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

نیز كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و 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

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

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 

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

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                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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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 بخش اول

 

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی در بیان
 

 

 مفاهیم علمی و فلسفی قرآن
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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

 

 احساس و اندیشه
 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: 

 احساس و اندیشیدن و تعلیم انسانهای اولیه

 

ً یَْبَحث فى األَْرِض ِلیِریَهُ َكْیف یَُوِرى سْوَءةَ أَِخیِه  قَاَل یََوْیلَتى أَ »  ُ ُغَرابا فَبَعَث َّللاَّ

 « َعَجْزت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُوِرى سْوَءةَ أَِخى  فَأَصبََح ِمَن النَِّدِمیَن!

داى تعالى كالغى را مامور و در اینكه كشته برادر را چه كند سرگردان شد، خ» 

كرد تا با منقار خود زمین را بكند) و چیزى در آن پنهان كند،( و به او نشان دهد 

كه چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان كند. ) وقتى عمل كالغ را دید،( گفت 

واى بر من كه آنقدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این كالغ باشم و جثه برادرم را 

 «دفن كنم، آن وقت حالتى چون حالت همه پشیمانها به او دست داد!در خاك 

 مائده(  /31)      

این آیه شریفه داللت دارد بر اینكه قاتل )قابیل پسر آدم علیه السالم( بعد از ارتكاب 

قتل)هابیل پسر دیگر آدم علیه السالم( مدتى در كار خود متحیر مانده  و از این بیمناك بوده 

كرده كه چه كند تا دیگران به جسد مقتول از جنایت او خبردار شوند ، و فكر مىكه دیگران 

 بر خورد نكنند ، تا آنكه خداى تعالى كالغى را براى تعلیم او فرستاد.

اگر فرستادن كالغ  و جستجوى كالغ در زمین و كشتن قاتل برادر خود را پشت 

واى بر من كه آنقدر  »نداشت بگوید:سر هم و نزدیك به هم اتفاق افتاده بوده دیگر وجهى 

معلوم « ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این كالغ باشم و جثه برادرم را در خاك دفن كنم!

 شود مدتى طوالنى سرگردان بوده . مى

شود كه كالغ مزبور بعد از بحث و گود كردن زمین و نیز از زمینه كالم استفاده مى

در زمین دفن كرده بوده ، چون ظاهر كالم این است كه كالغ خواسته چگونه دفن  چیزى را

كردن را به قاتل تعلیم دهد ، نه چگونه بحث و جستجو كردن را  و صرف بحث و جستجو 

لوح بوده  و قهرا ذهن او تواند چگونه دفن كردن را به وى یاد دهد ، چون او مردى سادهنمى

شده ، بلكه ساده فهمى او به حدى بوده كه تا آن موقع نمىاز صرف بحث به دفن منتقل 

معناى بحث را نفهمیده ، چگونه ممكن است از بحث و منقار به زمین زدن كالغ منتقل به 

اى دفن و پنهان كردن بدن مقتول در زیر خاك بشود ؟ با اینكه بین این دو هیچگونه مالزمه

معناى دفن و موارات بخاطر این بوده كه دیده شود كه انتقال ذهن او به نیست ، معلوم مى
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 كالغ زمین را بحث كرد ، و سپس چیزى را در آن دفن كرد و خاك به رویش ریخته . 

واى بر من كه آنقدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این كالغ » اما اینكه قاتل گفت:

او داد ، امر بسیار ساده اى كه كالغ به علتش این بوده كه دیده درس و راه چاره ...!« باشم 

توانسته چنین كارى را كه غراب كرد اى بود و احساس كرده كه خود او مىو پیش پا افتاده

انجام بدهد ، اول زمین را بكند و سپس جسد برادر را در آن پنهان كند ، چون رابطه بین 

ود ، لذا بعد اى روشن ببحث و موارات ، و یا كندن زمین و پنهان كردن چیزى در آن رابطه

از این احساس بوده كه تاسف خورده كه چطور ذهنش به این حیله منتقل نشده؟ و پشیمان 

شده از اینكه چرا در چاره جوئى فكر نكرده تا با اندكى فكر برایش روشن شود كه كندن 

زمین وسیله نزدیكى براى پنهان كردن جسد برادر است ، لذا ندامت خود را با گفتن : اى 

 من كه نتوانستم بقدر این كالغ فكر كنم و با كندن زمین جسد برادرم را دفن نمایم؟! واى بر

  500ص :    5المیزان ج : 

 

 

 گفتارى پیرامون: 

  معناى  احساس و اندیشیدن 
 

این گوشه از داستان فرزندان آدم كه خداى تعالى كالغى را فرستاد تا با كندوكاو 

چگونه جسد برادر را در زمین پنهان كند ، و او بعد از كردن زمین به قاتل تعلیم دهد 

 مشاهده كار كالغ گفت:

یا ویلتى ا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سواة اخى فاصبح من » 

 مائده(/31« )النادمین!

اى است كه حال یك آیه از قرآن است كه در نوع خود نظیرى در قرآن ندارد ، آیه

كند كه بشر خواص هر چیزى سازد و خاطرنشان مىرا مجسم مىانسان در استفاده از حس 

كند و بعد از درك و احساس آنرا ماده خام دستگاه تفكر خود را به وسیله حس خود درك مى

سازد كه به درد اهداف و مقاصد كرده با دستگاه فكریش از آن مواد خام قضایائى مى

هاى علمى به كه دانشمندان پس از بحثاى است زندگیش بخورد ، البته این بر حسب نظریه

یابى شود ، اند كه علوم و معارف بشرى اگر به دقت ریشهدست آورده و به این نتیجه رسیده

گردد ، در مقابل نظریه تذكر و علم فطرى است كه همه منتهى به یكى از حواس آدمى مى

 داند. ریشه علوم و معارف را فطرت بشر مى

ها و ه اگر خواننده عزیز صور علمیه ، یعنى تك تك تصدیقتوضیح نظریه اول اینك

ترین انسان را در نظر بگیرد چه صور فهمترین و كمتصورهاى یك انسان هر چند جاهل

خواهد دید كه همین فرد جاهل و كوتاه فكر آنقدر  -اش را علمیه كلیه او را و چه جزئیه

تواند آن صورتها العالمین احدى نمىصورتهاى علمى در خزینه فكریش دارد كه به جز رب 

  . را آمارگیرى كند
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یابد كه تمامى آن صورتهاى علمى با و از سوى دیگر این معنا را به مشاهده در مى

همه كثرتش و با اینكه گفتیم از حد شمار بیرون است ، پیوسته و همه روزه و در طول 

و اگر از آخرت به طرف عقب زندگى بشر در دنیا رو به زیادتر شدن و نمو كردن است  

بینیم برگردیم ، یعنى از آخر عمر آن انسان فرضى به طرف اولین روز تولدش بر گردیم مى

اش كمتر شده تا در روز تولدش به صفر روز به روز معلومات آن انسان و صور علمیه

از  اى وجود ندارد البته منظور مارسد ، تا جائى كه در صفحه ذهن هیچ صورت علمیهمى

این علم علم بالفعل است ، نه استعداد و آمادگى براى داشتن علم ، دلیل این گفتار ما آیه 

 فرماید:شریفه قرآن است كه مى

 علق(/5« )علم االنسان ما لم یعلم!» 

و منظور آیه شریفه این نیست كه خداى تعالى از میان معلوماتى كه هر انسان دارد   

دانسته دانسته تعلیمش داده و آنچه خودش مىتنها آن مقدار از معلومات را كه خود انسان نمى

مستند به خودش است ، زیرا این از ضروریات است كه علم بشر هر چه باشد حتى 

است ، او است كه با تعلیم خود بشر را هدایت كرده كه چگونه  بدیهیاتش هدایت خداى تعالى

وجود خود را به كمال رسانده و در زندگیش از آن برخوردار شود ، آرى آن راهى كه تمام 

كه یكى از  -كنند اقسام موجودات جاندار هاى طبیعى طى مىكائنات بى جان به وسیله انگیزه

كند ، پس علم خود یكى از مصادیق نور علم طى مى آن راه را با -آنها بنى نوع بشر است 

 هدایت است . 

بینیم كه خداى سبحان مطلق هدایت را به خودش نسبت داده و و از سوى دیگر مى

 فرموده:

 طه( و نیز فرمود:/50«)ء خلقه ثم هدى!الذى اعطى كل شى» 

 اعلی(/2«)الذى خلق فسوى!» 

 اعلی(/3«)والذى قدر فهدى!» 

 دایت بشر كه به وجهى هدایت به وسیله حس و فكر است فرموده:و در خصوص ه

 نمل(/63«)امن یهدیكم فى ظلمات البر و البحر!» 

 

علم از آنجا كه هدایت است و هر هدایتى از ناحیه خداى تعالى است ، پس علم نیز 

 هر چه باشد به تعلیم الهى است . 

م االنسان ما لم عل» قریب به مضمون آیه سوره علق كه گذشت یعنى آیه:

 فرماید:علق( آیه زیر است كه مى/5«)یعلم!

و هللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شیئا و جعل لكم السمع و االبصار و » 

  نحل(/78«)االفئدة!

دهد كه علم آرى دقت در حاالت بشر و تدبر در آیات كریمه قرآن این نتیجه را مى

به اشیا و خواص اشیا دارد و به دنبال آن علم ، علمى نظرى و اكتسابى بشر یعنى علمى كه 

گیرند ، در كه به معارف عقلى پیدا كرده است تمامى آنها از حواس پنجگانه سر چشمه مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 11

نتیجه از آنجائى كه این حواس عطایاى الهى است ، پس تمامى و تك تك علومى كه بشر 

انكه آیه مورد بحث یكى از آن علوم دارد خداى تعالى از طریق حس به او تعلیم داده ، همچن

 فرماید:را به عنوان نمونه ذكر كرده و مى

پس خداى تعالى كالغى را مبعوث كرد تا زمین را كندوكاو كند و در نتیجه به » 

  مائده(/31«)قاتل نشان دهد كه چگونه جسد برادرش را دفن كند....

داستان پسران آدم نفرمود: بینیم خداى سبحان در نقل این گوشه از پس اینكه مى

كالغى تصادفا آمد و زمین را كندوكاو كرد و قاتل از كار او چاره كار خود را جست بلكه 

توان چیزى را در زمین كالغى را فرستاد تا نشان دهد كه چگونه مى فرمود: خداى تعالى

ر در زمین را پنهان كرد ، براى این بوده كه بفهماند در حقیقت كیفیت پنهان كردن جسد براد

خداى تعالى به قاتل یاد داد و تعلیم كرد ، پس كالغ گو اینكه خودش متوجه نبوده كه مامور 

خداى سبحان است  و همچنین پسر آدم متوجه نبود كه خدائى مدبر دارد امر او را تدبیر 

نماید  و بر حسب نظر ظاهرى آمدن كالغ تصادفى و سبب كند ، و فكر او را هدایت مىمى

هائى كه انسانها دن عمل آن حیوان براى راه یابى پسر آدم اتفاقى بوده ، مثل سایر راه یابىش

سر نخ در همه اینها به دست خداى سبحان است ،  در امر معاش و معاد خود دارند و لیكن

او است كه بشر را آفریده و به سوى كمال علم و به منظور رسیدنش به هدف زندگى 

ند و عالم كون را به نوعى تنظیم كرده ، كه بشر خود به خود و از راه كهدایتش كرده و مى

این خداى تماس و اصطكاك با اجزاى عالم چیزهائى بفهمد و در نتیجه كسب كمال كند ، پس 

سبحان است كه در آن روز و روزهاى دیگر كالغ را و چیزهاى دیگر را وادار ساخته كه 

دهند و به بشر چیزهائى را تعلیم كنند پس معلم بشر كار خود را در برابر چشم بشر انجام 

 خود خداى تعالى است!

 فرماید :و این جریان در قرآن كریم نظائرى دارد ، مانند آیه شریفه زیر كه مى

 مائده(/4«)و ما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم هللا!» 

هاى خود به سگ شكارى تعلیم داند  و آنچه كه بشر از دانستهكه آنچه را بشر مى

داند یا از سایر مردم داند ، با اینكه آنچه كه هر انسانى مىدهد را ، تعلیم خداى تعالى مىمى

آموخته  و یا به ابتكار فكر خود به دست آورده ، در عین حال همه اینها را تعلیم الهى 

 داند  و نیز آیه زیر است:مى

 بقره(/282«)و اتقوا هللا و یعلمكم هللا!» 

كنید با اینكه مسلمین هر چه از دین آموخته بودند از رسول خدا كه مالحظه مى

گرفته بودند مع ذلك نسبت تعلیم را به خود خداى تعالى داده ، و آیه  وسلّموآلهعلیههللاصلى

 فرماید:زیر كه مى

 بقره(/282«)و ال یاب كاتب ان یكتب كما علمه هللا!» 

واد و صاحب قلمى ، خط نوشتن را از یك صاحب دستخط دیگر با اینكه هر با س

آموخته مع ذلك نسبت تعلیم این فن را به خداى تعالى داده و این بدان جهت است كه تعلیم 

اش امورى است كه در عالم خلقت و سگ شكارى و داشتن تقوا و قدرت بر نوشتن ، همه
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مستند به خداى تعالى است اینگونه تدبیر دخالت دارند ، و چون خلقت و تدبیر كل جهان 

امور هم مستند به خدا است ، چیزى كه هست معلم) سگ در چگونه شكار كردن و معلم( 

انسان در چگونه تقوا به خرج دادن و كارهاى دیگر را انجام دادن ، از راه زبان و تلقین به 

دهد و خداى سبحان با دهد و معلم خط با زبان و قلم تعلیم مىآدمى و یا به آن سگ تعلیم مى

  . دهدهمه این اسباب تعلیم مى

كند همه آیاتى را كه خداى تعالى در آن آیات ، و این تنها راهى است كه توجیه مى

دهد و راهى است بسیار روشن و درست ، براى آثار اسباب ظاهرى را به خود نسبت مى

ز اویند كه بر حسب ظاهر بین اینكه آفریدگار همه اسباب او است ، اسباب همه مخلوقاتى ا

او و مسببات واسطه ، و یا آالت و ادواتى براى وجود مسبباتند و اگر شما خواننده محترم 

توانى بگوئى كه اسباب شرط وجود مسبباتى هستند كه وجودشان و جمیع جهات بخواهى مى

ه از و اطرافشان بستگى به اسباب دارد ، مثال یكى از شرائط هست شدن زید) پسرى ك

ازدواج عمرو با هند متولد شده،( این است كه قبل از هست شدنش عمرو و هند موجود شده 

شد ، باشند و با هم ازدواج كرده باشند و گرنه پسرى كه ما فرض كردیم هرگز موجود نمى

و همچنین یكى از شرائط دیدن به وسیله چشم بینا این است كه قبل از دیدن چشم بینائى 

 همچنین . موجود باشد و 

فهمیم كه اگر كسى معتقد باشد كه توحید خداى پس با در نظر داشتن این حقیقت مى

سبحان به این است كه همه اسباب را نفى نموده و ملغى بدانیم و بپندارد كه نفى اسباب و لغو 

دانستن آن در اثبات قدرت مطلقه خداى تعالى و نفى عجز از او مؤثرتر است توحیدش كامل 

ساطت اسباب را ضرورى و الزم و مؤثر بداند ، خداى تعالى را مجبور است ، و كسى كه و

 اش و ایجاد مخلوقش راه مخصوص را سلوك كند . كرده به اینكه در به كرسى نشاندن اراده

در حقیقت توحید چنین مسلمانى كامل نیست ، زیرا كه خداى تعالى را مجبور دانسته 

اعتقاد خودش سخن گفته و به سخن خود نقص  و در واقع بدون اینكه متوجه شود بر خالف

  . وارد آورده

خداى سبحان همان كسى است كه خواص اشیائى كه حواس و سخن كوتاه اینكه 

بشر توانائى دسترسى به آنها و احساس آنها را دارد را به بشر تعلیم داده و از طریق 

است مسخر وى و رام  حواس او به او تعلیم داده ، آنگاه تمامى آنچه در آسمان و زمین

 جاثیه(/13) «و سخر لكم ما فى السموات و االرض جمیعا منه!» و فرموده: وى كرده

و این تسخیر جز براى این نبوده كه بشر با نوعى تصرف در این موجودات زمین و 

آسمان به اهداف زندگیش و به آرزوهایش برسد ، و به عبارتى دیگر موجودات عالم را به 

زده و مرتبط كرده تا بشر به وسیله آنها سود ببرد و براى سود بردن از  وجود بشر گره

موجودات او را موجودى متفكر خلق كرده كه او را به چگونگى تصرف و چگونگى 

استعمال هر موجودى هدایت و راهنمائى كند تا در نتیجه به هدفش برسد ، یكى از ادله این 

 ادعا آیات شریفه زیر است:

 :توجه بفرمائید
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 حج(/65« )الم تر ان هللا سخر لكم ما فى االرض و الفلك تجرى فى البحر بامره!» 

 زخرف(/12«)و جعل لكم من الفلك و االنعام ما تركبون!» 

 مومنون(/22«)و علیها و على الفلك تحملون!» 

 و آیاتى دیگر از این قبیل:

خواننده عزیز به لحن این آیات توجه كند كه چگونه پیدایش كشتى را به خداى  

سبحان نسبت داده ، با اینكه ساختن كشتى كار انسانها است  و از سوى دیگر حمل شدن 

انسان به وسیله كشتى و چهار پایان را به خداى تعالى نسبت داده ، و حال آنكه این خود 

بینید كه حركت كشتى در دریا كند  و باز مىسان را حمل مىكشتى و چهار پایان است كه ان

را به امر خدا منسوب نموده ، با اینكه این حركت مستند به جریان آب دریا و یا وزش بادها 

و یا به كار افتادن موتورها و امثال آن است  و همه اینها را تسخیر خداى سبحان خوانده و 

ها و چهار پایان اى عز و جل نوعى حكومت در كشتىعلت همه اینها این است كه اراده خد

و در زمین و آسمان دارد ، كه همه اینها را به سوى غایاتى كه از آنها مطلوب و منظور 

 دهد . است سوق مى

نهایت اینكه این خداى سبحان است كه عالوه بر دادن حس به بشر ، فكر نیز به او 

كر( قضایائى بسازد و به كمال برسد ، البته به آن داد تا با آن) حس( مواد خام و با این) ف

مقدارى كه برایش مقدر شده كه علوم فكرى جارى در تكوینیات  و یا به عبارتى علوم 

و جعل لكم السمع و االبصار و االفئدة لعلكم » نظرى را كسب كند  و در این باب فرموده:

  نحل(/78«)تشكرون!

كارش همه با این معنا است كه چه  و اما علوم عملى یعنى علومى كه سر و

كارهائى سزاوار و چه كارهائى ناسزاوار است ، تنها منشا این علوم الهامهائى از ناحیه 

 خداى سبحان است ، بدون اینكه حس بشر و یا عقل نظرى او در آن نقشى داشته باشد:

 به آیه زیر توجه فرمائید:

كه خداى سبحان آن را بیافرید و سوگند به نفس و خلقت كامل و تمام عیار آن، » 

سپس تقوا) آنچه سزاوار است،( و فجور ) آنچه ناسزاوار است،( را به آن الهام 

كرد، در نتیجه هر كس نفس را پاك نگه دارد، رستگار و هر كس آن را آلوده كند 

 شمس(/8و7«)شود!زیانكار مى

 فرماید:و به آیه زیر توجه كنید كه مى

نیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها، ال تبدیل لخلق هللا ذلك فاقم وجهك للدین ح» 

 روم(/30«)الدین القیم!

كنید ، در این آیات علم به آنچه از اعمال كه سزاوار است بطورى كه مالحظه مى

انجام شود) یعنى حسنات( و آنچه از اعمال كه نباید انجام شود) یعنى سیئات( را از 

شود ، و منشا آن علم این ام الهى یعنى افكندن در دلها حاصل مىچیزهائى دانسته كه به اله

  . الهامات است

شود همه و همه پس به حكم این آیات تمامى علومى كه براى انسان حاصل مى
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  . هدایت الهى  و به هدایت الهى است ، چیزى كه هست به حسب نوع ، مختلف است

است ، طریقى كه خداى سبحان آنچه از علوم كه مربوط به خواص اشیاء خارجى 

كند طریق حس است ، و آنچه از علوم كلى بشر را به آن طریق به سوى آن علوم هدایت مى

و فكرى كه چون بدیهیات عقلى نه ربطى به اعمال خوب و بد انسان دارد و نه ربطى به 

و این دهد  خواص اشیاء ، اینگونه علوم را خداى تعالى به تسخیر و اعطاء به انسان مى

تسخیر و اعطاء چنان نیست كه حس بتواند آنرا ابطال كند  و یا انسان در حالى از حاالت از 

آن بى نیاز شود ، قسم سوم علومى است مربوط به اعمال آدمى و اینكه چه اعمالى صالح و 

چه اعمالى فاسد و فساد انگیز است ؟ چه اعمالى تقوا و چه اعمالى فجور است ؟ خداى 

 دهد . را از طریق الهام و افكندن در دلها و كوبیدن در فطرت به انسان مىسبحان آن 

گردد ، تنها زمانى در عمل انسان مفید و قسم سوم كه در اصل به الهام الهى بر مى

شود ، كه قسم دوم از علوم انسان درست به دست آمده باشد  و واقع گشته و اثرش تمام مى

شود كه انسانى در اثر كجرویهاى ممتد اشد) چون بسا مىبر درستى و استقامت رشد كرده ب

، فطرت خدادادیش را از دست داده و حتى بدیهیات كلى و عقلى را درك نكند!( همچنانكه 

شود كه عقل به سالمتى خود باقى مانده باشد و آن تا زمانى درك عقلى نیز وقتى حاصل مى

 باشد ، به آیات زیر توجه فرمائید: است كه تقواى دینى و دین فطریش را از دست نداده

 بقره(/269«)و ما یذكر اال اولوا االلباب!» 

 غافر(/13«)و ما یتذكر اال من ینیب!» 

 انعام(/110«)و نقلب افئدتهم و ابصارهم كما لم یؤمنوا به اول مرة!» 

 بقره(/130«)و من یرغب عن ملة ابراهیم اال من سفه نفسه!» 

كند مگر وقتى كه عقلش را تباه كرده و ترك نمى یعنى كسى مقتضیات فطرت را

 راهى غیر از راه عقل را پیش گرفته باشد . 

ایست كه گفتیم بین عقل و تقوا اعتبار عقلى و حساب سرانگشتى هم مساعد با مالزمه

بر قرار است ، براى اینكه وقتى عقلش و یا به عبارتى نیروى تفكر و نظر انسان آسیب دید 

و در نتیجه حق را حق ندید  و باطل را باطل نیافت ، چگونه ممكن است از ناحیه خداى 

نكه باید این كار نیك را بكند ، و یا فالن كار زشت را نكند ؟ مثل چنین تعالى ملهم شود به ای

كسى مثل آن شخصى است كه معتقد است بعد از زندگى دنیائى و مادى عاجل دیگر هیچ 

یى نیست ، چنین كسى معنا ندارد كه ملهم به تقواى دینى شود ، براى اینكه تقواى زندگى

 و بهترین توشه آن است . دینى زاد و توشه زندگى آخرت است ، 

اى ذخیره نكرد ، قواى كسى هم كه دین فطریش فاسد شد و از تقواى دینى توشه

تواند معتدل باشد و معلوم داخلى و شهوت و غضبش و محبت و كراهتش و سایر قوایش نمى

گذارد قوه درك است كه این قوا) كه فرمانده اعضاى بدن است،( وقتى دچار كوران شد نمى

 ش عمل كند و آن عملى كه شایسته آن درك است را انجام دهد . نظری

  آرى!

 «حقیقت، سرائى است آراسته!» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 15

 «هوا و هوس گرد برخاسته! » 

و بیانات قرآن در نشر معارف دینى و تعلیم علم نافع به مردم همین روش را پیش 

خودش رعایت اى كه گرفته ، یعنى سه طریقه سابق الذكر را رعایت نموده ، سه طریقه

ها را معین فرموده آنچه از نموده و هم براى رسیدن انسان به معلومات سودمند آن طریقه

شود ، قرآن معلومات جزئى كه مربوط به خواص اشیاء است و به وسیله احساس درك مى

 فرماید:كریم آنها را به حواس بشر حوالت داده  و مى

 «مگر ندیدى! -ا لم تر » 

 «بینند!چرا نمى پس -ا فال یرون »  

 «آیا شما اینطور دیدید! -ا فرایتم » 

 «بینید!چرا پس نمى -ا فال تبصرون » 

 و از این قبیل تعبیرهاى دیگر.

آنچه از معلومات كه از سنخ كلیات عقلى و مربوط به امور كلى مادى و یا ماوراى 

چند كه آن امور غایب ماده است ، در آن موارد عقل را یك معیارى جازم دانسته است ، هر 

از حواس ظاهرى و خارج از محیط ماده و مادیات است ، نظیر غالب آیات راجع به مبدأ و 

 معاد ، كه مشتمل است بر تعبیراتى نظیر:

  «لقوم یعقلون!» 

 «لقوم یتفكرون!» 

 «لقوم یتذكرون!» 

 و امثال اینها.« یفقهون!» 

مساسى با خیر و شر و نافع و ضار و و آنچه از قضایا كه مربوط به عمل است و 

كند ، تا به تقوا و فجور دارد ، درك آنها را به الهامى الهى حوالت داده ، مطالبى ایراد مى

هاى باطنى خود كند ، نظیر آیاتى كه مشتمل است بر تعبیرى وسیله آن بشر را متوجه الهام

 نظیر:

 «ذلكم خیر لكم!» 

 «فانه آثم قلبه!» 

 «فیهما اثم!» 

 «و االثم و البغى بغیر الحق!» 

 «ان هللا ال یهدى!» 

بندى كردن آیات راجع به این سه و از این قبیل تعبیرها كه خود خواننده باید در دسته

  . قسم معلومات تدبر كند

 از این بیان سه نكته اساسى روشن گردید:

ادشان بر اینكه قرآن كریم طریقه و مسلك حسیین یعنى علمائى كه همه اعتم اول:

دهند به هاى علمى راه نمىحس و تجربه استوار است و احكام عقلى صرف را در بحث

اى كه قرآن كریم در ترین مسالهبینیم اولین و مهمشدت تخطئه كرده است ، براى اینكه ما مى
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بیان آن اهتمام ورزیده مساله توحید خداى عز و جل است و سایر معارف اخالقى و علمى 

آن اساس بیان كرده و مردم را به سوى آن دعوت فرموده و این هم پر واضح  دین را بر

ارتباطتر از حس و دورتر از ماده است و هیچ است كه مساله توحید از هر مساله دیگرى بى

 ارتباطى با حس و ماده ندارد . 

گیرد  و قرآن كریم بیان كرده كه این معارف حقیقى همه از فطرت منشا مى

« اقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا!ف» فرموده:

فرماید خلقت بشر نوعى خلقت و ایجاد است كه مستلزم این علوم و ادراكات روم( مى/30)

است و معنا ندارد كه خلقت موجودات تبدل و دگرگونى پیدا كند ، مگر آن دگرگونى كه 

اشد  و اما اینكه ایجاد مطلق مبدل شود ، یعنى حكم واقع خودش نیز جزء خلقت و ایجاد ب

تواند) و حاشا كه باطل شود ، هیچ معنائى برایش تصور ندارد ، پس انسان هرگز نمى

بتواند!( علوم فطرى خود را باطل ساخته و در زندگى راهى را پیش بگیرد كه غیر از راه 

انسانهائى از احكام فطرت دارند این بینیم باشد و اما انحرافى كه مىفطرت و خلقتش مى

انحرافها ابطال حكم فطرت نیست ، بلكه استعمال و به كار گیرى همان احكام است ، اما در 

مواردى كه نباید به كار گرفت ، نظیر اینكه یك فرد تیر انداز با اینكه تیر و كمان را 

پس او تیر و كمان را اند براى خوردن به هدف ، ولى او تیر به غیر هدف بزند ، ساخته

ها و سوزنها و ها و پیچ مهرهاستعمال كرده  و لیكن استعمالش غلط و به خطا بوده ، كاردك

سایر اجزاى یك موتور و كارخانه در صورتى كه درست به كار نرود و در جاى خود قرار 

ند انجام افتد آن اجزاء ، كارى را كه باید انجام دهنگیرد وقتى ماشین و موتور به كار مى

شود ، آنچه در مثال ما دهند  و لیكن غرضى كه از آن دستگاه منظور بوده حاصل نمىمى

كند به جاى اره كردن محال است این است كه در یك كارخانه آن جزئى كه كار اره را مى

بدوزد و سوزنى كه در آن كارخانه كارش دوختن است اره كند  و خالصه اره كار خود را 

عوض كند و در نتیجه چیزى را كه باید قطع كند و پاره كند بدوزد ، این محال  با كار سوزن

  است.

پژوهى كه در تمامى استداللهاى حسى مسلكان دقت كند و این معنا براى هر دانش

اند : بحثهاى عقلى كامال روشن است مثال یكى از استداللهاى این طائفه این است كه گفته

شود بسیار دستخوش اشتباه از مقدماتى دور از حس چیده مىهاى منطقى كه صرف و قیاس

شود گردد ، دلیلش هم اختالفهاى بسیارى است كه در مسائل عقلى صرف دیده مىو خطا مى

 كند . ، به همین دلیل نباید بر این مسائل اعتماد كرد ، چون دل انسان اطمینانى به آن پیدا نمى

هاى عقلى و درستى طریقه حس و تجربه ، استدالل و یا در تخطئه طریقه بحث

اند به اینكه: حس آلتى است براى دستیابى به خواص اشیاء و این چیزى نیست كه كسى كرده

آنهم در شرائطى  -آنرا انكار كند ، وقتى كه انسان اثرى را در موضوعى از موضوعات 

با حفظ همان شرائط ، یعنى بدون اختالف  -مشاهده  كند و سپس ایناحساس مى -مخصوص 

كند كه اثر مذكور از خصوصیات موضوع نامبرده است ، شود ، قهرا كشف مىتكرار مى -

 كند . نه اینكه تصادفى پیدا شده باشد ، چرا كه تصادف هیچگاه دوام پیدا نمى
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ر درستى صد و این دو دلیل یعنى دلیل بر نادرستى قیاسات عقلى محض و دلیل ب

كنید ، براى این اقامه شده كه لزوم درصد طریقه حس و تجربه به طورى كه مالحظه مى

اعتماد بر حس و تجربه را اثبات نموده ، ترك طریقه عقلى صرف را الزم قلمداد نماید در 

حالى كه مقدماتى كه در این دو دلیل اخذ شده همه مقدماتى عقلى و خارج از حس و تجربه 

خواهند طریقه استدالل آن وقت طرفداران طریقه حس با همین مقدمات عقلى مى بودند ،

عقلى را باطل سازند ، و این همان چیزى است كه قبال خاطرنشان كردیم كه فطرت هرگز 

 شود و تنها انحرافى كه هست در كیفیت استعمال فطرت است . باطل نمى

با استعمال حس و تجربه ، احكام تر ، این است كه بخواهند و از این اشتباه فاحش

تشریع شده و قوانین موضوعه را تشخیص دهند و مثال حكمى از احكام را در جوامع بشرى 

كنند تا ببینند در فالن جامعه چند درصد اثر گذاشته ، و در آن دیگرى چند در آزمایش مى

كم حكم خوب ، صد ، اگر دیدند در غالب جوامع حسن اثر داشته حكم كنند به اینكه این ح

ثابت و ال یتغیر است ، و باید همیشه باشد و اگر دیدند اثرش آنطور كه باید چشمگیر نیست ، 

آنرا دور انداخته و حكمى دیگر را به كرسى بنشانند ، همچنانكه قائلین به قیاس و استحسان) 

ند چون فالن گویكنند ، مثال مىیعنى اكثر علماى اهل سنت كه احكام شرع را با آن اثبات مى

موضوع شبیه به آن موضوع دیگر است پس حكم همان موضوع را هم دارد!( نظیر چنین 

اند ، با اینكه قیاس فقهى و استحسان و آن اظهار نظرهائى كه نامش خطائى را مرتكب شده

هائى است براى كشف حكم نه براى جعل حكم كه گذارند ، امارات و نشانهرا شم الفقاهه مى

ث در اطراف مساله قیاس و استحسان ارتباطى با كار ما كه تفسیر قرآن كریم است البته بح

 ندارد ، باید در آن باره به كتب اصول مراجعه نمود . 

ها را باطل دانسته و اثبات كرده است كه احكام تشریع قرآن كریم همه این روش

سانها هست الهامى اش همه فطرى و روشن است  و تقوا و فجورى كه در فطرت همه انشده

است علمى كه جزئیات آن فقط و فقط باید از ناحیه وحى گرفته شود ، نه كار حس است و نه 

 به آیات زیر توجه فرمائید: -كار تجربه 

 اسرا(/36«)و ال تقف ما لیس لك به علم!» 

 بقره(/168« )و ال تتبعوا خطوات الشیطان!» 

الهى را فطرت بشر دانسته ، شریعت قرآن كریم عالوه بر اینكه ریشه همه احكام 

 تشریع شده را حق نامیده ، به این آیات توجه فرمائید:

 یونس(/36«)و ان الظن ال یغنى من الحق شیئا!» 

تواند جایگزین حق و مصلحت باشد با اینكه در پیروى ظن خوف آن و چگونه مى

ر خطر باطل افكندن هست كه انسان در خطر باطل واقع شود و معلوم است كه خویشتن را د

 ضاللت است:

 یونس(/32«)فما ذا بعد الحق اال الضالل!» 

 نمل(/37«)فان هللا ال یهدى من یضل!» 

یعنى ضاللت شایستگى آن را ندارد كه انسان را به خیر و سعادت برساند ، پس 
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 از راه ظلم به عدالت منتهى شود ، خواهد از راه باطل به هدف حق برسد ، و یاكسى كه مى

و یا از راه سیئه به حسنه و از راه فجور به تقوا دست یابد ، راه را خطا رفته است  و از 

عالم صنع و ایجاد كه ریشه شرایع و قوانین است توقعى كرده كه هرگز و به هیچ وجه به آن 

یابى به آتش دست خود در آب كند ، و در شكم ماند كه به امید دسترسد) و مثل كسى مىنمى

جستجوى آتش بپردازد!( اگر چنین چیزى ممكن بود چنان توقعى نیز بجا بود كه در آب به 

همه اشیاء ممكن باشد ، و نیز بجا بود كه از هر چیزى كه خاصیتى دارد ضد آن خاصیت را 

  . بخشدو اثر آن را ببخشد ، معلوم است كه نمى توقع كرد ، و هر ضدى كار ضد خود كند

قبلى ما روشنش ساخت این است كه قرآن همانطور كه كه بیان  نكته اساسى دوم

كه سلوك علمى فكرى را باطل  -طریقه حس و تجربه را تخطئه كرده طریقه تذكر را نیز 

باطل كرده است ، كه در همین جلد بیان مفصل آن  -زند داند و منطق فطرت را كنار مىمى

  . گذشت

دهد كه بدون اجازه آن را نمى كه روشن شد این است كه قرآن به مردم نكته سومى

رعایت دائمى تقوا و ترس از خداى سبحان به تفكر بپردازند ، و این كار را خطرناك و بى 

داند كه در سابق راجع به این مطلب نیز تا حدى بحث كردیم ، و به همین جهت فائده مى

د ، همراه آن كنبینى قرآن در ضمن تعلیم شرایع دین هر حكمى را كه بیان مىاست كه مى

آورد ، تا با تذكر آن ، غریزه حكم ، سخن از فضائل اخالق و خصال حمیده به میان مى

تقواى بشر بیدار گشته ، بر فهم حكم خدا و هضم آن قوى شود  و شما خواننده عزیز 

 توانى این معنا را در امثال آیات زیر مطالعه كنى:مى

ضلوهن ان ینكحن ازواجهن اذا تراضوا و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تع» 

بینهم بالمعروف ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن باهلل و الیوم االخر ، ذلكم ازكى 

 بقره(/232«)لكم و اطهر و هللا یعلم و انتم ال تعلمون!

و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ، و یكون الدین هلل ، فان انتهوا فال عدوان اال على » 

 بقره(/193«)الظالمین!

و اقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر ، و لذكر هللا اكبر و هللا یعلم » 

 عنکبوت(/45) «ما تصنعون!

  502ص :    5المیزان ج : 
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 فصل دوم

 

 

 رؤیا و خواب دیدن  
 

 

 :گفتارى در پیرامون

 رؤیا   
 

  اعتناى مردم نسبت به رؤیا -1بحث 

 

نسبت به امر  -توان ابتداى تاریخش را به دست آورد كه نمى - مردم از قدیم االیام

اند و در هر قوم و مردمى قوانین و موازین مختلفى براى رؤیا و خواب عنایت زیادى داشته

اند و كردهتعبیر خواب بوده ، كه با آن قوانین ، خوابها را تعبیر و رموز آنها را كشف مى

اند و در انتظار خیر و شر و یا نفع و ضررى كه دهنمومشكالت اشارات آنها را حل مى

  . نشستندفالش را زده بودند مى

را در  السالمدر قرآن كریم نیز به امر خواب اعتناء شده چنانكه رؤیاى ابراهیم علیه 

 فرماید: بعد از آنكه با او به منى رسید گفت: باره فرزندش آورده مى

كنم ، ببین تا نظرت در دارم تو را ذبح مىبینم كه اى پسرك من ، در خواب مى -

 این باره چیست؟

اى ...؟ و ما ندایش كردیم كه اى گفت: اى پدرم بجاى آر آنچه كه مامور شده -

 صافات(/102ابراهیم رؤیاى خود را تصدیق كردى . )

فرماید: زمانى كه یوسف به السالم را نقل كرده مىو حكایت رؤیاى یوسف علیه

 پدرش گفت:

اى پدرم ! در خواب دیدم یازده ستاره و شمس و قمر را كه دارند برایم سجده   -

  یوسف(/4كنند!)مى

كند كه: را چنین حكایت مى السالمو همچنین رؤیاى دو رفیق زندانى یوسف علیه

 یكى از آن دو گفت:

 گیرم ، و دیگرى گفت:بینم كه شراب مىدر خواب مى  -

كنم و مرغان از آن سرم نان حمل مى بینم كه باالىمن در خواب مى  -

 یابیم!خورند، ما را به تعبیر آن خبر ده، كه ما تو را از نیكوكاران مىمى
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 یوسف(/36)

 فرماید: پادشاه گفت:و رؤیاى پادشاه مصر را حكایت نموده مى

خورند و بینم هفت گاو فربه را كه هفت گاو الغر آنها را مىمن در خواب مى  -

نشینان ، نظر دهید مرا هاى خشك دیگر ، هان اى كرسىو سنبله هفت سنبله سبز

 یوسف(/43در رؤیایم ! )

 فرماید: و نیز از خواب مادر موسى حكایت نموده مى

و چون وحى كردیم به مادر تو آنچه وحى شدنى است كه او را در صندوق بگذار  -

  قصص(/7و بدریا بینداز!)

  صورت رؤیا بوده است.(چون در روایات آمده كه این وحى ب )

 فرماید:وسلّم حكایت كرده مىوآلهعلیههللاو نیز خوابهایى از رسول خدا صلى

زمانى كه خداوند ایشان را در عالم رؤیا به تو اندك نشان داد ، كه اگر ایشان   -

شدید و در اینكه به جنگشان اقدام بكنید داد هر آینه سست مىرا بسیار جلوه مى

  انفال(/43كردید.)ىیا نه نزاع م

 و باز فرموده:

محقق ساخت كه:  هر آینه خداوند صدق و حقیقت خواب رسولش را آشكار و  -

شوید، در حالى كه ایمن باشید و بزودى ان شاء هللا به مسجد الحرام وارد مى

  فتح(/27سرهایتان تراشیده باشد و تقصیر كرده باشید و ترسى بر شما نباشد!)

 فرماید:و نیز مى

 ما خوابى كه به تو نشان دادیم قرارش ندادیم مگر فتنه و امتحان مردم!  -

  اسرا(/60)

وسلّم و امامان وآلهعلیههللااز دلیل نقلى هم تعداد زیادى روایت از رسول خدا صلى

  كنند.رسیده كه همه ، این معنا را تایید مى السالماهل بیت علیهم

دانند و برایش و لیكن دانشمندان طبیعى اروپا ، رؤیا را یك واقعیت خارجى نمى

ارزش علمى قائل نیستند كه در باره حقیقت و ارتباطش با حوادث خارجى بحث كنند ، مگر 

اى از اى از روانشناسان ایشان كه به شان آن اعتنا ورزیده علیه دسته اول به پارهعده

آورى اند ، كه از حوادث آینده و یا امور پنهانى بطور شگفتدهرؤیاهاى صحیح استدالل كر

خبر داده ، بطورى كه ممكن نیست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود ، و اینگونه خوابها 

توان در باره آنها تردید كرد  و این دسته ، آنقدر زیاد و بطرق معتبر نقل شده كه دیگر نمى

ر اعجاب آورى از آینده و یا امور پنهانى خبر داده،( در ها كه گفتیم) بطواز اینگونه خواب

 اند . كتب خود نقل كرده
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 رؤیا داراى حقیقت است!  -2بحث 

 

اى امور هیچ یك از ما نیست كه در زندگى خود خوابهایى ندیده باشد كه به پاره

آرى از هر پنهانى و یا مشكالت علمى و یا حوادث آینده از خیر و شر داللت نكرده باشد ، 

توان كه بپرسى یا خودش چنین رؤیاهایى داشته  و یا از دیگران شنیده  و چنین امرى را نمى

حمل بر اتفاق كرد و گفت كه: هیچ ارتباطى میان آنها و تعبیرشان نیست ، مخصوصا 

  . خوابهاى صریحى كه اصال احتیاج به تعبیر ندارد

است ادراكى ، كه قوه خیال در آن مؤثر  البته این هم قابل انكار نیست كه رؤیا امرى

شود كه و عامل است  و این قوه از قواى فعالى است كه دائما مشغول كار است ، بسیار مى

شود عمل خود را از جهت اخبارى كه از ناحیه حس المسه و یا سامعه و امثال آن وارد مى

، از صورتها و یا  شود كه صورتهایى بسیط و یا مركبدهد  و بسیار هم مىادامه مى

كند ، مانند تفصیلى كه در معناهایى كه در خزینه خود دارد گرفته و آنها را تحلیل مى

صورت انسان تام الخلقه هست گرفته به یك یك اعضاء ، از قبیل سر و دست و پا و غیر آن 

جدا جدا نماید ، مثال از اعضایى كه كند ، و یا بسائط را گرفته تركیب مىتجزیه و تحلیل مى

 سازد . در خزینه خود دارد انسانى مى

كند  و بسیار هم شود كه آنچه تركیب كرده با خارج مطابقت مىحال بسیار مى

 سر  و یا ده سر بسازد . كند ، مانند این كه انسانى بىشود كه مطابقت نمىمى

بیل و كوتاه سخن اینكه اسباب و عوامل خارجى كه محیط به بدن آدمى است ، از ق

شود از قبیل حرارت و برودت و امثال آن ، و همچنین عوامل داخلى كه بر آن عارض مى

مرض و نامالیمات و انحرافات مزاج و پرى معده و خستگى و غیر آن ، همه در قوه مخیله 

  . گذاردو در نتیجه در خوابها تاثیر مى

برودت شدید در او  بینیم كسى كه) در بیدارى و یا در خواب( حرارت و یاو لذا مى

كند ، و كسى كه ور و یا برف و سرمایى شدید مشاهده مىاثر كرده ، در خواب آتشى شعله

گرماى هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب حمام گرم و یا خزینه و 

بیند  و نیز كسى كه مزاجش منحرف و یا دچار پرى معده شده یا ریزش باران را مى

 فهمد . بیند كه سر و ته نداشته ، چیزى از آن نمىهاى پریشانى مىخواب

و همچنین اخالق و سجایاى انسانى تاثیر شدیدى در نوع تخیل آدمى دارد ، كسى كه 

دارد بطورى كه در بیدارى دچار عشق و محبت به شخصى شده و یا عملى را دوست مى

  . بیندشخص و همان چیز را مىهیچگاه از یاد آن غافل نیست او در خواب هم همان 

شخص ضعیف النفسى كه در بیدارى همواره دچار ترس و وحشت است  و اگر  و

شود ، نهایتى در نظرش مجسم مىناگهانى صدایى بشنود هزار خیال كرده امور هولناك بى

بیند ، همچنین خشم و عداوت و عجب و تكبر و طمع او در خواب هم همین سنخ امور را مى

دارد  ائر اینها هر كدام آدمى را به تخیل صورتهاى متسلسلى مناسب و مالئم خود وامىو نظ

 و كمتر كسى است كه یكى از این سجایاى اخالقى بر طبیعتش غالب نباشد.
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و بهمین جهت است كه اغلب رؤیاها و خوابها از تخیالت نفسانى است كه یكى از 

خلى اخالقى ، نفس را به تصور آنها واداشته آن اسباب ، خارجى و یا داخلى طبیعى و یا دا

است و در حقیقت نفس آدمى در این خوابها همان كیفیت تاثیر و نحوه عمل آن اسباب را در 

 كند  و بس  و آن خوابها حقیقت دیگرى غیر این حكایت ندارند. خودش حكایت مى

و غیر آنچه ما این است آن حقیقتى كه منكرین واقعیت رؤیا را به انكار واداشته ، 

گفتیم دلیل دیگرى نداشته و بغیر شمردن عوامل مزبورى كه گفتیم ) در قوه خیال آدمى اثر 

  . گذارند،( مطلب علمى دیگرى ندارندمى

دانیم منتهى چیزى كه هست باید به ایشان بگوییم دلیل مذكور و ما هم آنرا مسلم مى

ت از این قبیل است و حقیقت و واقعیتى تواند اثبات كند كه بطور كلى هر چه رؤیا هسنمى

كند كه هر رؤیایى حقیقت نیست  و این غیر مدعاى ایشان ندارد ، بله این معنا را اثبات مى

 است ، مدعاى ایشان این است كه همه خوابها خالى از حقیقت است . 

آرى) همانطور كه گفتیم،( خوابهایى در این میان هست كه رؤیاى صالح و صادق 

توانیم بگوییم دارد كه هیچ راهى به انكار آن نیست  و نمىاز حقائقى پرده برمى است و

اى بین آنها و بین حوادث خارجى و امورى كه كشف و پیش بینى شده وجود هیچگونه رابطه

  . ندارد

پس ، از آنچه كه بیان شد این معنا روشن گردید كه بطور كلى هیچ یك از رؤیاها 

به این معنا كه این ادراكات گوناگونى كه در خواب بر نفس آدمى خالى از حقیقت نیست 

ها و اسبابى دارند كه باعث پیدایش آنها در نامیم ریشهشود و ما آنها را رؤیا مىعارض مى

شود ، و وجود این ادراكات حكایت از تجسم آن اصول و نفس و ظهورشان در خیال مى

، بنا بر این) صحیح است بگوئیم،( براى هر  كند كه اصول و اسباب آنها استاسبابى مى

رؤیایى تعبیرى هست ، لیكن تعبیر بعضى از آنها عوامل طبیعى و بدنى در حال خواب است 

، و تاویل بعضى دیگر عوامل اخالقى است  و بعضى دیگر سببهاى متفرقه اتفاقى است ، 

 بیند . یى مناسب آن مىرود و در خواب رؤیامانند كسى كه در حال فكر در امرى بخواب مى

در آنچه گفته شد هیچ حرف و بحثى نیست و همه در باره آن متفقند. بحث و رد و 

اش قبولى كه هست همه در باره رؤیایى است كه نه اسباب خارجى طبیعى دارد و نه ریشه

اسباب مزاجى و یا اتفاقى است و نه مستند به اسباب داخلى و اخالقى است و در عین حال با 

  . حوادث خارجى و حقائق كونى ارتباط هم دارد

 

  خوابهاى راست  -3بحث 

 

خوابهاى مورد بحث، یعنى آنهایى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه 

سابقه قبلى ندارند ارتباط دارد از آنجایى كه یكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و 

شود و عینا هم بشود اشكال نیامده از قبیل بخواب دیدن اینكه پس از مدتى چنین و چنان مى

ان امرى وجودى)رؤیا( و امرى عدمى)حادثه نیامده( ارتباط شده است، كه معنا ندارد می
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برقرار شود و یا به عبارت دیگر معقول نیست میان رؤیا و امرى كه بوسیله یكى از عوامل 

مذكور در قبل ، از حواس ظاهر و اخالقیات و انحراف مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط 

اى از واب ببیند كه در فالن محل دفینهاى در خبرقرار گردد. مثال شخصى بدون هیچ سابقه

طال و نقره نهفته است و فالن خصوصیات را هم دارد و شكل و قیافه ظرف آن هم چنین و 

چنان است ، آنگاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمین را بكند  و دفینه را با عین آن 

نفس آدمى و امرى كه به  خصوصیات پیدا كند ، چون همانطور كه گفتیم معنا ندارد میان

 تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غایب بوده ارتباط برقرار شود . 

شود اند : این ارتباط از این راه برقرار مىو بهمین جهت در جواب این اشكال گفته

كند ، آن سببى كه فوق عالم كه نفس شخص نائم ، نخست با سبب حادثه ارتباط پیدا مى

دارد  و بعد از برقرار شدن ارتباط میان نفس و آن سبب ، ارتباط دیگرى  طبیعت قرار

  . شود میان آن و خود حادثهبرقرار مى

 اند:توضیح اینكه عوالم سه گونه

كنیم و یكى عالم طبیعت كه عبارتست از عالم دنیا كه ما در آن زندگى مى 

كت و سكون و تغیر و تبدل موجودات در آن صورتهایى مادى هستند ، كه بر طبق نظام حر

  . یابدجریان مى

عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق این عالم قرار دارد ، به این معنا كه وجودش ما 

فوق وجود این عالم است) نه اینكه فوق مكانى باشد،( و در آن عالم نیز صور موجودات 

گردد و ز آن عالم نازل مىشود اهست اما بدون ماده ، كه آنچه حادثه در این عالم حادث مى

كند  و آن عالم نسبت به این عالم و حوادث آن ، سمت علیت و باز هم به آن عالم عود مى

 سببیت را دارد . 

عالم سوم عالم عقل است كه ما فوق عالم مثال است، یعنى وجودش ما فوق آنست) 

ما بدون ماده طبیعى و نه جایش،( در آن عالم نیز حقایق این عالم و كلیاتش وجود دارد ، ا

  . بدون صورت مثالى ، كه آن عالم نسبت به عالم مثال نیز سمت علیت و سببیت را دارد

نفس آدمى بخاطر تجردش ، هم سنخیتى با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل  و وقتى 

انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشید ، طبعا از امور طبیعى و خارجى منقطع 

اى از شود  و در نتیجه پارهمتوجه به عالم مثال و عقل كه خود ، هم سنخ آنها است مى شده

 نماید . حقایق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده مى

حال اگر نفس ، كامل و متمكن از درك مجردات عقلى بود ، آن مجردات را درك 

كلیت و نوریت در پیش رویش حاضر  نموده اسباب كاینات را آنطور كه هست یعنى بطور

سازد  و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كلیت و نوریت استحضار كند ، به نحو حكایت مى

كند ، آنطور خیالى و بصورتها و اشكالى جزئى و مادى كه با آنها مانوس است حكایت مى

كنیم  حكایت مى كه خود ما در بیدارى ، مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى سریع الحركه

و مفهوم كلى عظمت را به كوه  و مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى  و 

شخص مكار را به روباه  و حسود را به گرگ  و شجاع را به شیر  و همچنین غیر اینها را 
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 سازیم . بصورتهایى كه با آن مانوسیم تشبیه و حكایت و مجسم مى

مكن از ادراك مجردات آنطور كه هست بوده باشد و این صورتى است كه نفس مت

بتواند به آن عوالم ارتقاء یابد  و گرنه تنها از عالم طبیعت به عالم مثال ارتقاء یافته و چه بسا 

در آن عالم ، حوادث این عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نماید بدون اینكه با تغییر 

  . و تبدیل تصرفى در آن بكند

افتد كه سلیم و متخلق به صدق و ینگونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مىو ا

صفا باشند ، این آن خوابهایى است كه در حكایت از حوادث ، صریح است و چه بسا كه 

كند با مثالهایى كه بدان مانوس است ممثل نفس ، آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مى

كند  و افتخار را صورت جامه در تن كردن حكایت مىسازد، مثال ازدواج)آینده( را بمى

نامى و بصورت تاج ، و علم را بصورت نور ، و جهل را بصورت ظلمت  و بى

افتد كه در آن عالم هر سازد  و بسیار هم اتفاق مىنشینى را بصورت مرگ مجسم مىگوشه

در بیدارى هم با شنیدن شود ، همچنانكه كنیم ، نفس ما منتقل به ضد آن مىچه را مشاهده مى

شویم  اسم ثروت به فقر  و با تصور آتش به یخ  و از تصور حیات به تصور مرگ منتقل مى

 و امثال اینها . 

از جمله مثالهاى این نوع خوابها ، این خوابیست كه نقل شده كه مردى در خواب دید 

ز ابن سیرین پرسید كند ، ادر دستش مهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهرى مى

شوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك ، در جواب گفت: تو بزودى مؤذن مى

  . كنندمى

از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه خوابهاى راست در تقسیم اولى تقسیم 

شود به ، خوابهاى صریحى كه نفس نائم و صاحب رؤیا در آن هیچگونه تصرفى نكرده مى

 شود . بدون هیچ زحمتى با تاویل خود منطبق مىو قهرا و 

و خوابهاى غیر صریحى كه نفس صاحب خواب از جهت حكایت ، در آن تصرف 

كرده حاال یا به تمثیل و یا به انتقال از معناى خواب به چیزى كه مناسب آن و یا ضد آنست ، 

به اصلش كه در این قسم رؤیا آن قسمى است كه محتاج به تعبیر است تا متخصصى آن را 

ام افتخار  و مرگ را گوید در خواب دیدهرؤیا مشاهده شده برگرداند ، مثال تاجى را كه مى

به حیات  و حیات را به فرج بعد از شدت  و ظلمت را به جهل  و حیرت را به بدبختى تعبیر 

  . كند

ى است شود به دو قسم یكى آن خوابهایآنگاه قسم دوم به یك تقسیم دیگرى منقسم مى

كند و از آنچه دیده به چیز دیگرى كه نفس صاحب خواب فقط یكبار در آن تصرف مى

كند  و یا فوقش از آنهم به چیز دیگرى مناسب و یا ضد آن منتقل گشته و آنرا حكایت مى

 اش دشوار نیست . شود به طورى كه برگرداندن آن به اصل و ریشهمنتقل مى

صاحبش به یك انتقال و دو انتقال اكتفا ننموده ، قسم دوم آن رؤیایى است كه نفس 

مثال از آنچه دیده به ضدش منتقل شده و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد 

آن مثل و همچنین بدون اینكه به حدى توقف كرده باشد انتقال بعد از انتقال و تصرف بعد از 
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اصلش  بتواند رؤیاى مزبور را بهتصرف كرده ، بطورى كه دیگر مشكل است كه تعبیرگو 

نامند ، كه تعبیر ندارد ، براى اینكه یا دشوار برگرداند ، اینگونه خوابها را اضغاث احالم مى

  است و یا ممكن نیست تعبیرش كرد.

از اینجا بخوبى روشن گردید كه بطور كلى خوابها داراى سه قسم كلى هستند ، یكى 

یر ندارد ، یكى اضغاث احالم كه از جهت دشوارى و خوابهاى صریحى كه احتیاجى به تعب

یا تعذر ، تعبیر ندارد و سوم خوابهایى كه نفس در آن با حكایت و تمثیل تصرف كرده ، این 

  . شودقسم از خوابها است كه تعبیر مى

از  اند  و بحث بیشاین بود اجمال آنچه كه علماى روانشناس قدیم در باره رؤیا گفته

  ن موكول به كتبى است كه در این باره تدوین یافته است.این و كامل آ

 

 ! در قرآن مؤید آنچه گفته شد هست -4بحث 

 

 فرماید:یكجا مى

 فرماید:انعام(و در جاى دیگر مى/60« )و هو الذى یتوفیكم باللیل!» 

هللا یتوفى االنفس حین موتها و التى لم تمت فى منامها فیمسك التى قضى علیها » 

  زمر(/42«)یرسل االخرى! الموت و

شوند و ها گرفته مىو ظاهر این دو آیه این است كه نفوس در موقع خواب ، از بدن

دیگر ارتباطى با حواس ظاهرى بدن ندارند ، به نوعى به عالم ربوبى رجوع كرده و منتقل 

  . شباهت به مرگ نیستشوند كه بىمى

مذكور اشاره كرده و از قسم اول، خداى تعالى در كالم خود به هر سه قسم رؤیاى 

هللا اى از رؤیاهاى رسول خدا صلىرؤیاى ابراهیم و رؤیاى مادر موسى و پاره

را آورده و به قسم دوم هم در جمله اضغاث احالم اشاره كرد ، كه چنین  وسلّموآلهعلیه

و رؤیاى رؤیاهایى هم هست  و از قسم سوم ، رؤیاى یوسف و رؤیاهاى دو رفیق زندانى او 

 پادشاه مصر را كه هر سه در سوره یوسف آمده برشمرده است .

  365ص :    11المیزان ج : 
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 فصل سوم

 

 

 تکلیف
 

 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 تکلیف  
 

 !«فَاصَدْع بَِما تُْؤَمُر َو أَْعِرض َعِن اْلُمشِرِكینَ » 

 ...!«إِنَّا َكفَْینَك اْلُمستْهِزِءینَ » 

َن السِجِدینَ »   !«فَسب ِْح بَحْمِد َرب ِك َو ُكن م ِ

 !« َو اْعبُْد َربَّك َحتى یَأْتِیَك اْلیَِقینُ » 

 « آنچه را دستور دارى آشكار كن و از مشركان روى بگردان!» 

  !«كنیم ما شر استهزاءگران را از تو كوتاه مى» 

 «ى خواهند دانست!انگارند به زودكسانى كه با خداى یكتا، خداى دیگر مى» 

 «شود!گویند تنگ مىات از آنچه مىدانیم كه تو سینهما مى» 

 « كنان باش!به ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از سجده» 

 «پروردگار خویش را عبادت كن تا برایت یقین) مرگ( فرا رسد!» 

  حجر(/99تا94)

 

به قیام بر انجام  غرض از آن آیات این بود كه خدای  تعالی رسول گرامی خود را

ماموریت و رسالت خود و اعراض و گذشت از جفاهاى مشركین دعوت كند ، و تسالى 

گویند غمگین و تنگ حوصله نگردد ، زیرا قضاى حق بر این خاطر دهد كه از آنچه مى

كه هیچ  -رانده شده كه مردم را به اعمالشان در دنیا و آخرت و مخصوصا در روز قیامت 

اندازد و به اندازه یك روزى كه احدى را از قلم نمى سزا دهد ، همان -ت شكى در آن نیس

گذارد. با در پیش داشتن چنین روزى ذره هم از خیر و شر كسى را بدون كیفر و پاداش نمى

ماند ، چون خدا بدان دانا است و به ، دیگر جاى تاسف خوردن بر كفر كافران باقى نمى

و نیز جاى تنگ حوصلگى و اندوه نیست ، چون به خداى  دهدزودى جزاى اعمالشان را مى

  . تر استتر و واجبسبحان مشغول گشتن مهم
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در این سوره خداى سبحان دو بار مساله اعراض و گذشت از كفارى را كه رسول 

كردند تكرار كرده و همچنین به آنجناب سفارش فرموده كه به تسبیح هللا)ص( را مسخره مى

 گرداند.اى خود بپردازد و خبر داده كه خود او شر كفار را از او مىو حمد و عبادت خد

  كند كه به كار رسالت خود مشغول باشد!اینك در این آیات هم همین را تكرار مى

  276ص :    12المیزان ج : 

 

 بحث فلسفى در:

 تکلیف و چگونگى دوام آن 

 

در المیزان در خالل بحثهاى نبوت و چگونگى نشو و نماى شرایع آسمانى در میان 

بشر، این معنا گذشت كه : هر نوعى از انواع موجودات براى خود هدف و غایتى از كمال 

كند و با حركت وجودیش آن كمال را دارد كه از بدو پیدایش بسوى آن حد از كمال سیر مى

اتش طورى است كه با آن كمال متناسب است  و تا خود را به كند و لذا همه حركجستجو مى

گیرد مگر آنكه مانعى در سر راهش در آید و او را از سیر باز بدارد آن حد نرساند آرام نمى

ور و قبل از رسیدن به هدف او را از بین ببرد ، مثال درخت به خاطر آفاتى كه به آن حمله

 شود از رشد و نمو باز بایستد . مى

و نیز این معنا گذشت كه محرومیت از رسیدن به هدف ، مربوط به افراد 

مخصوصى از هر نوع است ، نه نوعیت نوع ، كه همواره محفوظ است  و تصور ندارد كه 

  . تا آخرین فردش دچار آفت گردد

یكى از انواع موجودات ، آدمى است كه او نیز غایتى وجودى دارد كه به آن 

ه طور اجتماع و مدنیت زندگى كند ، دلیل و شاهدش هم این است كه به رسد مگر آنكه بنمى

كه به خاطر آنها از همنوع خود بى نیاز نیست ، مانند نر و مادگى  و  چیزهایى مجهز است

  . عواطف و احساسات  و كثرت حوائج و تراكم آنها

كه با احترام كند و همین اجتماع و مدنیت ، آدمیان را به احكام و قوانینى محتاج مى

نهادن به آن و به كار بستن آن ، امور مختلف زندگى را منظم ساخته و اختالفات خود را كه 

غیر قابل اجتناب است بر طرف سازند  و هر فردى در جائى قرار بگیرد كه سزاوار آنست  

و به همین وسیله سعادت و كمال وجودى خود را در یابد  و این احكام و قوانین عملى در 

قیقت ناشى از حوائجى است كه خصوصیت وجودى انسان و خلقت مخصوصش ، یعنى ح

كند ، همچنانكه همین خصوصیات وجودى و تجهیزات بدنى و روحیش آن را ایجاب مى

خلقتیش مرتبط با خصوصیات علل و اسبابى است كه در میان نظام عمومى عالم ، مثل او 

 موجودى را پدید بیاورد . 

معناى فطرى بودن دین خداست ، زیرا دین خدا عبارتست از  و این معنا همان

كند  و یا به مجموعه احكام و قوانینى كه وجود خود انسان ، انسان را به سوى آن ارشاد مى

تعبیر دیگر : فطرى بودن دین خدا به این معنا است كه دین خدا مجموعه سنتهایى است كه 
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ند بطورى كه اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع كوجود و كون عمومى عالم آن را اقتضاء مى

رسند ، باز بشر اصالح شده و افراد ، به هدف وجودى و نهایت درجه كمال خود مى

ها را باطل و بى اعتبار كنند ، عالم بشریت رو به تباهى نهاده ، آن بطورى كه اگر آن سنت

 گردد . وقت مزاحم نظام عمومى جهان مى

چه مربوط به معامالت اجتماعى باشد كه حال مجتمع را و این احكام و قوانین 

اصالح و منظم كند  و چه مربوط به عبادات باشد كه آدمى را به كمال معرفتش برساند و او 

بایستى از طریق نبوت الهى و وحى را فردى صالح در اجتماعى صالح قرار دهد ، مى

  . نى تن در دهد و ال غیرآسمانى به آدمى برسد  و انسان تنها باید به چنین قانو

شود كه : تكالیف الهى امورى است كه بیان و اصولى كه گذشت معلوم مى با این

اى جز كند چارهمالزم آدمى است ، و مادامى كه در این نشاه ، یعنى در دنیا زندگى مى

پذیرفتن آن ندارد ، حال چه اینكه خودش فى حد نفسه ناقص باشد و هنوز به حد كمال 

ش نرسیده باشد  و چه اینكه از حیث علم و عمل به حد كمال رسیده باشد) خالصه وجود

اینكه بشر تا بشر است و تا در این عالم است محتاج دین است چه اینكه در حال توحش باشد 

و چه اینكه به نهایت درجه تمدن و پیشرفت رسیده باشد!( اما احتیاجش به دین در صورت 

كمال علم و عمل از این نظر  است  و اما در صورت تمدن و توحش و عقب افتادگى روشن

اى شده است كه معناى كمالش این است كه در دو ناحیه علم و عمل داراى ملكات فاضله

زند كه صالح به حال اجتماع است  و است كه به خاطر داشتن آن ، كارهایى از او سر مى

عرفت او است  و درست مطابق با زند كه صالح به حال ماى از او سر مىاعمال عبادى

  . باشدعنایت الهى نسبت به هدایت انسان به سوى سعادتش مى

و پر واضح است كه اگر قوانین الهى را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و عقب 

ایم كه افراد متمدن افتاده بدانیم  و تجویز كنیم كه انسان كامل تكلیف نداشته باشد تجویز كرده

و احكام را بشكنند  و معامالت را فاسد انجام دهند  و مجتمع را فاسد و در هم و بر ، قوانین 

 هم كنند  و حال آنكه عنایت الهى چنین نخواسته . 

ایم كه افراد متمدن از ملكات فاضله و احكام آن تخلف كنند  و و همچنین تجویز كرده

د  و وقتى ملكه پیدا شد افعال ، حال آنكه همه افعال ، مقدماتى براى به دست آوردن ملكاتن

شود شخصى كه مثال : ملكه معرفة هللا شود  و دیگر تصور نمىآثار غیر قابل تخلف آن مى

 را پیدا كرده خدا را عبادت نكند  و یا كسى كه ملكه سخاوت را پیدا كرده بذل و بخشش نكند

.  

ند : غرض از اشود كه توهم كردهها روشن مىاینجا است كه فساد گفته بعضى

تكالیف عملى ، تكمیل انسان و رساندنش به نهایت درجه كمال او است ، و وقتى كامل شد 

 دیگر حاجتى به تكلیف نداشته بقاى تكلیف در حق او مفهومى ندارد . 

وجه فسادش این است كه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكالیف الهى 

التى را رعایت نكند ، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده سرباز زند ، مثال : احكام معام

است  و عنایت الهى را نسبت به نوع بشر باطل ساخته است  و اگر از تكالیف مربوط به 
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عبادات تخلف كند بر خالف ملكاتش رفتار كرده  و این محال است ، چون رفتار بشر آثار 

لزم از بین بردن ملكه است  و آن نیز ملكات او است  و به فرض هم كه جائز باشد ، باز مست

 مستلزم ابطال عنایت الهى نسبت به نوع بشر است . 

آرى میان انسان كامل و غیر كامل از نظر صدور افعال فرق است ، انسان كامل و 

گذارد او كار داراى ملكه فاضله از مخالفت مصون است  و ملكه راسخه در نفسش نمى

  . چنین مانع و جلوگیرى در نفس نداردخالف بكند ، ولى انسان ناقص 

 خداوند همه را در به دست آوردن ملكات فاضله یارى فرماید!
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 فصل چهارم

 
 

 عطای الهی

 
 

 در:بحث فلسفى 

  عطای الهی و  منشأ اختالف انواع و افراد
 

 بطورى كه از آیه شریفه:در اینكه فیض مطلق و غیر محدود است 

 !« و ما كان عطاء ربك محظورا » 

كنیم، اینها را و آنها را، و از عطاء هر یك را از عطاء پروردگارت مدد مى» 

 «شود!پروردگار تو جلوگیرى نمى

 اسری(/20) 

شود. همه براهین اتفاق دارند بر اینكه وجود واجب تعالى به خاطر چنین استفاده مى

واجب است، مطلق است و به هیچ حدى محدود و به هیچ قیدى مقید و به هیچ  اینكه ِلذاته

شد در پشت حد و بیرون آن وجود شرطى مشروط نیست  و گرنه اگر محدود به چیزى مى

گشت ، حال كه داشت و به فرض نبودن قید و یا شرطش به طور كلى معدوم و باطل مىنمى

: خداى تعالى واحدى است كه براى وحدتش  وجودش واجب فرض شد بنا بر این باید گفت

 باشد . دومى نیست و مطلقى است كه به هیچ قیدى مقید نمى

این معنا نیز به اثبات رسید كه وجود ما سواى او هر چه كه هست اثر مجعول او 

است  و هیچ فعلى نیست كه میان آن فعل و فاعلش سنخیت نباشد، به همین جهت باید گفت از 

اى تعالى واحد است اثر صادر از او هم واحد حقیقى است و از آنجائى كه او آنجائیكه خد

باشد  و گرنه اگر مقید و مطلق است اثر او هم به حكم سنخیت مطلق و غیر محدود مى

آمد كه ذاتش مركب باشد از محدود و حد و یا به عبارت دیگر از بود الزم مىمحدود مى

ن( و به حكم سنخیت ، این مناقضت ذاتى ، به ذات وجود)در داخل حد( و عدم)در خارج آ

شد ، با اینكه فرض كردیم كه او واحد كرد و او هم مركب مىفاعل و آفریدگارش سرایت مى

است و مطلق ، پس وجود هم كه اثر و فعل او است واحد است و مطلق و مطلوب هم همین 

 است . 

و وجود و فقدان دارند  پس این جهات اختالف كه موجودات از نظر نقص و كمال

مربوط به خود آنهاست ، نه به وجود آورنده و آفریدگارشان ، براى اینكه این اختالفات یا : 

اختالفهائى است كه در اصل نوعى و یا لوازم نوعیه با هم دارند ، به این معنى كه نوعى 
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بلیت گرفتن چنین است و نوعى چنان یعنى در واقع منشا این اختالفات ماهیات است كه قا

وجود ، در آنها مختلف است ، مانند انسان و اسب ، كه هم در اصل نوع و هم در لوازم نوع 

 با هم اختالف دارند ، یكى به اندازه معینى از وجود گرفته و دیگرى بیش از آن را . 

و یا اختالفى است كه افراد یكنوع ، در كمال و نقص با هم دارند ، یكى از میان 

گردد ، در حالى كه دیگران فاقد آنند  و آنها هم كه واجدند واجد كماالتى مى سایر افراد

بعضى حد كامل آن را دارند  و بعضى ناقصش را  و منشا اینگونه اختالفات ، به جهت 

اى اختالفى است كه در استعدادهاى مادى آنها است كه آن هم ناشى از اختالف علل نهفته

 سازند . ت و استفاضه را از ناحیه معلول فراهم مىاست كه افاضه را از ناحیه عل

كند اثر واحد و مطلق است ، لیكن این پس آنچه را كه علت مفیضه افاضه مى

هاى فیضند كه به خاطر اختالف در قابلیت گرفتن آن فیض ، فیض مذكور را بسیار گیرنده

پذیرد  و در پى تحصیل چیزى نقیض آن كنند ، مثال یكى بطور كلى آن فیض را نمىمى

ى اندكى از آن را و آن دیگرى همه آن را ، مانند كند ولفیض است ، یكى دیگر قبول مى

كند ولى اجسام نسبت به نور آفتاب كه او یك نور را كه تمامى اجزایش نظیر همند افاضه مى

اجسام در گرفتن و استفاده از آن مختلفند ، و هر یك بر حسب قوه و استعدادى كه دارد در 

 نماید . آن نور دخل و تصرف مى

اى هستند مانند ه این اختالفات یك سلسله امور واقعى و خارجىحال اگر بگوئى ك

سایر موجودات و واقعیات ، اگر منشاى كه براى آن ذكر كردى و آن را با ماهیات دانستى و 

یا استعدادها اگر امور وهمى بوده باشند دیگر معنا ندارد اختالف مذكور را ) كه گفتیم از 

همى و خیالى بكنیم ، و آنگاه برگشت حرف به این امور واقعى است!( مستند به امور و

شود كه تنها وجود ، اثر فیض حق باشد و حال آنكه شما قبال گفتید فیض حق مطلق است  مى

خواهند بود  و خود  و اگر منشا آن از امور واقعى باشد نه امور وهمى ، قهرا از سنخ وجود

خواهد ماند زیرا منشا اختالف هم از اصالت خواهند داشت  و باز محذور به جاى خود باقى 

  . سنخ وجود و خود مخلوق خداست و این خالف مدعاى شما است

گرداند و گوئیم : همین نظر ، همه موجودات را به یك سنخ وجود برمىدر پاسخ مى

شود جز یك وجود گذارد ، آرى در این نظر چیزى دیده نمىدیگر اثرى از اختالف باقى نمى

  . مانداست به وجودى واحد و اصلى  و دیگر محلى براى این بحث باقى نمىظلى كه قائم 

و به عبارت دیگر تقسیم كردن موجود مطلق را به ماهیت و وجود یا به ما بالقوه و 

گر شود و هائى كه در واقع و نفس األمر است جلوهما بالفعل باعث شده است كه سلب

ل و محروم و قابل و مقبول تقسیم نماید كه منشاش موجودات را بدو قسم واجد و فاقد، مستكم

تحلیل عقل است كه اشیاء را به ماهیت قابل وجود و وجود مقبول ماهیت و همچنین قوه فاقد 

ها در بین نیاید برگشت همه به نماید و گرنه اگر این تقسیمفعلیت و فعلیت قابل قوه تقسیم مى

و دیگر جائى براى بحث از سبب اختالف   موجودات كه آن خود یك حقیقت است خواهد بود

ماند  و اثر جاعل و فیض او همان واحد و مطلق خواهد بود ، بدون هیچ كثرت و باقى نمى
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 فصل پنجم

 

 

 خیر و شر
 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 خیر و شر 

 

ْنساِن أَْعَرَض َو نَأى»   «بِجاِنبِِه َو ِإذا َمسَّهُ الشَّرُّ كاَن یَُؤسا! َو إِذا أَْنعَْمنا َعلَى اْْلِ

و ما هر گاه به انسان نعمتى عطا كردیم رو بگردانید و دورى جست و هر گاه » 

 اسری(/83« )شر و بالئى به او روى آورد به كلى مایوس و ناامید شد!

وضع آدمى را در دورى از خدا و قطع « اعرض و نا بجانبه،» مجموع جمله:

كند ، او سازد ، كه خدا به او انعام مىرابطه با پروردگار را در موقع انعام خدا مجسم مى

رود.( و اما كند به نقطه دورى مىروى خود را از درگاه او برتافته) مانند كودكان قهر مى

 شود.بت برخورد كند آن وقت مایوس و نا امید از خیر و نعمت مىوقتى اندكى با شر و مصی

دهد آنطور كه نازل كردن نعمت را به او در اینجا شر را به خداى تعالى نسبت نمى

  داد ، براى اینكه بفهماند خدا منزه از آن است كه شرى را به او نسبت دهند.نسبت مى

امر نفسى ، یعنى هر شرى كه در و نیز براى اینكه وجود شر امرى نسبى است نه 

عالم تصور كنیم از قبیل مرگ و فقر و نقص ثمرات و امثال آن نسبت به مورد خودش شر 

است  و اما نسبت به غیر موردش مخصوصا نسبت به نظام جمعى و عمومى كه در عالم 

 گیرد . جریان دارد خیر است ، آن هم خیرى كه هیچ چیز جاى آن را نمى

است معناى خیر بودنش این است كه خداوند عنایتى به عین  پس هر چه خیر

موردش داشته  و آن مورد منظور بالذات بوده  و هر چه شر است شر بودنش این است كه 

خداوند خیر غیر موردش را خواسته و عنایت الهى اوال و بالذات متوجه غیر مورد شده  و 

  آن شده است.قهرا نسبت به مورد باعث نقصان و یا مرگ و امثال 

كه موجودى است واقع در  -پس معناى آیه این است كه : ما وقتى انعامى به انسان 

بندد و ما را فراموش كنیم سرگرم به ظواهر اسباب شده و دل به آن مىمى -مجراى اسباب 

آورد ، وقتى مختصر شرى به او برسد و در نتیجه خیرى كند و شكر ما را به جاى نمىمى

گردد بگیرد و یا جلوى اسباب خیر را ببندد دچار یاسى شدید و نومیدى از خیر مىرا از او 

بیند چطور دچار ، چون او دل همه به اسباب داده بود و دارد از كار افتادن اسباب را مى
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  . دانستنومیدى نشود ؟ آرى او پروردگار خود را در اجراى این اسباب هیچكاره مى

كند كه در محیط زندگى قرار گرفته كه ى را توصیف مىاین آیه حال انسانهاى عاد

از حال و جاه و فرزندان و  -حاكم در آن عرف و عادت است ، وقتى نعمتهاى الهى 

به سویش سرازیر است  و اسباب ظاهرى هم سر سازگارى دارند همه امید  -چیزهاى دیگر 

ش دیگر جاى فارغى براى دهد  و در دلو دلگرمیش متوجه آن اسباب شده و دل به آنها مى

رسد و بعضى ماند تا او را شكر بگزارد  و به همین جهت وقتى شرى به او مىیاد خدا نمى

گردد ، چون جاى دیگرى را شود به كلى از خیر مایوس مىاز نعمتهاى الهى از او سلب مى

 ت . سراغ ندارد ، همه امیدش اسباب ظاهرى بود كه آنهم روى ترش كرده و پشت كرده اس

این حال غیر از حال یك انسان فطرى است كه ذهنش به عادت و رسوم مشوب 

  . نگشته  و عرف و عادت در دلش هیچ نقشى را بازى نكرده و دخل و تصرفى ندارد

آرى ، انسانى كه با تایید الهى و یا به خاطر پیشامدى ، اسباب ظاهرى را فراموش 

م امید به خداى خود دوخته رفع گرفتاریها را كرده به فطرت ساده خود برگشته همواره چش

  . خواهد نه از اسباباز او مى

پس آدمى داراى دو حال است یكى حال فطرى كه او را در هنگام گرفتارى و 

كند و یكى حال عادى او كه در آن حال برخورد با شر هدایت به رجوع پروردگارش مى

ته دلش را از رجوع به خدا و یاد او و اسباب ظاهرى میان او و یاد پروردگارش حایل گش

 كند نه حال اولى را . سازد ، آیه مورد بحث این حال دومى را وصف مىشكر او مشغول مى

كند كه انسان وقتى به گردد كه میان این آیه و آیاتى كه افاده مىاز همینجا روشن مى

خواند ، هیچ خود را مى سختى و گرفتارى دچار شود به یاد خداى تعالى افتاده و پروردگار

 منافاتى نیست ، مانند آیه:

 اسرا(و آیه:/67« )و اذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون اال ایاه!» 

 یونس(/12«)و اذا مس االنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما!» 

و همچنین آیات دیگر ، چون همانطور كه گفتیم آن آیه متعرض حال عادى آدمى 

 ین آیات متعرض حال فطرى او است . است و ا

  256ص :    13المیزان ج : 

 

 

 بحث فلسفى در موضوع:

 خیر و شر  

 

اند كه شرور بالعرض داخل در قضاى الهى هستند و در بیان آن چنین حكما گفته

اند: از افالطون نقل شده كه گفته است: شر عدم است و این دعوى خود را با چند مثل گفته

كشى كار بینیم آدمكشى است و حال آنكه مىتوضیح داده و گفته است : مثال یكى از شرها آدم

م شرى ایجاد كرد آنچه كار قاتل است این است كه بتواند دست خود را قاتل نیست تا بگوئی
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بلند و پائین كند  و كار جرأت و شجاعت او هم نیست  و همچنین كار شمشیر و تیزى آن هم 

نیست زیرا همه اینها در جاى خود خوب و كمال و خیرند  و نیز از ناحیه قبول پاره شدن 

نیست ، زیرا كمال بدن مقتول این است كه نرم باشد ، رگها و گوشتها هم به وسیله شمشیر 

ماند براى شر مگر مساله بى جان شدن مقتول و بطالن حیات او كه آن هم پس باقى نمى

امرى است عدمى ، و همچنین هر شر دیگرى كه به این طریق تجزیه و تحلیل كنیم خواهیم 

 دید شر بودنش از یك امر عدمى است ، نه امور وجودى . 

خورد از آنجائى یزى كه باید دانست این است كه شرورى كه در عالم به چشم مىچ

كه با حوادث موجود در این عالم ارتباط دارند  و با آنها پیچیده و در هم هستند از این رو 

از وجود و واقعیت را دارند  اىاند كه خود بهرهعدمهاى مطلق نیستند بلكه عدمهاى نسبى

ها و مرگ و فسادهائى كه در داخل و خارج نظام عالمى پدید و نقص مانند انواع فقدانها

 -كه حاكم در عالم است  -آید كه همه اینها أعدامى نسبى بوده و مساسى با قضاى الهى مى

  . دارند ، البته داخل در قضاى الهى نیستند نه بالعرض نه بالذات

یا عدم مطلق است كه كنیم توضیح اینكه آنچه ما از عدم در ذهن خود تصور مى

  . همان نقیض و نقطه مقابل وجود مطلق است

و یا عدم مضاف و منسوب به ملكه است ، كه عبارت است از عدم كمال وجودى كه 

جا دارد آن كمال را داشته باشد مانند نابینائى كه عبارت است از عدم بصر از كسى كه جا 

 نابینا . گوئیم داشت بصر داشته باشد و لذا به دیوار نمى

شود یكى اینكه عدم را به ماهیت چیزى بزنیم نه به قسم اول هم چند جور تصور مى

وجود آن ، مثل اینكه عدم زید را تصور كنیم  و خود آن را معدوم فرض كنیم ، نه او را بعد 

از آنكه موجود بود ، این قسم صرف یك تصور عقلى است كه هیچ شرى در آن متصور 

ایم تا نبودش شرى را كه مشترك میان بود و نبود باشد تصور نكرده نیست ، چون موضوع

  . باشد

بله ممكن است انسان عدم چیزى را مقید به آن چیز كند مثال عدم زید موجود را 

تصور كند ، و او را بعد از آنكه موجود شده معدوم فرض نماید چنین عدمى شر هست و 

 كه توضیحش خواهد آمد . اى است لیكن این قسم عدم همان عدم ملكه

تصور دوم اینكه عدم چیزى را بالنسبه به چیز دیگرى اعتبار كنیم مانند نبود وجود 

واجبى براى موجودات امكانى  و نبود وجود انسانیت مثال براى ماهیت دیگرى مانند اسب  

و یا نداشتن نبات وجود حیوان و نداشتن گاو وجود اسب را كه این قسم عدم از لوازم 

  . ماهیات است ، و امرى است اعتبارى نه مجعول و محقق

اى است كه در باال بدان اشاره شد و آن عبارت قسم دوم از عدم همان عدم ملكه

است از فقدان و نبود كمال براى چیزى كه شان آن ، داشتن آن كمال است ، نظیر انواع 

هائى كه عارض بر چیزى فسادها و نواقص و عیبها و آفات و امراض و دردها و ناگواری

 شود كه شان آن نداشتن این نواقص و داشتن كمال مقابل آن است . مى

شود  و منشا آن هم قصورى این قسم از عدم شر است  و در امور مادى پیدا مى
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است كه در استعدادهاى مادیات است كه البته این قصور در همه به یك پایه نیست ، بلكه 

ها كه شرند منبع قبض وجود ظور این است كه منشا اینگونه عدممراتب مختلفى دارد ، من

شود آنها را به ساحت او نسبت داد چون علت عدم یعنى ذات بارى تعالى نیست  و نمى

 چیزى است مانند خود آن عدم ، همچنانكه علت وجود وجودى دیگر است ، نه عدم . 

كلمه ایجاد اراده الهى قرار  پس آن چیزى كه در اینگونه امور توأم با شر مورد تعلق

شود ، آن مقدارى است كه وجود به خود گیرد و قضاى الهى هم بالذات شامل آن مىمى

توان گرفته  و به عبارت دیگر استعداد و قابلیت گرفتن وجود را داشته  و همان است كه مى

  ه.گفت خدا خلق كرده ، اراده الهى ایجادش نموده و قضاى الهى بر آن رانده شد

و اما عدمهائى كه همراه آن است مستند به خدا نیست ، بلكه مستند به نداشتن قابلیت 

بیشتر خود او و قصور استعداد اوست ، پس چرا همان عدمها را هم مخلوق دانسته نسبت 

دهیم ، از این جهت است كه آمیخته و متحد به آن مقدار وجود جعل و اضافه به آنها مى

 باشند . مى

آنها كه  - 2آنها كه خیر محضند  - 1تر امور به پنج قسمند یانى روشنو به ب

آنها كه شرشان  - 4آنها كه خیر و شرشان یكسان است  - 3خیرشان بیشتر از شرشان است 

  . آنها كه شر محضند - 5چربد بر خیرشان مى

یرا از این پنج قسم امور سه قسم آخرى آنها معقول نیست كه هستى به خود بگیرند ز

  . هست شدن آنها مستلزم ترجیح بال مرجح است و یا ترجیح مرجوح بر راجح

گیرد  و همچنین و اگر حكمت الهى را كه از قدرت و علم واجبى او سرچشمه مى

شود در نظر بگیریم حكم خواهیم كرد بر اینكه جود خدائى را كه هرگز آمیخته با بخل نمى

تر ود را به وجهى مصروف كند كه اصلح و شایستهآید كه فیض خبر چنین خدائى واجب مى

براى نظام اتم است  و از امور پنجگانه گذشته دوتاى اولى را كه ایجاد كند كه عبارت بود 

باشد ، زیرا اگر اولى را خلق نكند از خیر محض و آن دیگرى كه خیرش بیش از شرش مى

 خلق كرده است .  مرتكب شر محض شده  و اگر دومى را خلق نكند شر بیشتر را

رسد نسبت به آنچه كه از خیرات به چشم بنا بر این آنچه از شرور كه به نظر ما مى

خورد نادر و قلیل است  و شر قلیل به خاطر خیر كثیر تحقق یافته و ممكن نبود تحقق مى

 نیابد . 

: اند امام فخر رازى در اینجا دچار اشتباهى شده كه گفته است : اینكه حكما گفته

اى است و با مسلك خود آنان منافات دارد اند و مستند به خدا نیستند حرف بیهودهشرور اعدام

كنند كه انفكاك معلول از علت تامه دانند و اعتراف مىكه خداى تعالى را علت تامه عالم مى

محال است زیرا با چنین اعترافى خداى تعالى در كارهایش مجبور است  و اختیارى ندارد 

الن كار را بكند و آن دیگرى را نكند ، او خواه ناخواه علت هر چه هست را ایجاد كه ف

 كند چه خیر و چه شر ، نه اینكه سبك سنگین نموده راجح را خلق كند . مى

و اشتباه او در این است كه نفهمیده این وجوب و خواه ناخواهى كه معلوالت دارند 

اند ، وقتى وجوب مخلوق مانند وجودش رفتهعینا تایید وجودشان را از قبل علت خود گ
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عاریتى و از ناحیه خداى تعالى باشد دیگر معقول نیست همین معلول برگشته حاكم و قاهر 

  . بر علت خود شده و او را مجبور بر انجام عمل) ایجاد مخلوق( و تجدید حدود آن سازد

حث گذشته ما در اینجا صاحب روح المعانى انصاف را از دست نداده نخست به ب

اشاره نموده و گفته است : مخفى نماند كه این سخن بنا بر این مذهب تمام است كه اراده خدا 

را در ایجاد و عدم ایجاد متساوى النسبة ندانیم  و او را بدون رعایت مصلحت و یا داعى 

  . دیگرى مجبور در كار خود بدانیم  و این مذهب اشاعره است

بدانیم چه مانعى دارد كه در انتخاب خیرات و یا شرور  و گرنه اگر او را مختار

اختیار داشته و هر كدام را كه بخواهد انجام دهد و لیكن چیزى كه هست حكما و اساطین 

تر از این تصورات است ، و امور عالم منوط گویند : افق اختیار خداى تعالى عالىاسالم مى

  . ها و مصالحى است آشكار و نهانبه قوانین كلى است و افعال او مربوط به حكمت

گوید : و اما گفتار امام فخر كه گفته است : فالسفه بعد از آنكه قائل به جبر آنگاه مى

اند دیگر خوض و دقتشان در این بحث از جمله فضولیها و گمراهى صرف در افعال شده

كه چرا آتش  است ، زیرا پرسش از اینكه چرا فالن شر ایجاد شد نظیر پرسش از این است

خیزد نه از اختیارش دهد ، آرى سوزندگى از ذات آتش برمىسوزندگى از خود بروز مى

 ناشى از تعصب اوست . 

اند ، و زیرا محققین از حكما و فالسفه قائل به جبر نبوده بلكه اختیار را اثبات كرده

 دانندجبرى نمىهرگز صدور افعال خدائى از خداى تعالى را مانند صدور سوزندگى از آتش 

.  

و به فرض هم كه گفتار وى را قبول نموده و همه را جبرى مذهب بدانیم تازه باز 

بحثشان در این مساله فضولى نیست ، زیرا باز هم جاى اشكال هست كه با اینكه خداى 

تبارك و تعالى خیر محض است و تركیبى در ذات او نیست دیگر چه معنا دارد كه در عالم 

است تا خیرات را ناشى از  -خیر و شر  -شود ، مگر خداوند مركب از دو جهت شرور پیدا 

آن جهتش و شرور را صادر از این جهتش بدانیم ، آرى حكما و لو به گفته او جبرى مذهب 

آید كه پس افتراء خورند فورا به ذهنشان مىباشند به محض اینكه به این مساله برمى

اى شرور و یكى براى خیرات قائلند و لذا براى رهائى مجوسیها درست است كه یك مبدأ بر

اند كه وارد این بحث شده و آن را حالجى كنند ، پس بحث از این اشكال به خود اجازه داده

 ایشان نه تنها فضولى نیست كه فضل است . 

  258ص :    13المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 

 علم
 

  بحثى عقلى پیرامون علم
 

ْؤِمنِینَ إِنَّ فى »   « !ذَِلك الَیَةً  َو َما كاَن أَْكثُرُهم مُّ

  شعرا(/8« ) كه در این عبرتى هست ولى بیشترشان مؤمن نیستند!» 

از بعضى نقل « و ما كان اكثرهم مؤمنین!» صاحب تفسیر روح المعانى در ذیل آیه:

چون از این سخن اند معناى آیه این است كه: در علم خدا چنین چیزى نبوده و كرده كه گفته

شود، اند كه علم خدا علت ایمان نیاوردن كفار نمىاند بر آن اعتراض كردهعلیت را فهمیده

ها در زیرا علم تابع معلوم است نه اینكه معلوم تابع علم باشد تا چنانچه هدایت و ایمان بعضى

  علم خدا نباشد علت شود كه آنان ایمان نیاورند.

عتراض را پاسخ داده كه : معناى تابع بودن علم خدا براى آنگاه خود روح المعانى ا

معلوم این است كه علم خداى سبحان در ازل به معلومى معین و حادث ، تابع ماهیت آن 

 باشد  

به این معنا كه خصوصیت این علم و امتیازش از سایر علوم به همین اعتبار است 

زال تابع علم ازلى خداى تعالى به كه علم به این ماهیت است و اما وجود ماهیت در الی

ماهیت آن است به این معنا كه چون خداى تعالى این ماهیت را در ازل با این خصوصیت 

  دانسته ، الزم است كه در وجود هم به همین خصوصیت موجود شود.

بنابر این مرگ كفار به حالت كفر و ایمان نیاوردنشان متبوع علم ازلى خدا است 

  . ع علم اوستولى وجود آن تاب

این طرز استدالل در كالم جبرى مذهبان و مخصوصا فخر رازى در تفسیرش 

كنند و خالصه این دلیل این بسیار آمده و با این دلیل ، جبر را اثبات ، و اختیار را نفى مى

است كه : حوادث عالم كه اعمال انسانها هم یكى از آنها است همه از ازل براى خداى 

هت وقوع آنها ضرورى و غیر قابل تخلف است چون اگر سبحان معلوم بوده و به همین ج

پس هر انسانى نسبت  -و خدا از جهل منزه است  -آید علم او جهل شود  تخلف كند الزم مى

كند مجبور است و هیچ اختیارى از خود ندارد و چون به ایشان اعتراض به هر عملى كه مى

م تابع علم ، همان جواب باال را شود كه آخر علم همیشه تابع معلوم است ، نه معلومى

باشد اما تابع ماهیت معلوم ، نه وجود آن و دهند كه : درست است كه علم تابع معلوم مىمى
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 وجود معلوم تابع علم است . 

و این حجت و دلیل ، عالوه بر اینكه از مقدماتى فاسد تشكیل شده و در نتیجه بنا و 

در آن شده است كه اینك اشكاالت آن از نظر مبناى آن فاسد است ، مغالطه روشنى نیز 

 گذرد:خواننده مى

: این حرف وقتى صحیح است كه ماهیت داراى اصالت باشد و در ازل و  اول اینكه

قبل از آنكه وجود به خود بگیرد و هستى بپذیرد ، داراى تحقق و ثبوتى باشد تا علم به آن 

  . ندارد تعلق گیرد  و ماهیت چنین اصالت و تقدمى بر وجود

: مبناى حجت و همچنین اعتراضى كه به آن شده و پاسخى كه از  دوم اینكه

دهند همه بر این است كه : علم خداى تعالى به موجودات ، علمى حصولى اعتراض مى

شود و در جاى خود برهان نظیر علم ما به معلوماتمان باشد كه همواره به مفاهیم متعلق مى

قائم شده و ثابت گشته كه موجودات براى خداى تعالى معلوم به علم قاطع بر بطالن این معنا 

اند نه حصولى و نیز ثابت شده كه علم حضورى حق تعالى به موجودات دو قسم حضورى

دیگرى علم به  -كه این علم عین ذات او است  -است ، یكى علم به اشیاء قبل از ایجاد آنها 

و تفصیلش را باید در محل  -م عین وجود اشیاء است كه این عل -اشیاء ، بعد از ایجاد آنها 

  خودش جستجو كرد.

: علم ازلى خداى تعالى به معلومات ال یزالى ، یعنى معلوماتى كه تا ال  سوم اینكه  

شوند اگر به تمامى قیود و مشخصات و خصوصیات وجودى آن چیز كه یزال موجود مى

است تعلق گیرد ، علم به تمام معنا و به یكى از آنها حركات و سكنات اختیارى آن چیز 

حقیقت معناى كلمه است ، خداى تعالى در ازل عالم است به اینكه فالن فرد انسانى مثال دو 

قسم حركت دارد ، یكى حركات اضطرارى ، از قبیل رشد و نمو و زشتى و زیبایى صورت 

 ن و امثال آن . و امثال آن و دیگرى هم حركات اختیارى ، از قبیل نشستن و برخاست

و اگر صرف تعلق علم خدا به خصوصیات وجودى این فرد از انسان ضرورتى در 

  . شوداو پدید آرد و این ضرورت صفت خاص او شود ، باز صفت خاص اختیارى او مى

شود كه به ضرورت و وجوب ، فالن عمل اختیارا از تر ، باعث مىبه عبارت ساده

شود كه فالن عمل از او سر بزند چه با اختیار و چه بى اختیار، او سر بزند ، نه اینكه باعث 

زیرا اگر در چنین فرضى فالن عمل بدون اختیار از او سر بزند ، در اینصورت است كه 

شود ، چون علم خدا به صدور فعل از او و به اختیار او تعلق گرفته بود و علم خدا جهل مى

زد ، پس علم خداى تعالى تخلف پذیرفت و در ما فرض كردیم كه بدون اختیار از او سر 

 حقیقت علم نبوده ، بلكه جهل بوده و خدا از جهل منزه است . 

 -اى كه در این حجت شده این است كه در مقدمه حجت فعل خاصى ، پس ، مغالطه

اند فعل مطلق اى كه از حجت گرفتهمورد بحث بوده ، آن وقت در نتیجه -یعنى فعل اختیارى 

  . قید اختیار آمده است و بدون

اند به اینكه چون علم شود اینكه ایمان نیاوردن كفار را تعلیل كردهاز اینجا روشن مى

تعلق گرفتن  -گفتیم  -ازلى خدا به چنین چیزى تعلق گرفته ، حرف صحیحى نیست ، زیرا 
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آن چیز بطور وجوب و ضرورت با همه  شود كهعلم ازلى خدا به هر چیز باعث مى

اف و مشخصاتى كه علم بدان تعلق گرفته بود موجود شود ، اگر علم خدا تعلق گرفته اوص

بود به اینكه فالن عمل از فالن شخص بطور اختیارى سربزند ، باید بطور اختیارى سربزند 

و اگر تعلق گرفته بود به اینكه فالن خصوصیت یا فالن عمل بطور اضطرارى و بى اختیار 

  . باید همین طور سربزنداز فالن شخص سربزند ، 

خواست بفرماید: ایمان مى« و ما كان اكثرهم مؤمنین!» عالوه بر این اگر جمله:

آوردن كفار محال است ، چون علم ازلى به عدم آن تعلق گرفته است ، خود كفار همین آیه 

به نفع و  وسلّموآلهعلیه هللادادند و به ضرر رسول خدا صلىرا مدرك براى خود قرار مى

دانى كه خدا ما را از خواهى ؟ مگر نمىگفتند : تو از ما چه مىكردند و مىخود احتجاج مى

 اند!ازل كافر دیده ، همچنان كه بعضى از جبرى مسلكان همین كار را كرده

  350ص :    15المیزان ج : 
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 فصل هفتم

 

 علم نزد حیوانات و جمادات

 

 

 مقدمه تفسیری درباره: 

  علم نزد حیوانات و جمادات و تکلم آنها 
 

شود كه هاى گذشته مكرر گفتیم كه از كالم خداى تعالى چنین ظاهر مىدر بحث

 تمامى موجودات داراى علم هستند ، از آن جمله در تفسیر آیه:

 اسرا(/44«)ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم!و ان من شى» 

بهترین دلیل « فهمید!تسبیح آنها را نمى -و لكن ال تفقهون » بود ، كه گفتیم جمله:

، چون  منظور از تسبیح موجودات ، تسبیح ناشى از علم و به زبان قال استاست بر اینكه 

اگر مراد زبان حال موجودات و داللت آنها بر وجود صانع بود ، دیگر معنا نداشت 

 « فهمید!را نمى شما تسبیح آنها» بفرماید:

 و از این قبیل است آیه شریفه:

  فصلت(/11«)فقال لها و لألرض ائتیا طوعا او كرها قالتا آتینا طائعین!» 

 باز از این قبیل است این آیه:

و من اضل ممن یدعوا من دون هللا من ال یستجیب له الى یوم القیامة و هم عن » 

« اعداء و كانوا بعبادتهم كافرین! دعائهم غافلون و اذا حشر الناس كانوا لهم

 احقاف(/6و5)

و به طور قطع سنگ و چوب جزو این معبودها هستند ، حال یا به تنهایى منظورند   

 فرماید :و نیز مى    . و یا با سایر معبودها

  زلزله(/5و4!«)یومئذ تحدث اخبارها !  بان ربك اوحى لها » 

كند بر شهادت دادن اعضاى بدن انسانها مىو نیز از این قبیل است آیاتى كه داللت 

و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با خدا  و پاسخ دادن به سؤاالت او ، مخصوصا كه اعضا 

 گویند:مى

 فصلت(/21...!«)ء أنطقنا هللا الذي أنطق كل شى» 

در اینجا ممكن است كسى بگوید: اگر غیر از انسان و حیوان، سایر موجودات از 

مادات هم شعور و اراده داشته باشند ، باید آثار این شعور از آنها نیز بروز كند و نباتات و ج



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 41

دهند ، آنها نیز نشان دهند ، اینها داراى همان آثارى كه انسانها و حیوانات از خود نشان مى

دانیم علمند  و فعل و انفعالهاى شعورى دارند ، آنها نیز باید داشته باشند  و حال آنكه مى

گوییم: هیچ دلیلى نداریم بر اینكه علم داراى یك سنخ است تا وقتى د؟ در پاسخ مىندارن

گوییم نباتات و جمادات هم شعور دارند ، آثار شعور واقع در انسان و حیوان نیز از آنها مى

بروز كند. ممكن است شعور هم براى خود مراتبى داشته باشد و به خاطر اختالف مراتب ، 

  . گرددآثارش نیز مختلف 

عالوه بر اینكه آثار و اعمال عجیب و متقنى كه از نباتات و سایر انواع موجودات 

طبیعى در عالم مشهود است ، هیچ دست كمى از اتقان و نظم و ترتیبى كه در آثار 

 باشد ، ندارد . موجودات زنده مانند انسان و حیوان مى

  579ص :    17المیزان ج : 

 

 

 درباره:بحث اجمالى فلسفى 

  علم نزد حیوانات و جمادات و تکلم آنها  
 

 در فلسفه در مباحث علم این معنا محقق شده كه:

 علم عبارت است از حضور چیزى براى چیز دیگر ،  اوال 

علم با وجود مجرد مساوى است ، چون مجرد چیزى است كه آنچه از كمال كه  ثانیا

براى او فعلیت یافته ، نزدش حاضر باشد  و دیگر چیزى براى او بالقوه و فعلیت نیافته 

نباشد  و عین این تعریف در مورد علم نیز صادق است ، پس هر وجود مجردى كه ممكن 

دات حاضر است  و نیز سایر مجردات هم براى او باشد وجود پیدا كند ، براى سایر مجر

حاضرند  و خالصه آنچه كه براى یك مجرد ممكن به امكان عام باشد ، براى مجرد 

 مفروض ما بالضروره هست . 

پس هر عالمى مجرد است  و همچنین هر معلوم نیز مجرد است ، و این دو قضیه 

تواند كه از ماده تركیب یافته ، نه مى شود ، به اینكه ماده و آنچهبه عكس نقیض منعكس مى

عالم باشد ، نه معلوم. پس علم مساوى و مساوق است با وجود مجرد ، در نتیجه وجودهاى 

كنند ، لیكن بر همین حال شود  و نه آنها به چیزى علم پیدا مىمادى نه علمى بدانها متعلق مى

حالى استقرار ندارند ، ثبوت دارند  و  اند و متغیر و متحركند و بر هیچ، یعنى بر اینكه مادى

دائما بر این حال هستند  و این حال در آنها دستخوش دگرگونى و تحول نگشته ، هرگز از 

 كنند . آن انقالب پیدا نمى

و بنا بر این ، پس موجودات مادى از همین جهت كه ثابت در وضع خود هستند ، 

است ، همچنان كه در مجردات محض و تجرد و علم دارند  و علم در آنها نیز مساوى 

  دقت بفرمایید! -عقلیات مثالى جارى است 

 580ص :    17المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 

 علم در انسان
 

 

 

 بحث فلسفی در نیاز آدمی به علم 

 علم،  واسطه بین انسان و مدرکاتش

 

در اصطالح پشت و روى دست را نشناخته این معنا را ه اى كه هنوز بانسان ساده

كه توجه داشته باشد  كند بدون این را درك مي یابد، كه از هر چیز عین خارجى آنخود مى

كه در  كه علم واسطه میان او و آن موجود است و این سادگى را همواره دارد تا آن اینه ب

 بگردد، آن -تر از علم و باالتر از شك است كه پائین -موردى دچار شك و تردید و یا ظن 

فهمیده و شود كه تاكنون در مسیر زندگى و معاش دنیویش هر چه را مى ه ميوقت متوج

كرده بوسیله علم بوده و علم بین او و مدركاتش واسطه بوده، از این به بعد هم باید  درك مي

بیند كه گاهى در فهم و دركش دچار سعى كند با چراغ علم قدم بردارد، مخصوصا وقتى مى

كند در عالم خارج و بیرون از شود ، چون فكر مىبیشتر مى شود، این توجهشاشتباه مى

چون گفتیم خطا و غلط یعنى چیزى كه در خارج  -ذهن كه هیچ خطا و غلطى وجود ندارد 

یعنى ادراكى ذهنى كه  )كند در وجودش حقیقتى هست بنام علماینجاست كه یقین مى! نیست

را  و این واقعیتى است كه ذهن ساده یك انسان آن ،(مانع از ورود نقیض خود در ذهن است

 یابد. در مى

هاى طوالنى كنیم بعد از بحثوقتى مسئله را در زیر قعر انبیق علمى هم وارسى مى

  .ان برخورده بوده رسیم كه ذهن ساده ما بهمان نتیجه مىه گیر، باز بو جستجوهاى پى

دهیم و آنرا تجزیه و تحلیل قرار مى زیرا وقتى ادراكهاى خود را در زیر قعر انبیق

تر از آنها هیچ شوند، كه دیگر ابتدائىبینیم كه همه آنها به دو مسئله منتهى مىمى كنیممى

 :اى نیست و آن دو مسئله ابتدائى و بدیهى این است كهمسئله

  ،شوندهست و نیست در یك مورد با هم جمع نمى  -1

كه ممكن نیست موجودى  تر آنساده )شوند يهست و نیست از یك مورد سلب نم -2

  !(هم باشد و هم نباشد، و نه باشد و نه نباشد

كه در  ست كه هیچ مسئله بدیهى و یا علمى نیست، مگر آنا دلیل این مطلب آن
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این دو قضیه بدیهى و اولى است، حتى اگر فرض كنیم كه در این دو ه تمامیتش محتاج ب

این دو قضیه هستیم، چون ممكن نیست ه شك خود محتاج ب مسئله شك داریم، باز در همین

هم شك داشته باشیم و هم در عین حال شك نداشته باشیم و وقتى بداهت این دو قضیه ثابت 

شود، مسائلى كه  شد، هزاران مسئله تصدیقى و علمى كه ما محتاج به اثبات آنیم ثابت مي

 ها است . هاى علمیش و در اعمالش محتاج بدانآدمى در نظریه

گاه آدمى كه تكیه ید، مگر آنآ اى علمى پیش نميآرى هیچ موقف علمى و هیچ واقعه

دهد و همچنین ظن  در آن موقف علم است، حتى آدمى شك خود را هم با علم تشخیص مي

خود و یا جهل خود را، یكجا یقین دارد كه علم دارد، جائى دیگر یقین دارد كه شك دارد و 

  !دارد كه ظن دارد و جاى چهارم یقین دارد كه نادان استجائى دیگر یقین 

 ،تا بجائى رسید دانش من» 

 !«كه بدانم همى كه نادانم

علم، بدان حد است كه حتى در ه پس احتیاج انسان در تمامى مواقف زندگیش ب

 علم است. ه تشخیص علم و شك و ظن و جهلش نیز محتاج ب

پیدا شدند، بنام سوفسطائیها، كه وجود  ولى مع االسف در عصر یونانیها جماعتى

هیچ چیز علم نداریم و در باره هر چیزى شك ه علم را انكار كردند و گفتند اصال ب

كردند، جمعى دیگر بنام شكاكها، كه كردند، حتى در خودشان و در شكشان هم شك مىمى

م را از خارج از مسلكى نزدیك مسلك آنها داشتند، از آنان پیروى نمودند، آنها هم وجود عل

  :اى تراشیدندخود و افكار خود، یعنى ادراكات خود، نفى نموده و براى خود ادله

كه عبارتست از ادراكهاى  )ترین علوم و ادراكاتترین و روشنكه قوى این :اول

گردان را شعله آتشمثالً سرشار است از خطا و غلط،  ،(حاصل از حواس ظاهرى ما

از این قبیل خطاها در حس بسیار  .طور نیست كه آن و حال آنبینیم بصورت دائره مى

دست خود از آب پنجاه درجه حرارت در آورده در آب پانزده درجه حرارت فرو مثالً است، 

آید و دست دیگرمان را از آب یخ در آورده، در همان آب فرو كنیم، بنظر آب سرد مىمى

موجوداتى كه ه طور ممكن است، نسبت بآید، با این حال دیگر چكنیم، داغ بنظر مىمى

 !ان علم اعتماد هم بكنیمه خارج از وجود ما است، علم پیدا كنیم و ب

هر چیز كه خارج از وجود ما است، بخواهیم دست بیابیم كه ه كه ما ب این :دوم

علم خود دست ه یابیم، پس در حقیقت ما بچیست؟ و چگونه است؟ بوسیله علم دست مى

خواهیم ببینیم كبوتر چیست؟ و چگونه است؟ ما از راه علم ن چیز، مثال مىه آب ایم، نهیافته

شناسیم، پس ما در حقیقت كبوتر ذهن یعنى ارتسام نقشى از كبوتر در ذهن خود كبوتر را مى

كه در خارج از وجود ما و لب بام خانه ما است، با  ایم، نه كبوتريخود را دیده و شناخته

حقیقت موجودى از موجودات دست پیدا كنیم و یقین كنیم كه ه توانیم بىاین حال ما چگونه م

 ایم؟آن موجود همانطور است كه ما درك كرده

 تر آنها همین دو وجه بود. اند، كه مهموجوهى دیگر براى اثبات نظریه خود آورده

 كند، براى اینوجه اولشان این است كه: این دلیل خودش خود را باطل مى  جواب
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قضایائى هم كه دلیل شما از آن ه هیچ قضیه تصدیقى اعتماد نكنیم، به وقتى بنا باشد ب كه

وجود خطاهاى بسیار، خود ه كه اعتراف ب تشكیل شده، نباید اعتماد كرد، عالوه بر این

وجود صواب هم هست، حال یا صوابهائى معادل خطاها  و یا بیشتر، چون وقتى ه اعتراف ب

صواب هم بر خورده باشیم و گر نه از كجا خطا را ه خوریم، كه بمىدر عالم به خطائى بر 

  ؟ایمشناخته

علم اعتماد ه گوئیم: مگر غیر سوفسطائیان كه ب ایشان ميه كه ب عالوه بر این

اند كه تمامى تصدیقهایشان صحیح و بدون خطا است؟ كسى چنین كنند، ادعاء كردهمى

گوئید: هیچ علمى قابل اعتماد نیست،  طور كلى ميادعائى نكرده، بلكه در مقابل شما كه ب

براى ابطال سلب  «موجبه جزئیه» كنند كه بعضى از علوم قابل اعتماد هست و اینادعاء مى

خصم شما را  «موجبه جزئیه» تواند كلى شما كافى است و دلیلى كه شما اقامه كردید نمى

 باطل كند. 

ن این است كه: محل نزاع بین ما و شما و اما وجه دوم، پاسخ از آوجه دوم:   جواب

گفتید اصال علم نیست، توان بدان اعتماد كردو شما مى گفتیم هست و ميعلم بود، كه ما مى

كه هست  كنید، چیزيهر چیزى علم پیدا مىه وقت در دلیل دوم خود اعتراف كردید كه ب آن

حث ما و شما نبود و ما گوئید علم ما غیر آن موجود خارجى است و این مسئله مورد ب مي

احدى هم نگفته كه واقعیت هر چیزى كه ما درك كنیم همانطور است كه  نخواستیم بگوئیم و

 !ایمما درك كرده

شوند، بر  حكم اضطرار مجبور ميه كه خود آقایان روزمره ب عالوه بر این، این

كسب،  شام در حركتند، حركت بسوىه خالف نظریه خود عمل كنند، چون از صبح تا ب

پرسیم: آقا شما این همه براى غذا تالش بسوى كشت، بسوى غذا، بسوى آب، از ایشان مى

كنى، براى این است كه واقعا غذا بخورى و آب بنوشى و رفع گرسنگى و عطش از خود مى

گریزى و چنین كوك كرده و یا اگر از شیر درنده مى كنى، یا تنها تصور غذا و آب تو را این

روى، آیا از واقعیت آنها در خانه طبیب مىه كنى و بى مهلك فرار مىیا از مرضها

كند و تصور مرض كسى را ترسى، یا از تصور آنها، تصور شیر كه كسى را پاره نمىمى

اى و ناخودآگاه بدست خودت نظریه كشد، پس واقعیت شیر و مرض را درك كردهنمى

  !غول باطل كردن آنىشام مشه اى و از صبح تا بفلسفیت را باطل كرده

كند، ما الهام مىه كه هر حاجت نفسانى كه احساسات ما آنها را ب و كوتاه سخن آن

كه اگر  كند، كه بپا خیزیم و براى رفع آن حاجت تالش كنیم، با ایندر ما ایجاد حركتى مى

 كردیم هرگز از جا برنمي این احساس حاجت نبود و ما روزى هزار بار تصور حاجت مي

شود میان آن تصور حاجت و این تصور حاجت فرق است، در اولى  تیم، پس معلوم ميخاس

ایم و در دومى تنها نقش ذهنى را، اولى واقعیت خارجى دارد و دومى واقع و خارج را دیده

شود، ولى دومى ندارد و یا بگو اولى بوسیله امرى خارجى و مؤثر، در نفس آدمى پیدا مى

كند، ولى دومى اولى را علم كشف مى .كندار خودش در دل ایجاد مىاختیه را خود انسان و ب

  !شود كه علم هست خود علم است، پس معلوم مي



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 45

اى است قوى، كه البته این را هم باید دانست كه در وجود علم، از جهت دیگر شبهه

ابت كه هر علمى ث با این ) همان شبهه، اساس علوم مادى قرار گرفته است، كه علم ثابت را

  .نفى كنند ،(است

هاى علمى این معنا را به ثبوت رسانده كه علم طبیعت در كه: بحث این توضیح

تحول و تكامل است و هر جزء از اجزاء عالم طبیعت كه فرض شود، در مسیر حركت قرار 

كه در آن  دارد و رو بسوى كمال دارد و بنا بر این اساس، هیچ موجودى نیست، مگر آن

 باشد.  وجودش، غیر آن موجود، در آن اول وجودش ميدوم از 

كه فكر و اندیشه از خواص مغز  دانیم و هیچ شكى نداریم، در این از سوى دیگر مي

و دماغ است و چون دماغ، خود موجودى مادى است، فكر نیز اثرى مادى خواهد بود و 

پس تمامى ادراكات ما قهرا مانند سایر موجودات در تحت قانون تحول و تكامل قرار دارد، 

ایم، در مسیر تغیر و تحول قرار دارد كه یكى از آنها ادراكهائى است كه نامش را علم نهاده

ماند، بله این معنا هست، كه و دیگر معنا و مفهومى براى علم ثابت و ال یتغیر باقى نمى

ت، دوام و هم نه بطور مساوى، بلكه بعضى از تصدیقا ادراكهاى ما دوام نسبى دارند، آن

تر از سایر تصدیقات است، كه تر و یا نقیض آن پنهانبقاء بیشترى دارد و عمرش طوالنى

كه  فالن چیز علم داریم، در حاليه گوئیم ب ایمو ميگونه تصدیقات را علم گذاشته ما نام این

عدم نقیض، نداریم، بلكه تاكنون به ه ست از علم با معناى واقعى كلمه كه عبارته علم ب

دهیم دیر یا زود نقیضش ثابت شود، پس علمى  ایم و احتمال مينقض و نقیض آن بر نخورده

 در عالم وجود ندارد. 

جواب از شبهه این است كه: این شبهه وقتى صحیح و قابل اعتناء است، كه علم، 

 طور كه گفتند، مادى و از ترشحات دماغ و مغز باشد، نه موجودى مجرد، در حالي همان

ست كه ا ادعا نه در حد خود روشن است و نه دلیلى بر آن دارند، بلكه حق مطلب آنكه این 

یك از آثار و خواص مادیت در آن  بینیم هیچكه مى هیچ وجه مادى نیست، براى اینه علم ب

  :وجود ندارد

یكى از آثار مادیت كه در همه مادیات هست، این است كه امر مادى قابل انقسام  -1

كه داراى بعد است، قابل  را گویند كه داراى ابعاد ثالثه باشد و چیزي آن است، چون مادى

مثال وقتى  )انقسام نیز هست، ولى علم، بدان جهت كه علم است بهیچ وجه قابل انقسام نیست

 شهادت اینه كنیم این صورت علمیه ما قابل انقسام نیست بما زید پسر عمرو را تصور مى

  !(كه نیم زید نداریم

ثر مشترك مادیات این است كه در حیطه زمان و مكان قرار دارند و هیچ ا -2

موجود مادى سراغ نداریم كه از مكان و زمان بیرون باشد و علم، بدان جهت كه علم است، 

بینیم یك حادثه معین و جزئى، كه در فالن كه مى پذیرد و نه زمان، بدلیل ایننه مكان مى

توانیم همه  تمامى مكانها و زمانها قابل تعقل است و ما مي زمان و فالن مكان واقع شده، در

  .را با حفظ همه خصوصیاتش تصور و تصدیق كنیم جا و همه وقت آن

شان در تحت سیطره  اثر سوم و مشترك مادیات این است كه مادیات بتمامي -3
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، حركت عمومى قرار دارند و بهمین جهت تغیر و تحول، خاصیت عمومى مادیات شده است

بینیم كه علم، بدان جهت كه علم است در مجراى حركت قرار ندارد و بهمین جهت ولى مى

این تحول و دگرگونى نیست، بلكه اصال حیثیت علم ذاتا با حیثیت تغیر و تبدل ه محكوم ب

 ست از بى ثباتى. ا ست از ثبوت و تحول عبارتا منافات دارد، علم عبارت

پذیرفت و مانند مادیات محكوم بحسب ذاتش تغیر مىاگر علم از چیزهائى بود كه  -4

به تحول و دگرگونگى بود، دیگر ممكن نبود یك چیز را و یك حادثه را در دو وقت مختلف 

از ذهن بیرون نموده حادثه  با هم تعقل كرد، بلكه باید اول حادثه قبلى را تعقل كنیم بعد آنرا

دو حادثه مختلف الزمان را، در یك آن تعقل  بینیمكه مى بعدى را وارد ذهن سازیم، در حالي

كنیم و نیز اگر علم، مادى بود، باید اصال نتوانیم حوادث گذشته را در زمان بعد تعقل مى

 .كه خودتان گفتید: هر چیزى در آن دوم غیر آن چیز در آن اول است كنیم، براى این

كه علم، بدان  ینكه ذكر نكردیم، داللت دارند بر ا پس این وجوه و وجوه دیگري

شود  جهت كه علم است مادى نیست و اما آنچه در عضو حساس و یا بگو در دماغ پیدا مي

گردد، ما در باره آن حرفى نداریم، چون كه در این عضو حاصل مى و آن فعل و انفعالي

تخصصى در آن نداریم، اما شما هم دلیلى ندارید كه این فعل و انفعالهاى طبیعى همان علم 

گیرد، كه در هنگام مثال تصور یك حادثه، در دماغ عملى صورت مى و صرف این است

دلیل بر آن نیست كه تصور، همان عمل دماغى است و همین مقدار بحثى كه پیرامون مسئله 

 علم كردیم كافى است، بحث بیشتر از این را باید در جاى دیگر جستجو كرد. 

  76ص :    1المیزان ج :         

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 47

 فصل نهم

 

 اطالع از غیب

 

 

 مقدمه تفسیری در موضوع:

 اطالع از غیب و وقوع حوادث  

 

َّبُِع إاِل َما یُوَحى »  سِل َو َما أَْدِرى َما یُْفعَُل بى َو ال بِكْم  إِْن أَت َن الرُّ قُْل َما ُكنت بِْدعاً م ِ

بِینٌ   !«إِلىَّ َو َما أَنَا إاِل نَِذیٌر مُّ

انبیاء پیغمبرى نوظهور و استثنائى نیستم و خبر ندارم كه با من بگو من از بین » 

كنم شود پیروى مىكنند تنها و تنها آنچه را به من وحى مىو با شما چه معامله مى

 احقاف(/9« )اى ندارم!و خالصه من جز اینكه به روشنى انذارتان كنم وظیفه

 

ى است كه ممكن است بعدها كند و آن حوادثاین آیه، علم به غیب خاصى را نفى مى

كه روى سخن با ایشان  -متوجه آن جناب و یا متوجه مخاطبین او شود ، چون مشركین 

به فرضى كه چنین كسى پیدا  -شود كردند كسى كه داراى مقام رسالت مىخیال مى -است 

اشد ، ها باشد و قدرتى غیبى مطلق داشته بباید خودش ذاتا داراى علم به غیب و نهانى -شود 

اى با او نیست ... و قرآن حكایتش همچنان كه این خیال از كالم آنها كه گفتند چرا فرشته

دهد كه صریحا شود ، لذا رسول گرامى خود را دستور مىكرده ، به خوبى فهمیده مى

گذرد  و در نتیجه علم داند كه در آینده بر او و برایشان چه مىاعتراف كند كه : او هیچ نمى

گذرد خارج ا از خود نفى كند  و بگوید : كه آنچه از حوادث كه بر او و برایشان مىغیب ر

از اراده و اختیار خود او است  و او هیچ دخل و تصرفى در آنها ندارد ، بلكه دیگرى است 

 آورد ، و او خداى سبحان است . كه آن حوادث را پیش مى

احقاف( همانطور كه علم به /9«)م!و ما أدرى ما یفعل بى و ال بك» پس اینكه فرمود:

كند، قدرت و دخالت خود را نیز نسبت به حوادثى كه در پس پرده غیب را از خود نفى مى

 نماید.غیب بنا است پیش بیاید ، از خود نفى مى

كند ، منافات با این ندارد كه به غیب را از آن جناب نفى مى و اگر در این آیه علم به

ب باشد ، همچنان كه در مواردى از كالم خداى تعالى به آن تصریح وسیله وحى عالم به غی

ال عمران(و جاى دیگر /44« )ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك!» فرماید:شده ، یك جا مى
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عالم »فرماید: هود( و جاى دیگر مى/49«)تلك من انباء الغیب نوحیها الیك!» فرماید:مى

جن( و نیز از همین /27و26«)ارتضى من رسول! الغیب فال یظهر على غیبه احدا اال من

و انبئكم بما تاكلون و ما » فرماید:باب است سخن مسیح كه قرآن آن را حكایت نموده ، مى

ال عمران( و نیز از یوسف حكایت نموده كه به دو رفیق زندانیش /49«)تدخرون فى بیوتكم!

 یوسف( /37!«)أن یاتیكما  ال یاتیكما طعام ترزقانه اال نباتكما بتاویله قبل»گفت: 

و وجه منافات نداشتن این است كه : آیاتى كه علم به غیب را از آن جناب و از سایر 

كند ، تنها در این مقام است كه این حضرات از آن جهت كه بشرى نفى مى السالمانبیاء علیهم

طبیعتى كه هستند و طبیعت بشرى دارند علم به غیب ندارند  و خالصه طبیعت بشرى و یا 

اعال مرتبه طبیعت بشرى را دارد ، چنین نیست كه علم به غیب از خواص آن باشد به 

طورى كه بتواند این خاصه و اثر را در جلب هر منفعت و دفع هر ضرر استعمال كند ، 

 كنیم.همان طور كه ما به وسیله اسباب ظاهر جلب نفع و دفع ضرر مى

هى از طریق وحى حقایقى از غیب برایشان منكشف و این منافات ندارد كه با تعلیم ال

آورند ، بدین جهت نیست كه افرادى از بشر و بینیم اگر معجزه مىگردد ، همان طور كه مى

یا برجستگانى از بشرند  و این خاصیت خود آنان است ، بلكه هر چه از این معجزات 

ینیم در چند جا در پاسخ آنان بآورند به اذن خداى تعالى و امر او است ، همچنان كه مىمى

 فرماید : اند مىكه پیشنهاد آیتى كرده

 اسرا(/93«)قل سبحان ربى هل كنت اال بشرا رسوال!» 

 عنکبوت(/50«)قل انما االیات عند هللا و انما انا نذیر مبین!» 

و ما كان لرسول ان یاتى بایة اال باذن هللا فاذا جاء امر هللا قضى بالحق » 

  غافر(/78!«)

اى است كه بعد از جمله مورد بحث و متصل به آن آمده كه شاهد این جمع جمله

دانم ، بلكه من تنها فرموده: من هیچ یك از این حوادث را به غیب و از ناحیه خود نمى

 شود!كنم آنچه را كه از این حوادث به من وحى مىپیروى مى

  289ص :    18المیزان ج :  

 

 

 بحثى فلسفى و دفع یك شبهه در زمینه: 

 اطالع از غیب 
 

رسیده كه خداى سبحان پیامبر  السالمروایات بسیارى از طرق ائمه اهل بیت علیهم

  را تعلیم داده و هر چیزى را به ایشان آموخته است السالماسالم و ائمه علیهم

علم رسول خدا و در بعضى از همان روایات این معنا تفسیر شده به اینكه 

از طریق رسول خدا  السالماز طریق وحى و علم ائمه علیهم وسلّموآلهعلیههللاصلى

  بوده است. وسلّموآلهعلیههللاصلى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 49

دهد سیره از سوى دیگر به این روایات اشكال شده كه: تا آنجا كه تاریخ نشان مى

اند و به سوى كردهم زندگى مىاهل بیت چنین بوده كه در طول زندگى خود مانند سایر مرد

رفتند و عینا مانند رفتند از راه معمولى و با توسل به اسباب ظاهرى مىهر مقصدى مى

رسیدند و اگر این حضرات علم به رسیدند و گاهى نمىسایر مردم گاهى به هدف خود مى

براى داشتند ، باید در هر مسیرى به مقصد خود برسند ، چون شخص عاقل وقتى غیب مى

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

رود كه یقین دارد كند ، بلكه آن راه دیگر را مىداند خطا است طى نمىآن راهى را كه مى

 رساند . به هدفش مى

بینیم آن حضرات چنین نبودند و در زندگى راههایى را طى در حالى كه مى

داشتند باید بگوییم عالما و گشت و اگر علم به غیب مىردند كه به مصائبى منتهى مىكمى

در روز جنگ احد  وسلّم وآلهعلیههللاافكندند، مثال رسول خدا صلىعامدا خود را به مهلكه مى

خودش عالما و عامدا در  السالمآنچه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد و یا على (علیه

عمدا خود را  السالمور ابن ملجم مرادى ملعون قرار گرفت و همچنین حسین علیهمعرض تر

عمدا غذاى سمى را خوردند و معلوم  السالمگرفتار مهلكه كربال ساخت ، و سایر ائمه علیهم

است كه القاء در تهلكه یعنى خویشتن را به دست خود به هالكت افكندن عملى است حرام ، 

 و نامشروع . 

كنید دو آیه از آیات قرآنى است، یعنى ین اشكال به طورى كه مالحظه مىاساس ا

و ما أدرى ما »اعراف( و آیه: /188«)و لو كنت أعلم الغیب ألستكثرت من الخیر!» آیه:

 احقاف(/9) «یفعل بى و ال بكم!

و این اشكال یك مغالطه بیش نیست ، براى اینكه در این اشكال بین علوم عادى و 

ادى خلط شده ، و علم به غیب علمى است غیر عادى كه كمترین اثرى در علوم غیر ع

  . مجراى حوادث خارجى ندارد

توضیح اینكه : افعال اختیارى ما همان طور كه مربوط به اراده ما است ، همچنین 

به علل و شرائط دیگر مادى و زمانى و مكانى نیز بستگى دارد كه اگر آن علل و شرائط هم 

جمع بشود ، و با آن مساعدت و هماهنگى بكند ، آن وقت علت پیدایش و  با خواست ما

شود كه صدور معلول به دنبالش واجب و ضرورى صدور آن عمل از ما علتى تامه مى

 اش محال است . است ، براى اینكه تخلف معلول از علت تامه

رت اش ، نسبت وجوب و ضروپس نسبت فعل كه گفتیم معلول است ، به علت تامه

اش دارد و اما نسبتش به اراده ما كه است ، مانند نسبتى كه هر حادثه دیگر به علت تامه

جزء علت است ، نه تمام علت ، نسبت جواز و امكان است ، نه ضرورت وجوب تا بگویى 

  . تخلفش محال است

پس روشن گردید كه تمامى حوادث خارجى كه یكى از آنها افعال اختیارى ما است ، 

شود كه حدوثش به خاطر تمامیت علت ، واجب شده باشد ، و این در خارج حادث مىوقتى 

منافات ندارد با این كه در عین حال صدور افعال ما نسبت به خود ما به تنهایى ممكن باشد ، 
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  . نه واجب

حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث و از آن میان هر فعلى از افعال اختیارى ما 

داشت محال بود كه اى دارد و اگر نمىى بودن، معلولى است كه علت تامهدر عین اختیار

حادث شود ، همچنان كه با فرض نبودن آن علت ، محال بود حادث گردد ، پس تمامى 

اش متصف به وجوب است ، اى است ، كه همگى و مجموعهحوادث عالم ، سلسله نظام یافته

له یك حلقه از این زنجیر است از جاى خودش یعنى محال است یكى از آن حوادث كه به منز

 اى دیگر بدهد . حذف شود ، و جاى خود را به چیز دیگر و حادثه

چه  -و نیز معلوم شد كه پس این سلسله و زنجیر از همان روز اول واجب بوده 

حال اگر فرض كنیم كه شخصى به این سلسله یعنى به  -اش هایش و چه حوادث آیندهگذشته

وادث عالم آن طور كه هست و خواهد بود علم داشته باشد ، این علم نسبت هیچ یك سراپاى ح

كند ، دهد و تاثیرى در نسبت آن نمىاز آن حوادث را هر چند اختیارى هم باشد تغییر نمى

 سازد ، بلكه همچنان واجب است . یعنى با فرض اینكه نسبت وجوب دارد ، ممكنش نمى

لم یقینى در مجراى افعال اختیارى قرار گرفت عینا حال اگر بگویى : همین كه ع

گردد چون آدمى را بر سر دو شود و قابل استفاده مىمانند علم حاصل از طرق عادى مى

دهد به این معنا كه در آنجا كه با علم حاصل از طرق عادى راهى بكنم یا نكنم قرار مى

  . گرددمخالف باشد نظیر علم عادى سبب فعل و یا ترك مى

گوییم : خیر چنین نیست كه علم یقین به سلسله علل منافات با علم عادى در پاسخ مى

شود كه انسان علم عادى بینیم بسیار مىداشته باشد و آن را باطل سازد ، به شهادت اینكه مى

و جحدوا » كند ، همچنان كه قرآن كریم در آیه:به چیزى دارد ، ولى عمل بر خالف آن مى

فرماید كفار به علم عادى یقین دارند به اینكه با انكار نمل( مى/14«)نتها أنفسهم!بها و استیق

و عناد در برابر حق معذب شدنشان در آتش یقینى است ، در عین حال به انكار و عناد خود 

اش هواى نفس خود آنان است ورزند ، به خاطر اینكه در سلسله علل كه یك حلقهاصرار مى

  . نظیر علم عادى به وجوب فعل است ، انكارشان حتمى و

شود و آن این با این بیان اشكال دیگرى هم كه ممكن است به ذهن كسى بیاید دفع مى

است كه : چگونه ممكن است انسان علم یقینى پیدا كند به چیزى كه خالف اراده او باشد ، 

كند ده ما تاثیر نمىبینیم علم در اراچنین علمى اصال تصور ندارد  و به همین جهت وقتى مى

 پنداشتیم . باید بفهمیم كه آن علم ، علم یقینى نبوده و ما آن را علم یقینى مى

وجه دفع این اشكال این است كه گفتیم : صرف داشتن علم به چیزى كه مخالف 

اى مستند به آن علم پیدا شود ، بلكه شود كه در ما ارادهاراده و خواست ما است ، باعث نمى

سوره نمل در المیزان آمده، آن علمى مالزم با اراده موافق  14ر كه در تفسیر آیه همانطو

شود كه انسان یقین و علم است كه توأم با التزام قلب نسبت به آن باشد) و گر نه بسیار مى

دارد به اینكه مثال شراب یا قمار یا زنا و یا گناهان دیگر ضرر دارد ، و در عین حال  قطعى

د ، چون التزام قلبى به علم خود ندارد!( نظیر این جریان در افعال عنائى به شومرتكب مى

بینیم علم قطعى به هالكت ، انسان را به خورد، در این گونه اعمال نیز مىخوبى به چشم مى
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  . كند ، چون التزامى به علم قطعى خود نداردباقى ماندن در باالى برج وادار نمى

اند به اینكه: رسول خدا شكال پاسخ دادهبعضى از مفسرین از این ا

و ائمه ، تكالیفى مخصوص به خود دارند ، آنها بر خالف سایر مردم  وسلّموآلهعلیههللاصلى

ها بیفكنند ، ولى این كار بر سایرین حرام است . در توانند خود را به اینگونه مهلكهمى

اند : آن علمى دیگر چنین جواب داده بعضى از اخبار هم به این نكته اشاره شده است. بعضى

تكلیف آور است كه علمى عادى باشد  و اما علم غیر عادى تكلیف را بر انسان منجز 

كند! ممكن است این دو پاسخ اخیر را طورى توجیه كنیم كه با بیان سابق ما سازگار نمى

  باشند.

  292ص :   18المیزان ج 
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 فصل دهم

 

 حکمتتعلیم 
 

 :گفتارى در اینكه

  منظور از تعلیم حكمت چیست؟ 
 

یِهْم َو یُعَل ُِمُهُم »  نُهْم یَتْلُوا َعلَیِهْم َءایَتِِه َو یَُزك ِ ی ِیَن َرسوالً م ِ ُهَو الَِّذى بَعَث فى األُم ِ

بِینٍ الحِ  اْلِكتَب وَ   !«ْكَمةَ َو إِن كانُوا ِمن قَْبُل لَِفى ضلٍَل مُّ

میان عرب امى) یعنى قومى كه خواندن و نوشتن هم  اوست خدایى كه» 

دانستند،( پیغمبرى بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحى خدا نمى

تالوت كند و آنها را از لوث جهل و اخالق زشت پاك سازد و شریعت كتاب سماوى 

هى و حكمت الهى بیاموزد با آنكه پیش از این همه در ورطه جهالت و گمرا

 جمعه(/2«)بودند!

 

اى ندارد جز انسان در زندگى محدودى كه دارد و سرگرم آبادى آن است ، چاره

خواهد تابع سنتى باشد  و حركات و سكنات و تمامى خواهد و آنچه نمىاینكه در آنچه مى

  . مساعى خود را بر طبق آن سنت تنظیم نماید

باشد ، بستگى به رأى و نظریه چیزى كه هست این سنت در اینكه چه نوع سنتى 

انسان ، در باره حقیقت عالم و حقیقت خودش دارد  و خالصه بستگى به جهان بینى و انسان 

ها و اقوام اختالفى كه امت بینیمبینى  و رابطه میان انسان و جهان دارد، به شهادت اینكه مى

  . تلف شوددر جهان بینى و نفس بینى دارند ، باعث شده كه سنتهایشان هم مخ

آرى ، كسى كه براى ماوراى عالم ماده وجودى قائل نیست  و هستى را منحصر در 

بیند  و انسان داند  و پیدایش عالم هستى را مستند به اتفاق و تصادف مىهمین عالم ماده مى

اش در فاصله بین تولد و مرگ خالصه پندارد مادى محض ، كه هستىرا موجودى مى

ود سعادتى به جز سعادت مادى  و در اعمالش هدفى به جز رسیدن به شود  و براى خمى

گیرى از كند  و به جز لذتمزایاى مادى از قبیل مال و اوالد و جاه و امثال آن دنبال نمى

شود آرزویى ندارد ، و متاع دنیا و رسیدن به لذائذ مادى و یا لذائذى كه منتهى به مادیات مى

كند ، و بعد از كامرانى تا مدتى است كه در این دنیا زندگى مى معتقد است كه مهلتش در این

شود ، چنین كسى و چنین قومى سنتى كه به حكم اجبار پیروى مردن همه چیز تمام مى

  . كندكند غیر از آن سنتى است كه یك انسان و یا یك قوم معتقد به مبدأ و معاد پیروى مىمى

م مستند به نیرویى مافوق عالم و منزه از ماده كسى كه معتقد است پیدایش و بقاى عال
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اى دیگر  و بعد از این زندگى زندگانى دیگرى است  و یقین دارد كه در وراى این خانه خانه

كند ، سعادت هر دو نشاه را در نظر در آنچه مى -و چنین قومى  -هست ، چنین كسى 

كنند ، و فهایى كه دنبال مىگیرد  و به همین جهت صورت اعمال این گونه مردم  و هدمى

 آرائى كه دارند با دسته اول مختلف است . 

پرستند چه شود ، مردمى كه بتها هم مختلف مىها مختلف است سنتو چون بینش

اند به خاطر اینكه معتقد به معاد نیستند ، سنتى دارند اند و چه آنها كه بودائىآنها كه برهمائى

وسى و یا كلیمى و یا مسیحى و یا مسلمانند ، براى خود سنتى و اهل كتاب ، چه آنها كه مج

  . دارند كه مخالف با سنت دیگران است

اند و به و كوتاه سخن اینكه: در میان اقوام مزبور آنها كه اهل ملت و دین آسمانى

معاد معتقدند ، به خاطر اینكه براى خود حیاتى جاوید و ابدى قائلند ، در اتخاذ سنت ، آرائى 

 كنند . كه مناسب با این حیات باشد اتخاذ مى

كنند كه بر هر انسانى الزم است كه وسیله زندگى عالم بقاء را فراهم آنها ادعاء مى

نموده ، خود را براى توجه به پروردگارش مهیا سازد  و در اشتغال به كار زندگى دنیایى 

ندارند و تنها در برابر مادیات  كه فانى است ، زیاده روى نكند و اما كسانى كه ملت و دینى

  . خضوع دارند رفتارى غیر از این دارند.  همه اینها كه گفته شد جاى تردید نیست

اش رهین ماده و همه زد و چیزى كه هست انسان از آنجایى كه به حسب طبع مادى

ر و زند و یا از آن اسباب متاثبندش در اسباب ظاهرى مادى است ، یا اسباب را به كار مى

شود  و همیشه این سبب او را به دامن آن سبب پرتاب  و آن به دامن این متوسلش منفعل مى

رسد كه حیات دنیاى فانى كند  و هیچ وقت از آنها فراغت ندارد ، لذا به خیالش چنین مىمى

شود ، هدف نهائى و اصالت دارد  و دنیا و مقاصد و مزایایى كه به زندگى دنیا مربوط مى

قصاى از وجود او است  و باید براى به دست آوردن سعادت آن زندگى تالش كند، غرض ا

پس زندگى دنیا چنین حیاتى است و آنچه در دست اهل دنیا از ذخیره ، نعمت ، آرزو ، نیرو  

و عزت هست حقیقتش همین است كه گفتیم  و آنچه را كه فقر ، عذاب ، محرومیت ، ضعف 

 نامند نیز چنین چیزهایى است . ، ذلت ، مصیبت  و خسران مى

و كوتاه سخن اینكه : آنچه از خیر عاجل و یا نفع فانى در دنیا هست به نظر اهل دنیا 

پندارد. دارد شر و ضرر مىكند  و آنچه را كه دوست نمىخیر مطلق و نفع مطلق جلوه مى

ستند ، عمرى را مردم دنیا كه چنین وضعى دارند ، آن دسته از آنان كه اهل ملت و كتاب نی

برند  و از ماوراى این زندگى خبرى ندارند ، ولى با همین پندارهاى خالف واقع بسر مى

آنهایى كه اهل ملت و كتابند ، اگر هم بر طبق دسته اول عمل كنند ، اعتراف دارند كه 

حقیقت خالف آن است و همیشه بین قول و فعلشان ناهماهنگى هست همچنان كه خداى تعالى 

 ین باره فرمود:در ا

 بقره(/20!«)كلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا أظلم علیهم قاموا » 

كند ؟ اسالم بشر را دعوت حال ببینیم در این میان اسالم به چه چیز دعوت مى

كند به چراغى كه فروكش شدن برایش نیست  و آن عقاید و دستور العملهایى است كه از مى
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 همچنان كه فرموده:گیرد ، فطرت خود بشر سرچشمه مى

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك » 

 روم(/30« )الدین القیم!

 كند ؟این وضع دعوت اسالم است. از سوى دیگر ببینیم فطرت به چه دعوت مى

كه كند مگر به علم و عملى به طور قطع فطرت در مرحله علم و اعتقاد دعوت نمى

اش را تامین نماید. پس ، از با وضعش سازگار باشد  و كمال واقعى و سعادت حقیقى

اعتقادات اصولى مربوط به مبدأ و معاد  و نیز از آراء و عقائد فرعى ، به علوم و آرائى 

دهد كه باز كند كه به سعادت انسان منتهى شود  و همچنین به اعمالى دستور مىهدایت مى

اساسش فطرت  لت داشته باشد و به همین جهت خداى تعالى این دین را كهدر سعادت او دخا

 است ، در آیاتى از كالمش دین حق خوانده ، از آن جمله فرموده:

 صف(/9«)هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق!» 

 و نیز در باره قرآن كه متضمن دعوت دین است فرموده:

  احقاف(/30«)یهدى الى الحق!» 

بارت است از رأى و اعتقادى كه مالزم با رشد بدون غى  و مطابق با و حق ، ع

اى كه در واقع باشد  و این همان حكمت است ، چون حكمت عبارت است از رأى و عقیده

صدقش محكم باشد  و كذبى مخلوط به آن نباشد  و نفعش هم محكم باشد ، یعنى ضررى در 

 فرماید:ر به همین معنا اشاره نموده مىدنبال نداشته باشد  و خداى تعالى در آیه زی

 نسا(/113«)و انزل هللا علیك الكتاب و الحكمة!» 

 فرماید:و نیز در وصف كتاب خود كه بر آن جناب نازل كرده مى

 یس(/2«)و القرآن الحكیم!» 

و نیز رسول گرامى خود را در چند جا از كالم مجیدش معلم حكمت خوانده ، از آن 

 جمله فرموده:

 جمعه(/2« )یعلمهم الكتاب و الحكمة! و» 

متصدى آن و بیانگر آیات  وسلّموآلهعلیههللابنا بر این تعلیم قرآنى كه رسول صلى

آنست، تعلیم حكمت است و كارش این است كه براى مردم بیان كند كه در میان همه اصول 

سان كه جزئى از عقائدى كه در فهم مردم و در دل مردم از تصور عالم وجود و حقیقت ان

عالم است رخنه كرده كدامش حق  و كدامش خرافى و باطل است  و نیز در سنتهاى عملى 

گیرد  و عنوان آن غایات و مقاصد كه مردم به آن معتقدند  و از آن اصول عقائد منشا مى

 است ، كدامش حق  و كدام باطل و خرافى است . 

معتقدند كه حیات مادیشان اصالت  -د كه همان منكرین ادیانن -مثال بعضى از مردم 

ما هى اال حیوتنا » :انددارد  و هدف نهائى است ، حتى بعضى از آنان گفته

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو » :كند به اینكه(  ولى قرآن متوجهشان مىجاثیه/24«)الدنیا!

د كه اسباب حاكم و نیز مردم معتقدن عنکبوت(/64«)و لعب و ان الدار االخرة لهى الحیوان!

در دنیا تنها حیات و موت ، صحت و مرض ، غنى و فقر، نعمت و نقمت  و رزق و 
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كند و قرآن متذكرشان مى سبا(/33!«)بل مكر اللیل و النهار » :گویندمحرومیت است و مى

ان الحكم اال » :فرمایدو نیز مى اعراف(/54«)اال له الخلق و االمر!» :به اینكه

 و از این قبیل آیات راجع به حكم و تدبیر!  (انعام/57«)هلل!

اند و هر چه بخواهند و نیز یك عده معتقدند كه خودشان در مشیت و خواست مستقل 

و ما تشاؤن اال ان یشاء » :فرمایدشان كرده ، مىكنند ، ولى قرآن تخطئهمى

هدایت شدن به و یا معتقدند به اینكه اطاعت و معصیت و هدایت كردن و  انسان(/30«)هللا!

انك ال تهدى من احببت » دهد به اینكه:  دست انسانها است ، ولى خداى تعالى هشدارشان مى

  قصص(/56«)و لكن هللا یهدى من یشاء!

باز جمعى معتقدند كه نیرویشان از خودشان است  و خداى تعالى آن را انكار نموده 

معتقدند به اینكه عزتشان تنها با داشتن و یا بقره(/165« )ان القوة هلل جمیعا!» :فرماید، مى

كند و شود  و قرآن بر خالف این پندار حكم مىمال و فرزندان و یاوران حاصل مى

و »فرماید: نسا( و نیز مى/139!«)ا یبتغون عندهم العزة فان العزة هلل جمیعا » :فرمایدمى

  منافقین(/8«)هلل العزة و لرسوله و للمؤمنین!

مان دسته اول و منكرین ادیانند معتقدند كه كشته شدن در راه خدا و نیز جمعى كه ه

و ال تقولوا لمن یقتل فى » :فرمایدمرگ و نابودى است ، ولى قرآن آن را حیات دانسته مى

 بقره(/154« )سبیل هللا اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون!

اره آنها آراء و و معارفى دیگر از این قبیل كه منكرین ادیان و دنیاپرستان در ب

كند  و رسول شان نموده ، به سوى معارفى دیگر دعوتشان مىعقائدى دارند  و قرآن تخطئه

« ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة!» :در آیه شریفه وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

  . مامور دعوت به آن شده استنحل(/125)

شد معارف و علوم بسیار زیادى است كه  اى از آن ذكرو این معارف كه نمونه

دهد كند  و همان خالف را آن چنان آرایش مىزندگى دنیا خالف آن را در ذهن تصویر مى

پندارد  و خداى تعالى در كتاب مجیدش و رسول خدا به كه صاحب ذهن ، آن را حقیقت مى

یكدیگر را به آنچه  دهد كه مؤمنینامر خدا در تعلیمش مؤمنین را هشدار داده ، دستور مى

 حقیقت است سفارش كنند ، همچنان كه فرموده:

« ان االنسان لفى خسر ! اال الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق!» 

 عصر( و نیز فرموده:/3و2)

یؤتى الحكمة من یشاء و من یؤت الحكمة فقد أوتى خیرا كثیرا و ما یذكر اال » 

 بقره(/269) «اولوا االلباب!

خواهد انسان را در قالبى از علم و عمل بریزد كه قالبى پس قرآن در حقیقت مى

اش انسانى گرىخواهد با این ریختهاش هم طرزى جدید است ، قرآن مىگرىجدید و ریخته

بسازد داراى حیاتى كه به دنبالش مرگ نیست  و تا أبد پایدار است  و به همین معنا آیه زیر 

 ماید:فراشاره نموده ، مى

 فرماید:( و نیز مىانفال/24« )استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم!» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 56

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

 انعام(/122!« )الظلمات لیس بخارج منها 

المیزان اى كه سخن از حكمت داشت در و ما وجه حكمت و معناى آن را در هر آیه

  ذكر كردیم ، البته به آن مقدارى كه كتاب مجال بحثش را داشت.

اند: تفسیر قرآن، تالوت آنست و اما و از آنچه گذشت معلوم شد اینكه بعضى گفته

باشد فاسد و سخنى بسیار دور از غور و كنجكاوى در معانى آیات قرآن تاویل و ممنوع مى

  ذهن است!

  454ص :    19المیزان ج :  
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 فصل یازدهم

 

 عشق و دوست داشتن

 
 

  بحث فلسفى درباره:

 دوست داشتن و چگونگی عشق الهی

 

تواند منكر آن شود ، یابیم و كسى نمىیكى از حقایقى كه ما در وجدان خود مى

گذاریم مانند دوست داشتن غذا ، زنان ، حقیقتى است كه نام آنرا حب و به فارسى دوستى مى

مال ، جاه و علم كه دوستى اینها پنج مصداق از مصادیق حب هستند كه هیچ شكى در وجود 

آن در دل خود نداریم  و نیز شكى نیست در اینكه ما كلمه دوستى و حب را در این پنج 

كنیم نه بر سبیل اشتراك لفظى، مصداق به یك معنا و بر سبیل اشتراك معنوى استعمال مى

كه هم بمعناى چشم است ، هم چشمه ، هم زانو ، هم طال و هم چند معناى  «عین »مانند كلمه

 «حب »حال باید دید با اینكه حب در این پنج مصداق معانى مختلفى دارد ، چرا كلمه .دیگر

در همه بیك جور صادق است ؟ آیا براى اینست كه اختالف آن معانى اختالف نوعى است یا 

 اختالفى دیگر است . 

حب مخصوص به غذا و میوه مثال ، دقت كنیم خواهیم دید ، اگر غذائى و چون در 

داریم ، بدان جهت است كه با طرز كار دستگاه گوارشى ما ارتباط اى را دوست مىیا میوه

باین معنا كه احتیاج بدن بسوخت و ساز ، دستگاه گوارشى را به فعالیت مي اندازد ،  )دارد

كند و در همین هنگام ود ، حمل معدى اسید ترشح مىشغدد ترشحى دهان آماده ترشح مى

كند ، چون اسید نامبرده اگر معده خالى باشد باعث گوئیم دلم از گرسنگى غش مىمى

و اگر فعالیت این دستگاه نبود و بدن در استكمال خود حاجتى بطعام  ،(شودسوزش معده مى

 محبوب ما نمي شد . داشتیم  و طعام نداشت ، قطعا ما نیز طعام را دوست نمى

بلكه حب دستگاه گوارش به فعالیت  پس حب به غذا در حقیقت حب ما به غذا نیست

خودش است ، این دستگاه مي خواهد انجام وظیفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن 

دهیم و كه ما آنرا بخود نسبت مى )برساند ، همین خواستن عبارت از حب به غذاست

در حالى  ،(آیدداریم و این مائیم كه از فالن غذا خوشمان مىدوست مى گوئیم ما غذا رامى

كه اینطور نیست ، بلكه خوش آمدن و لذت از غذا ، كار دستگاه گوارشى است نه از ما ، 

بندى نیست ، كه ما از طعم و مزه و بوى فالن غذا خوشمان خواهى گفت: این كه چشم

ربوط به دستگاه گوارش است ، چون حس ذائقه یكى گوئیم : همین هم مآید؟ در پاسخ مىمى
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از خدمتگزاران دستگاه گوارش است نه خود آن ، پس منظور ما از لذت ، لذت ذائقه نیست 

 كند . بلكه آن رضایت خاصى است كه دستگاه گوارش از كار خود احساس مى

است ،  این بود حال و حقیقت محبت به غذا ، حال ببینیم محبت به زنان از چه باب

بینیم كه این حب هم كار ما نیست بلكه كار دستگاه در این حب نیز اگر نیك بنگریم ، مى

این معنا كه دستگاه تناسلى تشنه عمل لقاح مي شود و آنرا دوست مي دارد . تناسلى ما است

و چون این عمل با همسرى انجام مي شود ، مي گوئیم من همسرم را دوست مي دارم ، در 

بینیم پاى من در كار نیست ، بلكه اوال و بالذات ر واقع قضیه را بشكافیم ، مىحالیكه اگ

دستگاه تناسلى عمل خود را دوست مي دارد و ثانیا و بالتبع همسر را چون عملش با او قابل 

انجام است ، همانطور كه در طعام گفتیم ، پاى من در كار نیست ، بلكه دستگاه گوارش اوال 

را دوست مي دارد و ثانیا و بالتبع غذا را دوست مي دارد ، و عمل لقاح  و بالذات عمل خود

اثر نیروئى است كه خداي تعالى در هر جاندارى بودیعت نهاده ، همچنانكه عمل تغذیه نیز 

 اثر نیروئى است كه خدا در او بودیعت سپرده است . 

مسر ، از همینجا معلوم مي شود كه این دو حب یعنى حب به غذا و حب به ه

برگشتنش به یك حب است ، براى اینكه دستگاه گوارش و دستگاه تناسلى بهم مربوطند و 

 كمالى هم كه از كار این دو دستگاه حاصل مي شود ، بهم ارتباط دارند . 

و چون چنین است احتمال دارد كه حب عبارت باشد از یك تعلق كه خاص این دو 

افت نشود و لیكن آزمایش از راه آثار این احتمال مورد است  و در غیر این دو مورد اصال ی

اش دارد و آن این است كند ، زیرا این تعلق كه نامش حب است ، اثرى در دارندهرا دفع مى

كشاند و اگر فعلیت داشته را بسوى فعلیت ، اگر فعلیت نداشته باشد مى (استعداد ) كه قوه

و یا یك خاصیت را در تمامى موارد  كند و این دو خاصیتباشد ، بسوى ترك آن جذب مى

 آورد . كنیم كه حب آن قوا را بسوى افعالش بحركت در مىقواى ادراكى احساس مى

قوه باصره ، سامعه ، حافظه ، متخیله ، سایر قوا و حواس ظاهرى و باطنى كه در 

را همه این حالت را دارند كه هر یك فعل خود  -چه قواى فاعله و چه منفعله  -ما است 

كند ، چشم را بسوى دیدن آنچه دوست میدارد و این دوستى او را بسوى فعلش جذب مى

  . كند و گوش را بسوى شنیدن و همچنین هر قوه دیگر رادوست دارد ، جذب مى

اى با كار و این نیست مگر بخاطر اینكه كار هر قوه كمال او است و هر قوه

آورد ، اینجاست اجت طبیعى خود را برمىمخصوص بخود ، نقص خود را تكمیل نموده ، ح

گردد ، چون انسان با كه معنا و مفهوم حب مال و حب جاه و حب علم ، براى ما روشن مى

 كند و به همین جهت آنها را دوست میدارد . هر یك از مال و جاه و علم ، استكمال مى

شعورى و گیریم كه حب تعلقى است خاص و انجذابى است پس از اینجا نتیجه مى

هاى دقیق كه از طریق آثار و خواص حب و تجربه مخصوص بین انسان و كمال او

  . صورت گرفته ، ثابت كرده كه حب در حیوانات نیز هست

و این معنا روشن گردیده كه این عالقه و محبت از اینجا ناشى مي شود كه محب 

اگر غذا را دوست مي  مانند دستگاه گوارش كه )آنچه محبت دارد یا فاعل است نسبت به
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مانند حب ذائقه و شامه و  )و یا منفعل ،(دارد ، بدان جهت است كه كارش هضم غذا است

چیزى كه هست همانطور  ،(سامعه از مزه و بو و صداى خوش كه همه از باب انفعال است

د كه در داستان حب به غذا و میوه گفتیم ، حب محب اوال و بالذات متعلق بفعل یا انفعال خو

مي شود و ثانیا بالتبع متعلق به هر چیزى مي شود كه با فعل یا انفعالش سر و كار دارد و 

این معنا در غیر انسان و حیوان هم اگر استكمالى در كار باشد و یا افاضه كمالى در بین 

مانند محبتى كه  ،(البته افاضه كمال از افاضه كننده باشعور )باشد ، نیز تصور دارد

بینیم كه براى رساندن خود به ها به نور آفتاب دارند و نیز درختان جنگلى را مىروئیدنى

 نور آفتاب مرتب بلند مي شوند. 

 و از همه مطالبى كه گذشت نتائج زیر عاید مي شود:

 

و یا به  حب عبارتست از تعلق و ارتباط وجودى بین محب و محبوب اول اینكه

اب بین علت مكمل و یا شبیه به آن  و بین معلول مستكمل و یا شبیه به آن  و عبارتى انجذ

چون حب عبارت از این است ، لذا ما افعال خود را دوست مي داریم تا بوسیله آن استكمال 

كنیم و آنچه را هم كه متعلق به افعال ماست دوست مي داریم تا آنرا وسیله و ابزار كار خود 

ال اینكه ، ما علم را كه فعل مغزى ما است ، دوست مي داریم و به طفیل كنیم ، ( مثال استكم

سازى آن كتاب و مدرسه و استاد را هم دوست مي داریم  و مثال شبه استكمال اینكه ما خانه

را براى رفع حاجت از خانه دوست مي داریم و به طفیل آن یك دانه آجر را هم دوست داریم 

كنیم و جاه و مقامى كه با آن ى كه در راه تهیه آندو صرف مىو باألخره غذا و همسر و مال

كند و معلمى كه ما را درس مي دهد و آوریم ، و منعمى كه به ما احسان مىمال بدست مى

كند و ناصرى كه ما را یارى مي دهد و متعلم و شاگردى كه راهنمائى كه ما را هدایت مى

كند و هر مطیعى كه ما را اطاعت مت مىنزد ما درس مي خواند و خادمى كه ما را خد

كند و هر چیزى كه در مقابل خواسته ما رام است ، همه اینها را دوست میداریم ، چیزى مى

كه هست محبت ما در بعضى از اقسام آن ، طبیعى و در بعضى دیگر خیالى و موهوم و در 

 بعضى دیگر عقلى است . 

 

اى ، چون رابطه و شدت و ضعف داردمحبت داراى مراتب مختلفى است  دوم اینكه

و معلوم است كه آن  -و وجود خود حقیقتى است مشكك یعنى داراى مراتب  -است وجودى 

رابطه وجودى كه میان علت تامه با معلولش هست ، با آن رابطه كه میان علت ناقصه ، با 

طر آن معلولش هست ، یكسان و در یك مرتبه نیست ، به همین حساب آن كمالى كه بخا

چیزى محبوب ما واقع مي شود ، از جهت ضرورى بودن و غیر ضرورى بودن و نیز از 

جهت مادى بودن ، مانند تغذى ، و غیر مادى بودن ، مانند علم ، یكسان نیست و بلكه شدت 

 و ضعف دارد . 

گفت : محبت تنها به امور مادى متعلق مي شود ، از اینجا بطالن آن سخن كه مى

ها اند : اصال برگشت تمامى محبتاند كه گفتهها آنقدر شورش كردهد ، بعضىگردروشن مى
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بینیم از حب به غذا سر در به محبت به غذا است و هر محبت دیگر را اگر تحلیل كنیم ، مى

اند : ریشه و اصل ، در باب محبت ، عالقه به وقاع است و آورد و بعضى دیگر گفتهمى

 آورد . گر از آن سر در مىمحبت به غذا و هر عالقه دی

خداى سبحان از هر جهت كه حساب كنیم ، اهلیت آن را دارد كه دوستش  سوم اینكه

براى اینكه هستى او بذات خودش است نه عاریتى و كمال او غیر متناهى است ،  بداریم ،

در حالیكه هر كمالى دیگر متناهى و محدود است  و متناهى وجودش متعلق است به غیر 

اهى و این حبى است ذاتى كه محال است از بین برود و نیز خداي تعالى خالق ما است و متن

هائى كه غیر متناهى است ، هم از نظر عدد و هم از نظر كند ، آنهم به نعمتبر ما انعام مى

زمان ، به همین جهت او را دوست مي داریم ، همانطور كه هر منعم دیگر را ، بخاطر 

 ریم . انعامش دوست مي دا

، هستى روابط وجودى و -اى است وجودى حب از آنجا كه گفتیم رابطه چهارم اینكه

هر چیزى ذات گیریم كه لذا نتیجه مى -خارج از وجود موضوعات خود و تنزالت آن نیست 

هر محبى همه متعلقات محبوب خود را ، و چون در سابق گفتیم : خود را دوست مي دارد 

در نتیجه هر چیزى آثار وجودیش را هم دوست مي دارد ، از اینجا  نیز دوست مي دارد ،

خداى سبحان بدین جهت كه خود را دوست مي دارد ، خلق خود را معلوم مي شود كه 

دوست مي دارد و اگر خلق خود را دوست میدارد ، بدین جهت است كه انعام او را 

هت است كه هدایت او را پذیرند و باز اگر خلق خود را دوست مي دارد ، بدان جمى

 پذیرند . مى

بینیم در مورد حب ، باید شعور و علم وجود داشته باشد ، این اگر مى پنجم اینكه

بریم ا بكار مىرا در موارد انسانه «حب » لزوم بر حسب مصداق است، چون معموال كلمه

ا دوست مي فرزند خود را دوست مي دارد و نمي گوئیم : درخت آفتاب ر و مي گوئیم مادر

كشد و گر نه تعلق وجودى كه حقیقت حب عبارت از آن دارد و خود را بسوى نور آن مى

است ، از آن جهت كه حب است ، هیچ مشروط بر وجود علم و شعور نیست و از اینجا 

همه قوا و مبادى طبیعى ، حتى آنها هم كه علم و شعور ندارند ، آثار و گردد كه روشن مى

  ست مي دارند .افعال خود را دو

حب حقیقتى است كه در تمامى گیریم : از همه آنچه كه گذشت نتیجه مىششم

  . موجودات عالم ، سریان و جریان دارد

  618ص :    1المیزان ج : 
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 فصل دوازدهم

 
 عقل و ادراک های حسی

 
 

 

 بحثی در عقل و احساس

 

 اعتماد به حس یا اعتماد به مبانی عقلی؟

 

در این بحث پیرامون این معنا گفتگو داریم، كه آیا جائز است انسان بر غیر از 

 هاى حسى، یعنى بر مبانى عقلى اعتماد كند، یا نه؟ ادراك

این مسئله خود یكى از مسائلى است كه معركه آراء دانشمندان غربى اخیر قرار 

غرب روى آن  دانشمنداناند، البته متاخرین از گرفته و روى آن از دو طرف حرفها زده

اند و گر نه بیشتر قدماء و حكماى اسالم، فرقى میان ادراكات حسى و عقلى ایستادگى كرده

  .اندنگذاشته، هر دو را مثل هم جائز دانسته

ست كه پیرامون محسوسات اقامه شود، ا اند: برهان علمى شانش اجل از آنبلكه گفته

  .شود شامل نمي اصال محسوسات را بدان جهت كه محسوسند

اند كه دانهاى آنان، بر آن شدهدر مقابل، بیشتر دانشمندان غرب و مخصوصا طبیعى

این دلیل كه مطالب عقلى محض، غالبا غلط از آب در ه اعتماد بر غیر حس صحیح نیست، ب

 انجامد و معیارى كه خطاى آن را از صوابش جدا كند، درخطا مىه آید و براهین آن بمى

دامن كلیات عقلى ه ت، چون معیار باید حس باشد، كه دست حس و تجربه هم بدست نیس

ن براهین راه ه آرسد و چون سر و كار حس تنها با جزئیات است و وقتى این معیار بنمى

ن براهین ه آتوان ب چه جرأت ميه نداشت، تا خطاى آنها را از صوابش جدا كند، دیگر ب

كه وقتى مثال  كه راه خطاى آن بسته است، براى این بخالف ادراكهاى حسى،  اعتماد كرد؟

یك حبه قند را چشیدیم و دیدیم كه شیرین است و این ادراك خود را دنبال نموده، در ده حبه 

كنیم كه پس بطوركلى قند شیرین است، و این و صد حبه و بیشتر تجربه كردیم، یقین مى

 كنیم. دركهاى ذهنى چندین باره را در خارج نیز اثبات مى

ها است، بر عدم جواز اعتماد بر براهین عقلى، اما دلیلشان علیل و این دلیل غربى
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 :هم چند اشكال مورد اشكال است، آن

  

 اشکال اول  بر نظریه عدم اعتماد به براهین عقلی

كه همه مقدماتى كه براى بدست آوردن آن نتیجه چیدند مقدماتى بود عقلى و  اول این

اند، غافل از آقایان با مقدماتى عقلى، اعتماد بر مقدمات عقلى را باطل كردهغیر حسى پس 

 .شود كه اگر این دلیلشان صحیح باشد، مستلزم فساد خودش مي آن

 

 اشکال دوم  بر نظریه عدم اعتماد به براهین عقلی

كه غلط و خطاء در حس، كمتر از خطاء در عقلیات نیست و اگر باور  دوم این

محسوسات و دیدنیها ایراد شده، پس اگر صرف  جائى مراجعه كنند، كه دره ب ندارند باید

خطاء در بابى از ابواب علم، باعث شود كه ما از آن علم سد باب نموده و بكلى از درجه 

اعتبار ساقطش بدانیم، باید در علوم حسى نیز اعتمادمان سلب شده و بكلى درب علوم حسى 

 .را هم تخته كنیم

 

 بر نظریه عدم اعتماد به براهین عقلی اشکال سوم 

كه در علوم حسى نیز تشخیص میان خطا و صواب مطالب، با حس و  سوم این

تجربه نیست و در آنجا نیز مانند علوم عقلى تشخیص با عقل و قواعد عقلى است و مسئله 

 .حس و تجربه تنها یكى از مقدمات برهان است

خاصیت فلفل را درك كنیم و تشخیص دهیم كه مثال وقتى با حس خود  توضیح این

و آنگاه این حس خود را با تجربه تكرار كردیم، تازه مقدمات یك  كه در ذائقه چه اثرى دارد

قیاس برهانى براى ما فراهم شده و آن قیاس بدین شكل است: این تندى مخصوص براى فلفل 

شد  دائمى یا غالبى نمي بود براى فلفل دائمى و یا غالبى است و اگر اثر چیز دیگرى مي

فرمائید همه مقدماتش عقلى و این برهان بطوریكه مالحظه مى .ولى دائمى و غالبى است

  است. یك آنها پاى تجربه در میان نیامده غیر حسى است و در هیچ

 

 اشکال چهارم  بر نظریه عدم اعتماد به براهین عقلی

شوند و اما خود  ه تایید ميكه تمامى علوم حسى در باب عمل با تجرب چهارم این

آمد یك تجربه تا ال نهایت تجربه تجربه اثباتش با تجربه دیگر نیست و گر نه الزم مى

آید، نه حس و تجربه، پس صحت تجربه از طریق عقل بدست مىه بخواهد، بلكه علم ب

 اعتماد بر علوم حسى و تجربى بطور ناخودآگاه اعتماد بر علوم عقلى نیز هست. 

 

 پنجم  بر نظریه عدم اعتماد به براهین عقلی اشکال

كه حس، جز امور جزئى را كه هر لحظه در تغییر و تبدیل است درك  پنجم این

دهند، كلیات است و  كه علوم حتى علوم حسى و تجربى، آنچه بدست مي كند، در حالينمى
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مجرب روند و این نتائج محسوس و اصال جز براى بدست آوردن نتائج كلى بكار نمى

كند، كه مثال قلب و كبد دارد نیستند، مثال علم تشریح از بدن انسان، تنها این معنا را درك مى

و در اثر تكرار از این مشاهده و دیدن اعضاى چند انسان، یا كم و یا زیاد، همین دركهاى 

و  دهد، یعنى اگر بنا باشد در اعتماد شود  و اما حكم كلى هرگز نتیجه نمي جزئى تكرار مي

شود اكتفاء كنیم و اعتماد به عقلیات را بكلى  انچه از حس و تجربه استفاده ميه اتكاء تنها ب

ادراكى كلى و فكرى نظرى و بحثى علمى، دست یابیم، پس ه ترك كنیم، دیگر ممكن نیست ب

همانطور كه در مسائل حسى كه سر و كار تنها با حس است، ممكن است و بلكه الزم است 

تماد نموده و درك آنرا پذیرفت، همچنین در مسائلى كه سر و كار با قوه عقل و كه به حس اع

 درك آن اعتماد نموده و آنرا پذیرفت. ه نیروى فكر است، باید ب

از عقل آن مبدئى است كه این تصدیقهاى كلى و احكام عمومى بدان  منظور ما

ى هست، یعنى نیروئى بنام شود و جاى هیچ تردید نیست، كه با انسان چنین نیروئ منتهى مي

تواند مبدء صدور احكام كلى باشد، با این حال چطور تصور دارد، كه قلم  عقل دارد، كه مي

و یا   در آدمى قرار دهد، كه كارش همه جا و همواره خطا باشد؟ صنع و تكوین چیزى را

مگر  شد؟ اى كه صنع و تكوین برایش تعیین كرده امكان خطا داشته باحد اقل در آن وظیفه

 اى و كارى اختصاص ميوظیفهه غیر این است كه تكوین وقتى موجودى از موجودات را ب

اى خارجى میان آن موجود و آن فعل برقرار كرده باشد و در موجود دهد، كه قبال رابطه

گذارد، تا حق را از ودیعت مىه مورد بحث یعنى عقل، وقتى صنع و تكوین آنرا در انسانها ب

اى خارجى دهد، كه قبال خود صنع میان عقل و تمیز بین حق و باطل رابطه باطل تمیز

 (خطا )و معدومى  (عقل ) اى میان موجودىبرقرار كرده باشد و چطور ممكن است رابطه

اى رود، بلكه اصال میان عقل و خطا رابطهبر قرار كند؟ پس نه تنها عقل همیشه خطا نمى

 نیست. 

هى عقل و یا حواس ما در درك مسائل عقلى و یا حسى بخطا بینیم گاكه مى و اما این

اى است، بلكه علت روند، این نه بخاطر این است كه میان عقل و حواس ما با خطا رابطهمى

جائى دیگر مراجعه كرد، چون اینجا جاى ه دیگرى دارد، كه باید براى بدست آوردن آن ب

  !(و راهنما خدا است )بیان آن نیست

 

  72ص :    1:  المیزان ج
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 فصل سیزدهم

 

 جبر و اختیار
 

 

  

 بحثى پیرامون مسئله معروف

  جبر و تفویض 
 

 !«و ما یضل به اال الفاسقین» 

 بقره(/26!«        ) كند مگر فاسقان راخدا با قرآن كریم و مثلهایش گمراه نمى »

 

نتائج اعمال آنان  تعالى در اعمال بندگان و تعبیر بیانگر چگونگى دخالت خداي این

تعالى در آیات بسیارى از كالم مجیدش ملك عالم را از آن خود  كه خداي توضیح این .است

آنچه در آسمانها است و -هلل ما فى السماوات و ما فى االرض »دانسته از آن جمله فرموده:

له ملك السماوات و  :»و نیز فرموده بقره(/284!«)آنچه در زمین است ملك خدا است

له الملك و له  »و نیز فرموده: بقره(/107!«)ملك آسمانها و زمین از آن او است -رض اال

  تغابن(/1!«)جنس ملك و حمد از او است - الحمد

كه از بعضى  خالصه خود را مالك على االطالق همه عالم دانسته، نه بطوري

چون یك انسان اگر طور كه ما انسانها مالكیم،  جهات مالك باشد و از بعضى دیگر نباشد، آن

آن تصرف رتواند د اى و یا چیزى دیگر باشد، معناى مالكیتش این است كه ميمالك برده

هر جور كه دلش بخواهد، بلكه آن تصرفاتى برایش جائز است ه ب كند، اما نه از هر جهت و

را  تواند برده خود كه عقال آنرا تجویز كنند، اما تصرفات سفیهانه را مالك نیست، مثال نمي

 .بدون هیچ جرمى بكشد و یا مال خود را بسوزاند

تمام معناى مالكیت و بطور اطالق و عالم ه تعالى مالك عالم است ب و لكن خداي

مملوك او است، باز بطور مطلق، بخالف مملوكیت یك گوسفند و یا برده براى ما انسانها، 

تصرفات ما در آن جائز ن مملوك ناقص و مشروط است، بعضى از ه آچون ملك ما نسبت ب

كه مالك یك االغ است، تنها مالك این تصرف  جائز نیست، مثال انساني است و بعضى دیگر

كه از گرسنگى و  دوش آن حیوان بگذارد و یا سوارش شود و اما اینه است كه بارش را ب

اى پرسند، پاسخ قانع كننده تشش بسوزاند و وقتى عقالء علت آن را ميه آتشنگیش بكشد و ب

 .گونه تصرفات را مالك نیست ندهد این
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هائى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده، مالكیت خالصه تمامى مالكیت

سازد، نه همه انحاء تصرف ممكن را ، ضعیفى است كه بعضى از تصرفات را جائز مى

تعالى  اشیاء ، كه على االطالق است و اشیاء غیر از خدايه تعالى نسبت ب بخالف ملك خداي

رب و مالكى دیگر ندارند و حتى مالك خودشان و نفع و ضرر و مرگ و حیاة و نشور خود 

 نیز نیستند . 

پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خدا است، هر نوع 

كه قبح و  تواند و حق دارد، بدون این تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند، مي

بال داشته باشد، چون آن تصرفى از میان همه تصرفات قبیح و مذموم مذمتى و سرزنشى دن

است، كه بدون حق باشد، یعنى عقالء حق چنین تصرفى را به تصرف كننده ندهند و او تنها 

تواند بكند، كه عقالء آنرا جائز بدانند ، پس مالكیت او محدود به مواردى  آن تصرفاتى را مي

تعالى هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى  اما خداياست كه عقل تجویز كرده باشد و 

دنبال دارد و نه قبحى و ه است از مالك حقیقى و در مملوك واقعى و حقیقى، پس نه مذمتى ب

 نه تالى فاسد دیگرى . 

اى تصرفات منع كند و تنها كه خلق را از پاره اینه و این مالكیت مطلقه خود را تایید كرده ب

تى را بكنند كه خود او اجازه داده باشد و یا خواسته باشد و خود را در ملك او آن تصرفا

 فرموده: و محاسب و بازخواست كننده و خلق را مسئول و مؤاخذ دانسته

آن كیست كه بدون اذن او نزد او سخنى از  -من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه  »

 و نیز فرموده: بقره(/255!«)شفاعت كند

 !«هیچ شفیعى نیست ، مگر بعد از اجازه او -بعد اذنه  ما من شفیع اال من »

 یونس(و نیز فرموده:/3)

خواست همه مردم را هدایت  اگر خدا مي - لو یشاء هللا لهدى الناس جمیعا »

 :رعد(و نیز فرموده/31) !«كردمى

 :و باز فرموده نحل(/93!«)یضل من یشاء و یهدى من یشاء »

كه خدا  شود، مگر آن و در شما خواستى پیدا نمي  -و ما تشاؤن اال ان یشاء هللا » 

 و نیز فرموده: انسان(/30!«)خواسته باشد

كند ، بلكه شود از آنچه مى باز خواست نمي  - ال یسال عما یفعل و هم یسالون »

 انبیا(/23!«)شوند ایشان باز خواست مي

و  كندمى تعالى متصرفى است كه در ملك خود هر چه بخواهد پس بنا بر این خداي

اذن و مشیت او، این آن معنائى است ه كس این چنین مالكیتى ندارد، باز مگر ب غیر او هیچ

  !را اقتضاء دارد كه ربوبیت او آن

تعالى خود را در مقام  بینیم كه خداياین معنا وقتى روشن شد، از سوى دیگر مى

ه عینا مانند یكى از عقال بگذارى، خود را تشریع و قانونگذارى قرار داده و در این قانون

گذارد و كارهاى داند و بر آن مدح و شكر مى حساب آورده، كه كارهاى نیك را نیك مي

 كند، مثال فرموده:زشت را زشت دانسته، بر آن مذمت مى
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 !«اگر صدقات را آشكارا بدهید خوب است -ان تبدوا الصدقات فنعما هى  »

  بقره(و نیز فرموده:/271)

 و نیز فرموده: حجرات(/11!«)فسق نام زشتى است - الفسوق بئس االسم »

منظور تامین مصالح انسان  و دورى از ه آنچه از قوانین براى بشر تشریع كرده، ب 

سعادت و جبران ه مفاسد است و در آن رعایت بهترین و مؤثرترین راه براى رسیدن انسان ب

 شدن نواقص شده است و در این باره فرموده:

خواند  چیزى ميه دعوت خدا را بپذیرید، وقتى شما را ب - اذا دعاكم لما یحییكم »

 و نیز فرموده: انفال(/24!«)كندتان مىكه زنده

 !«این براى شما بهتر است اگر علم داشته باشید -ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون  »

 :صف(و نیز فرموده/11)

و ینهى عن الفحشاء و  (فرمایدا كه مىتا آنج ) ان هللا یامر بالعدل و االحسان »

كند و از فحشاء و منكر و ظلم نهى عدل و احسان امر مىه خدا ب -المنكر و البغى 

 نحل(و نیز فرموده:/90) !«نمایدمى

و  اعراف(/28!«)كندكارهاى زشت امر نمىه خدا ب - ان هللا ال یامر بالفحشاء »

 آیات بسیارى از این قبیل . 

خواهد بفرماید:  حقیقت امضاء روش عقالء در مجتمع انسانى است، ميو این در 

ها و ها و ثواب و عقابها و مدح و ذمها و امر و نهىاین خوب و بدها و مصلحت و مفسده

امثال اینها، كه در نزد عقالء دائر و معتبر است و اساس قوانین عقالئى است، همچنین 

  .نیز هست ست،ا اساس احكام شرعى كه خدا مقنن آن

اغراض و ه گویند: هر عملى باید معلل ب یكى از روشهاى عقال این است كه مي  

مصالحى عقالئى باشد و گر نه آن عمل نكوهیده و زشت است، یكى دیگر از كارهاى عقال 

كنند، یكى دیگرش این این است كه براى جامعه خود و اداره آن، احكام و قوانینى درست مى

دهند و كار زشت را  دارند، كار نیك را با پاداش، جزا مي كیفر مقرر ميكه پاداش و  است

  .با كیفر

كه اگر در مورد امرى و یا نهیى  همه اینها معلل بغرض و مصالحى است، بطوري

از اوامر و نواهى عقال، خاصیتى كه مایه صالح اجتماع باشد، رعایت نشده باشد، و اگر هم 

كنند، كار چنین امر و نهیى نمىه نباشد، عقالء اقدام ب شده باشد، بر مورد خودش منطبق

دیگرى كه عقال دارند این است كه سنخیت و سنجش را میان عمل و جزاى آن رعایت 

دهند و اگر شر  مقدار پاداش مي هر مقدار كه خیر است آنه كنند، اگر عمل خیر باشد، بمى

كه از نظر كم و كیف مناسب با آن  دارند، كیفري مقدار شریت آن، كیفر مقرر ميه باشد، ب

 باشد. 

كه امر و نهى و هر حكم قانونى دیگر را  باز از احكام عقالء ، یكى دیگر این است

ه و هرگز ب )ن عملنده آكه مضطر و مجبور ب كنند، نه كسانيتنها متوجه افراد مختار مى

و همچنین پاداش و  !(ندهگویند: دستت را تكان بده و یا تكان  كسى كه دچار لغوه است، نمي
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ه كه زیبا است مزد نداده و ب كسيه و هرگز ب )دهند كیفر را در مقابل عمل اختیارى مي

كه عمل اضطراریش ناشى از سوء  مگر آن ،(دهندكسى كه سیاه و زشت است كیفر نمى

كه كسى در حال مستى عمل زشتى انجام داده باشد، كه عقالء عقاب  اختیارش باشد، مثل این

گویند آخر او در  دانند، چون خودش خود را مست و دیوانه كرده، دیگر نمي او را قبیح نمي

 چنین جرم عاقل و هوشیار نبود. 

ه گوئیم اگر خداى سبحان بندگان خود را مجبور ب حال كه این مقدمه روشن شد ، مي

طاعت كه اولى قادر بر مخالفت و دومى قادر بر ا اطاعت یا معصیت كرده بود، بطوري

كاران دوزخ مقرر كاران بهشت و براى معصیتنبود، دیگر معنا نداشت كه براى اطاعت

بدارد و حال كه مقرر داشته ، باید در مورد اولى پاداشش بجزاف و در مورد دومى كیفرش 

ظلم باشد و جزاف و ظلم نزد عقالء قبیح و مستلزم ترجیح بدون مرجح است، كه آن نیز نزد 

را از  تعالى صریحا آن و كار قبیح كار بدون دلیل و حجت است و خدايعقال قبیح است 

 خود نفى كرده  و فرموده:

رسوالن گسیل داشت ، تا بعد از آن  -لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل  »

 و نیز فرموده: نسا(/165!«)دیگر مردم حجتى علیه خدا نداشته باشند

تا در نتیجه هر كس هالك  -لیهلك من هلك عن بینة  و یحیى من حى عن بینة  »

یابد دانسته نجات یافته شود، دانسته هالك شده باشد و هر كس نجات مى مي

 انفال(/42!«)باشد

 پس با این بیانى كه تا اینجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گردید:

تعالى كس را مجبور  اجبار در افعال نیست و خدايكه تشریع ، بر اساس  این : اول

هیچ كارى نكرده ، در نتیجه آنچه تكلیف كرده ، بر وفق مصالح خود بندگان است ، ه ب

و ثانیا این تكالیف از آن رو متوجه بندگان است ،  مصالحى در معاش و معادشان، این اوال،

یف از این رو پاداش و كیفر ن تكاله آكه مختار در فعل و ترك هر دو هستند و مكلف ب

 اختیار خودشان است . ه دهند ، ب بینند ، كه آنچه خیر و یا شر انجام ميمى

تعالى از ضاللت و خدعه و مكر و امداد و كمك در طغیان  كه آنچه خداي این :دوم

را با بعضى از مردم  و مسلط كردن شیطان  و یا سرپرستى انسانها  و یا رفیق كردن شیطان

خود نسبت داده، تمامى آنها آنطور منسوب بخدا است، كه ه گونه مطالب كه ب بظاهر اینو 

الیق ساحت قدس او باشد و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منكر بر نخورد، چون 

ست  و تمامى انحاء اضالل ا اضالل و فروع و انواع آنه برگشت همه این معانى باالخره ب

 حت او نیست، تا شامل اضالل ابتدائى و بطور اغفال هم بشود . خدا  و الئق ساه منسوب ب

شود ، اضالل بعنوان مجازات است ، كه  او نسبت داده ميه بلكه آنچه از اضالل ب

كند ، چون بعضى افراد براستى طالب ضاللتند و افراد طالب ضاللت را بدان مبتال مى

عالى نیز این ضاللت را به خودش ت روند، همچنانكه خداياستقبالش مىه بسوء اختیار ب

 نسبت داده و فرموده:

بقره( و نیز /26) !«یضل به كثیرا  و یهدى به كثیرا  و ما یضل به اال الفاسقین... »
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 فرموده:

كه منحرف شدند ، خدا دلهاشان را  همین  -فلما زاغوا ازاغ هللا قلوبهم  »

 صف( و نیز فرموده:/5) !«تر كردتر و گمراهمنحرف

گر شكاك را این چنین خدا هر اسراف  -كذلك یضل هللا من هو مسرف مرتاب  »

 غافر(/34!«)كندگمراه مى

افعال بندگان تعلق گیرد ، از این جهت نیست كه ه كه قضاء خدا ، اگر ب این :سوم

گیرد كه موجودى است از فاعلها ، بلكه از این جهت تعلق مىه فعال افعالى است منسوب ب

مخلوقى است از مخلوقات خدا  كه انشاء هللا تعالى در بحث روایتى ذیل و در  موجودات  و

  .بحث پیرامون قضاء و قدر توضیح این نكته خواهد آمد

 سازد ، همچنین با تفویض نیز نمي كه تشریع همانطور كه با جبر نمي این :چهارم

و نهى مولوى ، امر سازد ، چون در صورت تفویض ، امر و نهى خدا به بندگان ، آنهم امر 

كه در این صورت اختیار  و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهیى را ندارد ، براى این

 شود ، مگر آن كه تفویض تصور نمي خود بندگان واگذار كرده ، عالوه بر اینه عمل را ب

  !تعالى را مالك مطلق ندانیم  و مالكیت او را از بعضى مایملك او سلب كنیم كه خداي

 

 درباره جبر و تفویض وایتىر

 

 اند:رسیده كه فرموده السالمروایات بسیار زیادى از ائمه اهل بیت علیهم

 !«ال جبر و ال تفویض بل امر بین امرین »

  ...!«نه جبر است و نه تفویض، بلكه امرى است متوسط میانه دو امر » 

على بن ابیطالب  چند طریق روایت كرده كه چون امیر المؤمنینه در كتاب عیون ب

جناب در صفین شركت داشت،  السالم از صفین برگشت، پیر مردى از آنان كه با آنعلیه

برخاست عرض كرد: یا امیر المؤمنین: بفرما ببینم آیا این راهى كه ما رفتیم بقضاء خدا و 

 قدر او بود، یا نه؟

بر هیچ تلى باال اى پیر مرد، بخدا سوگند  فرمود: بله السالمامیر المؤمنین علیه

  ! قضائى از خدا و قدرى از اوه هیچ زمین پستى فرود نشدید، مگر به نرفتید و ب

پیر مرد عرضه داشت: حال كه چنین است زحماتى را كه تحمل كردم، به حساب 

 !گذارم، یا امیر المؤمنینخدا مى

قضاء و حضرت فرمود: اى پیر مرد البته اینطور هم نپندار ، كه منظورم از این 

 قدر ، قضا و قدر حتمى و الزم او باشد ، چون اگر چنین باشد كه هر كارى انسان انجام مي

وقت دیگر ثواب و عقاب و  قضاء حتمى خدا صورت بگیرد ، آنه دهد همه ب دهد و یا نمي

و زجر معناى صحیحى نخواهد داشت و وعد و وعید بى معنا خواهد  (و تشویق )امر و نهى

توان ستود، بلكه  توان مالمت كرد و هیچ نیكوكارى را نميبدكارى را نمىشد، دیگر هیچ 

احسان از ه شود ب شود، از بدكار و بدكار سزاوارتر مي مالمت ميه نیكوكار سزاوارتر ب
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پرستان و دشمنان خداى رحمان و كس كه نیكوكار است و این همان اعتقادى است كه بت آن

 !دان معتقدندها و مجوسیان این امت بنیز قدرى

داند  كه خدا بما تكلیف كرده، كافى است كه بدانیم او ما را مختار مي همین !اى شیخ

كه نهى كرده ، نهیش از باب زنهار دادن است و در برابر عمل كم ثواب زیاد  و همچنین این

شود ، چنان نیست كه مغلوب شده باشد و اگر اطاعت شود  دهد و اگر نافرمانى مي مي

دو  تعالى زمین و آسمانها و آنچه را كه بین آن اطاعت كرده باشد، خدايه مجبور بمطیع را 

كه كفر  حال كسانيه ست كه كفر ورزیدند و واى با باطل نیافریده ، این پندار كسانيه است ب

  ...!ورزیدند از آتش 

 

 تحلیل روایت 

 

 است:استاد بزرگوارعالمه طباطبائی روایت فوق را چنین تحلیل فرموده 

 

تا آنجا كه پیر مرد گفت:  -قضائى از خدا و قدرى از او ه كه در پاسخ فرمود: ب این

عنوان ه گذارم، یكى از مسائلى است كه بعدها ب حساب خدا ميه ام بكه تحمل كرده زحماتي

 .نامیده شد علم كالم

نقض ترین مباحثى كه در اسالم مورد كه: باید دانست كه یكى از قدیمى این توضیح

هاى گوناگونى گردید، مباحثى بود كه، پیرامون كالم و نیز و ابرام قرار گرفت و منشا نظریه

مسئله قضا و قدر پیش آمد، علماى كالم این مسئله را طورى طرح كردند، كه ناگهان 

تمامى اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته، هیچ ه اش از اینجا سر در آورد كه: اراده الهیه بنتیجه

شود، بلكه اگر موجودى موجود شود، با وصف  در عالم با وصف امكان موجود نميچیز 

شود ، چون اراده الهیه به آن تعلق گرفته و محال است اراده  ضرورت و وجوب موجود مي

 شود و همچنان در عدم مي كه موجود نمي او از مرادش تخلف بپذیرد و نیز هر چیزي

هست شدن آن تعلق نگرفته و گر نه موجود ه ده الهیه بامتناع مانده است، چون اراه ماند، ب

یك از  شد، پس آنچه هست واجب الوجود است و آنچه نیست ممتنع الوجود است و هیچ مي

ضرورت و وجوب موجودند ، ه دو دسته ممكن الوجود نیستند ، بلكه اگر موجودند ، ب آن

نها تعلق ه آمعدومند ، چون اراده ب امتناعه نها تعلق گرفته و اگر معدومند ، به آچون اراده ب

 . است نگرفته

وقت در  و ما اگر این قاعده را كلیت داده ، همه موجودات را مشمول آن بدانیم ، آن

چون افعال ما  ،شود زند، اشكال وارد ميخصوص افعال اختیارى ، كه از ما انسانها سر مى

شوند و اگر  ت موجود مينیز موجوداتى هستند، اگر موجود شوند، بطور وجوب وضرور

در  كنیم مجبور هستیمكنیم و یا نمىنچه مىه آشوند، در نتیجه ما ب نشوند بطور امتناع نمي

یابیم ، كه نسبت انجام آن كار و هر كار در مىه كه ما در نظر بدوى و قبل از شروع ب حالي

انجام ه نسبت ب ما نسبت تساوى است ، یعنى همان قدر كه در خود قدرت و اختیاره تركش ب
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دو ،  كنیم و اگر از میان آنكنیم ، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس مىآن حس مى

شود و  اختیار  و سپس به اراده ما متعین ميه زند ، بیعنى فعل و ترك ، یكى از ما سر مى

ا كفه كنیم و در نتیجه كفه آن كه تاكنون برا اختیار و سپس اراده مى این مائیم كه اول آن

 چربد . دیگر مساوى بود ، مى

حكم این وجدان ، كارهاى ما اختیارى است و اراده ما در تحقق آنها مؤثر ه پس ب

است و سبب ایجاد آنها است ، ولى اگر كلیت قاعده باال را قبول كنیم و بگوئیم اراده ازلیه و 

بینیم ر كه در خود مىافعال ما تعلق گرفته ، در درجه اول این اختیاه تخلف ناپذیر خدا ب

شود  و در درجه دوم باید بر خالف وجدانمان بگوئیم: كه اراده ما در فعل و  باطل مي

صورت دیگر قدرت قبل از فعل معنا  كه در این تركهاى ما مؤثر نیست و اشكال دیگر این

ل ست كه مكلف قبل از فعا تكلیف فرع آن ندارد و در نتیجه تكلیف معنا نخواهد داشت، چون

صورت كه مكلف بناى نافرمانى دارد ، تكلیف  قدرت بر فعل داشته باشد و مخصوصا در آن

  .خواهد بود (بما ال یطاق )او تكلیفه ب

كه به جبر اطاعت كرده،  كسيه كه در این صورت پاداش دادن ب اشكال دیگر این

و همچنین شود ،  جبر هم ظلم و قبیح ميه پاداشى جزافى خواهد بود و عقاب نافرمان ب

 .توالى فاسده دیگر

اند كه: مكلف قبل از فعل ، گفته واند همه این لوازم ملتزم شدهه دانشمندان نامبرده ب

اند: مسئله قدرت ندارد و این اشكال را كه تكلیف غیر قادر قبیح است، نیز ملتزم شده و گفته

 ندارند و خدايقبح و خوبى و بدى امورى اعتبارى هستند ، كه واقعیت خارجى  حسن و

كه صدورش از ما بر  شود و لذا كارهائي این احكام اعتبارى من و تو نميه تعالى محكوم ب

خالف عقل و زشت است، از قبیل ترجیح بدون مرجح و اراده جزافى و تكلیف به ما ال 

تعالى هللا  )كار مجبور و امثال اینها از خدا نه محال است و نه عیبى داردیطاق و عقاب گنه

  !(عن ذلك

قضاء و قدر از انكار حسن و ه كه: در صدر اول اسالم اعتقاد ب و كوتاه سخن آن

 آورد و بهمین جهت وقتى پیر مرد از علىاستحقاق سر در مىه قبح و انكار جزاى ب

قضاء و قدر خدا بوده ، گوئى خبر تاثرآورى ه صفین به ب شنود كه: حركتمى السالمعلیه

گوید: رنج و تعب خود  ثواب شده، بال فاصله و با كمال نومیدى مي شنیده، چون مایوس از

هاى ما كاره بوده و مسیر ما و ارادهگذارم، یعنى حاال كه اراده خدا همهحساب خدا مىه را ب

حساب او ه فائده نداشته و جز خستگى و تعب چیزى براى ما نمانده ، من این خستگى را ب

  است! د ما را خسته كردهگذارم ، چون او با اراده خومى

كنى فرماید: نه، اینطور كه تو فكر مىدر پاسخش مى السالملذا امیر المؤمنین علیه

كه  (تا آخر حدیث ) شود نیست، چون اگر مطلب از این قرار باشد، ثواب و عقاب باطل مي

كند و در ست ، تمسك مىا اصول عقالئى ، كه اساس تشریع و مبناى آنه ب السالمامام علیه

 ص(/27) «است...! باطل نیافریدهه خدا آسمانها و زمین را ب »فرماید:آخر كالمش مى

خواهد بفرماید: اگر اراده جزافى كه از لوازم جبر انسانها  و سلب اختیار از  مي
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ست كه فعل بدون غرض و بى فایده نیز از خدا سر ا آنها است ، صحیح باشد ، مستلزم آن

ست كه احتمال بى غرض بودن خلقت و ایجاد احتمال امرى ممكن ا مستلزم آنبزند، این نیز 

كه وقتى فعلى غایت نداشت  براى این ، چرا )باشد و این امكان با وجوب مساوى است

 اى میان آن و غایت نباشد و وقتى رابطه نبود بى غایت بودنش واجب ميناگزیر باید رابطه

 (گردد و این همان بطالن است، مترجمالوجود مىشود و در نتیجه موجود مفروض ممتنع 

در نتیجه و روى این فرض ، هیچ فایده و غایتى در خلقت و ایجاد نیست  و باید خدا آسمانها 

باطل آفریده باشد و این مستلزم بطالن معاد و سر بر آوردن تمامى محذورها ه و زمین را ب

اند جبر نكردهه بندگانش نافرمانیش كنند، باگر  »كه فرمود: و گویا مراد آنجناب از این !است

این است كه نافرمان او ، او را به جبر  !«و اگر اطاعتش كنند، باز مغلوب و مجبور نیستند

  !كندكراهت اطاعت نمىه و فرمانبرش نیز او را ب كندنافرمانى نمى

 

 

 روایتی از امام رضا )ع( درباره جبر و تفویض

 

روایت شده، كه: در محضرش از  السالمرضا علیه در توحید و عیون، از حضرت

مسئله جبر و تفویض گفتگو شد، ایشان فرمودند: اگر بخواهید، در این مسئله اصلى كلى 

ن مراجعه نموده ، نه خودتان در آن اختالف كنید ه آكنم، كه در همه موارد ببرایتان بیان مى

كس هر قدر هم قوى باشد ، با آن  و نه كسى بتواند بر سر آن با شما مخاصمه كند و هر

 قاعده نیروى او را در هم بشكنید؟ 

كه اطاعتش  عرضه داشتیم: بله ، بفرمائید، فرمود: خداى عز و جل در صورتي

اختیار خود اطاعت ه یعنى هر مطیعى او را ب) شود اجبار و اكراه اطاعت نميه كنند، ب

یعنى بر خالف آنچه كه  )شود نميكه عصیان شود ، مغلوب واقع  و در صورتي ،(كندمى

و بندگان را در ملك خود  !(كار از تحت قدرت او خارج نیستاند ، گنهها پنداشتهتفویضى

رها نكرده ، كه هر چه بخواهند مستقال انجام دهند ، بلكه هر چه را كه به بندگانش تملیك 

یز قادر بر آن كرده خودش نیز مالك آن هست و بر هر چه كه قدرتشان داده ، خودش ن

  !هست

بنا بر این اگر بندگانش اطاعتش كردند و اوامرش را بكار بستند، او جلو اطاعتشان 

بندد و اگر او امرش را با نافرمانى پاسخ گفتند، گیرد و راه اطاعت را بروى آنان نمىرا نمى

نافرمانى ه ب كند، در هر صورت خود او بندگانراكند و یا نمىیا از نافرمانیشان جلوگیرى مى

وا نداشته ، آنگاه فرمود: هر كس حدود این قاعده كلى را بخوبى ضبط كند ، بر خصم خود 

 !كندغلبه مى
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 تحلیل روایت 
 

 استاد بزرگوارعالمه طباطبائی روایت فوق را چنین تحلیل فرموده است:

 

را وادار اگر خواننده عزیز توجه فرموده باشد، گفتیم: تنها عاملى كه جبرى مذهبان 

كه جبرى شوند ، بحث در مسئله قضاء و قدر بود ، كه از آن ، حتمیت و وجوب  اینه كرد ب

را نتیجه گرفتند ، وجوب در قضاء و وجوب در قدر را و گفتیم: كه هم این بحث صحیح 

گیرى، با این تفاوت كه جبریان در تطبیق بحث بر نتیجه اشتباه كردند و است و هم این نتیجه

 ط كردند و نیز وجوب و امكان برایشان مشتبه شد . میان حقائق با اعتباریات خل

دهند، كه  كه ثابت شوند، این نتیجه را مي كه : قضاء و قدر در صورتي این توضیح

این معنا كه هر موجودى از ه اشیاء در نظام ایجاد و خلقت صفت وجوب و لزوم دارند، ب

از ناحیه خداى سبحان گیرند ، همه  موجودات و هر حال از احوالیكه موجودات بخود مي

گیرى شده و تمامى جزئیات آن موجود و خصوصیات وجود و اطوار و تقدیر و اندازه

  .كندكه نزد خدا دارد ، تخلف نمى اياحوالش ، همه براى خدا معلوم و معین است و از نقشه

و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است ، چون علت تامه است ،   

شود ،  شود ، آن معلول نیز متصف به صفت وجوب مي ولش با آن مقایسه ميكه وقتى معل

اش ، یعنى با هر چیز دیگرى قیاس شود، جز صفت امكان صفت ولى وقتى با غیر علت تامه

اش كه: هر موجودى با وجود و حفظ علت تامه تر اینو بیان ساده )گیرددیگرى بخود نمى

  .(اش ، ممكن الوجود استع نظر از علت تامهواجب است و لكن همان موجود ، با قط

پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم، عبارت است از جریان و بكار 

كه این جریان  هاى تامه و معلولهاى آنها، در مجموعه عالم و معلوم استافتادن سلسله علت

 با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت دیگر منافات ندارد . 

 گوئیم: یك عمل اختیارى كه از انسان صادر مي كه این معنا روشن گردید، ميحال 

شود، همین یك عمل از جهتى واجب است  و از  شود و طبق اراده و خواستش صادر مي

را از طرفى در نظر بگیریم كه تمامى شرائط وجود یافتنش، از  جهتى دیگر ممكن ، اگر آن

شود و نیز شرائط  اى كه فعل روى آن واقع ميمادهعلم و اراده و آالت و ادوات صحیح و 

 زمانى و مكانیش همه موجود باشد، چنین فعلى ضرورى الوجود و واجب الوجود است و

  .گوئیم اراده ازلیه خدا بر آن تعلق گرفته و مورد قضاء و قدر او است این فعل است كه مي

د نظر نباشد تنها فعل و اگر از طرفى مالحظه شود كه همه شرائط نام برده ، مور

را با یكى از آن شرائط ، مانند وجود فاعل ، بسنجیم ، البته در این صورت فعل نامبرده 

كند ، پس یك فعل ، اگر از  ضرورى نیست ، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز نمي

  .اش این نیست كه از لحاظ دوم نیز ضرورى الوجود باشدلحاظ اول ضرورى شد ، الزمه

ه دو ، نسبت ب كه علماى كالم از بحث قضاء و قدر و عمومیت آن س معلوم شد اینپ

اند كه پس افعال آدمى اختیارى نیست ، معناى صحیحى ندارد ، همه موجودات ، نتیجه گرفته
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گیرد ، اما با همه شئون و خصوصیات فعل ما انسانها مىه چون گفتیم اراده الهیه تعلق ب

 باشد .  آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش ميوجودیش ، كه یكى از 

این نحو ه شود، ب فعلى كه مثال از زید صادر ميه عبارتى دیگر، اراده الهى به ب

تعلق گرفته ، كه فعل نامبرده با اختیار خود از او صادر شود ، نه بطور مطلق  و نیز در 

طور  شد ، وقتى اراده اینفالن زمان  و فالن مكان صادر شود ، نه هر وقت و هر جا كه 

تعلق گرفته باشد ، پس اگر زید همان عمل را بى اختیار انجام دهد ، مراد از اراده تخلف 

 كرده  و این تخلف محال است . 

كه فعل نامبرده ضرورى  گوئیم: تاثیر اراده ازلیه در این حال كه چنین شد، مي

عل سر بزند ، چون گفتیم: چنین فعلى اختیار از فاه ست كه فعل با الوجود شود ، مستلزم آن

اراده ازلى الهى ه نتیجه همین فعل مورد بحث ما بالنسبه ب متعلق اراده ازلیه است، در

اراده خود فاعل ، ممكن الوجود و ه ضرورى و واجب الوجود است و در عین حال بالنسبه ب

  .اختیارى است

عرض آن، تا با هم جمع پس اراده فاعل نام برده در طول اراده خداست، نه در 

ه شود و ب بى اثر و باطل مي نشوند و آنوقت بگوئى: اگر اراده الهى تاثیر كند، اراده انسانى

  !همین بهانه جبرى مذهب شوى

پس معلوم شد خطاى جبرى مذهبان از كجا ناشى شده، از اینجا كه نتوانستند 

رفته و نیز نتوانستند میان دو افعال بندگان تعلق گه تشخیص دهند، كه اراده الهى چگونه ب

اراده طولى، با دو اراده عرضى فرق بگذارند و نتیجه این اشتباهشان این شده كه بگویند: 

  !بخاطر اراده ازلى خدا ، اراده بنده از اثر افتاده

، هر چند كه با جبرى مذهبان در مسئله اختیارى بودن افعال بندگان و معتزلهو اما 

طرف  اند، كه از آناند، اما در راه اثبات اختیار، آنقدر تند رفتهفت كردهسایر لوازم آن، مخال

 اند كه هیچ دست كم از اشتباه آنان نیست . اند، در نتیجه مرتكب اشتباهى شدهافتاده

اند، كه اگر اراده ازلیه خدا به كه اول در برابر جبریها تسلیم شده و آن این است

اند، ولى ماند، این را از جبریها قبول كردهدیگر اختیارى باقى نمىافعال بندگان تعلق بگیرد، 

اند: كه مختار بودن بندگان را اثبات كنند، ناگزیر گفته اند بر اینكه اصرار داشته براى این

اند براى افعال فهمیم، كه افعال بندگان مورد اراده ازلیه خدا نیست و ناگزیر شدهاز اینجا مى

اند بگویند: تمامى دیگر قائل شوند و آن خود انسانهایند و خالصه ناگزیر شدهانسانها، خالقى 

موجودات خالقى دارند، بنام خدا، ولى افعال انسانها خالق دیگرى دارد و آن خود انسان است 

 . 

هم نوعى ثنویت و دو خدائى است، عالوه بر این به محذورهائى  كه این غافل از این

فرموده:  السالمكه امام علیه بزرگتر از محذور جبریها است، همچناناند كه بسیار دچار شده

عدالت توصیف كنند ، در عوض قدرت و ه ها خواستند باصطالح، خدا را ببى چاره قدرى

  .سلطنت خدا را منكر شدند

و اگر بخواهیم براى روشن شدن این بحث مثالى بیاوریم، باید یكى از موالى عرفى 
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كه یكى از بندگان و بردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را براى  را در نظر بگیریم،

اى دهد، خانه او اختصاص ميه اى بآورد، آنگاه از اموال خود حصهعقد او در مىه مدتى ب

كه مورد احتیاج یك خانواده  اى و امثال آن، از همه آن چیزهائياى و سرمایهو اثاث خانه

 است . 

: این برده مالك چیزى نیست، چون مالكیت با بردگى در این مثال اگر بگوئیم

متناقض است و او نه تنها هر چه دارد، بلكه خودش نیز ملك موالیش است، همان اشتباهى 

ه اند و اگر بگوئیم موالیش بافعال انسانها مرتكب شدهه ایم، كه جبریها نسبت بشده را مرتكب

ل كرده، دیگر خودش مالكیت ندارد و مالك خانه او خانه داده و او را مالك آن خانه و آن اموا

 اند . ایم كه معتزله مرتكب شدهمزبور همان برده است، اشتباهى را مرتكب شده

و اگر بین هر دو ملك را جمع كنیم و بگوئیم هم مولى مالك است و هم بنده و برده، 

بعبارتى دیگر، اى دیگر، كه هست، مولى در یك مرحله مالك است و بنده در مرحله چیزي

مولى در مقام مولویت خود باقى است و بنده هم در رقیت خود باقى است و اگر بنده از 

امر  )صورت مولى چیزى بگیرد، هر چند مالك است، اما در ملك مالك ملكیت یافته، در این

 كه هست ایم و هم بنده را ، چیزيایم، چون هم مالك را مالك دانستهرا گرفته (بین االمرین

السالم است كه برهان ملكى روى ملك قرار گرفته و این همان نظریه امامان اهل بیت علیهم

 عقلى هم بر آن قیام دارد. 

و در احتجاج از جمله سئواالتى كه از عبایة بن ربعى اسدى  نقل كرد، كه از امیر 

كرده است و امیر المؤمنین  استطاعت كرده، سؤالى است كه وى از السالمالمؤمنین علیه

در پاسخ فرموده: آیا بنظر شما مالك این استطاعت تنها بنده است و هیچ ربطى به  السالمعلیه

كه او و خدا هر دو مالكند؟ عبایة بن ربعى سكوت كرد و نتوانست چیزى  خدا ندارد؟ یا آن

 م؟ یا امیر المؤمنین ! عبایة گفت: آخر چه بگوئ !بگوید، آنجناب فرمود: اى عبایه جواب بگو

فرمود: باید بگوئى قدرت تنها ملك خداست و بشر مالك آن نیست و اگر مالك آن 

شود به تملیك و عطاى او مالك شده و اگر تملیك نكند، آن نیز بمنظور آزمایش وى است و 

 كند، چنان نیست كه دیگر خودش مالك آن نباشد، بلكه در عین ایندر آنجا هم كه تملیك مى

تو تملیك كرده، باز مالك حقیقیش خود اوست و بر هر چیز كه تو را قدرت داده، ه كه آنرا ب

  .(الخ )باز قادر بر آن هست 

  !: معناى روایت با بیان گذشته ما روشن استمؤلف

 

 روایتی از امام هادی  )ع( درباره افعال منتسب به خدا

 

هادى روایت شده، كه شخصى از در كتاب شرح العقاید شیخ مفید آمده كه از امام 

 آنجناب از افعال بندگان پرسید، كه آیا مخلوق خداست؟ یا مخلوق خود بندگان؟

السالم فرمود: اگر خود خدا خالق افعال بندگان باشد، چرا از آنها بیزارى امام علیه

خدا از مشركین بیزار  -ء من المشركین ان هللا برى »فرماید:جوید؟ و مى مي



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 75

و معلوم است كه خدا از خود مشركین بیزارى ندارد، بلكه از شرك و  توبه(/3!«)است

 !شان بیزار استكارهاى ناستوده

 

 تحلیل روایت 
 

 استاد بزرگوارعالمه طباطبائی روایت فوق را چنین تحلیل فرموده است:

 

گوئیم: افعال دو جهت دارند، یكى جهت ثبوت و وجود و  در توضیح این حدیث مي

اطاعت و معصیت نیستند و ه فاعل افعال، از جهت اول، متصف به انتساب آنها بدوم جهت 

شوند، مثال عمل  این دو عنوان متصف ميه این اتصافشان از جهت دوم است، كه ب

گیرى انسانها، چه در نكاح و چه در زنا یك عمل است و از نظر شكل با یكدگر فرقى جفت

ه دو است، این است كه اگر ب د، تنها فرقى كه در آنندارند، هر دو عمل داراى ثبوت و تحققن

صورت زنا انجام ه صورت نكاح انجام شود، موافق دستور خداست و چون همین عمل ب

گیرد، فاقد آن موافقت است و همچنین قتل نفس حرام و قتل نفس در قصاص و نیز زدن یتیم 

  !از در ستمگرى و زدن او از راه تادیب

از این جهت گناه است كه فاعل آن در انجام  :توان گفت ميپس در تمامى گناهان 

كه همین  آن، جهت صالحى و موافقت امرى و سود اجتماعى در نظر نگرفته، بخالف آن

  !افعال را بخاطر آن اغراض آورده باشد

كه موجودى از  پس هر چه هست زیر سر فاعل است و خود فعل از نظر این

 خدا آفریدگار هر چیزي -ء هللا خالق كل شى »حكم آیه:ه موجودات است بد نیست، چون ب

ست موجود و ثابت و مخلوق خدا بد ا مخلوق خداست، چون آن نیز چیزي زمر(/62!«)ستا

كه نام چیز بر آن اطالق  هر چیزي »السالم كه فرمود:شود، همچنین كالم امام علیه نمي

اگر آن آیه و این روایت را با كه  ...!«هم خداست شود، مخلوق است، غیر از یك چیز آن

 سجده(/7!«)كه خلقت هر چیز را نیكو كرد آن خدائي -ء خلقه الذى احسن كلشى »آیه:

كه مخلوق  نه تنها فعل گناه بلكه هر چیزى همچنان : گیریم كهضمیمه كنیم، این نتیجه را مى

مند و هرگز است، بدین جهت كه مخلوق است نیكو نیز هست، پس خلقت و حسن با هم متالز

 !شوند از هم جدا نمي

من جاء  »اى افعال را زشت و بد دانسته و فرموده:در این میان خداى سبحان پاره

هر كس عمل نیك آورد،  -بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فال یجزى اال مثلها 

شود، جز مثل آن كیفر  ده برابر چون آن پاداش دارد و هر كس عمل زشت مرتكب

فهمیم گناهان كه براى گناهان مجازات قائل شده، مى دلیل اینه و ب انعام(/160!«)بیندنمى

كه گفتیم: وجوب و ثبوت افعال، از خدا و  دمى است و با در نظر گرفتن اینه آمستند ب

عمل گناه منهاى وجودش كه از خداست، مستند  :آید كهمخلوق او است، این نتیجه بدست مى

كند، امرى است عدمى و جزء چه یك عمل را گناه مى فهمیم كه آنس مىدمى است، په آب
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  !هاى خدا نیست، چون گفتیم اگر مخلوق بود حسن و زیبائى داشتمخلوق

 :تعالى نیز فرموده خداي

 -ما اصاب من مصیبة فى االرض و ال فى انفسكم اال فى كتاب من قبل ان نبراها  »

كه قبل از قطعى شدن،  رسد، مگر آنما نمىزمین و نه در خود ش هیچ مصیبتى در

 و نیز فرموده: حدید(/22!«)كتابى موجود بود در

 هیچ مصیبتى نمي  -ما اصاب من مصیبة اال باذن هللا و من یؤمن باهلل، یهد قلبه »

خدا ایمان آورد، خدا قلبش را هدایت ه اذن خدا و هر كس به رسد، مگر ب

 و نیز فرموده: تغابن(/11!«)كندمى

آنچه مصیبت كه به  -ما اصابكم من مصیبة ، فبما كسبت ایدیكم و یعفو عن كثیر  »

رسد و خدا از بسیارى گناهان عفو شما مىه دست خود شما به رسد، بشما مى

 شوری(و نیز فرموده:/30) !«كندمى

آنچه خیر و   - ما اصابك من حسنة فمن هللا و ما اصابك من سیئة، فمن نفسك »

!« رسد از خود تو استتو مىه رسد از خدا است و آنچه بدى بمى توه خوبى ب

 و نیز فرمود: نسا(/79)

و ان تصبهم حسنة ، یقولوا: هذه من عند هللا و ان تصبهم سیئة، یقولوا هذه من  »

اگر پیش   -  عندك، قل: كل من عند هللا، فما لهؤالء القوم ال یكادون یفقهون حدیثا؟

گویند این از ناحیه خدا است و چون پیش آمد  آید، ميآمد خوشى برایشان پیش 

بگو: همه  !گویند: این از شئامت و نحوست تو است ایشان برسد ، ميه بدى ب

شود كه هیچ سخنى بخرجشان پیش آمدها از ناحیه خداست، این مردم را چه مى

  نسا(/78«)رود؟  نمي

فهمیم كه مصائب، بدیهاى مىهم مورد دقت قرار دهیم،  وقتى این آیات را بر روي

كه برخوردار از نعمتهاى خدا، چون امنیت و سالمت و  این معنا كه انسانيه نسبى است ، ب

 اى آنرا از دست ميبیند و چون بخاطر حادثهنیازى است، خود را واجد مى صحت و بي

با  دهد، چون آمدن آن مقارن دهد، آن حادثه و مصیبت را چیز بدى براى خود تشخیص مي

 رفتن آن نعمت و فقد و عدم آن نعمت بود . 

حادثه و مصیبت نامبرده ه را ب آید و ما آنمیان مىه اینجاست كه پاى فقدان و عدم ب

دهیم، پس هر نازله و حادثه بد، از خداست و از این جهت كه از ناحیه خدا است،  نسبت مي

ا رفتن نعمتى از انسان واجد آن شود، كه آمدنش مقارن ببد نیست ، بلكه از این جهت بد مى

نعمت است، پس هر حادثه بد كه تصور كنى ، بدیش امرى است عدمى، كه از آن جهت 

ه خدا است، حال یا به تعالى نیست، هر چند كه از جهتى دیگر منسوب ب خدايه منسوب ب

 نحوى دیگر . ه اذن او و یا ب
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 روایتی دیگر از امام رضا )ع( درباره جبر و تفویض
 

السالم حضرت رضا علیهه در كتاب قرب االسناد از بزنطى روایت آمده، كه گفت: ب

استطاعت، شما چه ه جبرند و بعضى دیگر به عرضه داشتم: بعضى از اصحاب ما قائل ب

 من فرمود:ه فرمائى؟ بمى

خواهى و  تعالى فرمود: اى پسر آدم! آنچه تو براى خود مي خداي! بنویس

خواهى و  مشیت من ميه ستقال از خودت است، چنین نیست، بلكه بپندارى خواستت ممى

دهى و بوسیله نعمت من است كه بر نافرمانى من نیرو  واجبات مرا با نیروى من انجام مي

ما اصابك من حسنة فمن هللا  و ما  »: اى، این منم كه تو را شنوا و بینا و نیرومند كردمیافته

رسد از خداست و آنچه مصیبت تو مىه خیر و خوبى بآنچه  - اصابك من سیئة فمن نفسك

خوبیها ه و این بدان جهت است كه من ب نسا( /79!«)رسد از خود تو استو بدى مى

این بدان جهت است كه من از آنچه ! ها سزاوارتر از منىسزاوارتر از توام و تو به بدى

 !شوندشوم و انسانها باز خواست مىكنم باز خواست نمىمى

توانى از آن بزنطى با این بیان همه حرفها را برایت گفتم ، هر چه بخواهى مىاى 

  ...!استفاده كنى

 

 تحلیل روایت 
 

 استاد بزرگوارعالمه طباطبائی روایت فوق را چنین تحلیل فرموده است:

 

ن، از طرق عامه و خاصه روایت شده، پس از این حدیث ه آاین حدیث و یا قریب ب

ه كردیم: كه از میان افعال آنچه معصیت است، تنها بدان جهت كه معصیت است بهم استفاده 

چرا در روایت قبلى فرمود: اگر خدا  : شود و نیز این را هم فهمیدیم كه خدا نسبت داده نمي

جست و اگر بیزارى جسته، تنها از شرك و خالق گناه و بدیها بود، از آن بیزارى نمى

  است...! هاى آنان بیزارى جستهزشتى

 

 

 روایتی از امام  محمدباقر و امام جعفر صادق  )ع( درباره جبر و تفویض
 

السالم، روایت آمده كه در كتاب توحید از امام ابى جعفر و امام ابى عبد هللا علیه

ست كه بر گناه مجبورشان ا تر از آنخلق خود مهربانه فرمودند: خداى عز و جل نسبت ب

ست كه اراده ا همان گناه جبرى، عذابشان كند و خدا قدرتمندتر از آنكند و آنگاه به جرم 

 !چیزى بكند و آن چیز موجود نشود
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  گوید: از آن دو بزرگوار پرسیدند: آیا بین جبر و قدر شق سومى هست؟راوى مى

  !تر از میانه آسمان و زمین استفرمودند: بله، شق سومى كه وسیع

امام صادق ه عجالن روایت شده، كه گفت: بباز در كتاب توحید از محمد بن 

 خودشان واگذار كرده؟ ه السالم عرضه داشتم: آیا خداوند امور بندگان را بعلیه

ایشان واگذار نماید، پرسیدم: پس ه ست كه امور را با تر از آنفرمود: خدا گرامى

ست كه ا آن تر ازكنند مجبور كرده؟ فرمود: خدا عادل فرمائى بندگان را بر آنچه مي مي

 !را بر عملى مجبور كند و آنگاه بخاطر همان عمل عذاب كند ايبنده

 

ه ب السالمو نیز در كتاب نام برده از مهزم روایت آورده كه گفت: امام صادق علیه

را در وطن گذاشتى و آمدى، در چه  من بگو ببینم دوستان ما كه تو آنانه من فرمود: ب

داشتم: در مسئله جبر و تفویض، فرمود: پس همین مسئله را مسائلى اختالف داشتند: عرضه 

 از من بپرس، من عرضه داشتم:

 تعالى بندگان را مجبور بر گناهان كرده؟ آیا خداي

  ! فرمود: خدا بر بندگان خود قاهرتر از این است

 نها تفویض كرده؟ه آعرضه داشتم: پس امور را ب

 !ستفرمود: خدا بر بندگان خود قادرتر از این ا

ایشان نموده، پس چه ه پرسیدم: خوب، وقتى نه مجبورشان كرده و نه واگذار ب

 !كرده؟ خدا تو را اصالح كند

گوید: امام دو بار یا سه بار دست خود را پشت و رو كرد و  در اینجا راوى مي

 سپس  فرمود:

  !شوى اگر جوابت را بدهم كافر مي

 

 

 تحلیل روایت 
 

 طباطبائی روایت فوق را چنین تحلیل فرموده است:استاد بزرگوارعالمه 

كه اگر قاهرى  این است ! این است كه فرمود: خدا بر بندگان قاهرتر از معناى این

قدر قهر و غلبه داشته باشد كه بكلى مقاومت  كارى مجبور كند، باید اینه بخواهد كسى را ب

خواهد  مجبور عملى را كه او مينیروى فاعل را خنثى و بى اثر كند، تا در نتیجه شخص 

بدون اراده خودش انجام دهد و قاهرتر از این قاهر، كسى است كه مقهور خود را وادار كند 

اینكه عملى را كه وى از او خواسته با اراده و اختیار خودش انجام دهد و خالصه آن ه ب

اش بر خالف ا ارادهكه اراده و اختیارش از كار افتاده باشد و ی عمل را بیاورد، بدون این

  !كار روده اراده قاهر و آمر ب

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 79

 

 سایر روایات در مسئله جبر و تفویض، قضا و قدر:

 

خدا  روایت آورده، كه فرمود: رسول السالمدر كتاب توحید از امام صادق علیه

بر كه خیال كند خدا مردم را به سوء و فحشاء امر كرده،  فرمود: كسي وسلّموآلهعلیههللاصلى

گیرد غیر مشیت خدا صورت مىه كه به پندارد كه خیر و شر ب خدا دروغ بسته است و كسي

 !خدا را از سلطنت خود بیرون كرده است

اى به حسن بصرى و در كتاب طرائف است، كه روایت شده: حجاج بن یوسف نامه

تا آنچه به عمرو بن عبید و به واصل بن عطاء و به عامر شعبى نوشت و از ایشان خواست 

  !ایشان رسیده بنویسنده در باره قضاء و قدر ب

من رسیده، كالمى است كه ه حسن بصرى نوشت: بهترین كالمى كه در این مسئله ب

اى همان ام، كه فرمود: آیا گمان كردهشنیده السالماز امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه

گناه وادار كرده، باال و پائین خود ه را بكه تو  كه تو را نهى كرد، وادار كرده؟ نه، آن كسي

 !تو است و خدا از آن بیزار است

من رسیده، كالمى است ه عمرو بن عبید نوشت: بهترین سخنى كه در قضاء و قدر ب

ام و آن این است كه فرمود: اگر السالم شنیدهكه از امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه

اید قصاص خیانتكار، ظلم و خیانتكار در قصاص دروغ و خیانت در اصل حتمى باشد، ب

  !مظلوم باشد

من رسیده، ه واصل بن عطاء نوشت: بهترین سخنى كه در مسئله قضاء و قدر ب

راه راست داللت ه كالم امیر المؤمنین على بن ابیطالب است، كه فرموده: آیا خدا تو را ب

 مى بردارى؟گیرد، كه نتوانى قدوقت سر راه را بر تو مى كند، آنمى

ام، كالم امیر كه در مسئله قضاء و قدر شنیده بهترین كالمي : شعبى هم نوشت

السالم است كه فرمود: هر عملى كه دنبالش از خدا بخاطر آن المؤمنین على بن ابیطالب علیه

كنى، او از خود تو است و هر عملى كه خدا را در برابر آن سپاس عمل طلب مغفرت مى

 !ل از خدا استگوئى، آن عم مي

 

چون این چهار نامه به حجاج بن یوسف رسید و از مضمون آنها با خبر شد، گفت: 

 !انداى زالل گرفتههمه این چهار نفر این كلمات را از سرچشمه

 

در كتاب طرائف نیز روایت شده، كه مردى از جعفر بن محمد امام صادق 

ى كه از كسى سر بزند و تو بتوانى او را از قضاء و قدر پرسید، فرمود: هر عمل السالمعلیه

چه نتوانى سرزنش كنى،  كس است و آن بخاطر آن عمل مالمت كنى، آن عمل از خود آن

 ! تعالى است آن از خداي

كند، كه چرا نافرمانى كردى؟ و مرتكب فسق اش مالمت مىتعالى به بنده خداي
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 شدى؟ چرا شراب خوردى؟ و چرا زنا كردى؟ 

 كه از بنده باز خواست نمي كارهائي خود بنده است و آنه ل مستند بگونه افعا این

اى؟ و چرا سفید پوستى؟ و یا گوید: چرا مریض شدى؟ و چرا كوتاه قد شده مثال نميو  كند

كه مریضى و كوتاهى و سفیدى و سیاهى كار  براى این ! چرا سیاه پوستى؟ از خداست

 !خداست

  از آنجناب از توحید و عدل پرسید، فرمود:و در نهج البالغه آمده: كه شخصى 

 !كه او را متهم نسازى ستا كه در باره او توهم نكنى و عدل این توحید این است

 

 

 تحلیل روایات 
 

 استاد بزرگوارعالمه طباطبائی روایات فوق را چنین تحلیل فرموده است:

 

از روایات كه كه هست این عده  اخبار در مطالبى كه گذشت بسیار زیاد است چیزي

ما نقل كردیم، متضمن معانى سایر روایات هست و اگر خواننده در آنچه نقل كردیم، دقت 

  .اى از استدالل استخواهد دید كه مشتمل بر طرق خاصه عدیده، كند

خود امر و نهى و عقاب و ثواب و امثال آن است، بر وجود اختیار ه یكى استدالل ب

 !تفویضىكه نه جبرى هست و نه  و این

 ن پیر مرد آمده بود و آنه آب السالماین طریق استدالل در پاسخ امیر المؤمنین علیه

  .همان طریقه بوده تعالى استفاده كردیم، قریب ب چه را هم كه ما از كالم خداي

 وقوع امورى است در قرآن كریم كه با جبر و تفویض نميه طریقه دوم استدالل ب

آمد، مانند این مطلب كه ر و یا تفویض بود، آن امور در قرآن نمىسازد، یعنى اگر واقعا جب

 فرموده:

 كه فرموده: ال عمران(یا این/189) !«ملك آسمانها و زمین از آن خداست »

فصلت(و /46) !«و ما ربك بظالم للعبید - پروردگار تو ستمكار به بندگان نیست »

 كه فرموده: یا این

 !« قل ان هللا ال یامر بالفحشاء - كندنمىكار زشت امر ه بگو: خدا ب » 

 اعراف(/28)

 

لكن ممكن است در خصوص آیه اخیر مناقشه كرد و گفت: اگر فعلى از افعال براى 

خدا نسبت داده شود، دیگر ظلم و فاحشه ه ما انسانها فاحشه و یا ظلم باشد، همین فعل وقتى ب

و لكن این مناقشه  شودادر نمىاى صشود، پس از خدا هیچ ظلمى و فاحشه خوانده نمي

و  »فرماید:را داده، چون در صدر آیه مى صحیح نیست و صدر آیه با مدلول خود جواب آن

 اى ميو چون مرتكب فاحشه  - اذا فعلوا فاحشة ، قالوا وجدنا علیها آباءنا و هللا امرنا بها
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ما را به آن عمل امر كردند و خدا گویند: ما پدران خود را دیدیم كه چنین مى شوند، مي

كند بگوئیم: نفى ما را ناگزیر مى« به آن  -بها » كلمه ه و اشاره ب اعراف(/28...!«)كرده

نیز متوجه همان عمل فاحشه باشد،  !«كندفحشاء امر نمىه بگو خدا ب »فرماید:بعدى كه مى

 !كه آنرا فاحشه بنامیم یا ننامیم حال چه این

اسمائى حسنى ه كه خدا ب صفات است و آن این استطریقه سوم، استدالل از جهت 

كه با بودن آنها نه جبر  شود و به بهترین و عالیترین صفات متصف است، صفاتي نامیده مي

 !صحیح است و نه تفویض

تعالى قادر و قهار و كریم و رحیم است و این صفات معناى حقیقى و  مثال خداي

وقتى كه هستى هر چیزى از او و نقص هر  یابد، مگرواقعیش در خداى سبحان تحقق نمى

كه ما  كه در روایاتي خدا ، همچنانه موجود باشد، نه ب خود آنه موجودى و فسادش مستند ب

 این معنا اشاره شده بود. ه از كتاب توحید نقل كردیم نیز ب

مثل استغفار و صحت مالمت است، چون اگر گناه از ه طریقه چهارم، استدالل ب

باشد، استغفار او و مالمت خدا از او، معنا ندارد، زیرا بنا بر جبر، كه همه افعال ناحیه بنده ن

شود، دیگر فرقى میان فعل خوب و بد نیست، تا مالمت بنده در كارهاى  خدا ميه مستند ب

 بدش صحیح و در كارهاى خوبش غیر صحیح باشد . 

 

و طبع و اغواء و امثال  كه اضالل البته در اینجا روایات دیگرى نیز در تفسیر آیاتي

دهد، وارد شده، از آن جمله در كتاب عیون از حضرت رضا  خدا نسبت ميه را ب آن

 بقره(/17!« )و تركهم فى ظلمات ال یبصرون »السالم روایت شده كه در تفسیر جمله:علیه

گذارند، متصف به طور كه بندگانش چیزى را و یا كسى را وا مى تعالى آن فرموده: خداي

 گذارد، بلكه وقتى مياش را بدون جهت وا نمىشود و خالصه بنده رك و واگذارى نميتح

گردد، دیگر یارى و لطف خود را از او قطع اش از كفر و ضاللت بر نمىداند كه بنده

 گذارد. اختیار خودش وا مىه گردنش انداخته، به كند و افسار او را بمى

 

ختم هللا على  »كه در ذیل جمله: و نیز در عیون از آنجناب روایت كرده

عنوان مجازات بر ه فرموده: ختم همان طبع بر قلوب كفار است، اما ب بقره(/7!«)قلوبهم

بل طبع هللا علیها بكفرهم فال یؤمنون  »اى دیگر فرمود:كه خودش در آیه كفرشان، همچنان

بلكه خدا بخاطر كفرشان مهر بر دلهاشان زد و در نتیجه جز اندكى ایمان   - اال قلیال

  نسا(/155!«)آورندنمى

 

ان  »روایت كرده كه در تفسیر جمله:  السالمو در مجمع البیان از امام صادق علیه

اند: فرموده: این سخن از خدا رد كسانى است كه پنداشته بقره/26...!«)( هللا ال یستحیى

 !كندكند و همو بخاطر ضاللتشان عذابشان مىارك و تعالى بندگان را گمراه مىخداى تب

  146ص :    1المیزان ج : 
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 درباره :فلسفى  گفتار

 جبر و اختیار
 

گذاریم، كه آنچه از حقایق خارجى كه ما نامش را نوع مى شكى نیست در این

كنند و آن نوع عمل مى افرادش یكاى دارند، یعنى همه كه افعال نوعیه عبارتند از چیزهائي

تر، ما وجود انواع و نوعیت عبارت روشنه اند، بانواع موضوع آن افعال شناخته شده

گوئیم: این نوع غیر آن نوع  كنیم و ميافعال و آثار آنها اثبات مى ممتازه آنها را از طریق

  .است

اگونى از ما نخست از طریق حواس ظاهرى و باطنى خود، افعال و آثار گون

بینیم و این حواس ما غیر از این افعال و ماوراى آن، چیز دیگرى موجودات گوناگون مى

بندى كند، چیزى كه هست در مرحله دوم، این افعال و آثار گوناگون را رده احساس نمي

اى از آنها علت فاعلى خاصى اثبات نموده، آن نموده، از راه قیاس و برهان براى هر دسته

 .نامیم ى را موضوع و منشا آن آثار ميعلت فاعل

كه این موضوعات و این انواع، با یكدیگر  اینه كنیم بدر مرحله سوم، حكم مى

اختالف دارند، چون افعال و آثارشان تا آنجا كه براى ما محسوس است، مختلفند، مثال از 

و افعال سایر كه آثار و افعال انسان، كه یكى از موجودات خارجى است، غیر آثار  آنجائي

كه انسان غیر فالن حیوان است و آن حیوان غیر  اینه كنیم بانواع حیوانات است، حكم مى

ه كه این معنا را درك كردیم و از اختالف آثار پى ب آن حیوان دیگر است، بعد از این

اختالف آثار و خواص ه اختالف مؤثرها و فاعلها بردیم، بار دیگر از اختالف مؤثرها پى ب

 بریم. مى

ه بینیم، نسبت بكه از موجودات خارج از وجود خود مى هر حال افعاليه و ب

شوند، اول فعلى كه از  دو قسم منقسم ميه یك تقسیم ابتدائى و اولى به موضوعاتشان ب

كه علم آن موجود در صدور آن فعل دخالتى داشته  زند، بدون اینطبیعت یك موجود سر مى

ن و تغذى نباتات و حركات اجسام چون سردى و روانى آب و باشد، مانند رشد و نمو بد

گونه آثار و افعال براى ما  سنگینى سنگ و امثال آن، مانند سالمتى و مرض، كه این

نها اثرى در بود و نبود ه آكه علم ما ب شود، بدون این محسوس هست و قائم بخود ما نیز مي

بود و نبود آنها مؤثر است، بود و نبود فاعل كه در  آنها دخالتى داشته باشد، بلكه تنها چیزي

 طبیعى آنها است . 

زند كه معلوم زند، بدان جهت سر مىفعلى است كه اگر از فاعلش سر مى قسم دوم  

او است و علم فاعل بدان تعلق گرفته، مانند افعال ارادى انسان و سایر موجودات داراى 

  .شعور
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زند، كه علمش بدان تعلق گرفته باشد، ر مىو این قسم از افعال، وقتى از فاعلش س

دهد و  را از غیرش تمیز مي ن فعل آنه آرا تشخیص و تمیز داده باشد، پس علم ب یعنى آن

گیرد كه فاعل انجام آن فعل را منطبق با كمالى از این تمیز و تعیین از این جهت صورت مى

  .عل او استدهد و خالصه علم واسطه میان او و ف كماالت خود تشخیص مي

كه كمال و تمامیت  دهد، مگر آن چون فاعل هر چه باشد، هیچ فعلى را انجام نمي

زند، از این را داشته باشد و بنا بر این فعلى كه از فاعل عالم سر مى وجودش اقتضاى آن

كه  علم او است، كه علمش آن افعالى را كه مایه كمال وى است از آن افعاليه جهت محتاج ب

 مایه كمال او نیست جدا كند و تشخیص دهد . 

كه صورت علمیه متعددى ندارد بدون  بینیم، انسان در آن افعاليهمین جهت مىه ب

زند چون سخن كه از ملكات آدمى سر مى دهد مانند افعالي هیچ فكرى و معطلى انجام مي

نه را كه الزم داشته گاترین اوقات، هر حرف از حروف بیست و نهگفتن، كه آدمى در سریع

سازد،  و از چند كلمه جمله و از چند جمله سخنى مي چیندباشد، انتخاب نموده و كنار هم مى

  .كه كمترین درنگى داشته باشد بدون این

زند، چون نفس ضمیمه اقتضائى از طبع سر مىه كه از ملكات، ب و نیز مانند افعالي

كه در حال غلبه  طبع اوست و مانند افعاليكشیدن، كه هم ملكه آدمى است و هم مقتضاى 

گونه كارها  زند، كه در هیچ یك از ایناندوه و یا غلبه ترس و امثال آن از انسان سر مى

كه بیش از یك صورت علمیه و ذهنیه و بیش از  محتاج فكر و صرف وقت نیست، براى این

اى ندارد، كه این كنم یا یك منطبق با فعل خارجى ندارد و در نتیجه فاعل هیچ حالت منتظره

 دهد.  سرعت انجام ميه آن كنم و قهرا ب

كه داراى چند صورت علمیه است، كه از میان آن چند صورت، یكى  بخالف افعالي

خیال فاعل، مصداق كمال او است و بقیه كمال او نیست، مانند خوردن ه یا واقعا  و یا ب

ن احتمال هم دارد كه نان مزبور قرص نان، كه براى شخص زید گرسنه كمال هست و لك

سمى و یا مال مردم و یا آلوده و منفور طبع، باشد و یا دارو خوردن و راه رفتن و هر عملى 

كند، تا یكى از آن عناوین را كه گفتیم با كه در مثال نان، آدمى تروى و فكر مى، دیگر

از نظرش ساقط خوردن نان منطبق است ترجیح دهد، كه وقتى ترجیح داد بقیه عناوین 

 .دهد و عنوان ترجیح یافته مصداق كمال او قرار گرفته ، بدون درنگ انجامش مي گرددمى

نامیم، همانطور كه سردى هندوانه  قسم اول از افعال را افعال اضطرارى انسان مي

زنجبیل فعل اضطرارى آنها است، قسم دوم را فعل ارادى، مانند راه رفتن و سخن  و گرمى

  .گفتن

تقسیم دیگرى ه زند، بارادى هم كه گفتیم با وساطت علم و اراده از فاعل سر مى فعل

گونه افعال همواره فاعل خود را بر سر دو  كه در این شود، براى این دو قسم منقسم ميه ب

خود فاعل ه بیند و ترجیح یكى از دو طرف انجام و ترك، گاهى مستند براهى بكنم یا نكنم مى

اى چیزى و یا كسى دیگر در این ترجیح دخالت داشته باشد، مانند گرسنه كه است، بدون این

دهد كه این  كه در سر دو راهى بخورم یا نخورم، بعد از مقدارى فكر و تروى، ترجیح مي



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 84

نان موجود را نخورد، چون بنظرش رسیده كه مال مردم است و صاحبش اجازه نداده، لذا 

 دهد آنرا بخورد.  كند و یا آنكه ترجیح ميانتخاب مى از دو طرف اختیار نگهدارى آن نان را

كه از طرف جبار  و گاهى ترجیح یك طرف مستند به تاثیر غیر است، مثل كسي

كشم، او هم زوردارى مورد تهدید قرار گرفته، كه باید فالن كار را بكنى و گر نه، تو را مى

اما انتخاب یكى از دو طرف كردن و كند، كند و با اراده هم مىرا مى كار حكم اجبار، آنه ب

خودش بود، هرگز طرف كردن را ه خودش نیست، چون اگر مستند به نكردنش مستند ب

  .نامیم داد، صورت اول را فعل اختیارى و دوم را فعل اجبارى مي ترجیح نمي

طور كه گفتیم هر  خواننده عزیز اگر دقت كند، خواهد دید: كه فعل اختیارى همان

اجبار جبار است و آن زورگو است كه با اجبار و تهدیدش یكى از دو طرف ه بچند مستند 

كند و براى فاعل جز یك طرف دیگر را باقى اختیار را براى فاعل محال و ممتنع مى

كه  زند، مگر بعد از آنگذارد، لكن این فعل اجبارى نیز مانند فعل اختیارى سر نمىنمى

ر جانب انجام ندادن ترجیح دهد، هر چند كه شخص فاعل مجبور، جانب انجام دادن را ب

نظر فاعل، بر ه وجهى سبب شده كه او فعل را انجام دهد و لكن انجام فعل مادام كه به جابر ب

شود، هر چند كه این رجحان یافتنش، بخاطر تهدید و اجبار  ترك رجحان نیابد، واقع نمي

 ى است. جابر باشد، بهترین شاهد بر این معنا وجدان خود آدم

دو قسم اختیارى و اجبارى ه كه افعال ارادى را ب شود: این از همین جا معلوم مي

دو را دو نوع مختلف كند، كه در ذات و  كنیم، در حقیقت تقسیم واقعى نیست، كه آنتقسیم مى

منزله دو كفه ترازو است، كه اگر در یكى از ه آثار با هم مختلف باشند، چون فعل ارادى ب

كند، فعل ارادى هم در ارادى شدنش بیش از ى نیندازند، بر دیگرى رجحان پیدا نمىآنها سنگ

طرف از انجام و یا ترك را سنگین كند و فاعل را از حیرت و  این كه رجحان علمى، یك

خواهد و این رجحان، در فعل اختیارى و اجبارى هر  سرگردانى در آورد، چیز دیگرى نمي

 دو هست. 

دهد و  ل اختیارى ترجیح یكى از دو طرف را خود فاعل ميكه هست در فع چیزي

دهد و این مقدار  دهد، ولى در فعل اجبارى، این ترجیح را آزادانه نمي مي هم آزادانه آن

شود كه این دو فعل دو نوع مختلف شوند و در نتیجه آثار مختلفى هم داشته  فرق باعث نمي

 باشند . 

رویش ه كشیده، اگر ببیند كه دیوار دارد بشخصى كه در سایه دیوارى دراز 

كند و اگر هم شخصى دیگر او را تهدید شود، فورا برخاسته، فرار مى ریزد و خراب ميمى

كند و در خیزد و فرار مىكنم، باز برمىكند كه اگر برنخیزى دیوار را بر سرت خراب مى

كه این دو  د، با ایندان صورت اول فرار خود را اختیارى و در صورت دوم اجبارى مي

 دو است، این فرار هیچ فرقى با هم ندارند، هر دو داراى ترجیحند، تنها فرقى كه میان آن

جبار است، ه دوم مستند ب خود او است و در صورته ست كه ترجیح در فرار اول مستند با

  است. یعنى اراده جبار در آن دخالت داشته

افى است كه بگوئیم فعل اختیارى بر وفق دو، ك حال اگر بگوئى همین فرق میان آن
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زند و بهمین جهت مستوجب مدح و یا مذمت و ثواب و یا عقاب و یا مصلحت فاعل سر مى

آثارى دیگر است، بخالف فعل اجبارى، كه فاعلش مستوجب مذمت و مدح و ثواب و عقاب، 

  .نیست

بحث ما دو هست و لكن  گوئیم: درست است و همین فرق میان آن در پاسخت مي

در این است كه اختالف این دو جور فعل، اختالف ذاتى نیست، بلكه از نظر ذات یكى هستند 

ست اعتبارى ، نه حقیقى و ا دو شمردى، آثاري كه شما از آثار آن و این موارد اختالفي

اى از گیرند و پارهاین معنا كه عقالء براى اجتماع بشرى كماالتى در نظر مىه واقعى ، ب

دانند، صاحب اعمال دسته اول را  اى دیگر را مخالف آن ميرا موافق آن و پارهاعمال 

دانند، پس  مستحق مدح و ثواب و صاحب اعمال دسته دوم را مستحق مذمت و عقاب مي

 كه ذات آن كه در این دو دسته از اعمال است، بر حسب اعتبار عقلى است، نه این تفاوتهائي

 دو گونه اعمال مختلف باشد. 

پس در نتیجه بحث از مسئله جبر و اختیار بحث فلسفى نیست، چون بحث فلسفى 

انحاء اعتبارات ه شود و اما امورى كه ب تنها شامل موجودات خارجى و آثار عینى مي

شود، مشمول بحث فلسفى و برهان عقلى نیست، هر چند كه آن امور  عقالئى منتهى مي

و منشا آثارى باشد، پس ناگزیر باید بحث از در ظرف خودش، یعنى در ظرف اعتبار معتبر 

 جبر و اختیار را از غیر راه فلسفه بررسى كنیم . 

 

علت است و ه كه هر ممكنى حادث و محتاج ب گوئیم: هیچ شكى نیست در این لذا مي

كه هر چیز مادام كه واجب نشده،  این حكم با برهان ثابت شده و نیز شكى نیست در این

ن قبل از وجوب، هر چیزى دو طرف وجود و عدمش مانند دو كفه شود، چو موجود نمي

به وجود و  ترازو مساویند و تا علتى طرف وجودش را تعیین نكند و ترجیح ندهد، نسبتش

شود و در چنین حالى فرض وجود یافتنش برابر است با  عدم یكسان است، و موجود نمي

تاج بعلت نباشد و این خلف فرض ممكن الوجود مح كه فرض وجود یافتن بدون علت، و این

  .و محال است

وجوب و ه پس اگر وجود چیزى را فرض كنیم، باید قبول كنیم كه متصف ب

ضرورت است و این اتصافش باقى است مادام كه وجودش باقى است و نیز این اتصاف را 

  .از ناحیه علت خود گرفته است

مانند سلسله زنجیرى خواهد پس اگر عالم وجود را یكجا در نظر بگیریم، در مثل 

ها واجب الوجودند و در و همه آن حلقه هائى مترتب بر یكدیگر تشكیل یافتهبود، كه از حلقه

  !شود آن سلسله هیچ جائى براى موجودى ممكن الوجود یافت نمي

ه گوئیم: این نسبت وجوبى از نسبت معلول ب حال كه این معنا روشن گردید، مي

كه آن علت بسیط باشد و یا از چند چیز تركیب یافته  گرفته، چه این علت تامه خود سرچشمه

  .باشد، مانند علل چهارگانه مادى و صورى و فاعلى و غائى و نیز شرائط و معدات

كه  و اما اگر معلول نامبرده را با بعضى از اجزاء علت و یا با هر چیز دیگري
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نسبت امكان خواهد بود، چون این صورت باز نسبت آن معلول  فرض شود، بسنجیم، در این

 معنا بدیهى است كه اگر در این فرض هم نسبت ضرورت و وجوب باشد، معنایش این مي

كه ما آنرا علت تامه  شود كه پس وجود علت تامه زیادى است و مورد حاجت نیست، با این

 فرض كردیم و این خلف فرض است و محال . 

 :ام و دو نسبت هستعالم طبیعى ما، دو نظبطور کلی در پس 

 .یكى نظام امكان ، یكى نظام وجوب و ضرورت

. هاى تامه و معلولهاى آنها استنظام وجوب و ضرورت گسترده بر سراپاى علت 

هیچ وجه ه امرى امكانى ب ،در تك تك اجزاء این نظام یا و تك تك موجودات این نظام در

  .شود، نه در ذاتى و نه در فعلى از افعال آن یافت نمي

دوم نظام امكان است، كه گسترده بر ماده و صورتهائى است كه در قوه ماده و 

 .كه ممكن است ماده آنرا بپذیرد استعداد آن نهفته شده و نیز آثاري

گوئیم: فعل اختیارى آدمى هم كه یكى از موجودات  حال كه این معنا روشن شد، مي

خود انسان و علم و   كه عبارت است از بسنجیم، اشعلت تامهه این عالم است، اگر نسبت ب

نبودن ، وجود تمامى شرائط زمانى و مكانى ،پذیرداى كه آن فعل را مىوجود ماده ،اراده او

باالخره فراهم بودن تمامى آنچه را كه این فعل در هست شدنش محتاج  ،یك از موانع هیچ

گر نبودنش تصور ندارد ست، البته چنین فعلى ضرورى و واجب خواهد بود، یعنى دیا بدان

و اما اگر تنها با بود انسان سنجیده شود، البته معلوم است كه جز امكان نسبتى نخواهد داشت 

 ست . ا كه انسان، جزئى از اجزاء علت تامه آن و جز ممكن الوجود نخواهد بود، براى این

در  علت است وه كه هستى هر چیزى محتاج ب گوئیم: این بعد از آنچه گفته شد مي

وجود امكانى است،  ،(كه مناط جعل است )جاى خود مسلم شده، جهتش این است كه وجود

حسب حقیقت صرف رابط است و از خود استقاللى ندارد و لذا مادام كه این رابط و ه یعنى ب

وجودى مستقل بالذات منتهى نشود، سلسله فقر و فاقه نیز منقطع ه اش بغیر مستقل سلسله

 اى دیگر، تا علت آن باشد . حلقهه اش بن هر حلقهگردد و همچنانمى

ه كه یك معلول مستند ب شود، كه اوال صرف این گیرى مياز اینجا این معنا نتیجه

شود كه از علتى واجب الوجود بى نیاز شود، چون گفتیم تمامى  علت خود باشد، باعث نمي

و گر نه این سلسله و این  علتى واجبه موجودات یعنى علت و معلولهاى مسلسل، محتاجند ب

  .پذیردرشته پایان نمى

ثانیا این احتیاج از آنجا كه از حیث وجود است، الجرم احتیاج در وجود با حفظ 

تمامى خصوصیات وجودى و ارتباطش با علل و شرائط زمانى و مكانى و غیره، خواهد 

  .بود

 :پس با این بیان دو مطلب روشن گردید

ه خود انسان مانند سایر ذوات طبیعى، وجودش مستند ب كه همانطور كه این اول

ه اراده الهى است، همچنین افعالش نیز مانند افعال سایر موجودات طبیعى، مستند الوجود ب

خداى ه وجود افعال بشر مرتبط و مستند ب : اند كهكه معتزله گفته اراده الهى است، پس این



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 87

 سبحان نیست، از اساس باطل و ساقط است . 

ن استناد از آنجا كه استنادى وجودى است، الجرم تمامى خصوصیات وجودى كه ای

ه در معلول هست، در این استناد دخیلند، پس هر معلول با حد وجودى كه دارد، مستند ب

طور كه یك فرد از انسان با تمامى حدود وجودیش، از  علت خویش است، در نتیجه همان

ه كمى و كیفى و سایر عوامل مادیش، مستند ب ،ازهشكل و اند ،زمان و مكان ،و مادر پدر

همان علت ه علت اولى است، همچنین فعل انسان هم با تمامى خصوصیات وجودیش مستند ب

  .اولى است

علت اولى و اراده ازلى و واجب او، منسوب شود، ه بنا بر این فعل آدمى اگر مثال ب

ردد و بگوئیم: كه اراده او هیچ اثرى شود كه اراده خود انسان در تاثیرش باطل گ باعث نمي

كه فعل  اینه كه اراده واجبه علت اولى، تعلق گرفته است ب در فعلش ندارد، براى این

نامبرده از انسان نامبرده با اراده و اختیارش صادر شود، و با این حال اگر این فعل در حال 

راده ازلى خداى تعالى از آید كه اصدورش بدون اراده و اختیار فاعل صادر شود، الزم مى

 !مرادش تخلف بپذیرد و این محال است

افعال ارادى ه اند: تعلق اراده الهى بپس این نظریه جبرى مذهبان از اشاعره كه گفته

شود كه اراده خود انسان از تاثیر بیفتد، كامال فاسد و بى پایه است، حق  انسان باعث مي

این است كه افعال انسانى نسبتى با خود آدمى مطلب و آن مطلبى كه سزاوار تصدیق است، 

شود كه نسبت اولیش باطل  تعالى، نسبت دومى آن، باعث نمي دیگر با خدايی دارد و نسبت

  .هم نیستند، بلكه در طول همند و دروغ شود، چون این دو نسبت در عرض

ند طور كه مست كه افعال همان ستا مطلب دوم كه از بیان گذشته روشن گردید، این

و اگر فراموش نكرده باشید، گفتیم: این نسبت ضرورى و وجوبى  )علت تامه خود هستنده ب

همچنین مستند به بعضى از اجزاء  ،(علت تامه خوده است، مانند نسبت سایر موجودات ب

و اگر  )علت تامه خود نیز هستند، مانند انسان كه یكى از اجزاء علت تامه فعل خویش است

اش، نسبت امكان است، نه ید گفتیم: نسبت هر چیز به جزئى از علت تامهفراموش نكرده باش

اش ضرورى مالحظه علت تامهه كه فعلى از افعال ب پس صرف این (ضرورت و وجوب،

الوجود و واجب باشد، مستلزم آن نیست، كه از لحاظى دیگر ممكن الوجود نباشد، زیرا هر 

 ات ندارند، كه بیانش گذشت . دو نسبت را دارد و این دو نسبت با هم مناف

كه مادیین از فالسفه عصر حاضر، مسئله جبر را به سراپاى نظام طبیعى  پس این

اند، زیرا اند، راه باطلى رفتهراه داده و انسان را مانند سایر موجودات طبیعى مجبور دانسته

جب الوجود اش لحاظ شود، البته واكه حوادث هر چه باشد، اگر با علت تامه ستا حق این

است و فرض عدم در آن راه ندارد، ولى اگر همان حوادث، با بعضى از اجزاء علتش، مثال 

اش، به تنهائى، سنجیده شود البته ممكن الوجود خواهد بود، و همین دو لحاظ نیز در با ماده

دهد اساس  اعمال انسانها مالك هستند و انسان بخاطر لحاظ دوم، هر عملى را انجام مي

امید و تربیت و تعلیم و امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و ضروریات بود،  عملش

امید چیزى عملى انجام دهد و یا كودكى را تعلیم و تربیت داده، درختى ه دیگر معنا نداشت ب
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 !را پرورش دهد و این خود از واضحات است

  163ص :    1المیزان ج : 

 

 گفتار فلسفی در: 

 انسان به خدااستناد مصنوعات 
 

راستى اینهائى كه صنایع بشرى را مصنوع و مخلوق انسان میدانند و مي گویند : 

اى میان آنها و اله عالم عز اسمه نیست ، بخاطر اینكه تنها اراده و اختیار كه هیچ رابطه

  . انسان در آن دخالت دارد تا چه اندازه غافل هستند

 اند ، دلیلپنداشته -منكر خداى صانع هستند  یعنى مادیین كه بكلى -یك عده از آنان 

معتقدان به دین در اثبات صانع این بوده كه در طبیعت به حوادثى و به موجوداتى 

اند كه علل مادى آنرا نشناختند و چون نمي توانستند قانون عمومى علیت و برخورده

ند  و از سوى دیگر باید معلولیت را در عالم و حوادث آن انكار كنند و یا حداقل استثناء بزن

هائى مستند كنند ، كه گفتیم علتش را نیافتند ، ال جرم براى اینكه باألخره آن حوادث را بعلت

آن حوادث را به علتى نسبت داده باشند ، گفتند : علت آنها در ماوراى عالم طبیعت است و 

 نامش خدا است . 

اند تا به هر حادثه بر انداز كردهپس در حقیقت دینداران خداى فرضى را پس

خوردند و علتش را نیافتند ، آن حادثه را به خدا نسبت دهند ، از قبیل حوادث جوى و 

بسیارى از حوادث زمینى كه علتش برایشان مجهول بوده و همچنین حوادث و خواص 

 روحى انسانها كه هنوز علوم به علل آن پى نبرده است . 

بشر ، پیشرفت شگرفى كه كرده ، همه آن مشكالت اند : ولى امروز علوم آنگاه گفته

را حل نموده و علل حوادث مادى را كشف نموده و دیگر احتیاج ندارد كه قائل به خدا باشد 

، چون یكى از دو ركن آن فرضیه ، در هم فرو ریخت  و آن عبارت بود از احتیاج به توجیه 

دیگرش باقى مانده  و آن  حوادثى كه عللش براى بشر نامعلوم بود  و فعال یك ركن

عبارتست از احتیاج به توجیه حوادث روحى به عللى از سنخ خودش و آن علل به عللى 

 دیگر ، تا باألخره منتهى شود ، به علتى مجرد از ماده كه آن هم بزودى فرو خواهد ریخت . 

:  براى اینكه علم شیمى آلى جدید ، با پیشرفت شگرفش این وعده حسن را به ما داده

هاى حیات را بسازد و با تركیب كه بزودى علل پیدایش روح را پیدا كند و بتواند جرثومه

آنها هر موجود زنده كه خواست درست كند و هر خاصیت روحى كه دلش خواست در آنها 

پدید آورد كه اگر علم این قدم دیگر را بردارد و به این موفقیت نائل آید ، دیگر اساس 

لى منهدم مي شود ، آنوقت است كه انسان مي تواند هر موجود زنده و فرضیه وجود خدا بك

داراى روح كه دلش خواست بسازد ، همانطور كه اآلن هر موجود مادى و طبیعى كه دلش 

اى بخواهد مي سازد و دیگر مانند سابق بخاطر جهلى كه به علل حوادث داشت ، هر حادثه

اطر جهلش اصال حاضر نبود باور كند كه را به آن علت فرضى نسبت ندهد ، آرى او بخ
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حوادث طبیعى علل طبیعى دارد و راضى نمي شد آن حوادث را به غیر خدا نسبت دهد ، 

 این بود دلیل منكرین خدا . 

در حالیكه این بیچارگان سر در برف فرو برده ، اگر كمى از مستى غفلت و غرور 

لین روزى كه معتقد شدند بوجود صانعى بهوش آیند ، خواهند دید كه معتقدین به خدا از او

معتقد شدند به صانعى  -هر چند كه هرگز براى این اعتقاد اولى نخواهیم یافت  -براى عالم 

و تاریخ بشریت اصال اعتقاد به  )براى همه عالم ، نه تنها آن حوادثى كه علتش را نیافتند

اى از اهل ملت و كیش را نشان چنین خدائى را از هیچ  معتقدى نشان نمي دهد  و هیچ طائفه

نداده ، كه به خدائى معتقد بوده باشند ، كه تنها خالق حوادثى باشد كه علل طبیعى آن مجهول 

بلكه سراپاى عالم را كه در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست ، هم معلوم  (بوده ، 

خودش از جنس این عالم و  اند كهالعلة و هم مجهول العلة همه را محتاج به علتى مي دانسته

ها خدائى را منكرند كه خود معتقدین به داخل در آن نیست ، پس معلوم مي شود این بیچاره

 اند . كنند نفهمیدهمبدأ هم منكر آنند ، اینان و آنچه را كه آنان اثبات مى

كه گفتیم بحثهاى تاریخى ، مبدأ ظهور آنان ، در تاریخ بشر را ،  -معتقدین به خدا 

اند كه اند و اگر چند خدا ، به هر حال خدائى را قائل بودهاگر یك خدا قائل بوده -معین نكرده 

هر چند كه قرآن كریم دین توحید را مقدم بر وثنیت  و چند خدائى مي  )صانع همه عالم است

التقدم فى حل  -شناس نیز این معنا را در كتابش مولر آلمانى ، شرقداند  و دكتر ماكس

و این طائفه حتى انسانهاى اولیه از ایشان هم ، مي .( بیان كرده است -ز سانسكریتیه رمو

  . دانستند كه علت طبیعى فالن حادثه مادى چیست

اند كه خالق همه عالم است ، معلوم مي پس اگر در عین حال به خدائى معتقد بوده

كند ن علیت عمومى اقتضاء مىاند كه بفهمند قانوها اینقدر شعور داشتهشود آن درس نخوانده

  . االسبابى باشدكه براى عالم علت العلل و مسبب

بدین جهت معتقد بوجود خداي تعالى شدند ، نه براى اینكه در مورد حوادث مجهول 

ها بگوئید : بعضى از موجودات و حوادث العلة خود را راحت كنند ، تا شما درس خوانده

  . ى نیاز از خداستعالم خدا میخواهد و بعضى دیگر ب

كردند سراپاى این عالم ، یعنى عالمى كه از یك سلسله علتها و معلولها آنها فكر مى

تشكیل شده بر روى هم آن ، نیز علتى میخواهد كه خودش داخل در سلسله علتهاى درونى 

اى علت بخواهد ولى سراپاى عالم علت این عالم نباشد  و چطور ممكن است هر حادثه

و از علتى كه مافوق علل باشد و عالم در تمامى تاثیر و تاثراتش متكى بدان باشد ، نخواهد 

بى نیاز باشد ؟ پس اثبات چنین علتى معنایش ابطال قانون علیت عمومى و جارى در میان 

خود اجزاء عالم نیست و نیز وجود علل مادى در موارد معلولهاى مادى مستلزم آن نیست 

اش بى نیاز باشد و اینكه مي گوئیم : مادى از علتى خارج از سلسله كه آن علتها و معلولهاى

علتى خارج از سلسله ، منظور از این نیست كه علتى در رأس این سلسله قرار داشته باشد ، 

بطوریكه خود سلسله از آن علت غایب باشد ، بلكه منظور علتى است كه از جنس سلسله 

  . احاطه داشته باشدعلل نباشد و از هر جهت به سلسله علل 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 90

اند ، یكى این گوئیهاى عجیبى كه این آقایان در كالمشان مرتكب شدهو از تناقض

همه به جبر مطلق  -كه یكى از آنها افعال خود انسانها است  -است كه مي گویند : حوادث 

اى دیگر نیست مگر آنكه معلول به اجبار عللى است گیرد و هیچ فعلى و حادثهصورت مى

اند : اگر انسان یك انسان اند ، آنوقت در عین حال گفتهخود آنها برایش تصور كردهكه 

دیگرى خلق كند ، آن انسان مخلوق ، تنها و تنها مخلوق آدمى است و به فرض اینكه سایر 

مخلوقات به اله و صانعى منتهى شوند ، آن یك انسان به صانع عالم منتهى نمي شود ، این 

 یك تناقض است . 

هر چند بسیار دقیق است و به همین جهت فهم ساده عامى نمي  -لبته این تناقض ا

و لیكن بطور اجمال در ذهن خود آقایان مادى هست ، هر چند كه با  -تواند آنرا تشریع كند 

زبان بدان اعتراف نكنند ، براى اینكه خودشان ندانسته تمامى عالم را یعنى علل و معلوالت 

  . كنند  و این خود یك تناقض استنع مىرا مستند به اله صا

تناقض دومشان اینكه با علم باینكه الهیون از حكماء بعد از اثبات عموم علیت و 

كنند ، مع اعتراف به آن ، وجود صانع را اثبات نموده و بر اثباتش براهین عقلى اقامه مى

اى كه علت طبیعى پارهاند ذلك در باره آنان مي گویند : بدین جهت معتقد بوجود خدا شده

شان اند  و حال آنكه اینطور نیست ، حكماء الهى زیر بناى بحثهاى الهىحوادث را نجسته

هاى مادى و ممكن ، سرانجام به علتى گویند : باید این علتاثبات عموم علیت است ، مى

لكه واجب الوجود منتهى شود و این روش بحث مربوط به امروز و دیروز الهیون نیست ، ب

ترین عهد فلسفه ، تا به امروز همین بوده و حتى كمترین از هزاران سال قبل  و از قدیمى

اش مستند و منتهى به علتى واجب اند ، در اینكه باید معلولها با علل طبیعىتردیدى هم نكرده

الوجود شود ، نه اینكه استنادشان به علت واجب ، ناشى از جهل به علت طبیعى  و در 

اند ، این نیز تناقض دومشان مي علولهاى مجهول العله باشد كه آقایان توهم كردهخصوص م

 باشد . 

تناقض سومشان این است كه عین همین داورى بیجا را ندانسته در باره روش قرآن 

كند ، در عین حال جریان قانون اند ، با اینكه قرآن كریم كه توحید صانع را اثبات مىكرده

ن اجزاء عالم قبول دارد  و هر حادثه را به علت خاص بخودش مستند علیت عمومى را بی

 كند  و خالصه آنچه را عقل سلیم در این باره مي گوید تصدیق دارد . مى

هاى چه قرآن كریم هم افعال طبیعى هر موجودى را بخود او نسبت مي دهد و فاعل

نسانها را بخود آنان نسبت مي طبیعى را فاعل مي داند ، و در آیات بسیارى افعال اختیارى ا

دهد كه احتیاجى به نقل آنها نیست ، و در عین حال همه آن فاعلها و افعالشان را بدون 

 فرماید:مي دهد ، و مى استثناء به خداى سبحان نسبت

 زمر(/62!« )هللا آفریدگار هر چیزى است  -ء هللا خالق كلشى »

 فرماید:و نیز مى

 غافر(/62!«)ء ال اله اال هوذلكم هللا ربكم خالق كلشى »

آفریدگار هر چیز است، معبودى جز او همین خدا پروردگار شما است كه » 
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 !«نیست

 و نیز فرموده:

 !«آگاه باشید، خلقت و امر همه از آن او است - اال له الخلق و االمر »

 اعراف(/54)

 و نیز فرموده:

 بقره(/255!«)ى االرضله ما فى السموات و ما ف »

 !«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن او است »

 

بر آن صادق باشد ، مخلوق خدا و  «ء شى -چیز  » پس هر موجودى كه كلمه

 منسوب به او است ، البته به نسبتى كه الیق ساحت قدس و كمالش باشد . 

 

 «هر چیز » عبارت اموجودات را باینها آیاتى بود كه تمام موجودات و آثار و افعال 

 .به خدا نسبت مي داد

آیات دیگرى هم هست كه در آن هر دو نسبت هست یعنى هم آثار و افعال موجودات 

 را به خود آنها نسبت مي دهد و هم به خدا ، مانند آیه:

كنید آفریده و خدا شما را و آنچه شما مى  -و هللا خلقكم و ما تعملون  »

 (صافات/96!«)است

فرمائید ، هم اعمال ما را اعمال ما دانسته و هم خود ما و اعمالمان كه مالحظه مى 

 را مخلوق خدا ، و آیه:

 !«و ما رمیت اذ رمیت و لكن هللا رمى »

 نفال(/17!«)انداختى، بلكه خدا انداختتو سنگریزه نینداختى وقتى مى »

دهد و هم وسلّم نسبت مىوآلهعلیههللاخدا صلى كه سنگریزه انداختن را هم به رسول

 این نسبت را از او نفى مي كند و به خدا نسبت مي دهد و آیاتى دیگر نظیر اینها . 

 و از همین باب است آیاتى كه بطور عموم میان دو اثبات جمع مي كند ، مانند آیه:

هر چیزى را بیافرید و آن را به نوعى تقدیر  -ء فقدره تقدیرا و خلق كل شى »

 و آیه:فرقان(  /2!« )كرد

 !« و كل صغیر و كبیر مستطر... ء خلقناه بقدر انا كل شى »

و هر خرد و كالنى نوشته شده  ...ما هر چیزى را به اندازه گیرى خلق كردیم » 

 و نیز آیه: قمر( /53تا49!« )است

 !«اى قرار دادتعالى براى هر چیزى اندازه دايخ –ء قدرا قد جعل هللا لكل شى »

 طالق( و نیز آیه:/3)

 !«ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلومو ان من شى »

كنیم را نازل نمى هایش هست و ما آنو هیچ چیز نیست مگر آنكه نزد ما خزینه »

 حجر(/21!«)اى معلوممگر به اندازه
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ز عبارتست از اینكه آن را محدود به حدود علل مادى و معلوم است كه تقدیر هر چی

 و شرائط زمانى و مكانیش كنند . 

و سخن كوتاه اینكه اساس اثبات وجود اله یگانه در قرآن كریم ، اثبات علیت و 

بطورى كه اگر قرآن كریم این جریان را قبول نمي  )میان تمامى اجزاء عالم معلولیت در

و سپس استناد همه بخداى فاطر و  ،(توانست بر مدعاى خود اقامه دلیل كندداشت ، نمى

اند: صانع همه عالم است و این معنا جاى هیچ شك و تردیدى نیست ، پس اینكه آقایان گفته

سبت مي دهند و بعضى دیگر را معتقدین به خدا بعضى از موجودات و حوادث را به خدا ن

  . به علل مادى آن ، آن عللى كه برایشان شناخته شده صحیح نیست

ها خیلى تقصیر نداشته باشند ، چون مدارك بله ممكن است این آقایان در این اشتباه

هاى اند كتابصحیحى از معارف اسالمى در دسترسشان نبوده ، تنها مدركى را كه دیده

ى بوده كه باصطالح علماى مسیحیت نوشته بودند ، در آن متعرض این افلسفى عامیانه

ها را در اختیار مردم مسئله و مسائلى نظیر آن شده و كلیساهاى قرون وسطى ، آن كتاب

 . قرار مي داد

هائى كه كردند ، نوشتهها اعتماد مىو یا متكلمین بى مایه سایر ادیان به آن نوشته

حریف شده و استداللهائى واهى و بى سر و ته بود . در نتیجه مشتمل بر یك مشت مسائل ت

با این كه حق بود و عقولشان بطور اجمال حكم  ) این متكلمین وقتى خواستند دعواى خود را

بیان كرده و اجمال آن را بشكافند ناتوانیشان در فكر و تعقل، ایشان را وادار  ،(نمودبدان مى

دعوى خود را عمومیت دهند و دلیل خود را وسیعتر از  كرد تا از غیر راهش وارد شوند و

  . دعوى خود بگیرند

ها این شد كه بگویند هر معلول مجهول العله بدون واسطه مستند به نتیجه این ناتوانى

خداست و در مقابل افعال اختیارى محتاج به علت نیست و یا خصوص انسان در صدور 

 .در فعلش مستقل است فعل اختیارى محتاج به خدا نیست ، خودش

یعنى بعضى محدثین و متكلمین از كسانى كه تنها بظاهر مطالب  )اى دیگرو طائفه

نتوانستند براى استناد كارهاى اختیارى انسان به  ،(نگرند ، و جمعى هم غیر از ایشانمى

 خداى سبحان معناى صحیحى پیدا و تعقل كنند ، معنائى كه الیق ساحت و مقام ربوبى باشد ،

 در نتیجه افعال اختیارى انسان را بخود انسان نسبت داده و استناد آنرا به خدا منكر شدند . 

كند ، چون مخصوصا آن مصنوعات آدمى را كه صرفا براى معصیت درست مى

اند اند و استدالل كردهشراب و آالت لهو و قمار و امثال آن را بكلى بى ارتباط با خدا دانسته

انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل  »ى در آیه:خداى تعال باینكه

شراب و قمار و انصاب و ازالم، پلیدى است كه شیطان آنها را درست   -الشیطان فاجتنبوه 

اینگونه مصنوعات را عمل شیطان خوانده  مائده(/90!«)كرده، پس باید از آن اجتناب كنید

  . ود به خدا نسبت دادو معلوم است كه عمل شیطان را نمي ش

و اگر خواننده بیان قبلى ما را بخاطر داشته باشد در آن بیان نكاتى هست كه بطالن 

كند ، در آنجا گفتیم : افعال اختیارى این توهم را هم از نظر عقل و هم نقل ، روشن مى
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ین نتایج همچن -همانطور كه نسبتى با خداى سبحان دارد ، البته نسبتى كه الیق به خدا باشد 

آن كه انسان آن مصنوع را بخاطر آن نتایج و رفع حوائج زندگى درستش كرده ، به خداى 

  . سبحان منسوب است

كه در آیه قبلى آمده بود ، به معناى بتها و  «انصاب » عالوه بر اینكه كلمه

و و هللا خلقكم  »شده و خداي تعالى در آیه:هائى است كه به منظور عبادت نصب مىمجسمه

  . آنها را مخلوق خود دانسته استصافات(/96) !«ما تعملون

ها ، جهات مختلفى هاى دست بشر ، یعنى بتشود كه تراشیدهاز همین جا روشن مى

از نسبت دارد كه از بعضى جهاتش منسوب به خداى سبحان است  و آن عبارتست از 

عصیت و نافرمانى طبیعت وجود آنها ، با قطع نظر از وصف خدائى و پرستش ، كه م

ها چیزى بجز سنگ و یا فلز نیست ، چیزى كه هست این سنگ و خداست ، چون حقیقت بت

اند و در آنها هیچ خصوصیتى نیست كه بخاطر فلزها را باشكال مختلفى تراشیده و در آورده

  . آن بت را به پدید آرنده همه موجودات نسبت ندهیم

شود ، این ، یك جهت دیگرى و اما اینكه معبودى است كه بجاى خدا پرستیده مى

است كه باین جهت باید از خداي تعالى نفى شود ، یعنى باید گفت : معبود بودن بت ، مستند 

بخدا نیست بلكه مستند به عمل غیر خدا چون شیطان جنى یا انسى است  و همینطور غیر 

ت مختلفى دارد ، به یك جهت مستند به خداست و به جهتى بت از موجودات دیگر كه جها

 دیگر مستند به غیر خدا است . 

هاى دست بشر نیز مانند امور ساختهپس از همه مطالب گذشته معلوم شد كه 

و هیچ فرقى میانه آن و امور طبیعى نیست ، بله مسئله  طبیعى همه مستند به خداست

دقت  !)آن مقدار حظى است كه از وجود داردانتساب به خلقت هر چیز ، دائر مدار 

 !(بفرمائید

  603ص :    1المیزان ج : 
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 فصل چهاردهم

 

 خرافه پرستی
 

 

 مقدمه تفسیری در:

 گفتن سخن بدون علم و خرافه پرستی

 

َّبِعُوا ُخطَوِت »  ً َو ال تَت ا فى األَْرِض َحلاَلً طی ِبا الشْیطِن  إِنَّهُ لَُكْم یَأَیَُّها النَّاس كلُوا ِممَّ

بِینٌ   !«َعُدوٌّ مُّ

ِ َما ال تَْعلَُمونَ »    !« إِنََّما یَأُْمُرُكم بِالسوِء َو اْلفَْحشاِء َو أَن تَقُولُوا َعلى َّللاَّ

از آنچه در زمین است بخورید در حالى كه حالل و طیب باشد و  ! اى مردم ،هان» 

  !«ا را دشمنى است آشكارهاى شیطان را پیروى مكنید كه او شمگام

 او تنها شما را به بدى و فحشاء و گفتن سخنان بى دلیل و نسبت دادن آن به خدا » 

 !«دارد وا مي

  بقره(/169و168)                                                                     

 

كند ، در مقابل آن دو ، قول بدون علم سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا مى

فهمیم كه دعوت شیطان منحصر است در دعوت است كه مربوط به زبان است و از این مى

 به عملى كه یا سوء است و یا فحشاء و در دعوت بگفتن سخن بدون علم و دلیل . 

كند ، حكمى است كه مورد و بیانش مىرساند  حكمى كه در این آیه بگوش مى

ابتالى عموم مردم است ، اما مشركین براى اینكه نزد آنان امورى حرام بود ، كه خودشان 

 .بر خود حرام كرده بودند و آنگاه به خدا افتراء بستند

البته این در میان مشركین عرب بود و گر نه در مشركین غیر عرب هم امورى از 

  . دش این قبیل یافت مي

و اما مؤمنین آنها هم با اینكه باسالم در آمده بودند ، ولى هنوز خرافاتى چند از باب 

هاى منسوخه در بینشان باقى مانده بود و این خود امرى توارث اخالقى و آداب قومى و سنت

است طبیعى كه وقتى اینگونه آداب و رسوم ، یكباره نسخ شود ، مثل اینكه ادیان و یا قوانین 

اره آنها را مورد حمله قرار دهد ، نخست باصول آن آداب و سنن پرداخته و از بیخ ریشه یكب

و اجتماع آن دین و قوانین را  -كند ، آنگاه اگر دوام یافت و به قوت خود باقى ماند كن مى

بخاطر حسن تربیتش به خوبى پذیرفت خرده خرده شاخ و برگهاى خرافات قدیمى را نیز از 

برد  به اصطالح ته تغارهاى آنرا بكلى ابطال نمود ، یادش را از دلها بیرون مىبرد و بین مى
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و گر نه بقایائى از سنتهاى قدیمى با قوانین جدید مخلوط گشته ، یك چیز معجونى از آب در 

 آید ، كه نه آن خرافات قدیمى است و نه این دین و قوانین جدید است . مى

این بقایاى خرافات قدیم بودند ، لذا خطاب در آیه به همین جهت مؤمنین نیز گرفتار 

، متوجه عموم مردم شد كه آنچه در زمین هست برایشان حالل است و میتوانند بخورند و 

 پاى بند احكام خرافى قدیم نباشند . 

اى عمومى و بدون قید و شرط را آماده مي كند ، چیزى كه هست اباحهدر اول آیه 

فهماند كه در این میان چیزهاى دیگرى هم  مي ...!«ت الشیطانو ال تتبعوا خطوا »جمله:

است  و این امور ،  هست كه نامش خطوات شیطان است و مربوط به همین اكل حالل طیب

یا مربوط به نخوردن بخاطر پیروى شیطان است و یا خوردن بخاطر پیروى شیطان است و 

اى دست داده باشد كه ى اینكه ضابطهچون تا اینجا معلوم نكرد كه آن امور چیست ؟ لذا برا

چه چیزهائى پیروى شیطان است ؟ كلمه سوء و فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان 

كرد و فهماند كه هر چیزى كه بد است ، یا فحشاء است یا بدون علم حكم كردن است ، 

  . پیروى از آن ، پیروى شیطان است

دا دستور به اجتناب از آن نداده ، و وقتى نخوردن و تصرف نكردن در چیزى كه خ

جائز نباشد ، خوردن و تصرف بدون دستور او نیز جائز نیست ، پس هیچ اكلى حالل و 

كه همین آیه مورد  )طیب نیست ، مگر آنكه خدایتعالى اجازه داده و تشریعش كرده باشد

 . ده باشدخوردن آن منع و ردعى نكر و از ،(بحث و نظائر آن تشریع حلیت همه چیزها است

از همه نعمتهاى خدا كه در زمین براى شما آفریده بخورید ، زیرا خدا آنها را براى 

شما حالل و طیب كرد و از خوردن هیچ حالل طیبى خوددارى مكنید ، كه خوددارى از آن 

و شما حق ندارید  (یعنى وهم تشریع )هم سوء است ، هم فحشاء ، و هم بدون علم سخن گفتن

یعنى چیزى را كه جزء دین نیست ، جزء دین كنید ، كه اگر چنین كنید  تشریع كنید ،

 اید . خطوات شیطان را پیروى كرده

 كند :پس آیه شریفه چند نكته را افاده مى  

كند به حلیت عموم تصرفات ، مگر هر تصرفى كه در كالمى اینكه حكم مى ولا 

را دارد كه از میان چیزهائى كه دیگر از آن نهى شده باشد ، چون خداى سبحان این حق 

 .اجازه تصرف داده ، یكى یا چند چیز را ممنوع اعالم بدارد

اینكه خوددارى و امتناع از خوردن و یا تصرف كردن در چیزى كه دلیلى  دوم

  . علمى بر منع از آن نرسیده ، خود تشریع و حرام است

اینكه مراد از پیروى خطوات شیطان این است كه بنده خدا بچیزى تعبد كند و  سوم

اى در خصوص آن نداده آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد كه خداى تعالى هیچ اجازه

باشد ، چون خداى تعالى هیچ مشى و روشى را منع نكرده ، مگر آن روشى را كه آدمى در 

شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن  رفتن بر طبق آن پاى خود بجاى پاى

 شود .  شیطان كند ، در اینصورت است كه روش او پیروى گامهاى شیطان مي

  630ص :    1المیزان ج : 
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 در: بحث اخالقى و اجتماعى

 و خرافه پرستی گفتار بدون علم 
 

كند ، یا تنها افكارى نظرى است كه آراء و عقایدى كه انسان براى خود انتخاب مى

مستقیما و بدون واسطه ، هیچ ربطى به عمل ندارد ، مانند ریاضیات و طبیعیات و علوم 

ماوراء الطبیعه و یا افكارى است عملى كه سر و كارش مستقیما با عمل است ، مانند مسائل 

عمال و اینكه چه عملى را باید كرد ؟ و چه عملى را نباید كرد ؟ در مربوط به خوبى و بدى ا

قسم اول راه تشخیص افكار صحیح از افكار و عقاید ناصحیح ، تنها پیروى علم و یقینى 

 است كه از راه برهان و یا حس دست مي دهد . 

و در قسم دوم راه منحصر در تجربه است ، یعنى آن عملى را صحیح بدانیم كه 

كند و یا حد اقل در تامین آن نافع است و آن عملى را باطل سعادت انسان را تامین مى یمببین

بدانیم ، كه ببینیم یا به شقاوت آدمى منجر میشود و یا در سعادتش مضر است و اما در قسم 

دانیم خیر است اول ، اعتقاد به آنچه علم به حقانیتش نداریم  و در قسم دوم اعتقاد به آنچه نمى

  . ا شر ، چنین اعتقاداتى جزء خرافات استی

شود ، فطرتى كه از باقتضاى فطرتش منتهى مى و آدمى از این نظر كه آراءش همه

كند و نیز به اقتضاى طبیعتش منتهى مي شود كه او را وادار به علل هر چیز جستجو مى

حاضر نیست استكمال نموده ، به سوى آنچه كه كمال حقیقى اوست سوقش مي دهد ، هرگز 

اى ، كوركورانه و جاهالنه خاضع خود را تسلیم آراء خرافى كند و در برابر هر خرافه

  .شود

اش خوف و رجاء اال اینكه عواطف درونى و احساسات باطنى او كه بیشتر و عمده

اى خرافات را بپذیرد ، این عواطف كند باینكه تاثیر پارهاست همواره خیال او را تحریك مى

به خرافات را به گردنش مي گذارد ، چون قوه خیال در ذهن او صورتهائى  اعتقاد

انگیز و یا امیدوار كننده ترسیم مي كند و حس خوف و رجاء هم آن صورتها را حفظ هول

 مي كند و نمي گذارد از خزانه نفس غائب شود . 

مونسى  و در آنجا -همچنانكه وقتى آدمى در بیابانى وسیع و بى كرانه قرار بگیرد 

در چنین وضعى هیچ   -نداشته باشد و شب ظلمانى فرا رسد كه دیگر چشم جائى را نبیند 

مایه دلگرمى كه او را ایمنى ببخشد و مخاطر را از غیر مخاطر برایش جدا سازد وجود 

  . ندارد ، نه نورى و نه چراغى و نه هیچ ایمنى بخش دیگرى هست

هائى در ذهنش تصویر كند ، او صورتشود كه خیال در چنین وضعى چه بسا مى

از قبیل حركات و رفت و آمدها و صعود به آسمان و نزول به زمین و یا اشكال و تمثالهائى 

كند ، تا در ذهنش نقش كند و ال یزال این تصاویر را در نظرش تكرار مىبرایش تصویر مى

هاى خیالى آن صحنه ببندد بطورى كه اگر در وقتى دیگر و جائى دیگر ، دچار وحشت شد ،
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ها را براى دیگران نقل مي كند و در دیگران نیز آید و اى بسا آن صحنهدو باره بیادش مى

همان ترس و دلهره را ایجاد مي كند و دیگران نیز به دیگران مي گویند تا آنكه منتشر مي 

 شود ، در حالیكه اصل آن خرافات بود و جز به یك خیال واهى منتهى نمي شد . 

شود كه خیال ، حس دفاع آدمى را تحریك مي كند ، كه براى دفع شر چه بسا مى و

اى بیندیشد و حتى دیگران را هم وادار مي كند كه براى ایمنى از این موجود موهوم چاره

اندیشى كنند  و همین باعث مي شود كه رفته رفته قضیه شرى كه او گرفتار شده چاره

 بصورت یك خرافه رائج گردد . 

ترین اعصار ، ال یزال گرفتار این گونه آراء خرافى بوده و تا و بشر از قدیمى

ها پرستى از خصائص شرقىاند ، خرافههست و آنطور كه بعضى گمان كرده امروز نیز

ها ها هم هست ، اگر نگوئیم غربىها هست ، در غربىنیست ، بلكه همانقدر كه در شرقى

  . ها هستندز شرقىتر بر اعتقاد به خرافات احریص

و از سوى دیگر همواره خواص بشر یعنى علماء و روشنفكران در پى نابود سازى 

كنند ، بلكه اعتقاد به آنها را از دلهاى مردم اندیشى كرده و مىرسوم این خرافات ، چاره

ت زایل سازند ، چه لطائف الحیل بكار بردند ، باشد كه عوام بدان وسیله متنبه شده ، از غفل

ها همچنان گرفتار خرافات بیدار گردند ، ولى معالجات این طبیبان مؤثر واقع نشد و انسان

هستند علتش هم این است كه انسان هیچوقت از تقلید در آراء نظرى و حقایق اعتقادى خالى 

نیست ، این از یكسو و از سوى دیگر از احساسات و عواطف نفسانى هم خالى نیست و 

بینیم معالجات اطباء روحى بشر تا به امروز اثر نكرده همین است كه مىبهترین دلیلش هم 

 است . 

پرستان متمدنین دنیا و دانشمندان طبیعى امروزند ، كه تر از همه خرافهو عجیب

گویند علم امروز اساسش بر حس و تجربه است و غیر آنرا هر چه باشد رد مي كند ، مى

ل اجتماع است ، در كمالى كه برایش فراهم باشد و چون تمدن و حضارت اساسش بر استكما

 .اندگذارى كردهبه هر قدر كه فراهم باشد و تربیت و فرهنگ خود را هم بر همین اساس پایه

هاى عجیب است ، براى پرستىدر حالیكه همین اساسشان خودش یكى از خرافه

را براى آن اثبات كند و آثار هر موضوعى اینكه علوم طبیعى از خواص طبیعت بحث مى

مي نماید ، و به عبارتى دیگر این علوم مادى عرصه جوالنگاهش تنها ماده است كه باید 

آثار و خواص ناپیداى ماده را پیدا كند و اما غیر آثار آنرا نمي تواند متعرض شود و در آن 

 چیزى را اثبات و یا نفى كند ، پس اعتقاد به نبود چیزى كه دست حس و تجربه به آن

 ترین مصادیق خرافه است . رسد ، اعتقادى بدون دلیل و از روشننمى

پرستى دیگر است ، و همچنین بناى تمدن بر استكمال اجتماع ، كه آن نیز یك خرافه

براى اینكه این استكمال و رسیدن به سعادت اجتماعى چه بسا مستلزم آن است كه بعضى از 

افراد از سعادت زندگى فردى محروم شوند تا با محرومیت خود از حریم اجتماع دفاع كنند ، 

و یا قانون و یا مرام اجتماع محفوظ بماند  و محرومیت شخص از كشته شوند ، تا وطن 

سعادت شخصى خود ، براى حفظ حریم اجتماع ، امرى است كه انسان عاقل هرگز اقدام به 
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و با در نظر گرفتن اینكه خود  -كند ، مگر وقتى كه آنرا براى خود كمال بداند  آن نمى

ت و اگر كمال باشد ناچار براى جامعه چون عدم و محرومیت اس -محرومیت كمال نیست 

كمال است نه براى خود شخص ، در حالیكه انسان و افراد انسانها ، اجتماع را براى خود 

پس اگر محرومیت كمال باشد ، باید اجتماع بخاطر  )مي خواهند نه خود را براى اجتماع

  !(فرد محروم شود ، نه فرد براى اجتماع ، و آن هم تصور ندارد

همین جهت اجتماعات متمدن امروز ، كه گفتیم اساس كارشان مادیت است ،  و به

براى رفع این اشكال كه در دل هر فردى خلجان مي كند ، در مقام چاره جوئى به افراد 

كند ، بعد از اجتماع تلقین مي كنند ، كه انسان با فداكارى و سربازى نام نیك كسب مى

دائما در صفحه  ( ،باشد به عنوان مثال سرباز گمنامو اگر نامش مشخص ن ) مردنش نام او

تاریخ باقى مي ماند ، و این خود یك خرافه واضح است ، چون بعد از مردن سرباز ، دیگر 

حیاتى برایش  ،(براى فریب دادن او ) چه حیاتى و چه نامى ؟ و آیا جز این است كه ما

باز نظیر این خرافه اعتقاد به این كنیم ، كه ماوراى اسم ، هیچ حقیقتى ندارد ؟ تصور مى

اى لذائذ را از او منع كرد ، بر است كه آدمى باید تلخى قانون را تحمل كند و اگر قانون پاره

این محرومیت صبر كند ، براى چه ؟ براى اینكه اجتماع محفوظ بماند و او بتواند با بقیه 

اى كمال اوست ، و این خود خرافه لذائذ استكمال نماید و خالصه اعتقاد باینكه كمال اجتماع

  دیگر است چون كمال اجتماع وقتى كمال فرد هم هست كه این دو كمال با هم منطبق باشند

به این معنا كه مثال سیر شدن من كمال اجتماع باشد ، و كمال اجتماع سیر شدن شكم من  )

تى و در آخر از باشد نه آن صورتیكه كمال اجتماع با محرومیت من از غذا و آب و سالم

  !(هستى تامین شود

تواند كمال خود را و آمال و آرزوهاى خود را هر چند از فرد و یا اجتماعى كه مى

راه جور و ستم شده بدست آورد ، اگر فرد است با ظلم به اجتماع خودش و اگر اجتماع است 

تواند براى این هاى دیگر به هدف خود نائل شود ، و نیز مىبا استعمار و استثمار جامعه

منظور ، خود و یا جامعه خود را آنچنان نیرومند كند كه كسى در برابر مطامع نامشروعش 

تاب مقاومت نیاورد چنین فرد و چنین اجتماعى چه داعى دارد معتقد شود به اینكه كمال 

جوامع بشرى كمال اوست ؟ و نام نیك باعث افتخار او ؟ و بخاطر همین  اجتماع و یا كمال

تقاد خرافى و موهوم اگر فرد است به اجتماع زور نگوید و اگر اجتماع است به جوامع اع

بشرى ستم نكند ؟ هیچ داعى صحیحى بر چنین اعتقادى نیست ، شاهدش هم این است كه تا 

 آنجا كه تاریخ نشان داده ، همیشه قانون:

 !(شكارست آنرا كه او راست زور  -دو شیر گرسنه یكى ران گور )

ها و جوامع بشرى حكم فرما بوده ، همیشه امتهاى قوى منافع حیاتى خود را امتدر 

اند ، هیچ جاى پائى در آنان نماند مگر آنكه هاى ضعیف بیرون كشیدهاز حلقوم امت

لگدكوبش كردند ، و هیچ مال و منالى نماند مگر آنكه چپاولش كردند و هیچ ذى حیاتى نماند 

ت كشیدند  و آیا این روش را جز انتحار براى نجات از درد ، ، مگر آن كه به زنجیر اسار

این وضع افراد و جوامع مادى مسلك است كه دیدید اساس  ) نامى دیگر مي توان نهاد؟
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اند خرافه روى خرافه پرستى است و بنائى هم كه روى این اساس چیدهتمدنشان بر خرافه

 . مترجم !(است

باره پیموده این است كه دستور داده آنچه را كه و اما راهى كه قرآن كریم در این 

نازل كرده پیروى نمایند  و از اینكه بدون  ( یعنى مبدأ هستى عالم و هستى انسانها )خدا 

اجتناب ورزند ، این در مرحله اعتقاد و نظر  و اما در مرحله  مدرك و علم سخنى بگویند

آوردن پاداشى بكنند كه نزد خدا كنند به منظور بدست عمل دستور داده هر كارى كه مى

كنند مطابق میلشان و شهوتشان هم باشد ، هم به برایشان آماده شده ، حال اگر آنچه مى

اند و هم به سعادت آخرت و اگر مطابق میلشان نباشد و بلكه مایه سعادت دنیا رسیده

است بهتر و محرومیت از مشیتهایشان باشد ، نزد خدا پاداشى عظیم دارند  و آنچه نزد خد

  . تر استباقى

پذیرد پیروى دین تقلیدى است كه علم آنرا نمى )گویند كهو بدانند كه آنچه مادیین مى

اى مي و بطور كلى علم پرستش خدا و دین را از خرافات عهد دوم از عهدهاى چهارگانه

هد امروز كه ع ،عهد علمو  - عهد فلسفه - عهد مذهب -داند كه بر بشر گذشته : عهد اساطیر

سخنى است بدون علم و  ،(كند و خرافات را نمي پذیردبشر است و تنها از علم پیروى مى

  . رأیى خرافى است

گوئیم اما پیروى از دین تقلید نیست ، زیرا دین عبارتست از : ما در پاسخ مى

ت اى از معارف مربوط به مبدأ و معاد و قوانینى اجتماعى ، از عبادات و معامالمجموعه

كه از طریق وحى و نبوت به بشر رسیده ، نبوتى كه صدقش با برهان ثابت شده و نیز از 

اى اخبار كه مخبر ، صادق از آنها خبر داده ، مخبرى كه باز صادق بودنش به مجموعه

 برهان ثابت شده است . 

و معلوم است كه پیروى چنین دینى پیروى علم است نه خرافات ، چون فرض 

 صدق آن مخبر ، عالمیم و برهان علمى بر آن داریم.كردیم كه به 

 و اذ قال موسى لقومه ان هللا یامركم ان تذبحوا بقرة »ما در  ذیل آیه:

  . داشتیم ، بدانجا مراجعه شوددر المیزان كالمى در تقلید  بقره(/67...!«)

در گویند كه خود سراپا تقلیدند و و عجیب اینجا است كه این حرف را كسانى مى  

اصول زندگى و سنن اجتماعى از خوردنى و نوشیدنى و پوشیدنى گرفته تا نكاح و مسكن و 

چشم به دروازه  )غیره ، به غیر از تقلید كورانه و پیروى هوى و هوس روش دیگرى ندارند

اى در پختن و خوردن طعام و در برش لباس و در طرز اند ، ببینند چه مد تازهغرب دوخته

یقه خانه سازى و دكوربندى خانه و حتى در نحوه سخن گفتن و راه رفتن ازدواج و در طر

پرسند كه كنند از خود نمىاى ندارند ، هر چه مىرسند و از خود هیچ استقالل و ارادهمى

چرا مي كنند ؟ به بزى مي مانند كه وقتى بپرسى چرا از نهر پریدى ؟ جز اینكه بگوید چون 

 .(مترجم !ددیگران پریدند ، پاسخى ندارن

چیزى كه هست از آنجا كه از كلمه تقلید ننگ دارند ، اسم تقلید را برداشته و نام 

اند ، در نتیجه اسمش برداشته شده ولى رسمش از سنت و تمدن راقیه بر آن نهاده پیروى
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همچنان باقى است  و لفظش متروك گشته ، ولى معنایش همچنان حكمفرما است ، آرى در 

یك شعار علمى و زیر بناى رقاء و تمدن است ،  !(گرددچرخ به عقب بر نمى )منطق آقایان

زنهار از هوى و هوس پیروى مكن كه گمراهت  -و ال تتبع الهوى فیضلك  »ولى 

  . یك شعار كهنه و سخنى خرافى و كهنه است ص(/26!«)كندمى

اند ، تا كردهاش اند و چهار دورهو اما آن تقسیمى كه براى سیر زندگى بشرى نموده

آنجا كه تاریخ دین و فلسفه نشان مي دهد ، سخنى است دروغ ، براى اینكه دین ابراهیم 

السالم هم بعد از علیه بعد از عهد فلسفه هند و مصر و كلدان بود  و دین عیسى السالمعلیه

یونان و  نیز بعد از فلسفه وسلّم وآلهعلیههللافلسفه یونان بود و همچنین دین محمد صلى

 اسكندریه بود . 

و باألخره فلسفه نهایت درجه اوجش قبل از اوج گرفتن ادیان بوده و در گذشته هم 

  . تر استگفتیم كه دین توحید از تمامى ادیان دیگر قدیمى

داند این است كه و در سیر تاریخى انسان آن تقسیمى را كه قرآن كریم صحیح مى

ها یك جور ى رنگى بشر بوده كه در آن دوره همه امتاولین دوره بشر دوران سادگى و ب

كان الناس امة  »نگرى است، كه بیانش در تفسیر آیه:اند ، دوم دوره مادیت و حسبوده

  در المیزان آمده است. بقره(/213...!«)واحدة فبعث هللا النبیین

  638ص :    1المیزان ج : 
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 فصل پانزدهم

 

 سرنوشتحوادث، تفأل و 

 
 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: 

 پیش آمدهای خوب و بد

 

ِ  َو إِن تُِصْبُهْم سی ِئَةٌ یَقُولُوا َهِذِه ِمْن » ...   َو إِن تُِصْبُهْم َحسنَةٌ یَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِد َّللاَّ

ِ  فََما ِل َهُؤالِء اْلقَْوِم ال یَكاُدوَن  ْن ِعنِد َّللاَّ  «یَْفقَُهوَن َحِدیثاً!ِعنِدك  قُْل كلٌّ م ِ

ِ  َو َما أَصابَك ِمن سی ِئٍَة فَِمن نَّْفِسك  َو أَْرسْلنَك ِللنَّاِس »  َما أَصابَك ِمْن َحسنٍَة فَِمَن َّللاَّ

ِ شِهیداً!  « َرسوالً  َو َكفَى بِاَّللَّ

گویند: این از جانب خدا است و اگر شرى به و اگر به آنان خیرى برسد مى» ... 

گویند: این شر از تو است، بگو همه از جانب خدا است، این گروه مىآنها برسد 

 «چه مرضى دارند كه به هیچ وجه بنا ندارند چیزى را بفهمند!

ها برسد از ها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه از بدىآنچه از خوبى» 

خود تو است و ما تو را به عنوان رسولى به سوى مردم گسیل داشتیم و در 

 «شهادت بر حقانیت رسالت تو خدا كافى است!

 نساء( /79و78)                            

دهد بر این كه مراد از حسنه و سیئه آیه شریفه به سیاقى كه دارد شهادت مى

توان آن را به خداى تعالى نسبت داد. در اینجا منظور از حسنه و سیئه چیزهائى است كه مى

بلكه حوادث و پیشامدهاى خوب و بدى است كه مسلمانان در اثر  اعمال خوب و بد نیست ،

هاى دین و نشر دادن دعوت و آوازه آن و ترفیع پایه وسلّموآلهعلیههللابعثت رسول خدا صلى

تر منظور از حسنه ، فتح و فیروزى و به وسیله جهاد با آن روبرو شدند ، به عبارتى روشن

ها بر دشمن غالب آیند،( و كشته شدن و مجروح غنیمت است) در صورتى كه در جنگ

ها را به گشتن و گرفتار و اسیر شدن است) در صورتى كه شكست بخورند!( و اگر سیئه

دادند از باب ) فال بد زدن( بوده است و یا وسلّم نسبت مىوآلهعلیههللارسول خدا صلى

دارى را آنطور كه باید اند بگویند كه آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمامخواستهمى

 داند . نمى

كل من عند »به همین جهت خداى تعالى به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان دهد: 
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 «ها چه خوب و چه بد آن از ناحیه خداى تعالى است!به ایشان بگو سرنوشت -هللا 

كند و ناظم نظام عالم ، تنها چون حوادثى است كه ناظم نظام عالم آن را ردیف مى 

و تنها خدا است و احدى شریك او نیست ، براى اینكه همه اشیاء و موجودات هم در هستى 

آید ، منقاد و تحت فرمان خود و هم در بقاى خود و هم در حوادثى كه بر ایشان پیش مى

دهد ، زمام هستى و شؤون هستى و آنطور كه قرآن كریم تعلیم مىخداى تعالى هستند و بس 

 و بقاى موجودات به دست غیر او نیست . 

توانند این حقیقت را سپس به عنوان تعجب از جمود فكرى و خمود فهم آنان كه نمى

این گروه چه مرضى  -فما لهؤالء القوم ال یكادون یفقهون حدیثا » پرسد: درك كنند مى

 نسا(/78«)به هیچ وجه بنا ندارند چیزى را بفهمند؟ دارند كه

فهمند ، براى اینكه حقیقت امر را بعد از آنكه فرمود اینان به هیچ وجه چیزى نمى

كرد تا  وسلّموآله علیههللابیان كند خطاب را از آنان برگرداند و متوجه رسول خدا صلى

ار گیرند و آنگاه به بیان حقیقت حسنات و بفهماند آنان لیاقت آن را ندارند كه مورد خطاب قر

رسد از لحاظ مبدأ و منشا آنها پرداخته ، خاطر نشان ساخت كه سیئاتى كه به آن جناب مى

وسلّم فى نفسه و مستقال خصوصیتى در این حقیقت كه خود یكى وآلهعلیههللارسول خدا صلى

انسانها است ندارد و حسنات و از احكام وجودى و دائر بین همه و یا حداقل دائر در بین 

سیئات در بین همه  انسانها جریان دارد ، چه مؤمن و چه كافر ، چه صالح و چه طالح ، چه 

  پیغمبر و چه غیر آن.

پس حسنات كه عبارت است از امورى كه انسان به حسب طبع خود آن را حسن و 

از ناحیه خداى سبحان  داند ، از قبیل : عافیت و نعمت و امنیت و آسایش همهمحبوب مى

است ، و سیئات كه عبارت شد از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از قبیل : مرض و ذلت 

ها هستند نه خداى و فقر و مسكنت و فتنه و ناامنى ، همه و همه منشاش خود انسان

 سبحان!

 8ص :    5المیزان ج : 

 

  

 گفتارى در اینكه:

 حسنات و سیئات مستند به خداى تعالى است! 

 

رسد اولین بارى كه بشر به معناى حسن) زیبائى( برخورده از راه به نظر مى

مشاهده جمال در ابناى نوع خود بوده : یعنى بعضى از افراد همنوع خود را دیده كه در 

ارد و مخصوصا مقایسه با افرادى دیگر ، زیباتر است ، اندامى معتدل و اعضائى متناسب د

تر است،( اگر این اعتدال اندام و تناسب اعضا در صورت باشد) كه براى بیننده محسوس

هائى كه در سایر موجودات طبیعى بشر بعد از تشخیص زیبائى در همنوع خود به زیبائى

است ، متوجه شده و برگشت زیبائى باالخره به این است كه وضع موجود موافق باشد با آن 
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 طبعا در نوع آن هست .  مقصدى كه

مثال زیبائى صورت یك انسان برگشتش به این است كه هر یك از اعضاى صورت 

از چشم و ابرو و گوش ، لب ، دهان ، گونه ، چانه و غیره طورى خلق شده باشند و یا به 

رنگى و صفتى باشند كه هم تك تك آنها جا دارد آنطور باشد و هم هر یك نسبت به دیگرى 

آنطور باشد ، در چنین وصفى است كه نفس و دل بیننده چنین صورت مجذوب آن  جا دارد

شود و صورتى كه چنین نباشد وصف جمال را ندارد و به جاى كلمه جمیل كلمه قبیح ) مى

زشت یا بد تركیب( بر آن صادق است تا ببینى از این چند كلمه كدامش با اعتبار مورد نظر 

 سازگارتر است . 

معنائى كه بر جمیل و جمال كردیم ، زشتى و قبح و بد تركیبى و یا بطور بنا بر این 

تر كلى بدى ، معنائى عدمى خواهد بود ، همچنانكه حسن و جمال معنائى است وجودى ساده

گویند : كه آنچه را باید داشته باشد ، واجد باشد و زشت آن چیزى بگویم ، زیبا به چیزى مى

 دارا باشد ، نداشته باشد.است كه آنچه را كه جا داشت 

بشر بعد از این مرحله از تشخیص ، مساله زشتى و زیبائى را توسعه داده ، از 

چهار چوبه محسوسات خارج كرد و به افعال و معانى اعتبارى و عناوینى كه در ظرف 

گیرد سرایت داد ، آنچه از این امور با غرض اجتماع یعنى اجتماع مورد نظر قرار مى

مندى انسانها از زندگى سازگار است ، زیبا ، خوب و پسندیده گى بشر و یا بهرهسعادت زند

خواند و آنچه با این غرض سازگار نباشد ، زشت ، بد و ناپسند نامید ، عدل و احسان را به 

كسى كه مستحق احسان باشد و تعلیم و تربیت و خیر خواهى و معانى دیگر از این قبیل را 

ظلم و دشمنى و امثال آن را سیئه و زشت نامید : براى اینكه دسته اول حسنه و زیبا خواند و 

مندى كامل او از زندگیش در ظرف اجتماع سازگار و دسته با سعادت واقعى بشر و یا بهره

 دوم ناسازگار بود . 

و این قسم از حسن و زیبائى و مقابل آن یعنى قبح و بدى ، تابع آن فعلى است كه 

ن دو صفت است ، تا ببینى فعل چه مقدار با غرض اجتماع سازگار و یا متصف به یكى از ای

چه مقدار ناسازگار است : بعضى از افعال حسن و خوبیش دائمى و ثابت است ، چون 

همیشه با غرض اجتماع سازگار است ، مانند عدل ، و یا قبح و بدیش دائمى و ثابت است 

 چون ظلم . 

دائمى نیست ، بلكه به حسب اختالف احوال  بعضى دیگر از افعال ، حسن و قبحش

شود مانند : خنده و مزاح كه نزد دوستان همقطار ها و مجتمعات مختلف مىو اوقات و مكان

ها خوب و در مجالس ماتم و عزا و خوب و نزد بزرگان بد است ، در مجالس سرور و جشن

ب و در مجتمع مساجد و معابد زشت است و زنا و میخوارگى كه در مجتمع غربى خو

 اسالمى زشت است . 

گوید : حسن و پس با این بیان روشن شد كه نباید به سخن آن كسى گوش داد كه مى

قبح كلى و دائمى نیست و همواره در تغییر و دگرگونى است ، زیرا این گوینده مفهوم را با 

كه از مصداق خلط كرده ، در مقام استدالل براى گفته خود گفته است : عدل و ظلم) 
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بینیم ترین مصادیق حسن و قبح است،( خوبى و بدى آنها دائمى نیست ، زیرا مىروشن

شود و در امتى دیگر ظلم اى از مقررات اجتماعى در یك امت عدل شمرده مىاجراى پاره

به مرد و زن زناكار در مجتمع اسالمى عدل است و در  آید ، مثال شالق زدنبه حساب مى

  . باشد و مانند صدها مثال دیگرىها ظلم مبین غربى

فهمیم هیچ عنوانى نیست كه در همه احوال و اوقات و مجتمعات پس از این جا مى

  . عدل و عنوانى دیگر به همین كلیت ظلم باشد

بیان نادرستى این سخن این است كه گفتیم : گوینده آن بین مفهوم و مصداق خلط 

دانند ، ها نیز عدل را خوب و ظلم را بد مىغربىكرده و نفهمیده كه در مثالى كه آورده 

دانند و كسى كه مثل این گوینده ، چیزى كه هست تازیانه زدن به زناكار را مصداق ظلم مى

 فرق میان مفهوم و مصداق را تشخیص ندهد ، ما نیز با او بحثى نداریم . 

ین معنا را شود ، اآرى انسان بر حسب تحول عواملى كه در اجتماعات دگرگون مى

پذیرد كه همه احكام اجتماعیش یك باره و یا به تدریج دگرگون شود ولى هرگز حاضر و مى

راضى نیست كه وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر 

پیشانیش بخورد و یا ظلمى را از ظالمى ببیند كه قابل توجیه و اعتذار نباشد و در عین حال 

اى گسترده دارد كه اگر بخواهیم به همه جوانب آن ش آید و این بحث دامنهاز آن خوش

  . مانیمتر است ، باز مىبپردازیم از آنچه مهم

گفتیم : بشر مفهوم حسن و قبح را گسترش داد تا آنجا كه افعال و معانى اعتبارى و 

فا نكرد ، بلكه دامنه گوئیم : بشر به این مقدار اكتعناوین اجتماعى را هم شامل شد ، حال مى

تر كرد تا شامل حوادث خارجى و پیشامدهایى كه در طول زندگیش بر حسب آن را گسترده

آید و یا براى آید بشود ، حوادثى كه یا براى فرد پیش مىتاثیر عوامل مختلف پیش مى

اجتماع ، یا موافق میل و آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى و یا اجتماعى است ، 

نامد و یا ها ( مىظیر عافیت و سالمتى و فراخى رزق و امثال آن كه آن را حسنات) خوبىن

ناسازگار است ، مانند بال و محنت و فقر و بیمارى و ذلت و اسارت و امثال آن كه آن را 

 خواند . سیئات مى

پس از آنچه كه گذشت روشن گردید كه حسنه و سیئه دو حالت و صفتند كه امور و 

اى با كمال و سعادت نوع یا فرد دارد به آن صفت ، متصف به آن جهت كه رابطه افعال

تر بگویم ، از آنچه گذشت روشن شد كه حسنه و سیئه دو صفت نسبى و شوند ، سادهمى

اضافى است ، هر چند كه در بعضى از موارد مثل : عدل و ظلم ثابت و دائمى است و در 

  . ت به مستحق حسن و نسبت به غیر مستحق قبیح استبعضى دیگر نظیر انفاق مال كه نسب

و نیز روشن گردید كه حسن همواره امرى است وجودى و قبح امرى است عدمى و 

عبارت است از نبودن و یا نداشتن موجود آن صفت و حالتى را كه مالیم طبع و موافق 

لفت مذكور نه آرزویش است  و گر نه خود موجود و یا فعل با قطع نظر از موافقت و مخا

 باشد . حسن است و نه قبح ، بلكه فقط) خودش( مى

دهد ، براى خود آن مثال زلزله و سیل ویرانگر وقتى در سرزمین مردمى روى مى
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باشند و مردم زشت و بد و قبیح هستند ولى براى دشمنان آن مردم نعمت و حسن و خوب مى

ن و مفسدین و فجار و طاغیان بیاید در نظر دین نیز هر بالى عمومى كه بر سر دشمنان دی

سراء و نعمت و خوب است و همان بال اگر بر سر امت مسلمان و مؤمن و مردم صالح بیاید 

و نیز خوردن طعام مثال اگر از مال صاحب طعام باشد مباح  ، ضراء و نقمت و بد است

، چون آن است و همین عمل به عینه اگر از مال غیر و بدون رضایت او باشد حرام است 

  . صفتى كه باید داشته باشد ندارد

و آن عبارت است از : امتثال نهیى كه از ناحیه شارع از خوردن مال غیر بدون 

رضایت او وارد شده و یا امتثال امرى كه از آن ناحیه وارد شده به اینكه مردم مسلمان باید 

  . تاكتفا و قناعت كنند به آن اموالى كه خداى تعالى حالل كرده اس

و نیز همخوابگى زن و مرد كه اثر آن ناشى از ازدواج باشد ، حسنه و مباح است و 

اگر نباشد ، سیئه و حرام و بد است ، براى اینكه آن صفتى كه باید داشته باشد یعنى موافقت 

 تكلیف الهى را ندارد . 

مر و بنا بر این حسنات هر چه باشند عناوینى وجودى هستند ، فعل و امر حسن آن ا

فعلى است كه داراى عنوانى وجودى باشند و سیئات عناوینى هستند عدمى و فعل و امر بد 

آن فعل و امرى است كه آن عنوان وجودى را نداشته باشد و اما متن عمل و نفس آن در دو 

  حال خوب و بد یكى است) اگر از نفس عمل عكس بردارند خوب و بد آن یكى خواهد بود!(

چیز( بر آن  –ء كریم غیر از خداى تعالى هر چیزى كه اسم) شىاز نظر قرآن 

 فرماید:اطالق شود ، مخلوق خداى تعالى است ، مى

 فرماید:زمر( و نیز مى/62« )ء!هللا خالق كل شى» 

 فرقان(/2!«)ء فقدره تقدیرا خلق كل شى» 

 كند . و این دو آیه خلقت را در تمامى چیزها اثبات مى

 آیه شریفه: از سوى دیگر در

 سجده(/7«)ء خلقه!الذى احسن كل شى» 

كند ، البته منظور حسنى حسن و نیكوئى را براى هر خلقت و هر چیز اثبات مى

پذیرد بلكه دائر مدار آن است و هر جا آن است كه الزمه خلقت است و از آن جدائى نمى

 باشد ، این نیز هست و بر عكس!

و خوبى ، آن مقدارى را دارد كه از خلقت  بنا بر این هر چیزى از عنوان حسن

وجود را دارد و اگر در معناى حسن) به آن معنائى كه گذشت،( دقت نموده و باریك بین 

گردد ، چون حسن عبارت از موافقت و سازگارى شیئى باشیم ، این معنا بیشتر روشن مى

 حسن و خوب است با آن غرضى و هدفى كه از آن چیز منظور است. 

بینیم كه اجزاى هستى و ابعاض این نظام عام عالمى با یكدیگر متوافق و مىو ما 

سازگارند و حاشا كه رب العالمین چیزى را خلق كرده باشد كه اجزاى آن با هم ناسازگار 

باشد ، این جزء آن جزء را باطل كند و آن ، این را خنثى سازد و در نتیجه و سرانجام 

دد و یا چیزى را خلق كند كه مزاحم خود او شود و او غرضش از خلقت آن چیز حاصل نگر
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اى كه از خلقت این نظام را در رسیدن به غرض از خلقت آن چیز عاجز سازد ، و یا اراده

عجیب و محیر الفكر داشته ، باطل سازد ، چگونه چنین احتمالى درباره خداى تعالى ممكن 

انعام( و /18« )القاهر فوق عباده!و هو » است ؟ با اینكه خودش در معرفى خود فرموده:

ء فى السموات و ال فى االرض انه كان علیما و ما كان هللا لیعجزه من شى» نیز فرموده:

 فاطر(/44) «قدیرا!

شود و چیزى او را در آنچه از خلقش و در پس خداى تعالى مقهور چیزى نمى

  . سازدبندگانش اراده كند عاجز نمى

عالم وجود حسنه و خوب است ، چون منسوب به خداى بنا بر این هر نعمتى در 

تعالى است و ساخته او است ، همچنان كه هر سیئه ، هر بدى و بالئى نیز) هر چند كه از 

نظر نسبتى كه بین موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارك و تعالى است،( سیئه و 

 بد است!

 فرماید:ه نموده مىاین آن حقیقتى است كه آیه مورد بحث آن را افاد

و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند هللا ، و ان تصبهم سیئة یقولوا هذه من » 

 نسا(/78«)عندك ، قل كل من عند هللا ، فما لهؤالء القوم ال یكادون یفقهون حدیثا!

 فرماید:و در جاى دیگر مى 

سى و من معه فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة یطیروا بمو» 

 اعراف(/131!«)اال انما طائرهم عند هللا و لكن اكثرهم ال یعلمون 

 و از این قبیل آیات دیگر . 

 

این از جهت حسنه و اما از جهت سیئة قرآن كریم سیئه و بالهاى انسانها را به خود 

 فرماید:دهد ، در سوره مورد بحث مىانسانها نسبت مى

 نسا(/79« )و ما اصابك من سیئة فمن نفسك!ما اصابك من حسنة فمن هللا » 

 فرماید:سوره شورى مى 30و در آیه 

 « و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر!» 

 فرماید:سوره انفال مى 53و نیز در آیه 

  «ذلك بان هللا لم یك مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم!» 

 فرماید:سوره رعد مى 11و نیز در آیه   

 «ان هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم!» 

  . و آیاتى دیگر از این قبیل

توضیح مطلب این است كه آیات قبل)همانطور كه مالحظه كردید،( این بالها و 

مصائب را مانند حسنات امورى دانست كه خلقتشان حسن و نیكو است و هیچ زشتى و بدى 

ماند ، مگر این توجیه كه با ها نیست ، پس براى بد بودن آنها وجهى باقى نمىدر خلقت آن

طبع موجودى دیگر سازگار نیست ، مثال خلقت عقرب خوب و حسنه است و بدى آن فقط به 

خاطر این است كه نیش آن با سالمتى و راحتى انسانها سازگار نیست ، پس باالخره برگشت 
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ائبى دیگر مثل آن به این است كه خداى تعالى كه ویرانگرى سیل و نیش عقرب و مص

تاكنون نعمت سالمتى را به فالن شخص داده بود ، از امروز تا فالن روز این عافیت را 

بوسیله گزیدن عقرب از او گرفته  و یا نعمت خانه و اثاثى كه به شخص سیل زده داده بود ، 

امرى عدمى است و یا به عبارت  بعد از آمدن سیل به او نداده است پس برگشت مصائب به

دیگر به ندادن خدا است كه خود امرى عدمى است و آیه زیر این معنا را كامال روشن 

 فرماید:ساخته ، مى

ما یفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها و ما یمسك فال مرسل له من بعده ، و » 

 فاطر(/2« )هو العزیز الحكیم!

تر بگویم ندادن خدا نعمتى را به چیزى یا ود و یا سادهكند كه امساك جآنگاه بیان مى

به كسى ، یا زیاد دادن ، یا كم دادن تابع و برابر مقدار ظرفیتى است كه در آن چیز و یا آن 

شخص است و بیش از آن مقدارى كه داده شده ، ظرفیت نداشته است ، همچنان كه خودش 

 فرماید:در مثالى كه زده مى

 رعد(  و نیز فرموده:/17!«)ماء فسالت اودیة بقدرها  انزل من السماء» 

  حجر(/21) «ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم!و ان من شى» 

بنا بر این خداى تعالى به هر كس و به هر چیز به آن مقدار كه ظرفیت و استحقاق 

» همچنانكه فرموده:   فرماید كه تعیین این مقدار در حیطه علم خود او است ،دارد عطا مى

 ملک(/14!«)اال یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر 

و معلوم است كه نعمت و نقمت و بال و رخاى هر چیزى به نسبت خود آن چیز 

لكل وجهة هو » :فرمایداست ، كه این را نیز در آیه زیر بیان نموده مى

اى روان است كه و معلوم است كه هر موجودى به سوى وجههبقره( /148«)مولیها!

 خاص خود او و غایتى مناسب به حال او است . 

تواند حدس بزند كه سراء و ضراء ، نعمت ، این جا است كه خواننده محترم مى

كند،( امورى نقمت ، بال به این انسان) كه از نظر قرآن كریم در ظرف اختیار زندگى مى

در صراطى واقع است كه آخر این است مربوط به اختیار خود انسان : براى اینكه انسان 

صراط در صورت درست رفتن، سعادت و در صورت نادرست رفتن، شقاوت است و 

 دخالت اختیار آدمى در سلوك درست و نادرست قابل انكار نیست . 

 فرماید:و قرآن كریم این حدس شما را تصدیق دارد و مى

 « ذلك بان هللا لم یك مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم!» 

 انفال(/53)

هاى پاك و اعمال صالح در روى آورى نعمتى كه به و به حكم این آیه شریفه نیت

یابد دخالت دارد و چون دخالت دارد وقتى كسى نیت و اعمال خود را آدمى اختصاص مى

دهد و رحمت خود را از آنان امساك رفتار خود را تغییر مىتغییر دهد خداى تعالى نیز 

 كند ، همچنانكه خودش فرمود:مى

 شوری(/30)« و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر!» 
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كه به حكم این آیه شریفه نیز اعمال انسانها در نزول آنچه بر سر آدمى نازل  

 فرماید:آورد دخالت دارند و نیز مىروى مىشود و آنچه از مصائب كه به وى مى

 نسا(/79« )ما اصابك من حسنة فمن هللا و ما اصابك من سیئة فمن نفسك!» 

و زنهار كه نپندارى كه خداى سبحان هنگامى كه این آیه را به پیامبر گرامیش   

یادش رفته بود نمود ، این حقیقت روشن را فراموش كرده و وحى مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

آن را روشن « ء خلقه!الذى احسن كل شى» و آیه:« ء!هللا خالق كل شى» كه قبال با جمله

ساخته و فرموده بود : كه هر چیزى كه به دست ما خلق شده فى نفسه و قطع نظر از 

دیگر داشته باشد حسن است، زیرا خداى تعالى منزه است  مزاحمتى كه ممكن است با چیز

 مریم(/64«)و ما كان ربك نسیا!» و خود او فرموده: از فراموشى

این ...!« ما اصابك من حسنة » بنا بر این معناى اینكه در آیه مورد بحث فرمود:

رسد) كه البته هر چه به تو برسد حسنه است!( از است كه آنچه از حسنه و خیر به تو مى

كه البته نسبت به حال تو سیئه ناحیه خداى تعالى است و آنچه از سیئه و شرور به تو برسد 

و شر است چون با مقاصد و آمال و خواست تو سازگار نیست و گر نه آن نیز براى خودش 

حسنه است ، باید بدانى كه نفس خودت به اختیار سوئش آن سیئه و آن شر را به سوى تو 

رگتر از آن كشانید ، و با زبان حال آن را از خداى تعالى درخواست كرد ، و خداى تعالى بز

 است كه ابتداء شرى و یا ضررى متوجه تو بسازد . 

آیه مورد بحث همانطور كه قبال گفتیم هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا 

كرده لیكن معناى آن عمومى و شامل همه مردم است و به عبارت  وسلّموآلهعلیههللاصلى

و آیه ...!« ذلك بان هللا لم یك مغیرا » دیگر این آیه مانند دو آیه دیگر یعنى آیه شریفه:

در صدد بیان مطلبى عمومى است و در عین اینكه !« و ما اصابكم من مصیبة ... » شریفه:

متكفل خطاب فردى است ، خطاب در آن خطابى اجتماعى نیز هست : براى اینكه مجتمع 

نت و اختیارى كه اى اختیارى دارد غیر آن كینوانسانى براى خود كینونتى انسانى و اراده

 فرد دارد . 

پس مجتمع ، كینونت و وجودى دارد ، كه گذشتگان و آیندگان از افراد در آن 

شود به سیئات گذشتگان و مستهلك هستند و به همین جهت نسل موجود از آن مؤاخذه مى

اند مؤاخذه شوند به سیئات زندگان  و افرادى كه اقدامى به گناه نكردهمردگان مؤاخذه مى

... با اینكه این مؤاخذه به حسب حكمى  اند وشوند به گناهان افرادى كه مرتكب گناه شدهمى

شود اجتماع هم براى خود كه تك تك افراد دارند هرگز صحیح نیست ، پس معلوم مى

كردیم مطالبى كینونتى دارد.) و ما در جلد دوم المیزان آنجا كه درباره احكام اعمال بحث مى

 ایراد كردیم .( در این باره 

وسلّم كرده از این وآلهعلیههللاآیه مورد بحث كه خطاب را متوجه رسول خدا صلى

ها دید: زخمى در صورت مباركش وارد آمد ، بابت بوده كه آن جناب در جنگ احد صدمه

دندانهاى شریفش شكست ، مسلمانانى كشته و زخمى شدند و خود آن جناب مستحق چنین 

  . چون پیامبرى معصوم بودمصائبى نبود ، 
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مع ذلك در این آیه مصائب را مستند به خود آن حضرت كرده و در آیاتى دیگر 

مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجیهش این است كه آنجا كه مصائب به مجتمع نسبت 

داده شده ، چون كه مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت كردند و این مخالفت باعث سیئه 

اى كه دست مجتمع آن را به بار آورد ، مجتمعى كه آن یبت شد : مصیبت و سیئهو مص

 جناب هم در آن قرار داشت و آنجا كه به شخص شریف آن حضرت نسبت داده شده است . 

لذا از این رو است كه آن جناب مسؤولیتى را قبول فرموده كه از همان آغاز كار 

پى دارد و آن مسؤولیت نبوت و دعوت بشر به معلوم بود كه این مصائب و سیئات را در 

است بر بصیرت ، پس این مصائب در حقیقت نسبت به آن جناب جنبه  سوى خداى تعالى

  برد.محنت الهیه و نعمتى را دارد كه صاحبش را به درجاتى باال مى

داند بلكه و این تنها امت اسالم نیست كه قرآن كریم مصائبش را مستند به خودش مى

ظر قرآن كریم هر مصیبتى و بالئى كه بر هر قومى نازل شود ، مستند به اعمال آن قوم از ن

دهد و از نظر قرآن آنچه خیرات و است و ما ایمان داریم كه قرآن كریم جز به حق نظر نمى

  . حسنات به قومى برسد از ناحیه خداى سبحان است

اى به ز حسنات را تا اندازهاى ابله در این میان آیات دیگرى هست كه چه بسا پاره

 اعمال انسانها نسبت دهد، از آن جمله آیات زیر است ، توجه بفرمائید:

 اعراف(/96«)و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء!» 

 سجده(/24« )وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بایاتنا یوقنون!» 

 انبیا(/86«)فى رحمتنا انهم من الصالحین و ادخلناهم»  

  . و آیات قرآنى در این معنا بسیار است 

سازد كه هیچ خلقى از به جز اینكه خداى سبحان در كالم مجیدش خاطرنشان مى

یابد رسد و به سوى هیچ خیرى از خیراتش راه نمىخالئقش بر هیچ هدفى از اهدافش نمى

برایش مقدر كرده  و مگر از راهى كه او پیش پایش مگر به تقدیرى كه خداى تعالى 

 خوانیم:بگذارد، در این باره مى

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

 نور(/21«)و لو ال فضل هللا علیكم و رحمته ما زكى منكم من احد ابدا!» 

با در نظر گرفتن این دو آیه و آیات قبل معناى دیگرى براى مساله مورد بحث) 

آید و آن این است كه یعنى این كه چگونه حسنات مستند به خداى تعالى است،( به دست مى

شود مگر آنكه خداى تعالى به او تملیك كند و او را به آن اى نمىانسان داراى هیچ حسنه

حسنه برساند ، بنا بر این حسنات هر چه هست از خداى تعالى است و سیئات از انسانها 

ما اصابك من » فرماید:گرفتن این حقیقت معناى آیه مورد بحث كه مىاست و با در نظر 

 گردد . نسا(روشن مى/79...!« )حسنة فمن هللا و ما اصابك من سیئة فمن نفسك 

پس حسنات از یك نظر از آن خدا است ، براى این كه خالق آنها خدا است و حسنات 

كه خلقت با حسن ، الزم و ال ینفك  هر چه باشند مخلوق او هستند  و از سوى دیگر گفتیم :

یكدیگر بوده و از نظر دیگر باز از آن خدا است ، چون حسنات خیراتند و خیرات به دست 
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  . خدا است و غیر خداى تعالى كسى مالك آن نیست مگر آنكه او به وى تملیك كرده باشد

به آن و هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قدس او مستند نیست ، براى این كه 

جهت كه سیئه است خلق نشده و كار خداى تعالى خلقت و آفریدن است و سیئه به بیانى كه 

اى باشد گذشت ، خلقت بردار نیست ، چون امرى عدمى است ، مثال اگر انسانى دچار سیئه

در حقیقت فاقد رحمتى از طرف خداى تعالى است و این فقدان هم مستند به اعمال گذشته او 

اش این شده كه خداى تعالى رحمت خود را نسبت به او رى كرده كه نتیجهاست ، او كا

 امساك نموده است . 

ان هللا ال » و اما سیئة و حسنه به معناى معصیت و اطاعت در تفسیر آیه شریفه: 

بقره (در جلد اول المیزان گفتیم كه استناد هر دو به /26...!« )یستحیى ان یضرب مثال 

  . عنا استتعالى به چه م خداى

و تو خواننده محترم اگر در تفسیر آیه مورد بحث به كتب تفاسیر مراجعه كنى به 

كنى و نیز انواع و اقسام اقوالى مختلف و آرا و هوا و هوسهاى گوناگونى برخورد مى

گردى و من امید آن دارم به همین مقدار كه ما در اشكاالتى را خواهى دید كه مبهوت مى

ت گذاشتیم براى تو و براى هر كسى كه بخواهد در كالم خداى تعالى تدبر اینجا در اختیار

 كند ، كافى باشد . 

چیزى كه هست این تذكر را نباید از یاد برد كه جهات بحث باید از یكدیگر تفكیك 

شود و نیز باید با عرف و اصالحى كه قرآن كریم براى خود در معناى حسنه و سیئه و 

بود و نیز باید بین شخصیت فردى و شخصیت مجتمع فرق گذاشت  نعمت و نقمت دارد آشنا

 و بین آن دو خلط نكرد تا نتیجه بحث به دست آید.

  1 0ص :   5المیزان ج : 
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 فصل شانزدهم

 

 سحر و جادو

 
 

 درباره:بحث فلسفی 

 سحر و جادو 
 

جاى هیچ تردید نیست كه بر خالف عادت جاریه ، افعالى خارق العاده وجود دارد ، 

ایم  و یا آنكه بطور متواتر از دیگران شنیده و یقین پیدا حال یا خود ما آنرا بچشم دیده

ایم  و بسیار كم هستند كسانیكه از افعال خارق العاده چیزى یا كم و یا زیاد ندیده و كرده

زند كه با اعتیاد و تمرین ، نیروى و بسیارى از این كارها از كسانى سر مى نشنیده باشند 

اند ، مثال مي توانند زهر كشنده را بخورند و یا بار سنگین و خارج از طاقت انجام آنرا یافته

اند راه یك انسان عادى را بردارند  و یا روى طنابي كه خود در دو طرف بلندى بسته

 اینگونه خوارق عادت . روند  و یا امثال مى

و بسیارى دیگر از آنها اعمالى است كه بر اسباب طبیعى و پنهان از حس و درك 

زند كه دیگران آن اسباب را مردم متكى است  و خالصه صاحب عمل باسبابى دست مى

اند ، مانند كسیكه داخل آتش مي شود و نمي سوزد ، بخاطر اینكه داروى طلق بخود نشناخته

بیند ، چون با چیزى) از اى مینویسد كه غیر خودش كسى خطوط آنرا نمىو یا نامهمالیده  

قبیل آب پیاز ، مترجم( نوشته ، كه جز در هنگام برخورد آن باتش خطوطش ظاهر نمي 

 شود . 

پذیرد ، سرعتى كه بسیارى دیگر از اینگونه كارها بوسیله سرعت حركت انجام مى

چنین بپندارد كه عمل نامبرده بدون هیچ سبب طبیعى اینطور بیننده آنرا تشخیص ندهد  و 

 دهند.بازان انجام مىخارق العاده انجام یافته ، مانند كارهائى كه شعبده

همه اینها افعالى هستند كه مستند باسباب عادى مي باشند ، چیزیكه هست ما سببیت 

ایم  و بدین جهت پوشیده از حس ما است و یا براى ما غیر مقدور است آن اسباب را نشناخته

 . 

در این میان افعال خارق العاده دیگرى است ، كه مستند به هیچ سبب از اسباب 

و مخصوصا آنچه مربوط به آینده است و ، د خبر دادن از غیبطبیعى و عادى نیست ، مانن

ها ،  بخواب كردن ، ها ،  گره زدن گشودهنیز مانند ایجاد محبت و دشمنى،  گشودن گره

بندى و احضار و حركت دادن اشیاء با اراده و از این قبیل كارهائیكه بیمار كردن ،  یا خواب
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ابل انكار هم نیست ، یا خودمان بعضى از آنها را ها انجام مي دهند  و بهیچ وجه قمرتاض

 اند كه دیگر قابل انكار نیست . ایم و یا برایمان آنقدر نقل كردهدیده

و اینك در همین عصر حاضر از این مرتاضان هندى و ایرانى و غربى جماعتى 

  . كنندهستند ، كه انواعى از اینگونه كارهاى خارق العاده را مى

هر چند سبب مادى و طبیعى ندارند  و لكن اگر بطور كامل در  اینگونه كارها

دهد ، دقت و تامل كنیم  و هائیكه قدرت بر این خوارق را به آدمى مىطریقه انجام ریاضت

نیز تجارب علنى و اراده اینگونه افراد را در نظر بگیریم ، برایمان معلوم مي شود : كه 

وع آنها است ، مستند به قوت اراده و شدت ایمان به اینگونه كارها با همه اختالفي كه در ن

تاثیر اراده است ، چون اراده تابع علم و ایمان قبلى است ، هر چه ایمان آدمى به تاثیر اراده 

بیشتر شد ! اراده هم مؤثرتر مي شود ، گاهى این ایمان و علم بدون هیچ قید و شرطى پیدا 

ص دست مي دهد ، مثل ایمان باینكه مي شود و گاهى در صورت وجود شرائطى مخصو

اگر فالن خط مخصوص را با مدادى مخصوص و در مكانى مخصوص بنویسیم ، باعث 

ا در برابر طفلى مخصوص قرار اى رفالن نوع محبت و دشمنى مي شود  و یا اگر آینه

گردد  و یا اگر فالن افسون مخصوص را بخوانیم ، آن روح ، روح فالنى احضار مىدهیم

مي شود  و از این قبیل قید و شرطها كه در حقیقت شرط پیدا شدن اراده فاعل است ،  حاضر

پس وقتى علم بحد تمام و كمال رسید ، و قطعى گردید ، بحواس ظاهر انسان حس درك و 

 شنود . بیند ، و گوش آنرا مىمشاهده آن امر قطعى را مي دهد ، تو گوئى چشم آنرا مى

توانى صحت این گفتار را بیازمائى ، باینكه به نفس خود خود شما خواننده عزیز مى

تلقین كنى : كه فالن چیز و یا فالن شخص االن نزد من حاضر است و دارى او را مشاهده 

پندارى كه او نزدت حاضر ك مىكنى ، وقتى این تلقین زیاد شد ، رفته رفته بدون شمى

و از این باالتر ، اصال متوجه غیر او  كنى كه حاضر نباشد ،نمى ، بطوریكه اصال باوراست

بینى و از خواستى روبروى خودت مىشوى آنوقت است كه او را بهمان طور كه مىنمى

اى را خوانیم : بعضى از اطباء امراض كشندههمین باب تلقین است كه در تواریخ مى

، و هم باورش شدهمرضى ندارى ، و ا اند كه تو هیچاند ، یعنى بمریض قبوالندهمعالجه كرده

 و بهبود یافته است . 

بنا بر این ، خوب ، وقتى مطلب از این قرار باشد و قوت اراده اینقدر اثر داشته باشد

اگر اراده انسان قوى شد ، ممكن است كه در غیر انسان هم اثر بگذارد ، باین معنا كه اراده 

، در اینجا نیز دو جور ممكن ندارند اثر بگذارد  اىصاحب اراده در دیگران كه هیچ اراده

  . اى شرائطاست ، یكى بدون هیچ قید و شرط و یكى در صورت وجود پاره

 :پس ، از آنچه تا اینجا گفته شد ، چند مطلب روشن گردید

اول اینكه مالك در این گونه تاثیرها بودن علم جازم و قطعى براى آنكسى است كه 

ن علم با خارج هم مطابق باشد ، لزومى ندارد ، ( خارق عادت انجام مي دهد و اما اینكه ای

به شهادت اینكه گفتیم اگر خود شما مطلبى را در نفس خود تلقین كنى ، بهمان جور كه تلقین 

اى از گور درآمده و تو را اى كه تصور كردهبینى  و در آخر از ترس مردهاى آنرا مىكرده
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شهادت اینكه دارندگان قدرت تسخیر كواكب ، گذارى ) و نیز بكند ، پا بفرار مىتعقیب مى

اى تسخیر شود ، آن روح چون معتقد شدند كه ارواحى وابسته ستارگان است  و اگر ستاره

گردد ، لذا با همین اعتقاد باطل كارهائى خارق العاده انجام هم كه وابسته به آنست مسخر مى

 دهند ، با اینكه در خارج چنین روحى وجود ندارد . مى

گران نامهائى براى آنها و اى بسا كه آن مالئكه و شیاطین هم كه دعانویسان و افسون

گیرند ، از خوانند و نتیجه هم مىكنند  و بطریقى مخصوص آن نامها را مىاستخراج مى

  . همین قبیل باشد

و همچنین آنچه را كه دارندگان قدرت احضار ارواح دارند ، چون ایشان دلیلى بیش 

ندارند ، كه روح فالن شخص در قوه خیالیه آن و یا بگو در مقابل حواس ظاهرى از این 

توانند بكنند ، كه براستى و واقعا آن روح در خارج آنان حاضر شده  و اما این ادعا را نمى

حضور یافته است ، چون اگر اینطور بود ، باید همه حاضران در مجلس روح نامبرده را 

بینند  و تنها س و درك طبیعى وى را دارند ، پس اگر آنها نمىببینند ، چون همه حضار ح

شود روحى حاضر نشده ، بلكه تلقین و ایمان آن بیند ، معلوم مىتسخیر كننده آن روح را مى

 آقا باعث شده كه چنین چیزى را در برابر خود احساس كند . 

شود ، البته  با این بیان ، شبهه دیگرى هم كه در مسئله احضار روح هست حل مي

این اشكال در خصوص احضار روح كسى است كه بیدار و مشغول كار خویش است ، و 

  . اندهیچ اطالعى ندارد كه در فالن محل روح او را احضار كرده

اشكال این است كه مگر آدمى چند تا روح دارد ، كه یكى با خودش باشد ، و یكى 

  . بمجلس احضار ارواح برود

اى دیگر حل مي شود  و آن این استكه روح جوهرى است ان شبههو نیز با این بی

مجرد ، كه هیچ نسبتى با مكان و زمانى معین ندارد  و باز شبهه سومى كه با بیان ما دفع 

مي شود این استكه یك روح كه نزد شخصى حاضر مي شود ، چه بسا كه نزد دیگرى 

ست كه : روح بسیار شده كه وقتى گردد این احاضر شود  و نیز شبهه چهارمى كه دفع مى

گوید ، جمالت و یا سخنانش یكدیگر را پرسند دروغ مىاحضار مي شود و از او چیزى مى

 تكذیب مي نماید . 

پس جواب همه این چهار اشكال این شد كه روح وقتى احضار مي شود چنان نیست 

در مشاعر احضار  كه واقعا در خارج ماده تحقق یافته باشد ، بلكه روح شخص مورد نظر

كند و سخنانى از او كننده حاضر شده و او آنرا از راه تلقین پیش روى خود احساس مى

  . شنود ، نه اینكه واقعا و در خارج مانند سایر موجودات مادى و طبیعى حاضر شودمى

نكته دوم : اینكه دارنده چنین اراده مؤثر ، اى بسا در اراده خود بر نیروى نفس و 

خصیت خود اعتماد كند ، مانند غالب مرتاضان ، و بنا بر این اراده آنان قهرا محدود ثبات ش

 و اثر آن مفید خواهد بود ، هم براى صاحب اراده ، و هم در خارج . 

و چه بسا مي شود كه وى مانند انبیاء و اولیاء كه داراى مقام عبودیت براى خدا 

خدا هستند ، در اراده خود ، اعتماد به پروردگار هستند  و نیز مانند مؤمنین كه داراى یقین ب
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كنند ، مگر براى پروردگارشان  خود كنند ، اینچنین صاحبان اراده هیچ چیزى را اراده نمى

ایست طاهر ، كه نفس صاحبش نه بهیچ وجه استقاللى و نیز بمدد او  و این قسم اراده ، اراده

شود  و نه جز بحق بر الت نفسانى متلون مىاز خود دارد  و نه بهیچ رنگى از رنگهاى تمای

اى در حقیقت اراده ربانى است كه ( مانند اراده كند ، پس چنین ارادهچیز دیگرى اعتماد مى

 خود خدا ) محدود و مقید به چیزى نیست . 

قسم دوم از اراده كه گفتیم اراده انبیاء و اولیاء و صاحبان یقین است ، از نظر مورد 

، یكى اینكه موردش مورد تحدى باشد  و بخواهد مثال نبوت خود را اثبات  ، دو قسم است

آورد معجزه است و قسم اي كه باین منظور مىكند ، كه در اینصورت آن عمل خارق العاده

و اگر دنبال دعائى باشد استجابت دعا  دوم كه موردش مورد تحدى نیست ، كرامت است

  . است

آن ى  و یا طلب یارى از جن  و یا ارواح و امثال و قسم اول اگر از باب خبرگیر

 نامند.مى گذارند  و اگر با دعا و افسون و یا طلسمى باشد سحرباشد، نامش را كهانت مى

نكته سوم : اینكه خارق العاده هر چه باشد ، دائر مدار قوت اراده است ، كه خود 

ها اثر بعضى از اراده شدت و ضعف دارد و چون چنین است ممكن است بعضى مراتبى از

كند و بینیم معجزه موسى سحر ساحران را باطل مىدیگر را خنثى سازد ، همانطور كه مى

یا آنكه اراده بعضى از نفوس در بعضى از نفوس مؤثر نیفتد بخاطر اینكه نفس صاحب اراده 

احضار تر باشد ، و این اختالفها در فن تنویم مغناطیسى ، و تر ، و آندیگرى قوىضعیف

 .ارواح ، مسلم است

  363ص :    1المیزان ج : 

 

 

 درباره: بحث علمى

  سحر و جادو
 

كند ، بسیار است ، بطوریكه نمیتوان علومى كه از عجائب و غرائب آثار بحث مى

اى كلى دست داد ، لذا در این بحث معروفترین آنها را كه در میان در تقسیم آنها ضابطه

  . بریمنام مى متخصصین آنها شهرت دارد

، كه موضوع بحثش هماهنگ ساختن و خلط كردن قواى ارادى با علم سیمیا  -1

قواى مخصوص مادى است براى دست یابى و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب 

در امور طبیعى كه یكى از اقسام آن تصرف در خیال مردم است ، كه آنرا سحر دیدگان مي 

 تر است . تر و صادقفنون سحر مسلم نامند ، و این فن از تمامى

، كه از كیفیت تاثیرهاى ارادى ، در صورت اتصالش با ارواح قوى و  علم لیمیا -2

كند ، كه مثال اگر اراده من متصل و مربوط شد با ارواحي كه موكل ستارگان عالى بحث مى

توانم پدید آورم ؟ و یا اگر اراده من متصل شد بارواحى كه موكل بر است ، چه حوادثى مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 115

ام متصل شد با اجنه  و توانستم سخر خود كنم و یا اگر ارادهحوادثند  و بتوانم آن ارواح را م

آنان را مسخر خود كنم  و از آنها كمك بگیرم چه كارهائى میتوانم انجام دهم ؟ كه این علم را 

 گویند . علم تسخیرات نیز مى

كند ، كه در تركیب قواى عالم باال ، با عناصر عالم پائین ، بحث مى علم هیمیا، -3

این راه به تاثیرهاى عجیبى دست یابد  و آن را علم طلسمات نیز میگویند ، چون تا از 

كواكب و اوضاع آسمانى با حوادث مادى زمین ارتباط دارند ، همانطورى كه عناصر و 

مركبات و كیفیات طبیعى آنها اینطورند ، پس اگر اشكال و یا بگو آن نقشه آسمانى كه 

، با صورت و شكل مادى آن حادثه تركیب شود ، آن  اى از حوادث استمناسب با حادثه

آید ، مثال اگر بتوانیم در این علم بان شكل آسمانى كه مناسب با مردن فالن حادثه پدید مى

شخص ، یا زنده ماندنش و یا باقى ماندن فالن چیز مناسب است ، با شكل و صورت خود 

نى اولى میمیرد  و دومى زنده ها تركیب شود ، منظور ما حاصل میشود یعاین نامبرده

  . یابد  و این معناى طلسم استمیماند و سومى بقاء مى

كند تا باثار آن علمى است كه از استخدام قواى مادى بحث مى و ،علم ریمیا -4

عجیب آنها دست یابد ، بطوریكه در حس بیننده آثارى خارق العاده در آید و این را شعبده هم 

 مي گویند . 

 

با فن پنجمى كه نظیر آنها است  و از كیفیت تبدیل باال چهار فن  ،كیمیا علم -5

كند یعنى علم كیمیا همه را علوم صورت یك عنصر ، بصورت عنصرى دیگر بحث مى

نامند كه مرحوم شیخ بهائى در باره آنها فرموده : بهترین كتابیكه در این خفیه پنجگانه مى

 (اش سرهمه -كله سر  )آنرا در هرات دیدم ، و نامش فنون نوشته شده ، كتابى است كه من 

بود ، كه حروف آن از حروف اول این چند اسم تركیب شده ، یعنى كاف كیمیا و الم لیمیا ، 

  و هاء هیمیا ، و سین سیمیا و راء ریمیا ، این بود گفتار مرحوم بهائى.

كتب بلیناس و كتاب خالصه  :و نیز از جمله كتابهاى معتبر در این فنون خفیه

هاى خسروشاهى  و ذخیره اسكندریه و سر مكتوم تالیف رازى و تسخیرات سكاكى  و رساله

 اعمال الكواكب السبعة حكیم طمطم هندى است . 

گانه باال است ، علم باز از جمله علومى كه ملحق بعلوم پنج، علم اعداد و اوفاق -6

اعداد و حروف و میانه مقاصد آدمى است ، اعداد و اوفاق است كه از ارتباطهائى كه میانه 

كند عدد و یا حروفى كه مناسب با مطلوبش مي باشد در جدولهائى بشكل مثلث و یا بحث مى

اى كه میخواهد بدست مربع ، و یا غیر آن ترتیب خاصى قرار مي دهد و در آخر آن نتیجه

  . آوردمى

و نیز یكى دیگر علم خافیه است ، كه حروف آنچه را مي  علم حروف شکسته، -7

شكند ، و از شكسته آن اش مي باشد مىخواهد ، و یا آنچه از اسماء كه مناسب با خواسته

آورد  و نیز حروف اسماء آن فرشتگان و آن شیطانهائي كه موكل بر مطلوب اویند ، در مى

عا براى رسیدن بمطلوبش مؤثر است دعائیكه از آن حروف درست مي شود  و خواندن آن د
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كند ، كه یكى از كتابهاى معروف این علم كه در نزد اهلش كتابى است معتبر ، استخراج مى

 كتب شیخ ابى العباس تونى و سید حسین اخالطى و غیر آن دو است . 

باز از علومى كه ملحق بان پنج علم ، علم تنویم مغناطیسی و علم احضار ارواح -8

تنویم مغناطیسى و علم احضار روح است كه در عصر حاضر نیز متداول است و است علم 

كند ، و در آن تاثیر اراده و تصرف در خیال طرف بحث مى همانطور كه قبال هم گفتیم از

هاى بسیارى نوشته شده و چون شهرتى بسزا دارد حاجت نیست باین كه باره كتابها و رساله

ان بحث كنیم ، تنها منظور ما از این حرفها كه زیاد هم بطول ، بیش از این در اینجا راجع ب

شود روشن انجامید این بود كه از میان علوم نامبرده آنچه با سحر و یا كهانت منطبق مى

 .كنیم

  367ص :    1المیزان ج : 

 

 تحلیل روایت های مربوط به:

 مسائل خارق العاده 

 

مه بحث رروایات مربوط به ساختمان کعبه مکعالمه فقید آیه هللا طباطبائی در ذیل 

مفصلی درباره صحت یا سقم روایات وارده در این زمینه فرموده اند که خالصه ای از آن 

 ذیالً نقل می شود:

اى آمده ، از آن جمله لعادههم در این اخبار و هم در اخبار دیگر امور خارق ا -

اى از نور بود ، كه آنرا براى آدم بصورت قبه: كه خانه كعبه اولین بارى كه پیدا شد آمده

نازل كردند  و در همین محل كه ابراهیم كعبه را ساخت قرار دادند  و این قبه همچنان بود تا 

آنكه در طوفان نوح كه دنیا غرق در آب شد ، خدایتعالى آنرا باال برد  و از غرق شدن حفظ 

 نام نهادند .  (دیمىخانه ق )كرد ، و به همین جهت كعبه را بیت عتیق

 هاى خانه را از بهشت نازل كرد.در بعضى اخبار آمده: كه خداى عز و جل پایه

و در بعضى دیگر آمده : حجر االسود از بهشت نازل شده  و در آن روز از برف 

 سفیدتر بوده  و در زمین بخاطر این كه كفار بدان دست مالیدند سیاه شد . 

روایت كرده كه فرمود:  مام باقر و صادق علیهماالسالمدر كافى نیز از یكى از دو ا

هاى كعبه را باال ببرد  و آنرا بسازد و مناسك ، یعنى طریقه حج این ابراهیم مامور شد تا پایه

  . خانه را بمردم بیاموزد

پس ابراهیم و اسماعیل خانه را در هر روز به بلندى یك ساق بنا كردند ، تا به محل 

دند ، امام ابو جعفر میفرماید: در این هنگام از كوه ابو قبیس ندائى حجر االسود رسی

برخاست ، كه اى ابراهیم تو امانتى نزد من دارى ، پس حجر االسود را بابراهیم داد  و او 

 در جاى خود بكار برد . 

السالم روایت كرده ، كه گفت از در تفسیر عیاشى از ثورى از امام ابى جعفر علیه

حجر االسود سؤال كردم ، فرمود : سه تا سنگ از سنگهاى بهشت به زمین نازل آنجناب از 
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شد ، اول حجر االسود بود ، كه آنرا به ودیعه بابراهیم دادند ، دوم مقام ابراهیم بود ، و سوم 

  . سنگ بنى اسرائیل بود

اى از فرشتگان بوده و در بعضى از روایات آمده : كه حجر االسود قبال فرشته

 .است

 نظائر این معانى در روایات عامه و خاصه بسیار است  و چون یك یك آنها خبر

شود ، و از مجموع آنها هم چیزى استفاده نمى شود بمضمونش اعتماد كردواحد است  و نمى

لذا نه تواتر لفظى دارند  و نه معنوى  و لیكن چنان هم نیست كه در ابواب معارف دینى 

نوعا روایاتي كه در ابواب مختلف معارف وارد شده ، همینطورند  مشابه نداشته باشد ، چون 

  و لذا اصرارى نیست كه آنها را طرد و بكلى رد كنیم.

اى بود ، كه براى آدم نازل شد ، و همچنین گوید : كعبه قبال قبهاما روایاتى كه مى

الب ، از باب گویند : ابراهیم بوسیله براق بسوى مكه رفت ، و امثال این مطآنها كه مى

كرامت و خارق العاده ، و حوادث غیر طبیعى است ، كه هیچ دلیلى بر محال بودنش نداریم 

اى نیست كه قرآن كریم براى انبیاء خود اثبات كرده ، بلكه ، عالوه بر اینكه این تنها معجزه

د آنان را به معجزات بسیار و كرامات خارق العاده زیادى اختصاص داده است ، كه موار

 بسیارى از آن در قرآن ثابت شده است . 

هاى كعبه و نیز حجر االسود و سنگ مقام از بهشت و اما روایاتى كه داشت : پایه

اش گفتیم : و نظائر این ، در باره -و اینكه سنگ مقام در زیر مقام فعلى دفن شده  -نازل شده 

ر باره بعضى از نباتات و كه نظیر این گونه روایات در معارف دینى بسیار است ، حتى د

  . ها و امثال آن آمده ، كه مثال فالن میوه یا فالن گیاه ، بهشتى استمیوه

گوید : فالن چیز از جهنم  و یا از فوران جهنم است  و باز از و نیز روایاتى كه مى

همین دسته است روایاتى كه در باب طینت وارد شده ، مي گوید طینت مردم با سعادت از 

و طینت اشقیاء از آتش بوده ، یا از دسته اول از علیین  و از دسته دوم از سجین   بهشت

 بوده است . 

گوید : بهشت برزخ در فالن قطعه از و نیز از همین دسته است آن روایاتى كه مى

گوید : قبر یا باغى زمین  و آتش برزخ در آن قطعه دیگر از زمین است  و روایاتى كه مى

هاى جهنم  و امثال این روایات كه هر كس اى از حفرهشت است  و یا حفرههاى بهاز باغ

 یابد . اهل تتبع و جستجو  و نیز بیناى در مطاوى اخبار باشد به آنها دست مى

اگر نتوانیم  -این گونه روایات همانطور كه گفتیم بسیار زیاد است ، بطورى كه 

توانیم رد نموده ، بكلى طرح كنیم  و م نمىبارى همه را ه -مضمون یك یك آنها را بپذیریم 

السالم و یا در صحت انتساب آنها به آن حضرات مناقشه كنیم یا در صدور آنها از ائمه علیهم

، چون این گونه روایات از معارف الهیه است كه فتح بابش بوسیله قرآن شریف شده  و ائمه 

آید : كه تنها حجر كالم خداى تعالى برمىاند ، آرى از مسیر آنرا دنبال كرده السالمعلیهم

االسود و چه و چه از ناحیه خدا نیامده ، بلكه تمامى موجودات از ناحیه او نازل شده است  و 

شود ، همه از ناحیه خداى سبحان آنچه در این نشئه كه نشئه طبیعى و مشهود است دیده مى
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یر و جمیل است  و یا وسیله نازل شده ، چیزیكه هست آنچه از موجودات و حوادث كه خ

خیر  و یا ظرف براى خیر است ، از بهشت آمده  و باز هم به بهشت برمي گردد  و آنچه از 

شرور است یا وسیله براى شر و یا ظرف براى شر است ، از آتش دوزخ آمده  و دوباره به 

  . گرددهمانجا بر مى

 هائى از كالم خدا:اینك نمونه

هیچ چیز نیست مگر  - ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلومو ان من شى »

اى كنیم، مگر به اندازهها هست و ما نازل نمىكه نزد ما از آن خزینه آن

 حجر(/21!«)معلوم

رساند تمامى اشیاء عالم نزد خدا موجودند  و بوجودى نامحدود  و غیر مقدر كه مى

 »گیرى مي شوند ، چون كلمهو تنها در هنگام نزول ، تقدیر و اندازه  با هیچ تقدیر موجودند

  . بمعناى تدریج در نزول است «تنزیل

پس آیه شریفه ، مسئله خدائى بودن هر چیز را ، عمومیت داده ، همه چیز را از 

ناحیه خدا مي داند  و آیاتى دیگر این معنا را در باره بعضى از چیزها بخصوص اثبات 

 ، مانند آیه: كندمى

براى شما از جنس چهار پایان هشت جفت   -و أنزل لكم من االنعام ثمانیة ازواج  »

 است و آیه: زمر(/6!«)نازل كرد

آهن را نازل كردیم كه در آن قدرتى بسیار  -و انزلنا الحدید فیه باس شدید  »

 باشد و آیه: مي حدید(/25!«)است

شما ه اش را بق شما و آنچه كه وعدهرز -و فى السماء رزقكم و ما توعدون  »

 ذاریات(/22) !«اند در آسمان استداده

پس بحكم این آیات آنچه در دنیا هست همه از ناحیه خداى سبحان نازل شده  و خدا 

گردند ، از آن در كالمش مكرر فرموده : كه بار دیگر همه آنها بسوى پروردگار بر مى

 جمله آیات زیر است:

!« بدرستى كه منتهى بسوى پروردگار تو است -و ان الى ربك المنتهى  »

 :و نیز نجم(/42)

 علق(همچنین:/8!« )بازگشت بسوى پروردگار تو است  -الى ربك الرجعى »

 مائده( و: /18!«)سوى او استه بازگشت ب -الیه المصیر  »

 !« گرددخدا باز مىسوى ه آگاه باشید كه همه امور ب - اال الى هللا تصیر االمور »

  شوری(/53)

در فاصله میانه  -كند : كه اشیاء و نیز آیه سوره حجر این معنا را هم افاده مى

كنند ، كه كیفیت آغازشان آنرا اقتضاء كرده  بر طبق مقتضائى سیر مى -پیدایش و بازگشت 

ء وجودش یابند ، كه ابتداو بر آن سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان مى

 شود:اقتضاى آنرا دارد  و این معنا از آیات زیر نیز استفاده مى

 :و اسرا(/84!«)تندهر كسى بر طینت خود مى -كل یعمل على شاكلته  »
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هر كسى براى خود هدفى معین دارد كه خواه ناخواه به  -لكل وجهة هو مولیها  »

  بقره(/148!«)كندهمان سو رو مى

اشاره اجمالى و بان مقدارى است كه بحث ما تمام شود  و آن منظور در اینجا تنها 

 :این است كه

موجودات طبیعى نامبرده از بهشت نازل شده  و یا از  گوید:اخبارى كه مى  -1

جهنم آمده ، در صورتى كه ارتباطى با مسئله سعادت و شقاوت انسانها داشته باشد ، مي 

این صورت با اصول قرآنى كه تا حدى  شود معناى صحیحى برایش تصور كرد ، چون در

شود ، هر چند كه این توجیه باعث نشود كه بگوئیم هر یك از آن مسلم است ، منطبق مى

 توان بدان اعتماد كرد ، دقت فرمائید !روایات صحیح هم هست  و مى

اند  و چنین استدالل ها بكلى منكر روایات نامبرده شدهدر این مسئله بعضى -2

 «...!و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل »: كه از ظاهر آیه:اند كرده

اند  و براى عبادت كردن آید كه این دو بزرگوار خانه كعبه را بنا كردهبقره( بر مى/127)

سرا  و به پیروى اى داستاناند  و اینكه پارهپرستى بنا كردهخدا در سرزمین و ثنیت و بت

اند ، حرفهاى دیگرى كه قرآن از آن سكوت كرده اضافه كرده آنان جمعى از مفسرین

  . حرفهائى است زیادى ، كه نباید بدان اعتناء ورزید

هر چند كه در این روایات خود تراشیده ، تفنن كرده یكبار خانه خدا را قدیم دانسته ، 

ن طوفان اند ، بارى دیگرى از آسمان رفتن آن در زمایكبار از زیارت حج آدم سخن گفته

  اند حجر االسود سنگى از سنگهاى بهشت بوده است.خبر داده  و نیز گفته

اى خود بعنوان داستانى دینى و این آرایشها كه داستانسرایان از یك داستان اسطوره

لوحان اثر خود را كرده  و لیكن مردم خردمند و صاحب اند ، هر چند كه در دل سادهكرده

شرافتى كه خدا ببعضى موجودات نسبت  غفلت ندارند ، از اینكه نظران از اهل علم ، هرگز

به بعضى دیگر داده ، شرافت معنوى است ، پس شرافت خانه كعبه بخاطر انتسابى است كه 

كشند  و در بخدا دارد و شرافت حجر االسود بخاطر این است كه بندگان خدا بدان دست مى

صرف یاقوت و یا در و یا چیز دیگر بودن حقیقت بمنزله دست خداى سبحان است  و گر نه 

  . شود چون شرافت در و یاقوت حقیقى نیستدر خانه در اصل ، باعث شرافتى آن نمى

در ناحیه خدا یعنى در بازار حقائق چه فرقى بین سنگ سیاه  و سفید هست ، پس 

نواع عبادتها شرافت خانه تنها بخاطر این است كه خدا نام خود را بر آن نهاده  و آنرا محل ا

شود  و تفصیلش گذشت ، نه بخاطر اینكه قرار داده ، عبادتهائى كه در جاى دیگر عملى نمى

ها امتیاز دارد  سنگهاى آن بر سایر سنگها برترى دارد  و یا محل ساختمان آن از سایر زمین

 و یا بناى آن از آسمان و از عالم نور آمده است . 

كعبه نیست ، بلكه شرافتى هم كه انبیاء بر سایر افراد و این مطلب تنها مربوط بخانه 

بشردارند ، بخاطر تفاوتى در جسم ایشان یا در لباسشان نیست ، بلكه باز بخاطر انتسابى 

است كه با خدا دارند ، چون خدا ایشان را برگزیده  و به نبوت اختصاصشان داده  و نبوت ، 

تر از انبیاء بسیار لباستر و خوشا خوشگلخود یكى از امور معنوى است  و گر نه در دنی
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 اند . ها زیاد بودهبودند  و نیز برخوردارتر از ایشان از نعمت

آنگاه گفته است : عالوه بر اینكه این روایات بخاطر تناقض و تعارضى كه با 

یكدیگر دارند  و نیز بخاطر اینكه سند صحیحى ندارند  و عالوه مخالف با ظاهر كتابند ، از 

  . درجه اعتبار ساقطاند

هاى یهود ها است ، كه به دست زندیقو نیز گفته : این روایات از جعلیات اسرائیلى

اند بدین وسیله معارف دینى مسلمانان را زشت و در در بین مسلمانان انتشار یافته  و خواسته

  . رغبت به اسالم پیدا نكند هم و بر هم كنند ، تا هیچ یهود و نصارائى

گوئیم : هر چند كه مطالبش تا ، اینك در پاسخ مى بود گفتار آن معترض این

مثل همه تندرویها كه انسان  )اى موجه و درست است  و لیكن قدرى تندروى كرده  واندازه

تر طورى اشكال كرده كه خودش دچار اشكال بزرگتر و زننده ،(اندازدرا از آنطرف مى

  . شده است

ت از درجه اعتبار ساقطند ، چونكه با هم تعارض و تناقض اما اینكه گفت : روایا

دارند  و نیز مخالف با كتاب خدا هستند ، اشكال واردى نیست ، براى این كه اگر كسى 

كه مثال دّر بودن ، ) خواست به مضمون یك یك آنها ترتیب اثر دهد ، این اشكال وارد بودمى

پذیرفتن آن معناى مشتركى كه همه بر آن  ولى ما گفتیم : كه (مناقض با یاقوت بودن است

داللت دارند ، عیبى ندارد  و معلوم است كه تعارض در متن روایات ضررى به آن معناى 

 زند . مشترك و جامع نمى

، ره روایاتى بود كه به مصادر عصمتالبته اینرا هم بگوئیم : كه سخن ما همه در با

شود ، نه و ائمه معصومین از ذریه او منتهى مى وسلّموآلهعلیههللایعنى رسول خدا صلى

روایات دیگر ، كه مثال از مفسرین صحابه و تابعین نقل شده ، چون صحابه و تابعین 

حالشان حال سایر مردم است  و از نظر روایت هیچ فرقى با سایر مردم ندارند  و حتى آن 

كلماتى است كه متعارض  كلماتى هم كه بدون تعارض از ایشان نقل شده ، حالش ، حال آن

است  و خالصه سخن اینكه ، كلمات صحابه و تابعین نه متعارضش حجت است  و نه بدون 

متعارضش ، براى اینكه آنچه در اصول معارف دینى حجت است ، كتاب خدا است و سنت 

 قطعى و بس . 

پس روایاتیكه در مثل مسئله مورد بحث از معصومین نقل مي شود  و در آنها 

شود كه ما آنها را طرح نموده ، از اعتبار رض هست ، صرف این تعارض باعث نمىتعا

ساقط بدانیم ، مگر آنكه همان جهت جامع نیز مخالف با كتاب خدا و سنت قطعى باشد  و یا 

  . هائى از دروغ و جعل همراه داشته باشدنشانه

یكى آن دلیلى كه باید شود ، در نتیجه دلیل نقلى در اینجا به چند دسته تقسیم مى  

قبولش كرد ، مانند كتاب خدا  و سنت قطعى  و یكى آن دلیلى كه باید ردش كرد  و نپذیرفت  

و آن عبارت از روایتى است كه مخالف با كتاب و سنت باشد  و سوم آن روایاتى است كه نه 

دلیلى بر  دلیلى بر ردش هست و نه بر قبولش  و چهارم آن روایاتى است كه نه از نظر عقل

  محال بودن مضمونش هست  و نه از جهت نقل یعنى كتاب و سنت قطعى.
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پس با این بیان فساد این اشكال دیگرش هم روشن شد ، كه گفت : سند این احادیث 

شود كه روایت طرح صحیح نیست، براى این كه صرف صحیح نبودن سند ، باعث نمى

  . نباشدشود ، مادام كه مخالف با عقل و یا نقل صحیح 

 ...!«و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »و اما مخالفت این روایات با ظاهر جمله:

هیچ معنائى برایش نفهمیدم ، آخر كجاى این آیه شریفه داللت دارد كه مثال حجر االسود از 

اى بجاى این خانه براى آدم نازل نشده ؟ و در هنگام بهشت نبوده ؟ و یا در زمان آدم قبه

  فان نوح ، آن قبه به آسمان نرفته است ؟طو

و آیا آیه بیش از این داللت دارد كه این خانه از سنگ و گل ساخته شده ، و 

اش ابراهیم بوده ؟ این مطلب چه ربطى دارد باینكه آنچه در روایات آمده درست است سازنده

یلى با طبع آقا یا درست نیست ؟ بله تنها اشكالى كه در این روایات هست این است كه خ

سازد  و با سلیقه و رأى او جور نیست ، آنهم سلیقه و رأیى كه ناشى از تعصب مذهبى نمى

پذیرد كه ظواهر دینى است ، مذهبى كه حقایق معنوى مربوط به انبیاء را قبول ندارد  و نمى

ى بدون هائى معنوى باشد و یا ناشى از تقلید كوركورانه  و دنبال رومتكى بر اصول و ریشه

كند بر اراده از علوم طبیعى است ، كه در این عصر همه چیز را زیر پا نهاده ، حكم مى

علتى مادى و طبیعى بدانیم ،  اینكه همانطور كه باید هر حادثه از حوادث طبیعى را معلول

امور معنوى مربوط به آن حادثه از قبیل تعلیمات اجتماعى را هم باید به یك علتى مادى  و 

یزیكه باألخره به ماده برگردد مستند كنیم، براى اینكه در تمامى شئون حوادث مادى ، یا چ

  . حاكم همان ماده است

در حالیكه این تقلید صحیح نیست  و وظیفه یك دانشمند این است كه این قدر تدبر 

 هاى آن و ارتباطى كهتواند از خواص ماده و تركیبداشته باشد ، كه علوم طبیعى تنها مى

 آثار طبیعى با موضوعاتش دارد ، بحث كند ، كه این ارتباط طبیعى چگونه است ؟

و همچنین وظیفه علوم اجتماعى تنها این است كه از روابط اجتماعى كه میانه 

حوادث اجتماعى هست بحث كند  و اما حقایق خارج از حومه ماده  و بیرون از میدان 

خواص آنست  و همچنین ارتباط معنوى و غیر عملیات آن ، حقایقى كه محیط به طبیعت و 

مادى آن با حوادث عالم  و اینكه آن حقایق چه ارتباطى با عالم محسوس ما دارد ؟ وظیفه 

علوم طبیعى و اجتماعى نیست  و این علوم نباید در آن مسائل مداخله كند  و به ال و نعم در 

  . آنها سخنى بگوید

اي كه در عالم طبیعت تواند بگوید : خانها مىدر مسئله مورد بحث علوم طبیعى تنه

فرض شود ، ناگزیر محتاج باین است كه اجزائى از گل و سنگ  و سازنده داشته باشد ، كه 

اى در آورد  و یا بحث كند كه ها را بصورت خانهها و گلبا حركات و اعمال خود آن سنگ

 هاى سیاه ساخته شد . چگونه فالن حجره از سنگ

اش بناى كعبه اى كه نتیجهتواند حوادث اجتماعیهه علوم اجتماعى تنها مىهمچنانك

بدست ابراهیم است معلوم كند  و آن حوادث عبارتست از تاریخ زنده او  و زندگى هاجر و 

  . اسماعیل  و تاریخ سرزمین تهامه  و توطن جرهم در مكه  و جزئیاتى دیگر



 
 تفسیر موضوعی المیزان                               کتاب شصت و پنجم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن 122

چه نسبتى با بهشت یا دوزخ موعود دارد  اما اینكه این سنگ یعنى حجر االسود مثال

اند  تواند سخنانى را كه دیگران در این باره گفته؟ بررسى آن وظیفه این علوم نیست  و نمى

و یا خواهند گفت ، انكار كند  و قرآن كریم در باره این سنگ و سنگهاى دیگر و هر موجود 

اند  و دوباره به سوى اند نازل شدهدیگر فرموده: همه از ناحیه قرارگاهى كه نزد خدا داشته

گردند ، بعضى به سوى بهشت او  و بعضى به سوى دوزخش  و باز همین قرآن او برمى

برند  و به او كند  و به سوى اویش مىناطق است به اینكه اعمال به سوى خدا صعود مى

 رسد . مى

ا كه چند حركت  با اینكه اعمال از جنس حركات و اوضاع طبیعى هستند  و این معن

دهد ، و اجتماع براى آن عمل اعتبارى قائل میشود و گر نه عمل یك عمل را تشكیل مى

بودن یك عمل ، امرى تكوینى و حقیقتى خارجى نیست ، آنچه در خارج حقیقت دارد ، همان 

شود ، عبارت است از چند مثال نماز كه در خارج یك عمل عبادتى شمرده مى )حركات است

با این  ،(گذاریمشود ، نامش را نماز مىحركت بدنى  و زبانى ، كه وقتى با هم تركیب مى

 برند:فرماید : عمل شما را بسوى خدا باال مىحال قرآن مى

رود طیب بسوى خدا باال مى كلمه -الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح یرفعه  »

 فاطر(/10!«)كند و عمل صالح آن را تقویت مي

 :فرمایداى دیگر آن را معنا نموده ، مىو آیه 

رسد و لكن تقواى شما خدا نمىه گوشت قربانى شما ب -و لكن یناله التقوى منكم  »

 حج(/37) !«رسداو مىه ب

 شود . حاصل مىو تقوى یا خود فعل است و یا صفتى است كه از فعل 

خواهد در باره معارف دینى بحث كند ، باید در اینگونه آیات تدبر پس كسي كه مى

كند  و بفهمد كه معارف دینى بطور مستقیم هیچ ربطى به طبیعیات و اجتماعیات از آن نظر 

اجتماعى است ، ندارد بلكه اتكاء و اعتمادش همه بر حقایق و معانى مافوق  كه طبیعى و

  . اجتماع است طبیعت و

شرافت انبیاء و معابد و هر امرى كه منسوب به انبیاء است مانند  )و اما اینكه گفت:

بیت و حجر االسود ، از قبیل شرافت ظاهرى نیست ، بلكه شرافتى است معنوى كه از 

سخنى است حق  و لكن این را هم باید متوجه مي شد، كه  ،(تفضیل الهى ناشى شده است

تى دارد ، آن حقیقت چیست ؟ و آن امر معنوى كه در زیر این شرافت هست همین سخن حقیق

كدام است ؟ اگر از آن معانى باشد كه احتیاجات اجتماعى هر یك را براى موضوع و 

كند ، از قبیل ریاست  و فرماندهى در انسانها  و ارزش و گرانى قیمت ، اش معین مىماده

ادر و محترم شمردن قوانین و نوامیس ، كه معانیش در مثل طال و نقره  و احترام پدر و م

در خارج وجود ندارد ، بلكه اعتباریاتى است كه اجتماعات بخاطر ضرورت احتیاجات 

 دنیوى معتبر شمرده ، در بیرون از وهم و اعتبار اجتماعى اثرى از آن دیده نمي شود . 

جود دارد ، و از آن این هم پر واضح است كه احتیاج كذائى در همان عالم اجتماع و

گذارد ، چون گفتیم : احتیاج مولود اجتماع است ، تا چه رسد باینكه سر از عالم پا فراتر نمى
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 ساحت مقدس خداى عز سلطانه در آورد ، و خدا را هم محتاج بدان حاجت كند.

وسلّم از باب همین شرافتهاى وآلهعلیههللاخوب ، اگر بنا شد شرافت رسول خدا صلى

  . ارى باشد ، چه مانعى دارد كه یك خانه و یا سنگى هم به همین شرافت مشرف گردداعتب

و اگر شرافت نامبرده از معانى حقیقى و واقعى  و نظیر شرافت نور بر ظلمت  و 

علم بر جهل  و عقل بر سفاهت باشد ، بطوریكه حقیقت وجود رسول خدا 

دیگران باشد ، هر چند كه ما با حواس ظاهرى مثال غیر حقیقت وجود  وسلّموآلهعلیههللاصلى

خود آنرا درك نكنیم ، كه حقیقت مطلب هم از این قرار است ، چون الیق به ساحت قدس 

ربوبى همین است ، كه فعل او و حكم او را حمل بر حقیقت كنیم ، نه اعتبار ، همچنانكه 

 :خودش فرمود

ن و ما خلقناهما اال بالحق و لكن و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبی »

آفریدیم بازى ما آسمانها و زمین و ما بین آن دو را كه مى  -اكثرهم ال یعلمون 

 !«دانند دو را جز به حق نیافریدیم ولى بیشتر مردم نمي كردیم و ما آن نمي

 دخان(/39و38) 

ماوراء در این صورت برگشت شرافت آنجناب به یك نسبتى حقیقى و معنوى با 

الطبیعه خواهد بود ، نه صرف شرافتى مادى  و وقتى چنین شرافتى بنحوى در انبیاء ممكن 

باشد ، چه مانعى دارد كه در غیر انبیاء از قبیل خانه و سنگ و امثال آن نیز پیدا شود ؟ و 

كند بخاطر انس ذهنى كه اهل اجتماع باصطالحات اجتماعى مى دلیلى كه این شرافت را بیان

 هاى اعتبارى و معروف باشد . دارند ، ظاهر در شرافت خود

هاى فهمیدیم این آقایان با آیاتى كه در خصوص زینتراستى چقدر خوب بود مى

بهشتى و تشرف اهل بهشت به طال و نقره سخن میگوید ، چه معامله میكنند ؟ با اینكه طال و 

از كمیابى آنها است ؟ هیچ شرافتى نقره دو فلز هستند ، كه به غیر از گرانى قیمت كه ناشى 

پرسیم : منظور از احترام و تشریف اهل بهشت بوسیله طال و نقره ندارند ؟ از ایشان مى

چیست ؟ و داشتن طال و نقره و ثروتمند بودن در بهشت چه اثرى دارد ؟ با اینكه گفتیم 

صال معنا ندارد ، اعتبار مالى تنها در ظرف اجتماع معنا دارد  و در بیرون از این ظرف ا

آیا براى این گونه بیانات الهى  و ظواهر دینى وجهى به غیر این هست ، كه بگوئیم این 

كه  )اند ؟ خوب ، اگر وجه همین استهائى است ، كه بر روى اسرارى انداختهظواهر پرده

نیم ، ولى پس چرا اینگونه بیانات را در باره نشئه آخرت جائز بدا ،(تواند باشدبغیر اینهم نمى

 نظیر آنرا در بعضى از مسائل دنیائى جائز ندانیم ؟ . 
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