلموا تسلیما 

هاى قاطع و براهین ساطع خود ، انواع شك و تردیدها و و قرآن كریم با حجت

شود از بین برده با مواعظ شافى خود و شبهاتى را كه در راه عقاید حق و معارف حقیقى مى

انگیز و مثلهاى دلنشین و وعده و وعید و انذار و تبشیرش و داستانهاى آموزنده و عبرت

سازد ، كن مىا تمامى آفات و عاهات دلها مبارزه نموده همه را ریشهاحكام و شرایعش ، ب

 بدین جهت خداوند قرآن را شفاى دل مؤمنین نامیده است . 

با در نظر داشتن اینكه رحمت  -و اما اینكه آن را رحمت براى مؤمنین خوانده 

دلیلش این  -شود اى است كه به وسیله آن كمبودها جبران گشته حوائج برآورده مىافاضه

سازد  و تاریكیهاى جهل و كورى و است كه قرآن دل آدمى را به نور علم و یقین روشن مى

نماید  و آن را به زیور ملكات فاضله و حالت شریفه آراسته اینگونه شك را از آن دور مى

  . سازدهاى زشت و صفات نكوهیده مىزیورها را جایگزین پلیدیها و صورت

كه اول صفحه دل را از انواع مرضها و  آن جهت شفا است قرآن كریم ازپس 

از آن جهت و   سازدكند  و زمینه را براى جاى دادن فضائل آماده مىانحرافات پاك مى

پس از آن  گرداند ،رحمت است كه صحت و استقامت اصلى و فطرى آن را به وى باز مى

پاك نموده و آماده پذیرشش جهت شفا است كه محل دل را از موانعى كه ضد سعادت است 

سازد  و از آن جهت رحمت است كه هیات سعادت به دل مؤمن داده ، نعمت استقامت و مى

  . كندیقین را در آن جایگزین مى

پس قرآن كریم ، هم شفا است براى دلها و هم رحمت ، همچنان كه هدایت و رحمت 

ادیم كه نكته متفرع شدن براى نفوس در معرض ضاللت است ، این را بدانجهت تذكر د

اسری(روشن شود ، پس /82« )ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین!» رحمت بر شفا در جمله:

و مغفرة و » اعراف( و جمله:/52« )هدى و رحمة لقوم یؤمنون!» این جمله نظیر آیه:

 نسا( است . /96«)رحمة!
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كنیم كه و بنا بر آنچه گذشت معناى آیه این است كه ما چیزى بر تو نازل مى

گرداند ، مرضهاى قلبها را از بین برده و حالت صحت و استقامت اصلیش را به آن باز مى

  . سازدپس آن را از نعمت سعادت و كرامت برخوردار مى

 اسری(/82!«)و ال یزید الظالمین اال خسارا » 

در كند كه مراد از این جمله ، بیان اثرى است كه قرآن سیاق آیات داللت بر این مى

غیر مؤمنین دارد و آن عكس آن اثر نیكى است كه در مؤمنین دارد ، پس مراد از ظالمین 

قهرا غیر مؤمنین یعنى كفار خواهند بود البته بنا به گفته بعضى از مفسرین كفار غیر 

 مشركین . 

و اگر حكم مزید خسران را معلق به وصف ظلم كرد براى این بود كه به علت حكم 

باشد و بفهماند كه قرآن در ایشان جز زیاد شدن خسران اثرى ندارد ، به هم اشاره كرده 

  . خاطر اینكه با ارتكاب كفر به خود ستم كردند

كلمه : خسار به معناى ضرر دادن از اصل سرمایه است ، كفار مانند همه افراد یك 

هر دل ساده و سالمى به آن ملهم است ،  كه سرمایه اصلى داشتند و آن دین فطریشان بود

ولى ایشان به خاطر كفرى كه به خدا و آیات او ورزیدند از این سرمایه اصلى كاستند و 

چون به قرآن كفر ورزیده و بدون منطق و دلیل بلكه به ستم از آن اعراض نمودند ، همین 

كند ، البته این فه مىقرآن خسران ایشان را دو چندان نموده و نقصى روى نقص قبلیشان اضا

در صورتى است كه از آن فطرت اصلى چیزى در دلهایشان مانده باشد  و گرنه هیچ اثرى 

كند در آنها نخواهد داشت  و لذا به جاى اینكه بفرماید: در ستمگران خسران را زیادتر مى

فرمود: در ظالمان اثرى جز خسران ندارد! یعنى در آن كس كه از فطرت اصلیش چیزى 

نمانده هیچ اثر ندارد و در آن كسانى كه هنوز از موهبت فطرتشان مختصرى مانده این اثر 

 كند . را دارد كه كمترش مى

قرآن بر شود كه حاصل معناى آیه این است كه از اینجا است كه به خوبى روشن مى

افزاید و سعادتى بر سعادت و استقامتى بر استقامتشان صحت و استقامت مؤمنین مى

كند  و اگر در كافران هم چیزى زیاد كند آن چیز عبارت از نقص و خسران ضافه مىا

 خواهد بود!

  252ص :    13المیزان ج : 
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 فصل بیست و ششم

 

 مفهوم صراط در قرآن

 
 

 

 بحثی درموضوع:

 صراط   
 

 !«اْهِدنَا الصَرط اْلُمستَِقیمَ » 

 !«ِصَرط الَِّذیَن أَْنعَْمت َعلَْیِهْم َغیِر اْلَمْغضوِب َعلَْیِهْم َو ال الضال ِینَ  »

  !«ما را بسوى صراط مستقیم هدایت فرما» 

و نه  كه برایشان غضب كردى نه آنان كه برایشان انعام فرمودى صراط آنان» 

  /فاتحه( 7و  6!« )گمراهان

 

نزدیك بهمند، اما از نظر عرف و ، در لغت به معناى طریق و سبیل صراط

وصف استقامت توصیف كرده ه تعالى صراط را ب اصطالح قرآن كریم، باید بدانیم كه خداي

 آنان انعام فرموده پیمایند كه خدا بربیان كرده كه این صراط مستقیم را كسانى مى و آنگاه

  است.

كار، قرار صراطى كه چنین وصفى و چنین شانى دارد، مورد درخواست عبادت 

عبارت دیگر، بنده عبادت كار از خدایش ه گرفته و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده،  ب

  !كند كه عبادت خالصش در چنین صراطى قرار گیرددرخواست مى

  :چند مقدمه استه توضیح و تفسیر آیه مورد بحث محتاج ب

 

بلكه براى  كه خداى سبحان در كالم مجیدش براى نوع بشر و این :مقدمه اول

كنند و تمامى مخلوقات خود راهى معرفى كرده، كه از آن راه بسوى پروردگارشان سیر مى

هان اى  -یا ایها االنسان، انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه  »در خصوص انسان فرموده:

چه كفر باشد و چه  -كنى و این تالش تو آدمى، بدرستى كه تو بسوى پروردگارت تالش مى

 انشقاق(/6) !«شود دیدار او منتهى ميه باالخره ب -ایمان 
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بازگشت بسوى او   - و الیه المصیر »و در باره عموم موجودات فرموده:

آگاه باش كه همه امور  -اال الى هللا تصیر االمور  » و نیز فرموده:  مائده(/18!«)است

كه  بر اینوضوح داللت دارند ه و آیاتى دیگر كه ب شوری(/53!«)گرددبسوى او برمى

 !شود تمامى موجودات راهى براى خود دارند و همه راههاشان بسوى او منتهى مي

 

آید كه سبیل نامبرده یكى نیست و همه تعالى بر مى كه از كالم خداي این :مقدمه دوم

سبیلها و راهها یك جور و داراى یك صفت نیستند، بلكه همه آنها از یك نظر به دو قسم تقسیم 

ا لم اعهد الیكم یا بنى آدم ان ال تعبدوا  »آن این آیه شریفه است كه فرموده:شوند و  مي

اى بنى آدم آیا با تو عهد  -الشیطان انه لكم عدو مبین؟ و أن اعبدونى هذا صراط مستقیم

كه مرا بپرستى كه این  نكردم كه شیطانرا نپرستى كه او تو را دشمنى آشكار است؟ و این

 یس(/61و60) !«است صراط مستقیم

كه این معنا  شود در مقابل صراط مستقیم راه دیگرى هست، همچنان پس معلوم مي

فانى قریب، اجیب دعوة الداع اذا دعان، فلیستجیبوا لى و لیؤمنوا بى لعلهم  »از آیه:

كه واقعا مرا بخواند مستجاب  خود را در صورتي من نزدیكم و دعاى خواننده  - یرشدون

 بقره(/186!« )اجابت كنند و بمن ایمان آورند، باشد كه رشد یابندكنم پس باید مرا مى

خوانند و غیر خدا را اجابت نموده،  فهماند بعضى غیر خدا را ميشود، چون مى استفاده مي

  .آورندغیر او ایمان مىه ب

ادعونى استجب لكم، ان الذین یستكبرون عن عبادتي سیدخلون  »همچنین از آیه: 

كنند، كه از عبادت من سرپیچى مى را بخوانید تا اجابت كنم، كسانيم - جهنم داخرین

ترین فهماند راه او نزدیكغافر( كه مى/60) !«آیندبزودى با خوارى و ذلت بجهنم در مى

و دعاى او، آنگاه در مقابل، راه غیر خدا را دور  راه است و آن راه عبارتست از عبادت

اى دور صدا را از نقطه آنان –ن من مكان بعید اولئك ینادو »:همعرفى كرده و فرمود

كه ایمان به خدا ندارند و  رساند غایت و هدف نهائى كسانيكه مى فصلت(/44«)،زنندمى

  ! پیمایند، غایتى است دورمسیر و سبیل ایمان را نمى

یكى دور، یكى نزدیك، راه نزدیك  :تا اینجا روشن شد كه راه بسوى خدا دو تا است

سوره انشقاق راه  6حكم آیه ه راه مؤمنین، راه دور راه غیر ایشان است، هر دو راه هم ب

  !خدا است

 

 دو قسم دور و نزدیكه كه عالوه بر تقسیم قبلى، كه راه خدا را ب این :مقدمه سوم

هى دیگر را بسوى پستى كرد، تقسیم دیگرى است كه یك راه را بسوى بلندى و راتقسیم مى

ان الذین كذبوا بایاتنا و استكبروا عنها ال تفتح لهم  »فرماید:داند، یك جا مى منتهى مي

كه آیات ما را تكذیب كرده و از پذیرفتن آن استكبار ورزیدند،  كساني –ابواب السماء 

 كه چنین شود آنهائي معلوم مي اعراف(/40!«)شود دربهاى آسمان برویشان باز نمي

 رفت  شود، چون اگر هیچكس بسوى آسمان باال نمي نیستند، دربهاى آسمان برویشان باز مي
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  !كوبید، براى درب معنائى نبودهاى آسمان را نمىو درب

كه غضب  كسي –و من یحلل علیه غضبى فقد هوى  »:فرمایددر جائى دیگر مى

  طه(/81!«)كندمن بر او احاطه كند، او بسوى پستى سقوط مى

 –و من یتبدل الكفر باالیمان، فقد ضل سواء السبیل  »فرماید:در جائى دیگر مى و

رساند دسته بقره(كه مى/108) «است!كه ایمان را با كفر عوض كند، راه را گم كرده  كسي

سومى هستند كه نه راهشان بسوى باال است و نه بسوى سقوط، بلكه اصال راه را گم كرده 

اند، آنها كه راهشان بسوى باال است، كسانى هستند كه ایمان به آیات خدا دچار حیرت شده

 و شود تهى ميكنند، بعضى دیگر راهشان بسوى پستى مندارند و از عبادت او استكبار نمى

ایشان غضب شده،  بعضى دیگر اصال راه را از دست داده و گمراه ه آنها كسانى هستند كه ب

 .اند «ضالین » اند، آنانشده

 «،الذین انعمت علیهم »: این سه طائفه اشاره كنده اى بسا كه آیه مورد بحث ب

 !ندطائفه سوم باش «ضالین» و   طائفه دوم «،مغضوب علیهم » طائفه اول،

مغضوب  »پر واضح است كه صراط مستقیم آن دو طریق دیگر، یعنى طریق 

نیست، پس قهرا همان طائفه اول، یعنى مؤمنین خواهد بود كه  «ضالین » و طریق «علیهم

  !ورزنداز آیات خدا استكبار نمى

   

یرفع هللا الذین آمنوا منكم و الذین أوتوا العلم  »كه از آیه: این :مقدمه چهارم

اند، كند و كسانى را كه علم داده شدهاند بلند مىخداوند كسانى را كه ایمان آورده -درجات 

هائى دارد، و آید كه همین طریق اول نیز تقسیمبر مى مجادله(/11!«)بردبه درجاتى باال مى

براه اول یعنى سبیل مؤمنین افتاده، چنان نیست كه كه با ایمان بخدا  یك طریق نیست و كسي

دیگر ظرفیت تكاملش پر شده باشد، بلكه هنوز براى تكامل ظرفیت دارد، كه اگر آن بقیه را 

 شود.  هم بدست آورد آنوقت از اصحاب صراط مستقیم مي

كه عكسش نیز  باید دانست كه هر ضاللتى شرك است، همچنان اوالكه  این توضیح

و من یتبدل الكفر باالیمان فقد  :»شهادت آیهه است، یعنى هر شركى ضاللت است، بچنین 

 !«كه كفر را با ایمان عوض كند راه میانه را گم كرده است و كسي -ضل سواء السبیل 

ان ال تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونى هذا صراط  »بقره( و آیه:/108)

را نپرستید كه دشمن آشكار شما است،  و شیطان  -كثیرا  مستقیم و لقد اضل منكم جبال

بلكه مرا بپرستید، كه این است صراط مستقیم، در حالیكه او جمع كثیرى از شما را گمراه 

 كه آیه اولى كفر را ضاللت و دومى ضاللت را كفر و شرك مي  یس(/62تا60...!«)كرده

كند كه بعد از همه شیطان حكایت مى داند، از داند و قرآن شرك را ظلم و ظلم را شرك مي

انى كفرت بما اشركتمون من قبل ان  »گوید: هایش، در قیامت مياضاللهایش و خیانت

ساختید، كفر  كردید و مرا شریك جرم ميانچه شما مىه من ب -الظالمین لهم عذاب الیم 

و در این   م(ابراهی/22!«)كه ستمگران عذابى دردناك دارند ورزم و بیزارم، براى اینمى

الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم  »كالم خود شرك را ظلم دانسته و در آیه:
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كه ایمان آورده و ایمان خود را آمیخته با ظلم نكردند ایشان  كساني –االمن و هم مهتدون 

رده است، ظلم را شرك و نقطه مقابل ایمان شم انعام(/82!«)اندامنیت دارند و راه را یافته

چون اهتداء و ایمنى از ضاللت و یا عذاب را كه اثر ضاللت است مترتب برداشتن صفت 

 ایمان و زایل گشتن صفت ظلم كرده است. 

كه ضاللت و شرك و ظلم در خارج یك مصداق دارند و آنجا هم كه  كوتاه سخن آن

شود، مى ایم: هر یك از این سه معرف دیگرى است و یا بوسیله دیگرى معرفىگفته

چون پر واضح است كه مفهوم ضاللت غیر ظلم و  ! منظورمان مصداق است، نه مفهوم

 .شرك و از ظلم غیر از آن دوى دیگر و از شرك هم باز غیر آن دو تاى دیگر است

صراط مستقیم كه صراط غیر گمراهان  :حال كه این معنى را دانستى معلوم شد كه

كه ضاللتى در آن  ظلم در آن راه ندارد، همچنان است، صراطى است كه بهیچ وجه شرك و

یابد، نه ضاللت در باطن و قلب، از قبیل كفر و خاطرات ناشایست، كه خدا از آن راه نمى

راضى نیست و نه در ظاهر اعضاء و اركان بدن، چون معصیت و یا قصور در اطاعت، 

توحید علمى و عملى است و شود،  این همانا حق یك از اینها در آن صراط یافت نمى كه هیچ

بعد از  » توحید هم همین دو مرحله را دارد، دیگر شق سومى برایش نیست و بفرموده قرآن

 یونس(/32«)تواند باشد؟حق غیر از ضاللت چه مى

سوره انعام كه چند سطر قبل گذشت، نیز بر همین معنا منطبق است، كه در  82آیه

كه گفتیم  البته این .دهداهتداء تام و تمام وعده مىه آن امنیت در طریق را اثبات نموده، ب

 )گویند اسم فاعل حقیقت در آینده استدهد، بر اساس آن نظریه ادبى است كه مى وعده مي

 !این یك صفت بود از صفات صراط مستقیم !(دقت بفرمائید

كه اصحاب صراط مستقیم در صورت عبودیت خدا، داراى ثبات  این :مقدمه پنجم

ام معنا هستند، هم در فعل و هم در قول، هم در ظاهر و هم در باطن، ممكن نیست كه قدم بتم

كنند، نام بردگان بر غیر این صفت دیده شوند، در همه احوال خدا و رسول را اطاعت مى

و من یطع هللا و الرسول فاولئك مع الذین انعم هللا :» چنانچه نخست در باره آنها فرمود

كه خدا  كسي  -علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا 

و رسول را اطاعت كند، چنین كسانى با آنان هستند كه خدا بر ایشان انعام كرده، از انبیاء 

و سپس این ایمان  نسا(/69!«)قائى هستندو صدیقین و شهدا و صالحان، كه اینان نیكو رف

فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم، ثم  »و اطاعت را چنین توصیف كرده:

ال یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما و لو انا كتبنا علیهم: ان اقتلوا 

فعلوا ما یوعظون به لكان  انفسكم او اخرجوا من دیاركم ما فعلوه اال قلیل منهم و لو انهم

آورند، مگر وقتى كه نه به پروردگارت سوگند، ایمان واقعى نمى  -خیرا لهم و اشد تثبیتا 

دهد بهر چه تو حكم كنى تو را حاكم بر خود بدانند و در اختالفاتى كه میانه خودشان رخ مى

ه اگر ما واجب راضى باشند و احساس ناراحتى نكنند و صرفا تسلیم بوده باشند، بحدى ك

كنیم كه خود را بكشید یا از شهر و دیارتان بیرون شوید، بیرون شوند، ولى جز عده كمى 

از ایشان اینطور نیستند و حال آنكه اگر اینطور باشند و به اندرزها عمل كنند، براى 
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تازه مؤمنینى را كه چنین   نسا(/66و65!«)خودشان بهتر و در استواریشان مؤثرتر است

تر از اصحاب صراط مستقیم دانسته، وصف آنان را با آنهمه فضیلت دمى دارند، پائینثبات ق

سوره  68كه برایشان قائل شد، مادون صف اصحاب صراط مستقیم دانسته، چون در آیه 

یعنى  «كرده، این مؤمنین با كسانى محشور و رفیقند كه خدا بر آنان انعام »نساء فرموده:

و  «با آنان رفیقند، »و نیز فرموده: «از ایشانند،» موده: و نفر ،اصحاب صراط مستقیم

الذین انعم  » شود اصحاب صراط مستقیم، یعنىپس معلوم مى «یكى از ایشانند، :»نفرموده

  !تر از مؤمنین دارندمقامى عالى !«هللا علیهم 

كه مؤمنین را در زمره اصحاب صراط مستقیم  در این ،سوره نساء 68نظیر آیه 

و الذین آمنوا باهلل و رسله اولئك هم  »شمارد، آیه:تر از ایشان مىه، بلكه پائینندانست

باشد، چون در این مى حدید(/19...!«)الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم

كه جزو آنان نیستند، بعنوان پاداش،  صدیقین و شهداء كرده، با اینه آیه مؤمنین را ملحق ب

كه به خدا و رسوالن وى ایمان  و كساني » ایشان داده و فرموده:ه را ب اجر و نور آنان

شوند، و نور و اند، در حقیقت آنها هم نزد پروردگارشان صدیق و شهید محسوب مىآورده

 !«اجر ایشان را دارند

اصحاب صراط مستقیم، قدر و منزلت و درجه بلندترى از درجه شود پس معلوم مى

تى مؤمنینى كه دلها و اعمالشان از ضاللت و شرك و ظلم بكلى مؤمنین خالص دارند، ح

  .خالص است

كه  مؤمنین با این :كه اینه آورد بپس تدبر و دقت در این آیات براى آدمى یقین مى

چنین فضائلى را دارا هستند، مع ذلك در فضیلت كامل نیستند و هنوز ظرفیت آنرا دارند كه 

برسانند، و با پر كردن بقیه ظرفیت خود، همنشین با آنان  !«الذین انعم هللا علیهم »خود را به

بعید نیست كه این بقیه، نوعى علم و ایمان خاصى بخدا باشد، و  درجه آنان برسنده شوند و ب

هائى را كه خداوند آن -یرفع هللا الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات  :»چون در آیه

درجاتى باال ه كه علم به ایشان داده شده، ب اند و آنانا ایمان آوردهاز شم

»  شود: برترىدارندگان علم را از مؤمنین باالتر دانسته، معلوم مى مجادله(/11!«)بردمى

از مؤمنین، بداشتن همان علمى است كه خدا به آنان داده، نه علمى  !«الذین انعم هللا علیهم

 !«انعم هللا علیهم »ب كنند، پس اصحاب صراط مستقیم كهكه خود از مسیر عادى كس

قدر و منزلت  (یعنى نعمت علمى مخصوص ) ایشان دادهه بخاطر داشتن نعمتى كه خدا ب

باالترى دارند و حتى از دارندگان نعمت ایمان كامل نیز باالترند، این هم یك صفت و امتیاز 

 !در اصحاب صراط مستقیم

 

تعالى در كالم مجیدش مكرر نام صراط و سبیل را برده  كه خداي این :مقدمه ششم

هاى خود خوانده، با این تفاوت كه بجز یك صراط مستقیم بخود و آنها را صراط و سبیل

شود: میان خدا و بندگان هاى چندى را بخود نسبت داده، پس معلوم مىنسبت نداده، ولى سبیل

و الذین جاهدوا  »در باره سبیل فرموده:چند سبیل و یك صراط مستقیم بر قرار است، مثال 
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هاى خود هدایتشان وكسانى كه در راه ما جهاد كنند، ما بسوى سبیل -فینا لنهدینهم سبلنا 

را یكى  هر جا صحبت از صراط مستقیم به میان آمده، آن ولى عنکبوت(/69!« )كنیممى

 .دانسته است

به بعضى از بندگان  از طرف دیگر جز در آیه مورد بحث كه صراط مستقیم را

كسى از خالیق نسبت نداده، بخالف سبیل، ه نسبت داده، در هیچ مورد صراط مستقیم را ب

خدا  رسوله چند طائفه از خلقش نسبت داده، یكجا آنرا به كه آنرا در چند جا ب

  -قل هذه سبیلى، ادعوا الى هللا على بصیرة  »:نسبت داده و فرموده وسلّموآلهعلیههللاصلى

 !«بگو این سبیل من است، كه مردم را با بصیرت بسوى خدا دعوت كنم

  -سبیل من اناب الى  » و فرموده: كاران نسبت دادهرا به توبه یوسف(جاى دیگر آن/108)

را به  آن 115لقمان( و در سوره نساء آیه /15) !«درگاه من رجوع كنده كس كه ب آن راه

  !«سبیل المؤمنین »مؤمنین نسبت داده و فرموده:

، چون سبیل متعدد سبیل غیر از صراط مستقیم استشود كه  جا معلوم مي از این

شود، بخالف صراط مستقیم، كه  اختالف احوال رهروان راه عبادت مختلف ميه است و ب

 شود، همچنان یكى است، كه در مثل بزرگراهى است كه همه راههاى فرعى بدان منتهى مي

قد جاء كم من هللا نور و كتاب مبین، یهدى به هللا من اتبع رضوانه، سبل السالم و  »كه آیه:

از ناحیه خدا بسوى  -یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم 

شما نورى و كتابى روشن آمد، كه خدا بوسیله آن هر كس كه در پى خوشنودى او باشد به 

كند و ها بسوى نور بیرون مىائى نموده و باذن خود از ظلمتنمهاى سالمت راهسبیل

ن اشاره دارد، چون ه آب مائده(/16و15!«)فرمایدبسوى صراط مستقیمشان هدایت مى

سبیل را متعدد و بسیار قلمداد نموده، صراط را واحد دانسته است، حال یا این است كه 

هاى ها همانطور كه گفتیم راهن سبیلكه آ ها است و یا این استصراط مستقیم همه آن سبیل

 آیند. یكدیگر بصورت صراط مستقیم و شاه راه در مىه فرعى است، كه بعد از اتصالشان ب

 

  -و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون  »كه از آیه شریفه: این :مقدمه هفتم

آید كه یك برمى یوسف(/106!«)آورند، مگر توأم با شركبیشترشان بخدا ایمان نمى

 ،(هاكه عبارت است از یكى از سبیل ) با ایمان ،(كه همان ضاللت باشد ) مرحله از شرك

 شود، این خود فرق دیگرى میان سبیل و صراط است، كه سبیل با شرك جمع مي جمع مي

كه در آیات مورد بحث  شود، همچنان شود، ولى صراط مستقیم با ضاللت و شرك جمع نمي

  !«و ال الضالین »ى صراط مستقیم فرمود:هم در معرف

ها با مقدارى نقص هر یك از سبیل :دهد كه دقت در آیات نامبرده در باال بدست مي

كه نه نقص در آن راه دارد و  ،شود، بخالف صراط مستقیم و یا حد اقل با امتیازى جمع مي

صراط مستقیم است،  مستقیم زید از صراط مستقیم عمرو امتیاز دارد، بلكه هر دو نه صراط

ها، كه هر یك مصداقى از صراط مستقیم است و لكن با امتیازى كه بواسطه آن بخالف سبیل

گردد، اما صراط مستقیمى كه در ضمن این شود و غیر او مى هاى دیگر ممتاز مياز سبیل
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است، عین صراط مستقیمى است كه در ضمن سبیل دیگر است،  خالصه صراط مستقیم با 

  !ها متحد استاز سبیلهر یك 

و ان اعبدونى هذا  »كه از بعضى آیات نامبرده و غیر نامبرده از قبیل آیه: همچنان

قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقیم، دینا قیما ملة »  و آیه یس(/61!«)صراط مستقیم

بگو بدرستى پروردگار من، مرا بسوى صراط مستقیم كه دینى است قیم و  -ابراهیم حنیفا 

  .شود نیز این معنا استفاده مي انعام(/161!«)ملت حنیف ابراهیم، هدایت فرموده

كه این دو عنوان بین  چون هم عبادت را صراط مستقیم خوانده و هم دین را، با این

هاى خدا، صراط مستقیم نسبت به سبیل مثلتوان گفت  ها مشترك هستند، پس ميهمه سبیل

همانطور كه بدن یك انسان در زندگیش اطوار مختلفى دارد و  مثل روح است نسبت به بدن،

حال  در هر یك از آن احوال و اطوار غیر آن انسان در طور دیگر است، مثال انسان در

ردگى و فرتوتى جنین غیر همان انسان در حال طفولیت و بلوغ  و جوانى و كهولت و سالخو

است، ولى در عین حال روح او همان روح است و در همه آن اطوار یكى است و با بدن او 

  .همه جا متحد است

احوالى مبتال شود، كه بر خالف میل او باشد و روح او ه و نیز بدن او ممكن است ب

كه صرفنظر از بدنش آن احوال را نخواهد و اقتضاى آنرا نداشته باشد، بخالف روح 

 »:گیرد، چون او مفطور بفطرت خدا است، كه بحكمهیچوقت معرض این اطوار قرار نمى

كه روح و بدن از این  شود و با اینفطریاتش دگرگون نمى روم(/30!«)ال تبدیل لخلق هللا

 دو جهت با هم فرق دارند، در عین حال روح آن انسان نامبرده همان بدن او است و انساني

 وع روح و بدن است. كه فرض كردیم مجم

ها كه هر یك از سبیل همان صراط مستقیم است، جز اینه همچنین سبیل بسوى خدا ب

وسلّم و وآلهعلیههللاخدا صلى مثال سبیل مؤمنین و سبیل منیبین و سبیل پیروى كنندگان رسول

 گردد، ولى صراطشود كه یا از داخل و یا خارج دچار آفتى مى هر سبیل دیگر، گاه مي

 :شود، چه، مالحظه فرمودید كه مستقیم همانطور كه گفتیم هرگز دچار این دو آفت نمي

كه گاهى با ضاللت  شود همچنان ها است، گاهى با شرك هم جمع ميایمان كه یكى از سبیل

گردد، پس معلوم شود، اما هیچ یك از شرك و ضاللت با صراط مستقیم جمع نمى جمع مي

اى بسیارى است، بعضى از آنها خالص، بعضى دیگر آمیخته با هشد كه براى سبیل مرتبه

تر، بعضى دیگر دورتر است، اما هر چه هست شرك و ضاللت است، بعضى راهى كوتاه

  .معنائى دیگر همان صراط مستقیم است، كه بیانش گذشته رود و ببسوى صراط مستقیم مى

 كه بسوى او منتهى ميخداى سبحان همین معنا یعنى اختالف سبیل و راههائى را 

ها از صراط مستقیم و مصداق آنند، در یك مثلى كه براى حق و كه همه آن سبیل شود و این

انزل من السماء ماء، فسالت اودیة بقدرها، فاحتمل السیل  »باطل زده بیان كرده و فرموده:

لك یضرب هللا زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فى النار، ابتغاء حلیة، أو متاع زبد مثله، كذ

الحق و الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و أما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض، كذلك یضرب 

گیرها هر یك بقدر ظرفیت خود جارى شدند، فرستد سیلخدا آبى از آسمان مى - هللا االمثال
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ا دمید تا زیورى ی پس سیل كفى بلند با خود آورد از آنچه هم كه شما در آتش بر آن مي

زند كه چنین حق و باطل را مثل مى خدا این ،اثاثى بسازید نیز كفى مانند كف سیل هست

رود و اما آنچه بحال مردم نافع است در زمین كف بى فائده بعد از خشك شدن از بین مى

 رعد(/17) !«زندماند خدا مثلها را اینچنین مى باقى مي

ها را در گرفتن دلها و فهمفرمائید در این مثل ظرفیت كه مالحظه مى بطوري

كه آن معارف همه و همه مانند باران  معارف و كماالت، مختلف دانسته است، در عین این

اشكال مختلف از ه یك رزقى است آسمانى، در آن مثل یك آب بود، ولى به متكى و منتهى ب

اما در نظر كمى و زیادى سیل در آمد، در معارف نیز یك چیز است، عنایتى است آسمانى، 

 !آیداى خاص در مىشكلى و اندازهه هر دلى ب

باالخره این نیز  ه،(سوره رعد آمد فوق در در ذیل آیهدر المیزان تمامى این بحث ) 

 ست . ا یكى از تفاوتهاى صراط مستقیم با سبل است و یا بگو: یكى از خصوصیات آن

راهى است  صراط مستقیممعلوم شد كه  حال كه این هفت مقدمه روشن گردید،

ست و هر ا اى از آنبسوى خدا، كه هر راه دیگرى كه خالیق بسوى خدا دارند، شعبه

ه ب .اى از صراط مستقیم را دارا استكند، بهرهطریقى كه آدمى را بسوى خدا رهنمائى مى

ن مقدار آدمى را بسوى خدا و حق ه آاى كه فرض شود، باین معنا كه هر راهى و طریقه

كند، كه خودش از صراط مستقیم دارا و متضمن باشد، اگر آن راه بمقدار مىراهنمائى 

كشاند و اگر بیشتر رهرو خود را كمتر بسوى خدا مى، اندكى از صراط مستقیم را دارا باشد

كشاند و اما خود صراط مستقیم بدون هیچ قید و شرطى رهرو خود را داشته باشد، بیشتر مى

تعالى نام آنرا صراط مستقیم  همین جهت خدايه رساند،  بىكند و مبسوى خدا هدایت مى

گرفته شده، كه ( ص ر ط )نهاد، چون كلمه صراط بمعناى راه روشن است، زیرا از ماده

رهرو خود را بلعیده و در مجراى گلوى خویش فرو  گویابمعناى بلعیدن است و راه روشن 

گذارد كه از شكمش بیرون و نیز نمى تواند این سو و آن سو منحرف شودبرده، كه دیگر نمى

 .شود

هم بمعناى هر چیزى است كه بخواهد روى پاى خود بایستد و بتواند  «مستقیم» كلمه

چیزى تكیه كند بر كنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد، مانند ه كه ب بدون این

چیزى ه مستقیم ب اى كه بر امور خود مسلط است، در نتیجه برگشت معناىانسان ایستاده

 !است كه وضعش تغییر و تخلف پذیر نباشد

 حال كه معناى صراط آن شد و معناى مستقیم این، پس صراط مستقیم عبارت مي

شود از صراطى كه در هدایت مردم و رساندنشان بسوى غایت و مقصدشان، تخلف نكند و 

فاما الذین  »شریفه: تعالى در آیه كه خداي صد در صد این اثر خود را به بخشد، همچنان

 -آمنوا باهلل و اعتصموا به، فسیدخلهم فى رحمة منه و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما 

كه به خدا ایمان آورده و از او خواستند تا حفظشان كند، بزودى خدایشان  و اما آنهائي

كند، هدایتى كه هاى خود نموده و بسوى خویش هدایت مىداخل رحمت خاصى از رحمت

آن راهى را كه هرگز در هدایت رهرو خود   نسا(/175!«)همان صراط مستقیم است
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  است. نامیدهصراط مستقیم تخلف ننموده و دائما بر حال خود باقى است، 

فمن یرد هللا ان یهدیه، یشرح صدره لالسالم و من یرد أن یضله » و نیز در آیه: 

یجعل صدره ضیقا حرجا، كانما یصعد فى السماء، كذلك یجعل هللا الرجس على الذین ال 

اش را كه خدایش بخواهد هدایت كند، سینه كسي –یؤمنون و هذا صراط ربك مستقیما 

اش را تنگ و بى گمراه كند، سینهكه خدایش بخواهد  سازد و كسيبراى اسالم گشاده مى

رود، آرى این چنین خداوند پلیدى را سمان باال مىه آكه گوئى ب سازد، بطوريحوصله مى

 انعام(/125!«)سازد و این راه مستقیم پروردگار تو استبر آنان كه ایمان ندارند مسلط مى

قال هذا  »در آیه: طریقه مستقیم خود را غیر مختلف و غیر قابل تخلف معرفى كرده و نیز

فرمود   -صراط على مستقیم، ان عبادى لیس لك علیهم سلطان، اال من اتبعك من الغاوین 

ام، بدرستى بندگان من كسانیند این صراط مستقیم من است و من خود را بدان ملزم كرده

اختیار خود پیروى تو ه توانى بر آنان تسلط یابى، مگر آن گمراهى كه خودش بكه تو نمى

سنت و طریقه مستقیم خود را دائمى و غیر قابل تغییر معرفى  حجر(/42و41!«)را بپذیرد

فلن تجد لسنة هللا تبدیال و لن تجد لسنة هللا تحویال  »خواهد بفرماید:فرموده و در حقیقت مى

پس از آنچه كه ما در   فاطر(/43!«)براى سنت خدا نه تبدیلى خواهى یافت و نه دگرگونى -

 :مستقیم گفتیم پنج نكته بدست آمد باره صراط

  

شود از نظر كمال، نقص، كه طرقى كه بسوى خدایتعالى منتهى مى این – نكته اول

، نایابى و رواجى، دورى و نزدیكیش از منبع حقیقت و از صراط مستقیم، مختلف است

 مانند طریقه اسالم و ایمان، عبادت، اخالص و اخبات . 

و معصیت نیز از  كفر، شرك، جحود، طغیانها، كه در مقابل این نامبرده همچنان

كه قرآن كریم در باره هر دو صنف  همچنان مراتب مختلفى از گمراهى را دارا هستند،

براى هر   -و لكل درجات مما عملوا  و لیوفیهم اعمالهم و هم ال یظلمون  »فرموده:

كمال و تمام بدهد و ه كنند، تا خدا سزاى عملشان را باى درجاتى است از آنچه مىدسته

  احقاف(/19!«)شوندایشان ستم نمى

این معنا نظیر معارف الهیه است، كه عقول در تلقى و درك آن مختلف است، چون 

شریفه رعد  سوره  17كه آیه  ها متلون است، همچنانالوان قابلیته استعدادها مختلف و ب

 !داد این اختالف گواهى ميه نیز ب

ها است، همانطور كه صراط مستقیم مهیمن و مافوق همه سبیلكه  این – نكته دوم

را در آن صراط جاى داده، مهیمن و مافوق  همچنین اصحاب صراط مستقیم كه خدا آنان

امور مردم را بعهده تعالى امور آنان را خودش بعهده گرفته و  چون خداي سایر مردمند،

 -و حسن اولئك رفیقا  »نان واگذار نموده و فرموده:ه آآنان نهاده و امر هدایت ایشانرا ب

انما ولیكم هللا و رسوله و الذین آمنوا،  »نیز فرموده: نسا( و/69) !«اینان بهترین رفیقند

ما خدا است تنها ولى و سرپرست ش  - الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم راكعون

گذارند و در حال ركوع صدقه  كه نماز مي اند، یعنى آنانكه ایمان آورده و رسول او و آنان
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صراط الذین انعم هللا  »حكم آیه اول صراط مستقیم و یا بگو ه مائده( كه ب/55) !«دهند مي

نظر حكم آیه دوم با در ه را صراط انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین دانسته، ب !«علیهم

شمرده است و  السالمصراط امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیهگرفتن روایات متواتره 

آنجناب را اولین فاتح این صراط دانسته، كه انشاء هللا بحث مفصل آن در آیه بعدى خواهد 

 آمد. 

 

  !« ما را بسوى صراط مستقیم هدایت فرما » گوئیم:كه وقتى مى این – نكته سوم

شود كه معناى صراط مستقیم معین هدایت بسوى صراط مستقیم وقتى معنایش مشخص مى

گوئیم در صحاح گفته هدایت بمعناى گردد، لذا ما نخست به بحث لغوى آن پرداخته، مى

اند كه این كلمه همه جا بمعناى داللت داللت است، سایر علماى اهل لغت به وى اشكال كرده

بگیرد و اما  «الى  » ى داللت است كه مفعول دومش را بوسیله كلمهنیست، بلكه وقتى بمعنا

 » نظیر آیه، كه خودش و بدون كلمه نامبرده هر دو مفعول خود را گرفته باشد در جائي

مفعول گرفته، بمعناى ایصال و  را «صراط »و هم  «نا» كه هم ضمیر  !«اهدنا الصراط

پرسد منزل زید كجا است؟ ى كه مىرساندن مطلوب است، مثل كسى كه در مقابل شخص

و استدالل  در خانه زید برسانده دست او را گرفته بدون دادن آدرس و داللت زبانى، او را ب

تو هر كس را   -انك ال تهدى من احببت و لكن هللا یهدى من یشاء  »امثال آیه:ه اند بكرده

كنى و لكن خداست كه هر كه را بخواهد هدایت كه دوست بدارى هدایت نمى

 «الى»  كه چون كلمه هدایت در آن هر دو مفعول را بدون حرف  قصص(/56!«)كندمى

گرفته، بمعناى رساندن به مطلوبست، نه راهنمائى، چون داللت و راهنمائى چیزى نیست كه 

كرد، پس معنا ندارد  نفى شود، زیرا او همواره داللت مي وسلّمآلهوعلیههللااز پیغمبر صلى

كه كلمه نامبرده  بخالف این !«كنىتو هر كس را بخواهى داللت نمى» آیه نامبرده بفرماید: 

توانى هر كه صورت صحیح است بفرماید تو نمى هدف باشد، كه در اینه بمعناى رساندن ب

 !هدف برسانىه را بخواهى ب

هدایت خدا یعنى ه كه راجع ب نسا(/68!«)و لهدیناهم صراطا مستقیما »یه:و در آ

دو مفعول كرده است، ه متعدى ب «الى » را بدون حرف رساندن بمطلوب و هدف است، آن

خدا  هدایت رسوله كه راجع ب  شوری(/5!«)انك لتهدى الى صراط مستقیم و »:بخالف آیه

  .دو مفعول كرده استه متعدى ب «الى »هدایت را با حرفاست، كلمه  وسلّموآلهعلیههللاصلى

شود هدایت هر جا كه بمعناى رساندن بمطلوب و هدف باشد بخودى  پس معلوم مي

شود و هر جا كه بمعناى نشان دادن راه و داللت بدان  خود به هر دو مفعول متعدى مي

  .شود دو مفعول متعدى ميه ب «الى »باشد، با حرف 

صاحب صحاح كردند و لكن اشكالشان وارد نیست، چون در ه ود كه باین اشكالى ب

كرد، نفى در نفى مى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى قصص كه هدایت را از رسولسوره  56آیه 

خواهد بفرماید مالك  تعالى است، مي ذات خدايه آن مربوط به حقیقت هدایت است، كه قائم ب

تر، آیه ه تو اصال دخالتى در آن ندارى و بعبارتى سادهك تعالى است، نه این حقیقى، خداي
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كه خود قرآن كریم آن آیه را  نامبرده در مقام نفى كمال است، نه نفى حقیقت، عالوه بر این

اند، نقض نموده، از مؤمن آل كه معنایش آن باشد كه اشكال كنندگان پنداشته در صورتي

اى مردم مرا پیروى  -ن اهدكم سبیل الرشاد یا قوم اتبعو »كند كه گفت: فرعون حكایت مى

 غافر(/38) !«رشاد برسانمه كنید تا شما را ب

مفعول دوم  «الى » پس حق مطلب این است كه معناى هدایت در آنجا كه با حرف

شود و بطور كلى این كلمه چه بمعناى  را بگیرد و آنجا كه بخودى خود بگیرد، متفاوت نمي

 «الى»هدف، در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف ه رساندن بداللت باشد و چه  بمعناى 

 بینیم گاهى بدون این حرف مفعول دوم را گرفته، احتمال ميكه هست اگر مى هست، چیزي

داخل در  -دخلت فى الدار  )باشد، كه در واقع  (دخلت الدار)دهیم از باب عبارت متداول 

  .باشد مي ،(خانه شدم

ست از داللت و نشان دادن هدف، بوسیله ا هدایت عبارتكه:  و كوتاه سخن آن

كه هست  هدف است و كار خدا است، چیزيه نشان دادن راه و این خود یك نحو رساندن ب

تعالى سنتش بر این جریان یافته كه امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد و در  خداي

هدف براى هر كه او بخواهد روشن كند، تا مطلوب و اى فراهم مىمسئله هدایت هم وسیله

 اش در مسیر زندگى به هدف نهائى خود برسد. گشته و بنده

فمن یرد هللا ان یهدیه، یشرح  »این معنا را خداى سبحان بیان نموده، فرموده:

خداوند هر كه را بخواهد هدایت كند، سینه او را براى اسالم پذیرا نموده   - صدره لالسالم

ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذكر هللا،  »و نیز فرموده:   انعام(/125!«)دهد و ظرفیت مي

 سپس پوست بدن و دلهایشان بسوى یاد خدا نرم مي - ذلك هدى هللا یهدى به من یشاء

 كند، این هدایت خدا است، كه هر كه را بخواهد از آن موهبت برخوردار ميشود و میل مى

 زمر(/23) !«سازد

متعدى شده، از این جهت بوده  «الى » اگر در آیه اخیر، لینت و نرم شدن با حرف 

گونه كلمات همیشه  كه كلمه نامبرده بمعناى میل، اطمینان و امثال آن را متضمن است و این

ست از صفتى كه خدا ا شوند، و در حقیقت لینت نامبرده عبارت متعدى مي« الى  »با حرف 

پذیرد و بدان میل آورد، كه بخاطر آن صفت و حالت یاد خدا را مىمىاش پدید در قلب بنده

اختالف آنها ه ها مختلفند، هدایت نیز بیابد و همانطور كه سبیلنموده، اطمینان و آرامش مى

ها است، پس براى هر سبیلى هدایتى است، شود، چون هدایت بسوى آن سبیل مختلف مي

 ن . ه آقبل از آن و مختص ب

 و كساني -و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین  »فه:آیه شری

كنیم و بدرستى خدا با هاى خود هدایت مىرا حتما به راه كنند، ما ایشانكه در ما جهاد مى

چون فرق است كند این اختالف اشاره مىه نیز ب  عنکبوت(/70و69!«)نیكوكاران است

اولى شخص در  كه در خدا جهاد كند، راه خدا جهاد كند و بین اینكه بنده خدا در  بین این

دومى، كه  ، بخالف مجاهد درخواهد مجاهد سالمت سبیل و از میان برداشتن موانع آنرا مي

طلبد،  خدا هم هدایت بسوى سبیل را برایش خواهد و رضاى او را مى او خود خدا را مي
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استعدادش را داشته باشد و همچنین از آن سبیل  دهد، البته سبیلى كه او لیاقت و ادامه مي

  !ذات خود جلت عظمته كنده به سبیلى دیگر، تا آنجا كه وى را مختص ب

  

كه امرى است كه در تمامى  كه: صراط مستقیم از آنجائي این – چهارمنکته 

باشد، لذا صحیح است كه یك انسان هدایت شده، باز هم بسوى  هاى مختلف محفوظ ميسبیل

این معنا كه سبیلى ه تعالى او را از صراط بسوى صراط هدایت كند، ب آن هدایت شود، خداي

كه قبال بسوى آن هدایتش كرده بوده، با هدایت بیشترى تكمیل نموده به سبیلى كه ما فوق 

 .سبیل قبلى است هدایت فرماید

شده خدا  بینیم كه در آیات مورد بحث كه حكایت زبان حال بندگان هدایتپس اگر مى

ما را بسوى صراط مستقیم  »گویند: كند كه همه روزه مياست، از زبان ایشان حكایت مى

اند، دیگر چه نباید تعجب كنیم و یا اشكال كنیم كه چنین افرادى هدایت شده !«هدایت فرما 

معنا دارد از خدا طلب هدایت كنند و این در حقیقت تحصیل حاصل است، و تحصیل حاصل 

، گیرد و درخواست كردنى نیست كه محال است، سئوال بدان تعلق نمي و چیزيمحال است 

ها هست و مطلب باال معلوم شد، چون گفتیم صراط در ضمن همه سبیل زیرا جوابش از

خواهد  ها بسیار و داراى مراتبى بسیارند، چون چنین است بنده خدا از خدا ميگفتیم سبیل

ست هدایت كند، و ا صراطى دیگر كه ما فوق آنه ب (یعنى سبیلى ) او را از صراطى :كه

  !مافوق دیگره نیز از آن ب

اینكه اصال درخواست هدایت بسوى صراط مستقیم، از ه و نیز نباید اشكال كنیم ب

ترین صراطها است، صحیح نیست و ترین ادیان و صراطش مستقیممسلمانى كه دینش كامل

خود را در صراط مستقیم ندانسته و درخواست رساند كه وى دهد، چون مى معناى بدى مي

  .  كندتر مىدینى كامل

هر چند كه دین و شریعت اسالم كاملترین ادیان سابق است، ولى كاملتر بودن چون 

 شریعت مطلبى است و كاملتر بودن یك متشرع از متشرعى دیگر مطلبى است دیگر،

بسوى صراط مستقیم را، معنایش آن درخواست یك مسلمان و دارنده كاملترین ادیان، هدایت 

و  ! تر از خودم برسانخدایا مرا به مسلماننیست كه شما فهمیدید بلكه معنایش این است كه 

ه تر از این ایمان كه فعال دارم بگردان و مرا باحكام اسالم را كامله خالصه ایمان و عمل ب

  !مرتبه باالترى از ایمان و عمل صالح برسان

سازد و آن این است كه هر چند كه دین اسالم از  مطلب را روشن ميیك مثل ساده 

و موسى و عیسى علیهماالسالم كاملتر است، ولى آیا یك فرد مسلمان معمولى، از  دین نوح

دانیم كه  رسد؟ قطعا ميمى نظر كماالت معنوى، به پایه نوح و موسى و عیسى علیهماالسالم

نها غیر حكم والیتى است ه آكه حكم شرایع و عمل ب رسد و این نیست، مگر بخاطر این نمي

شود، آرى دارنده مقام توحید كامل  ن اخالق حاصل ميه آكه از تمكن در آن شرایع و تخلق ب

ن ه آكه ب تر و برتر است از كسيهاى گذشته باشد، كاملو خالص، هر چند از اهل شریعت

 گزین نگشته وح و جانش جاىمعرفت در رو مرتبه از توحید و اخالص نرسیده و حیات
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نور هدایت الهیه در قلبش راه نیافته است، هر چند كه او از اهل شریعت محمدیه 

ها باشد، پس صحیح است چنین ترین شریعتترین و وسیع، یعنى كاملوسلّموآلهعلیههللاصلى

یع گذشته راهى كه كملین از شراه صراط مستقیم، یعنى به فردى از خدا در خواست هدایت ب

  !داشتند، بنماید، هر چند كه شریعت خود او كاملتر از شریعت آنان است

خوریم، كه بعضى از مفسرین محقق و دانشمند از  در اینجا به پاسخ عجیبى بر مي

اند، پاسخى كه مقام دانش وى با آن هیچ سازگارى ندارد، وى گفته: بطور اشكال باال داده

آنهم اسالم است و معارف اصولى آن كه  ریت یكى بوده وكلى دین خدا در همه ادوار بش

اى فروعى كه متفرع بر آن اصول است، باز در همه و پاره توحید و نبوت و معاد باشد

بر شرایع سابق خود  وسلّموآلهعلیههللاشرایع یكى بوده، تنها مزیتى كه شریعت محمدیه صلى

شامل شئون بیشترى از زندگى انسانها است، تر و دارد، این است كه احكام فرعیه آن وسیع

پس در اسالم بر حفظ مصالح بندگان عنایت بیشترى شده و از سوى دیگر در این دین، براى 

یك طریق از طرق استدالل اكتفاء نشده، بلكه به همه انحاء استدالل، از ه اثبات معارفش ب

وظائف یك مسلمان  پس هم .قبیل حكمت و موعظه حسنه و جدال احسن، تمسك شده است

السالم است و هم معارف دینش بیشتر و تر از یك مسلمان عهد مسیح علیهامروز سنگین

تر است و در نتیجه در برابر هر یك از تكالیفش و هر یك از معارفش، یك نقطه وسیع

كند انحراف دارد و قهرا به هدایت بیشترى نیازمند است، از این رو از خدا درخواست مى

هر چند كه دین خدا  .هاى بسیارى كه دارد، به راه مستقیمش هدایت كندسر دو راهىكه در 

كه گذشتگان از  یكى و معارف كلى و اصولى در همه آنها یكسان است و لكن از آنجائي

ه تعالى ب بشریت قبل از ما، راه خدا را پیمودند و در این راه بر ما سبقت داشتند، لذا خداي

هاى خود، خود را كار آنان نظر كنیم و ببینیم چگونه در سر دو راهى ما دستور داده تا در

حفظ كردند و از خداى خود استمداد نمودند، ما نیز عبرت بگیریم و از خداى خود استمداد 

 كنیم . 

این پاسخ وارد است، این است كه: اساس، آن اصولى است كه ه اشكالى كه ب

ر خود كرده بودند، اصولى كه مخالف با قواعد و مفسرین سابق در مسلك تفسیر زیر بناى كا

پنداشتند حقیقت و اصول صحیح تفسیر است و یكى از آن اصول ناصحیح این است: مى

السالم و در خدا، در نوح علیهه واقعیت معارف اصولى دین یكى است، مثال واقعیت ایمان ب

قت است  و شدت و ضعفى دو یك حقی یك فرد از امت او یكى است و نیز ترس از خدا در آن

در كار نیست و سخاوت ، شجاعت، علم، تقوى، صبر، حلم و سایر كماالت معنوى در 

خدا  پیامبر اسالم و یك فرد عادى از امتش یك چیز است و چنان نیست، كه در رسول

كه  وسلّم مرتبه عالیتر آنها و در آن فرد مرتبه دانى آنها باشد و تنها تفاوتىوآلهعلیههللاصلى

یك پیغمبر با یك فرد امتش، و یا با یك پیغمبر دیگر دارد، این است كه خدا او را بزرگتر 

كه این جعل و قرارداد خدا متكى بر  اعتبار كرده و رعیتش را كوچكتر شمرده، بدون این

تكوین و واقعیت خارجى باشد، عینا نظیر جعلى كه در میان خود ما مردم است، یكى را 

كه از حیث وجود انسانى تفاوتى با  كنیم، بدون اینه را رعیت او اعتبار مىپادشاه، و بقی
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 یكدگر داشته باشند. 

ست و آن این است كه ا اى دیگر دارد، كه خود زائیده آنو این اصل، منشا و ریشه

براى ماده، اصالت قائل بودند و از آنچه ما وراء ماده است، یا بكلى نفى اصالت نموده، یا 

كردند، تنها از ماوراء ماده، خدا را، آنهم بخاطر دلیل، استثناء اصالت آن توقف مىدر باره 

  .كردندمى

علوم ه و عامل این انحراف فكرى یكى از دو چیز بود، یا بخاطر اعتمادى كه ب

ماوراء محسوسات ه پنداشتند كه حس براى ما كافى است و احتیاجى بمادى داشتند، مى

دانستند كه پیرامون آیاتش تدبر و مو شكافى كنند هلل قرآن را الیق آن نمىنداریم و یا العیاذ با

 گفتند فهم عامى در درك معانى آن كافى است . و مى

هاى علمى آتیه از نظر اى طوالنى دارد كه انشاء هللا تعالى در بحثاین بحث دنباله

  .خواننده خواهد گذشت

 

مستقیم بر سایرین و همچنین مزیت كه مزیت اصحاب صراط  این – نكته پنجم

مقام پروردگارشان علمى ه علم است، نه عمل، آنان به صراط آنان بر سبیل سایرین، تنها ب

تر صراط هاى پائیند و گر نه در سابق هم گفتیم، كه در سبیلدارند كه دیگران ندارن

اط مستقیم، اعمال صالح كامل و بدون نقص نیز هست، پس وقتى برترى اصحاب صر

كه آن علم چه علمى و چگونه علمى  ماند مگر علم و اما اینمستقیم به عمل نبود، باقى نمى

 در المیزان رعد(/17«)...،انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها »است؟ در ذیل آیه:

 .  شده استاش بحث در باره

 -یرفع هللا الذین آمنوا منكم و الذین اوتوا العلم درجات  »گوئیم آیه:در اینجا تنها مى

درجاتى بلند ه اند، بخدا كسانى از شما را كه ایمان دارند و كسانى كه علم داده شده

  -الیه یصعد الكلم الطیب  و العمل الصالح یرفعه  » و همچنین آیه:مجادله( /11!«)كندمى

ه ب  فاطر(/10!«)بردمل صالح آنرا باال مىرود و عكلمه طیب خودش بسوى خدا باال مى

رود، كلمه طیب و رساند آنچه خودش بسوى خدا باال مىاین مزیت اشعار دارد، چون مى

 !علم است و اما عمل صالح، اثرش كمك در باال رفتن علم است

 آمده است.(مطالب  در المیزان تفصیل ایندر تفسیر آیه نامبرده )

  44ص :    1المیزان ج : 
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 فصل بیست و هفتم

 

 بحثی در سالم و تحیت در قرآن

 
 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 سالم و تحیت 
 

َ كاَن َعلى كل  »  ٍء شىْ   َو إِذَا ُحی ِیتُم ِبتَِحیٍَّة فََحیُّوا بِأَْحسَن ِمنَها أَْو ُردُّوَها  إِنَّ َّللاَّ

 «َحِسیباً!

بهتر از آن گوئید و یا حد اقل همان چون به شما درودى گویند در پاسخ درودى » 

«                 را باز گوئید كه خدا بر هر چیز براى حسابگرى ناظر است!

 نساء(/86)

 

دهند ، این آیه امر به تحیت است ، در مقابل تحیتى كه دیگران به انسان مى

  . فرماید : در پاسخ تحیت دیگران ، تحیتى به مثل آن و یا بهتر از آن بدهیدمى

شود ، چیزى كه هست ها را شامل مىو این حكمى است عمومى ، تمامى تحیت

مورد آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سالم و صلحى است كه مسلمانان 

  كنند.دریافت مى

  42ص :    5المیزان ج : 

 

 گفتارى در معناى:

  سالم و تحیت 
 

ها و اقوام با همه اختالفى كه از حیث تمدن و توحش تقدم و تاخر دارند در این امت

جهت اختالفى ندارند كه هر یك در مجتمع خود تحیتى دارند ، كه هنگام برخورد با یكدیگر 

كنند ، حال یا آن تحیت عبارت است از اشاره آن درود و تحیت را در بین خود رد و بدل مى

یا برداشتن كاله و یا چیز دیگر ، كه البته اختالف عوامل در این اختالف  به سر و یا دست و

 بى تاثیر نیست . 

ها به اشكال مختلف دائر ها كه در بین امتو اما اگر خواننده عزیز ، در این تحیت
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است دقت كند ، خواهد دید كه همه آنها به نوعى خضوع و خوارى و تذلل اشاره دارد ، 

در برابر ما فوق خود و مطیع در برابر مطاعش و برده در برابر  تذللى كه زیر دست

دارد و سخن كوتاه اینكه تحیت كاشف از یك رسم طاغوتى و استكبار موالیش ، اظهار مى

هاى توحش و غیر آن رائج بوده ، هر چند كه در ها در دورهاست كه همواره در بین امت

خصوص داشته ، و به همین جهت است كه هر دوره و در هر نقطه و در هر امتى شكلى ب

كنیم كه تحیت از طرف مطیع و زیر دست و وضیع شروع و به هر جا تحیتى مشاهده مى

 شود . مطاع و ما فوق و شریف ختم مى

پرستى است ، كه آن نیز از پستان استكبار پس پیدا است كه این رسم از ثمرات بت  

  . نوشدو استعباد شیر مى

همانطور كه خواننده عزیز خودش آگاه است!( بزرگترین همش محو  و اما اسالم)

پرستى و وثنیت و غیر خداپرستى است و هر رسم و آدابى است كه به غیر آثار بت

اى معتدل خداپرستى منتهى گشته و یا از آن متولد شود ما به همین جهت براى تحیت طریقه

 .  و سنتى در مقابل سنت وثنیت و استعباد تشریع كرد

و آن عبارت است از : سالم دادن كه در حقیقت اعالم امنیت از تعدى و ظلم از 

دهد ، شخص سالم دهنده به سالم ناحیه سالم دهنده به شخصى است كه به وى سالم مى

كند تو از ناحیه من در امانى و هیچگونه ظلمى و تجاوزى از من نسبت به گیرنده اعالم مى

فطرى را كه خدا به تو مرحمت كرده از ناحیه من صدمه خودت نخواهى دید و آزادى 

 نخواهد دید . 

اى است معتدل ، علتش این است كه اولین چیزى كه یك و اینكه گفتیم سالم طریقه

اجتماع تعاونى نیازمند آن است كه در بین افراد حاكم باشد ، همانا امنیت داشتن افراد در 

است ، نه تنها جان و مال و عرض ، بلكه الزم عرض و مال و جانشان از دستبرد دیگران 

  . است هر چیزى كه به یكى از این سه چیز برگشت كند امنیت داشته باشند

و این همان سالمى است كه خداى عز و جل آن را در بین مسلمانان سنت قرار داد 

از هر تا هر فردى به دیگرى برخورد كند قبل از هر چیز سالم بدهد ، یعنى طرف مقابل را 

 خطر و آزار و تجاوز خود امنیت دهد . 

 و در كتاب مجیدش فرموده:

 نور(/61« )فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیة من عند هللا مباركة طیبة!» 

 و نیز فرموده:

یا ایها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها » 

 نور(/27) «تذكرون! ذلكم خیر لكم لعلكم

و خداى تعالى بعد از تشریع این سنت ، مسلمانان را با رفتار پیامبرش یعنى سالم 

دادن آن جناب به مسلمانان با اینكه سید آنان و سرورشان بود ، به این ادب مؤدب نمود و 

 فرمود:

 !«مة و اذا جاءك الذین یؤمنون بایاتنا فقل سالم علیكم ، كتب ربكم على نفسه الرح» 
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 انعام(/54)

 عالوه بر این دستور داد به غیر مسلمانان نیز سالم بدهد و فرمود:

  زخرف(/89«)فاصفح عنهم و قل سالم فسوف یعلمون!» 

البته تحیت به كلمه سالم بطورى كه از تاریخ و اشعار و سایر آثار جاهلیت بر 

آمده : كه عرب جاهلیت  آید ، در بین عرب جاهلیت معمول بوده ، در كتاب لسان العربمى

گاهى « انعم صباحا!» گفتند:چند جور تحیت داشتند ، گاهى در برخورد با یكدیگر مى

و گویا كلمه سوم عالمت مسالمت « سالم علیكم!» گفتند:و یا مى« ابیت اللعن!» گفتند:مى

از گفتند : بین من و تو و یا شما جنگى نیست! ) پس است و در حقیقت به طرف مقابل مى

آنكه اسالم آمد تحیت را منحصر در سالم كردند و از ناحیه اسالم مامور شدند سالم را افشاء 

 كنند!( 

كند و چیزى كه هست خداى سبحان در داستانهاى ابراهیم سالم را مكرر حكایت مى

این خالى از شهادت بر این معنا نیست كه این كلمه كه در بین عرب جاهلیت مستعمل بوده ، 

یاى دین حنیف ابراهیم بوده ، نظیر حج و امثال آن كه قبل از اسالم معمول آنان بوده ، از بقا

 توجه بفرمائید:

 مریم(/47«)قال سالم علیك ساستغفر لك ربى!» 

» السالم حكایت كرده كه در گفتگو با پدرش گفت : در این جمله از ابراهیم علیه

 «كنم!مغفرت مىسالم علیك به زودى من از پروردگارم برایت طلب 

« و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سالما قال سالم!» و نیز فرموده:

 هود( و این قضیه در چند جاى قرآن كریم آمده . /69)

شود خداى تعالى كلمه سالم را تحیت و بطورى كه از آیات كریمه قرآن استفاده مى

 خودش قرار داده است ، به آیات زیر توجه فرمائید:

 صافات(/79«)سالم على نوح فى العالمین!» 

 صافات(/109«)سالم على ابراهیم!» 

 صافات(/120«)سالم على موسى و هرون!» 

 صافات( /130!«)سالم على آل یاسین » 

  صافات(/181«)سالم على المرسلین!

 و صریحا فرموده كه سالم تحیت مالئكه است، توجه بفرمائید:

 نخل(/32«)بین یقولون سالم علیكم!الذین تتوفیهم المالئكة طی» 

  رعد(/24و23«)سالم علیكم! و المالئكة یدخلون علیهم من كل باب» 

 و نیز فرموده: تحیت اهل بهشت در بهشت سالم است.

 یونس(/10«)و تحیتهم فیها سالم!» 

 واقعه(/26و25!«)ال یسمعون فیها لغوا و ال تاثیما اال قیال سالما سالما » 

  46ص :    5المیزان ج : 
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 بحث روایتى درباره:

 سالم و تحیت  
 

نسا(گفته: على بن /86...!« )و اذا حییتم » در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه:

ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر و امام صادق علیهما السالم روایت آورده كه فرمودند: 

است)منظور این است كه تنها رد مراد از تحیت در آیه شریفه سالم و سایر كارهاى خیر 

سالم واجب نیست ، هر احسانى دیگر كه به مسلمان بشود مسلمان موظف است آن را تالفى 

  كند. مترجم.(

و در كافى به سند خود از سكونى روایت كرده كه گفت: رسول خدا 

 فرمود: سالم مستحب و رد آن واجب است .  وسلّموآلهعلیههللاصلى

السالم روایت كرده به سند خود از جراح مدائنى از امام صادق علیهدر همان كتاب 

كه فرمود: كوچكتر به بزرگتر و رهگذر به كسى كه ایستاده و عده كم به عده بسیار سالم 

  . كندمى

و در همان كتاب به سند خود از عیینة در نسخه بدل عنبسه آمده از مصعب از امام 

ه فرمود: در برخورد نفرات كمتر با عده زیاد ، كمترها روایت كرده ك السالمصادق علیه

 كنند....ابتدا به سالم مى

و در همان كتاب به سند خود از ابن بكیر از بعضى از اصحابش از امام صادق 

فرمود : سواره به پیاده و پیاده به روایت كرده كه گفت: من از آن جناب شنیدم مى السالمعلیه

ون دو طائفه به هم برخوردند ، آن طائفه كه عده نفراتش كمتر است كند و چنشسته سالم مى

كنند و چون یك نفر به جمعیتى برخورد كند آن یك نفر به به آنان كه بیشترند سالم مى

 كند . جماعت سالم مى

مؤلف : قریب به این مضمون را صاحب تفسیر در المنثور از بیهقى از زید بن اسلم 

  . ) روایت كردهوسلّموآلهعلیههللااز رسول خدا (صلى

و در تهذیب به سند خود از محمد بن مسلم روایت كرده كه گفت : شرفیاب حضور 

السالم شدم ، دیدم كه در نمازند ، عرضه داشتم : السالم علیك ، فرمود : حضرت باقر علیه

كه از السالم علیك ، عرضه داشتم : حالتان چطور است ؟ حضرت چیزى نفرمودند ، همین

توان جواب داد ؟ فرمود : آرى ، به همان مقدارى نماز فارغ شدند ، پرسیدم : آیا در نماز مى

 اند . كه به او سالم داده

و در كتاب فقیه به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام باقر از پدرش علیهما السالم 

پرستان همچنین بر بت روایت آورده كه فرمود: بر یهود و نصارا و بر مجوس سالم ندهید و

 اند . و بر كسانى كه كنار سفره شراب نشسته

و بر كسى كه مشغول بازى شطرنج و نرد است  و بر مخنث و بر شاعرى كه 

دهد و بر نمازگزار سالم ندهید ، چون نمازگزار هاى ناروا به زنان پاكدامن مىنسبت
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  . تواند جواب شما را رد كندنمى

شما مستحب است ولى رد آن براى شنونده واجب است و نیز آرى سالم دادن براى 

به ربا خوار و به كسى كه در حال ادرار كردن است و به كسى كه در حمام است ، و نیز بر 

 كند سالم ندهید . فاسقى كه فسق خود را علنى مى

مؤلف : روایات در معانى گذشته بسیار است و احاطه به بیانى كه ما درباره تحیت 

  . سازدیم معناى روایات را روشن مىآورد

پس كلمه سالم تحیتى است كه گسترش صلح و سالمت و امنیت در بین دو نفر كه 

دارد ، البته صلح و امنیتى كه نسبت به دو طرف مساوى و خورند را اعالم مىبه هم برمى

نسبت هاى جاهلیت قدیم و جدید عالمت تذلل و خوارى زیر دست برابر است و چون تحیت

  . به ما فوق نیست

و اگر در روایات فرمودند كه كوچكترها به بزرگترها سالم كنند ، یا عده كم به عده 

اند با این دستور خود ندارد ، بلكه خواسته زیاد یا یك نفر به چند نفر ، منافاتى با این مساوات

  . ایت كنیدحقوق رعایت شده باشد و بفهمانند كه حتى در سالم كردن نیز حقوق را رع

اش لغو شدن آرى اسالم هرگز حاضر نیست به امت خود دستورى دهد كه الزمه

اعتبار شدن فضایل و مزایا باشد ، بلكه به كسانى كه فضیلتى را ندارند ، دستور حقوق و بى

دهد فضیلت صاحبان فضل را رعایت نموده ، حق هر صاحب حقى را بدهند ، بله به مى

دهد كه به فضل خود عجب بورزد  و به خاطر اینكه مثال پدر و یا صاحب فضل اجازه نمى

مادر است و یا عالم و معلم است و یا سن و سال بیشترى دارد نسبت به فرزندان و مریدان و 

شاگردان و كوچكتران تكبر ورزیده ، خود را طلبكار احترام آنان بداند و بدون جهت به 

 زن بین اطراف مجتمع را بر هم زند . مردم ستم كند و با این رفتار خود توا

اى اند ، این نهى ، فرع و شاخهو اما اینكه از سالم كردن بر بعضى افراد نهى كرده

:» است از نهى واردى كه از دوستى و ركون به آن افراد نهى نموده ، از آن جمله فرموده 

ال تتخذوا عدوى و » :مائده( و نیز فرموده/51...!«)ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء 

« و ال تركنوا الى الذین ظلموا...!» ممتحنه(و نیز فرموده:/1« )عدوكم اولیاء...!

  . هود( و آیاتى دیگر از این قبیل/113)

شود كه مصلحت اقتضاء كند انسان به ستمكاران تقرب بجوید براى بله چه بسا مى

گذارند تبلیغ دین در بین مردم نسازد نمىاینكه دین خدا را تبلیغ كند ، بطورى كه اگر با آنها 

صورت بگیرد و یا براى اینكه كلمه حق را به گوش آنها برساند  و این تقرب حاصل 

شود مگر با سالم دادن به آنها ، تا كامال با ما مانوس شوند و دلهاشان با دل ما ممزوج نمى

خدا كند رسول گردد ، به همین خاطر كه گاهى مصلحت چنین اقتضا مى

فاصفح عنهم و قل » نیز به این روش مامور شدند ، در آیه:  وسلّموآلهعلیههللاصلى

و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا » زخرف( همچنانكه در وصف مؤمنین فرمود:/89«)سالم!

 فرقان( /63!«)سالما 

ایت السالم روو آن جناب از امیر المؤمنین علیه السالمو در كافى از امام باقر علیه
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كرده : كه روزى به جمعیتى عبور كرد و به آنان سالم گفت ، گفتند : علیك السالم و رحمة 

هللا و بركاته و مغفرته و رضوانه ، حضرت به ایشان فرمود : در ادب و تحیت از ما اهل 

كنیم به مثل آنچه مالئكه به پدر ما ابراهیم بیت جلو نزنید!  و ما در تحیت اكتفا مى

 «  رحمة هللا و بركاته علیكم اهل البیت!» م گفتند:السالعلیه

اى است به اینكه سنت در سالم این است كه آن را تمام مؤلف : در این روایت اشاره

و بطور كامل بدهند و سالم كامل این است كه سالم دهنده بگوید : السالم علیك و رحمة هللا 

اخذ شده و تاییدى است براى چیزهائى  مالسالو بركاته ، و این سنت از حنفیت ابراهیم علیه

  . كه قبال گفته شد كه تحیت به سالم از دین حنیف است

و در كافى روایت شده كه فرمود : از تمامیت و كمال تحیت این است كه شخص 

وارد با آن كسى كه او به وى وارد شده ، مصافحه كند و وى با آن شخص اگر از سفر آمده 

 معانقه نماید. 

اى ریحان السالم دستهكتاب مناقب آمده كه كنیزى از كنیزان امام حسن علیه و در

عوض به وى فرمود : تو در راه خدا آزادى ، شخصى  براى آن جناب آورد ، حضرت در

كنى ؟ فرمود : خداى تعالى ما را ادب پرسید : آیا براى یك طاقه ریحان كنیزى را آزاد مى

نسا( و تحیت بهتر از یك /86...!« )بتحیة فحیوا باحسن منها اذا حییتم :» آموخته و فرموده 

  . طاقه ریحان براى او ، همین آزاد كردنش بود

كنید معناى تحیت در آیه شریفه را مؤلف : این روایات بطورى كه مالحظه مى

  . دهند ، بطورى كه شامل هدیه و تحفه نیز بشودعمومیت مى

  46ص :    5المیزان ج : 
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 فصل بیست و هشتم

 

 مفهوم امتحان الهی

 

 :گفتار در

 امتحان الهی و حقیقت آن 

 

ثْلُهُ  َو تِْلك األَیَّاُم نَُداِولَُها بَیَن النَّاِس َو ِلیَْعلََم »  إِن یَْمسسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمس اْلقَْوَم قَْرٌح م ِ

ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو یَتَِّخذَ ِمنُكْم شَهَداَء  ُ ال یِحب الظِلِمینَ  َّللاَّ  !«َو َّللاَّ

ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو یَْمَحَق اْلَكِفِرینَ »  ص َّللاَّ  !«َو ِلیَُمح ِ

ُ الَِّذیَن َجَهُدوا ِمنُكْم َو یَْعلََم الصبِرینَ »  ا یَْعلَِم َّللاَّ  !«أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َو لَمَّ

 

اگر به شما ) در جنگ احد( آسیبى رسید ، به دشمنان شما نیز) در بدر( شكست » 

و آسیب سخت نصیب شد، همانگونه كه آنها مقاومت كردند شما نیز باید مقاومت 

كنید، این روزگار را به اختالف احوال) گاهى فتح و غلبه و گاه شكست و 

تا از  -ن به امتحان معلوم شود گردانیم كه مقام اهل ایمامغلوبیت،( میان خالیق مى

السالم( گواه دیگران كند شما مؤمنان آن را كه ثابت در دین است) مانند على علیه

 « و خداوند ستمكاران را دوست ندارد!

و تا آنكه) به این اختالف نیك و بد روزگار( اهل ایمان را از هر عیب و نقص » 

  «ى محو و نابود گرداند!كارپاك و كامل كند و كافران را به كیفر ستم

كنید به بهشت داخل خواهید شد بدون آنكه خدا امتحان كند و آنان كه گمان مى» 

جهاد در راه دین كرده و آنها كه در سختیها صبر و مقاومت كنند مقامشان را بر 

آل /142تا  140«                                               )عالمى معلوم گرداند!

  ن(عمرا

  

در این معنا هیچ تردیدى نیست كه قرآن كریم امر هدایت را مختص به ذات بارى 

داند ، چیزى كه هست هدایت در قرآن منحصر به هدایت اختیارى به سوى سعادت تعالى مى

آخرت و یا دنیا نیست ، بلكه در آیاتى هدایت تكوینى را نیز به خداى سبحان نسبت داده است 

طه( و هدایت را به /50«)ء خلقه ثم هدى!الذى اعطى كل شى» رماید:ف، از آن جمله مى

شعورش  و در آیه زیر از جهت تمام موجودات تعمیم داده است ، چه باشعورش و چه بى

اعلی( كه /3و2«)الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى!» نتیجه هم اطالق داده، و فرموده:
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در تقدیر گرفته است، در نتیجه این آیه نیز تسویه و هدایت را نتیجه مطلق خلقت دانسته و 

 از نظر عمومیت و اطالق نظیر آیه قبل است. 

شود كه این هدایت غیر از هدایت خصوصى است ، كه در و از اینجا روشن مى

گیرد ، چون خداى سبحان هدایت خصوصى را از بعضى طوائف مقابل آن اضالل قرار مى

اثبات فرموده  و هدایت عمومى از هیچ یك از مخلوقات او نفى كرده  و به جایش ضاللت را 

و » بقره(و آیه:/258« )و هللا ال یهدى القوم الظالمین!» شود ، پس اگر در امثال آیه:نفى نمى

كند  و فرماید : خدا مردم ستمكار را هدایت نمىمائده( مى/108«)هللا ال یهدى القوم الفاسقین!

كند  و از این قبیل آیات بسیار دیگر بطور قطع استثنا از آن خدا مردم فاسق را هدایت نمى

  . غیر اختیارى نیست ، بلكه راجع به هدایت خصوصى است هدایت عمومى و

شود كه هدایت نامبرده غیر از هدایت به معناى راه نشان و نیز این معنا روشن مى

شود  مؤمن و كافر مى دادن است ، چون هدایت به این معنا نیز خصوصى نیست ، بلكه شامل

» دهد و هم به كافر ، همچنانكه خودش فرمود:و خداى سبحان راه را ، هم به مؤمن نشان مى

و اما ثمود فهدیناهم » انسان( و نیز فرموده:/3«)انا هدیناه السبیل، اما شاكرا و اما كفورا!

دو آیه و در  فصلت( و این مسلم است كه هدایت در این/17«)فاستحبوا العمى على الهدى!

شود ، قبال هم توجه فرمودید كه هدایت آیات نظایر آن شامل غیر صاحبان شعور و عقل نمى

در سوره اعلى ، هدایت « و الذى قدر فهدى!:» در سوره طه و جمله « ثم هدى!:» در جمله 

را عام بود ، عام از نظر مورد  و عام از نظر نتیجه ، عالوه بر اینكه در سوره اعلى هدایت 

نتیجه تقدیر گرفته  و این خود شاهد بر آن است كه منظور از آن هدایت عمومى و تكوینى 

سازد ، زیرا تقدیر عبارت است است ، چون هدایت تشریعى و خصوصى بشر با تقدیر نمى

از تهیه اسباب و علل ، تا آن اسباب و علل ، موجود را به سوى غایت هدف و خلقتش سوق 

ن هدایت) هدایت خاص بشرى( هم از جهت نظام كلى عالم داخل در دهد ، هر چند كه ای

 حیطه تقدیر است  و لیكن این نظر غیر آن نظر است) دقت بفرمائید!( 

و به هر حال هدایت عمومى عبارت است از اینكه خداى تعالى هر چیزى را به 

دایت همان سوى كمال وجودش راهنمائى كرده و آن را به هدف از خلقتش رسانده  و این ه

است كه به وسیله آن هر چیزى به وسیله آن چه قوام ذاتش اقتضاى آن را دارد) از قبیل نشو 

 شود.  و نما و استكمال و افعال و حركات و غیر ذلك،( كنده مى

شود كه اشیا به غرض ما فعال این است كه بگوئیم از كالم خداى تعالى استفاده مى

شوند و هیچ موجودى هدف و اجلهاى خود سوق داده مى وسیله هدایت عمومى الهى به سوى

از تحت این قانون كلى خارج نیست  و خداى تعالى این هدایت را براى هر موجودى حقى 

ان علینا للهدى و » كند ، همچنانكه خودش فرمودبر عهده خود دانسته و او خلف وعده نمى

كنید با اطالقش ، ورى كه مالحظه مىلیل( و این آیه به ط/13و12«)ان لنا لالخرة و االولى!

شود و هم هدایت فردى افراد  و با ضمیمه شدنش با ها مىهم شامل هدایت اجتماعى جماعت

شود  و هم هدایت خصوصى و تشریعى دو آیه قبلى ، هم شامل هدایت عمومى و تكوینى مى

را تكوینا به سوى  سازد كه حق اشیا بر خداى تعالى یكى این است كه آنهاانسان و روشن مى
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كمالى كه بر ایشان مقدر كرده هدایت فرماید  و خصوص انسان را به سوى كمالش هدایتى 

 تشریعى فرماید.  

)ما در المیزان در مباحث نبوت روشن کردیم که چگونه تشریع داخل در تكوین مي 

  یابد.(شود و چگونه قضا و قدر بدان احاطه مى

ات نوع بشر نوعى از وجود است كه امرش تمام آرى از میان همه انواع موجود

رسد مگر با یك سلسله افعال اختیارى و ارادى كه آن نیز سر شود و به كمال نمىنمى

اعتقاداتى نظرى و عملى ، در نتیجه خصوص این نوع باید در تحت قوانین  زند مگر ازنمى

پس خدائى هم كه عالم زندگى كند ، حال چه قوانین حق و چه باطل ، چه خوب و چه بد ، 

تكوین را راه انداخته باید براى او از طرفى یك سلسله اوامر و نواهى كه جامع آن را 

نامیم تشریع كند و از سوى دیگر حوادث اجتماعى و فردى پدید بیاورد ، تا شریعت مى

انسان در برخورد با این دو آنچه در قوه و استعداد دارد را فعلیت دهد  و در آخر یا 

عادتمند شود  و یا شقى و بدبخت گردد  و آنچه در باطن و كمون وجودش هست به ظهور س

شود  آن هم بر این حوادث منطبق مى برسد ، اینجا است كه نام محنت و بال و امتحان و امثال

  . و هم بر این تشریع

توضیح این معنا اینكه هر كس دعوت خدا را پیروى نكند  و در نتیجه خود را 

شود) البته در صورتى كه به ب شقاوت و بدبختى سازد ، كلمه عذاب بر او حتمى مىمستوج

اى كه مورد امر و یا نهى الهى باشد پیش همان حال باقى بماند!( و از آن به بعد هر حادثه

  . بیاید

كند ، هر و او با ترك دستور خدا و مخالفت با آن فعلیت جدیدى از شقاوت پیدا مى

موجودش راضى و بلكه مغرور هم باشد ، پس این جز مكر خداوند چیز چند كه به وضع 

دیگرى نیست و همان مكر الهى است) چون فرق بین مكر خلق و مكر خالق همین است كه 

دهد كه طرف مقابل كند ، دشمنیش را با عملى انجام مىخلق وقتى با كسى دشمنى مى

كند. مترجم( ولى ن خود حذر مىناراحت شود  و به همین جهت هر انسانى از مكر دشم

كند كه دشمن خدا آن را سعادت خود كند به همان چیزهائى مىخداى تعالى وقتى مكر مى

كند براى رسیدن به هدفى است كه آنرا رستگارى خود داند  و در نتیجه آنچه تالش مىمى

ر را مورد دقت فهمد ، در این بابت آیات زیداند ، ولى عین بدبختى او است و خودش نمىمى

 قرار دهید . 

 ال عمران(/54«)و مكروا و مكر هللا و هللا خیر الماكرین!» 

 فاطر(/43« )ء اال باهله!و ال یحیق المكر السى» 

  انعام(/123«)لیمكروا فیها و ما یمكرون اال بانفسهم و ما یشعرون!» 

 «سنستدرجهم من حیث ال یعلمون و املى لهم ان كیدى متین!» 

 اعراف(/183و182) 

دهد كه من خواسته خود را بر خواسته پس اینكه مغرور و جاهل به امر خدا پز مى

خدا غلبه دادم  و از امر او مخالفت و تمرد كردم ، عین این غرورش و این تالشى كه او به 
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اش كمك كرده ، همچنان كه در آیه زیر كند خدا را در به كرسى نشاندن ارادهاین منظور مى

 فرموده:

 عنکبوت(/4«)ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحكمون!» 

 ترین آیات در این باب است، پس چه خوب فرموده كه: و این آیه از عجیب 

 رعد(/42!« )هللف المكر جمیعا » 

ها و تعدیاتى كه از این طبقه نسبت به وظایف ها و ظلمها و مخالفتپس همه نیرنگ

آید  و در آن حوادث هواهاى زند  و تمامى حوادثى كه در زندگیشان پیش مىمى دینى سر

اش نفسانى خود را پیروى نموده تا در آخر كفر و فسق و نفاق باطنیشان بیرون بریزد ، همه

مكر الهى و امال و استدراج او است ، چون حقى كه آنان و همه بندگان بر خدا دارند ، این 

سوى عاقبت امرش هدایت كند ، كه كرده است) حال عاقبت امر هر  است كه هر یك را به

  كس هر چه باشد به اختیار خودش بستگى دارد!(

  یوسف(/21)«و هللا غالب على امره!» 

و این امور وقتى به شیطان نسبت داده شود نامش كفر و معصیت و اغواى شیطان 

نزعه و وحى و اضالل او نامیده شود  و شوق به آن را دعوت شیطان و وسوسه او و مى

انگیزد  و همچنین آن چه جارى شود  و آن حوادثى كه گفتیم هواهاى نفسانى را برمىمى

ها یعنى دامهاى او نامیده مجراى آن حوادث است ، زینت شیطان و وسائل و حبائل و شبكه

 شود ، كه بیان آن در المیزان در سوره اعراف آمده است.مى

ها و عبادتها كه ه ایمان در دلش رسوخ كرده ، آن چه از اطاعتمؤمنى كو اما 

آید و در آن حوادث ایمان نهفته در كند  و نیز آنچه از حوادثى كه برایش پیش مىمى

رسد وقتى به خداى سبحان نسبت داده شود نامش توفیق و والیت باطنش به ظهور مى

، و خداى  آن وضع انطباق دارد الهیه و هدایت به معناى اخص است ، چون به نوعى با

 تعالى در این باره فرموده:

 ال عمران(/13!«)و هللا یؤید بنصره من یشاء » 

 ال عمران(/68) «و هللا ولى المؤمنین!» 

 بقره(/257«)هللا ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور!» 

  یونس(/9!«)یهدیهم ربهم بایمانهم » 

  انعام(/122«)یناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس!او من كان میتا فاحی» 

شود ، و اگر همین جریان به مالئكه نسبت داده شود تایید و استوار آنان نامیده مى

 همچنانكه این تعبیر را در آیه زیر آورده و فرموده:

 مجادله(/22!«)اولئك كتب فى قلوبهم االیمان و ایدهم بروح منه »  

همان طور كه هدایت عامه الهیه همراه با تمامى كائنات است  و مطلب دیگر اینكه 

هر موجودى را از بدو وجودش تا آخرین لحظه هستیش مادام كه در طریق رجوع به سوى 

خداى سبحان است از آن جدا شدنى نیست ، همچنین تقدیرات الهى از پشت سر آن را به 

و الذى » رساند:راند ، همچنان كه آیه زیر این معنا را روشن كرده و مى سوى این هدف مي
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اعلی( چون مقدراتى كه علل و اسباب ، محیط به هستى آن موجود است ، /3« )قدر فهدى!

دهد بعد به حالت دوم و از گرداند نخست حالتى اول به آن مىآن را از حالى به حالى برمى

 راند . د و همچنین اشیا را از پشت سر به پیش مىآورآن حالت به حالت سوم در مى

راند ، همچنین اجلها نیز دست در و همانطور كه گفتیم مقدرات اشیا را به پیش مى

این كارند) اجلها كه آخرین مرحله و نقطه نهائى وجود هر چیز است،( نیز موجود را از 

 شود:خوبى استفاده مى كشد ، این معنائى است كه از آیه زیر بهجلو به سوى خود مى

ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمى و الذین كفروا » 

 احقاف(/3«)عما انذروا معرضون!

چون این آیه بطورى كه مالحظه كردید اشیا را مرتبط و بسته به غایات آن ) كه 

به هم مرتبط باشند و یكى داند  و معلوم است كه دو چیز وقتى همان اجلهاى آنها است،( مى

كشد  و چون اجلها تر باشد ، آن قوى طرف ضعیف را به سوى خود مىاز دیگرى قوى

كشند چون گفتیم امورى ثابت و الیتغیرند ، پس هر موجودى را از جلو به سوى خود مى

 ترند . ثابت هستند و در نتیجه قوى

اى از پشت سر آنها را به هپس اشیا همه را در احاطه قواى الهیه قرار دارند قو

كند  و اى كه از جلو آنها را به همان نقطه جذب مىدهد  و قوهشان هل مىسوى نقطه نهائى

كند ، اینها سه قوه اصلى است كه قرآن كریم آنها را اى همراه آن است كه تربیتش مىقوه

یر مالئكه و كند ، غیر آن قوائى كه حافظ و رقیب و قرین موجودات است نظاثبات مى

 شیاطین و غیر آنها . 

مطلب دیگر اینكه ما بعضى از تصرفات در موجود را كه هدفى در آن دنبال 

فهمد) كه آیا صالحیت این دهد و نمىشود ولى خود آن موجود آن هدف را تشخیص نمىمى

نامیم ، چون خود ما هم این گونه تصرفات را در تصرف را دارد یا ندارد؟( امتحان مى

دانیم آیا صالحیت كنیم ، وقتى حال چیزى برایمان مجهول است ، و نمىشیاى دیگر مىا

خواهیم این باطن را فالن امر را دارد یا ندارد  و یا از باطن امرش خبر داریم لیكن مى

فهمیم آیا دهد  و مىكنیم كه این منظور ما را دست مىظاهر سازیم ، كارهائى با آن چیز مى

كند  و این عمل این گونه تصرفات را دارد یا ندارد  و آن را از خود دفع مى توانائى قبول

 گوئیم این جنس استاندارد شده است . نامیم  و یا مىخود را امتحان یا اختیار و یا استعالم مى

و این معنا به خودى خود با تصرفات الهى در مورد بندگانش منطبق است ، 

خواهد آزمایشش كند انسان  و تصرفات آزمایشى كه مىآزمایشگر و متصرف خدا و جنسى 

او شرایع و حوادث است كه با این شرایع و حوادث حال انسانها را بالنسبه به آن مقصدى كه 

سازد ، پس این شرایع و حوادث خواند روشن مىهدف مى دعوت دینى او را به سوى آن

  . امتحانى است الهى

امتحانهاى معمول نزد ما انسانها هست این است كه  تنها فرقى كه بین امتحان الهى و

خواهیم با امتحان آن حالت از آن موجود را كه غالبا ما نسبت به باطن حال اشیا جاهلیم و مى

براى ما مجهول است روشن و ظاهر سازیم ، ولى از آنجا كه جهل در خداوند سبحان 
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ن او از بندگان براى كشف امتحامتصور نیست ، چون مفاتیح غیب نزد او است ، لذا 

مجهول نیست ، بلكه تربیت عامه الهیه است ، نسبت به انسانها كه او را به سوى حسن 

است كه با چنین تربیتى حال  كند ، از این نظر امتحانعاقبت و سعادت همیشگى دعوت مى

ثواب  كند ، تا بداند از اهل كدام خانه است ، اهل دارهر انسانى را براى خودش معین مى

   .است و یا دار عقاب ؟

و به همین جهت خداى سبحان این تصرف الهى از ناحیه خود را و همچنین توجیه 

 حوادث را بال ، ابتال ، فتنه و امتحان خوانده  و به صورت كلى و عمومى فرموده:

 کهف(/7!«) انا جعلنا ما على االرض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عمال» 

 و نیز فرموده:

 انسان(/2) !«انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج نبتلیه، فجعلناه سمیعا بصیرا  »

 و نیز فرموده:

 انبیا(/35«)و نبلوكم بالشر و الخیر فتنة!» 

 فرماید:و گویا منظورش اجمال همان تفصیلى است كه در آیه زیر آورده ، مى

اكرمن و اما اذا ما ابتلیه فاما االنسان اذا ما ابتلیه ربه فاكرمه و نعمه فیقول ربى » 

 فجر(/16و15« )فقدر علیه رزقه، فیقول ربى اهانن!

 تغابن(/15!«)انما اموالكم و اوالدكم فتنة » فرماید: و نیز مى

 محمد(/4) «و لكن لیبلوا بعضكم ببعض!» فرماید: و نیز مى

  اعراف(/163«)كذلك نبلوهم بما كانوا یفسقون!»  

 انفال(/17!«)و لیبلى المؤمنین منه بالء حسنا »    

ا حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون و لقد فتنا الذین من » 

  عنکبوت(/3و2«)قبلهم، فلیعلمن هللا الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین!

امبرى حتى انبیا را هم از این سنت خود مستثنا ندانسته و در باره مثل ابراهیم پی

بقره( و در داستان ذبح پسرش /124«)و اذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات...!» فرماید:مى

صافات( و همچنین در باره موسى /106« )ان هذا لهو البالء المبین!» فرماید:اسماعیل مى

 طه( و آیاتى دیگر از این قبیل . /40!«)و فتناك فتونا » فرماید:مى السالمعلیه

كنید آزمایش را شامل تمامى جهات انسان طورى كه مالحظه مىاین آیات به و 

و جعلناه سمیعا » داند ، چه اصل وجودش) نبتلیه( و چه اجزاى وجودشمى

انسان( و چه جهات خارج از وجودش و به نحوى مرتبط به وجودش نظیر /2«)بصیرا،!

اش مورد استفاده اوالد، ازواج، عشیره، دوستان، مال، جاه و تمامى چیزهائى كه به نحوى

گیرد و همچنین چیزهائى كه در مقابل این امور قرار دارند از قبیل: مرگ، كورى، قرار مى

كرى، مرگ اوالد، ازواج، عشیره، دوستان، فقر، نداشتن و یا از دست دادن مقام، شكستن و 

شود. و سخن كوتاه سوختن وسایل مورد حاجت و امثال آن از مصائبى كه متوجه او مى

ینكه این آیات تمامى آنچه از اجزاى عالم و احوال آن ارتباطى با انسان دارد فتنه انسان ا

  . داند كه از ناحیه خدا و براى امتحان او درست شده استاى مىدانسته همه را وسیله
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در آیات فوق تعمیمى هم از نظر افراد هست ، چون دیدیم كه تمامى افراد را مشمول 

د ، چه مؤمن و چه كافر ، چه صالح و چه طالح و حتى دیدیم كه این امتحان قرار دا

شود مساله امتحان سنتى است جارى ، كه احدى پیغمبران را هم استثنا نكرد ، پس معلوم مى

 از آن مستثنا نیست . 

و این سنت الهیه سنتی است عملى و متكى بر یك سنتى دیگر كه آن سنتى است   

هدایت عامه الهیه ، از آن جهت كه با موجودات مكلف نظیر تكوینى و عبارت است از سنت 

  . انسان ارتباط دارد ، و نیز مقدمات و مؤخرات آن یعنى قضا و قدر كه بیانش گذشت

شود كه مساله امتحان چیزى نیست كه قابل نسخ باشد ، براى از اینجا روشن مى

آیاتى كه خلقت را بر  نسخ شدنش عین فساد تكوین است ، كه امرى است محال  و اینكه

داند بر این معنا نیز داللت و حد اقل داند  و نیز آیاتى كه مساله بعث را حق مىاساس حق مى

 اشاره دارد ، مانند آیه:

 روم(/8«)ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمى!» 

  مومنون(/115«)ا فحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا ال ترجعون!» 

و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق و لكن » 

  دخان(/39و38«)اكثرهم ال یعلمون!

 عنکبوت(/5!«)من كان یرجوا لقاء هللا فان اجل هللا الت » 

شود خلقت بر اساس حق بوده و باطل و بریده از حق كه از همه آنها استفاده مى

و وقتى براى هر موجودى هدفى و غرضى در پیش و أجلى حق و آمدنى است   نبوده است

و نیز وقتى در وراى هر موجودى مقدراتى تقدیر شده و حقى است  و باز وقتى با هر 

موجودى هدایتى حقه هست ، پس دیگر جاى گریزى از اصطكاك و تصادم عمومى بین آنها 

قبیل انسان كه هیچ گریزى از مبتال وجود ندارد  و مخصوصا بین موجودات مكلف از 

شدنشان به امورى كه مایه امتحان آنان باشد نیست ، حتما باید با اتصال به آن امور آنچه در 

قوه دارند به فعلیت برسد ، حال چه اینكه كمال باشد و چه نقص ، چه اینكه سعادت باشد و 

 « ال است) دقت بفرمائید!چه شقاوت  و این معنا در انسان مكلف به تكالیف دینى و ابت

شود ، با آنچه كه تا اینجا گفته شد معناى دو كلمه محق و تمحیص نیز روشن مى

اش از شود فضائل درونى و نهفتهآید ، و باعث مىچون وقتى امتحان براى مؤمن پیش مى

آید  و رذائل جدا و متمایز گردد  و یا وقتى این امتحان براى قومى و جماعتى پیش مى

شوند ، عنوان تمحیص یعنى متمایز كردن منین آنان از منافقین و بیماردالن جدا مىمؤ

  . آیدصادق مى

همچنین وقتى امتحانات الهیه یكى پس از دیگرى بر كافر و منافق واقعى وارد و 

كافر و منافقى كه در ظاهر صفات و احوال خوبى دارند  و حتى آنقدر احوالشان  شوند  ومى

شود ، این امتحانات پى در پى باعث مىگیرند مورد رشگ مؤمنین قرار مىخوب است كه 

آید فضیلت اى كه رو مىكه خباثتهاى باطنى به تدریج رو بیاید و ظاهر شود و هر رذیله

چون محق  كند ،، در این هنگام كلمه محق مصداق پیدا مىمورد رشكى از آنان زائل گردد 
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را معنا كردیم كه یعنى : از بین بردن چیزى به تدریج  و امتحانهاى پى در پى كفار و 

برد ، همچنانكه دیدیم در منافقین واقعى ایمان و فضائل ظاهرى و فریبنده آنها را از بین مى

 آیات گذشته فرمود:

منكم شهداء و هللا  و تلك االیام نداولها بین الناس و لیعلم هللا الذین آمنوا و یتخذ» 

ال /141و140«)ال یحب الظالمین! و لیمحص هللا الذین آمنوا و یمحق الكافرین!

 عمران(

البته كافران محقى دیگر هم دارند  و آن این است كه به تدریج نسلشان برچیده 

شود چون خداى تعالى خبر داده كه عالم كون به سوى صالح بشر  و نیز به سوى مى

 شود  و در این باب فرموده:خدا سوق داده مىخلوص دین براى 

 طه( نیز فرمود:/132) !«و العاقبة للتقوى » 

  انبیا(/105!«)ان االرض یرثها عبادى الصالحون » 

 46ص :    4المیزان ج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


