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

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

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

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 

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

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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 شرح مالئکه خدا در صحیفه سجادیه
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 بحث عقلى و قرآنی درباره:  شبهات تاریخی شیطان

 70 انسان و خلقت و حرکت او  فصل ششم : 

 خلقت اولیه انسان

  و خلقت او انسانتاریخ  -1

 ترکیب انسان -2

  ءشعور انسان و ارتباطش با اشیا -3

  هاى عملى انساندانش -4

  .كندانسان هر چیزى را جهت انتفاع استخدام مى -5

 .انسان به مقتضاى طبیعتش مدنى است -6
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  انسان بعد از دنیا -10

 مقدمه تفسیری بر: خلقت انسان اولیه و تکثیر نسل بشر

  گفتارى در:  پیدایش انسان اولى

 گفتارى در : عمر نوع انسان

 و همسرش)ع( گفتارى پیرامون:  منتهى شدن نسل حاضر به آدم  

  گفتاری درباره: مستقل بودن نوع انسان بدون تحول از نوع دیگر

 كیفیت ازدواج و تکثیرنسل بعدی انسانگفتارى در:  

 مقدمه تفسیری بر موضوع: بی هویت بودن انسان قبل از تولد

  گفتار در اینكه:  قرآن كریم چه هویتى براى انسان قائل است!

 105 اجتماعات حیوانی  فصل هفتم : 

 گفتارى پیرامون اجتماعات حیوانى
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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     

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

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

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

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

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

 عظیم گردد.

رهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتا   

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

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

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

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

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

 جلد رسید. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 

 

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی در بیان
 

 

 آفرینش جهان و انسان
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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... 

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

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 4عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 20و 19و  18و  17)جلدهای 

مقدمه تفسیری بر » نــوان مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت ع

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 

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

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 خلقت و گسترش آن
 

 
 

 گفتارى در عمومیت خلقت 

  و گسترش دامنه آن
 

 

َ فَاِلُق الحَ »   «ب َو النََّوى...!إِنَّ َّللاَّ

 « بَِدیُع السَمَوِت َو األَْرِض...!» ...  

خدا شكافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید » 

  «شوید!آورد، این است خداى پرستیدنى، پس كجا سرگردان مىمى

شكافنده صبحدم است و شب را وقت آرامش كرد و خورشید و ماه را وسیله » 

 « د، این نظم خداى نیرومند و دانا است!حساب كردنها قرار دا

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

  !«ها را براى گروهى كه دانایند شرح دادیم یابید، آیه

او است كه شما را از یك تن ایجاد كرد بعضى از شما مستقر و بعضى مستودع » 

  «ایم!فهمند شرح دادها براى گروهى كه مىها رهستید و ما این آیه

ایم ها را پدید آوردهاو است كه از آسمان آبى نازل كرده، كه با آن همه روئیدنى» 

كنیم و هاى روى هم چیده پدید مىایم كه از آن دانهاى پدید آوردهو از جمله سبزه

و مانند و  و انار ها از تاكها و زیتونهاى آویخته و باغاز نخل و از گل آن خوشه

ایم، میوه آنرا هنگام ثمر دادن و رسیدنش بنگرید كه در این آیات ناهمانند هم كرده

 «ها است!براى گروهى كه ایمان دارند عبرت

كه آنها را نیز خدا آفریده، شریكانى انگاشتند و از روى بى  ،براى خدا از جنیان» 

نزه است و از آنچه وصف دانشى براى او پسران و دخترانى ساختند، خدا م

  «كنند برتر است!مى

ایجاد كننده آسمانها و زمین است چگونه او را پسرى هست با اینكه او را زنى » 

 «نبوده و همه چیز را آفریده و او به همه چیز دانا است!

 این خداى یكتا است كه پروردگار شما است خدایى جز او نیست خالق همه چیز» 
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  «دار همه چیز است!تید كه عهدهاست، پس او را بپرس

كند و او لطیف و دانا كند ولى او دیدگان را درك مىدیدگان، او را درك نمى» 

 «است!

ها به سوى شما آمده هر كه بدید براى خویش دیده و از پروردگارتان بصیرت» 

 «هر كه كور بوده به ضرر خویش بوده و من نگهبان شما نیستم!

اى و آنرا براى گروهى كنیم كه نگویند درس گرفتهگوناگون مىها را بدینسان آیه» 

 انعام(/105تا95«  )كنیم!كه دانایند بیان مى

 

 !«ء ذلكم هللا ربكم ال اله اال هو خالق كل شى» :اینكه خداى تعالى فرمود

اى از وجود انعام( ظهور دارد در اینكه خلقت عمومى است و بر هر چیزى كه بهره/102)

ترش دارد و خالصه هیچ موجودى نیست مگر آنكه به صنع او وجود یافته است  و دارد گس

در قرآن كریم مكرر آمده  و در هیچ جا « ء!هللا خالق كل شى» این عبارت یعنى عبارت:

كنیم تا اى كه داللت بر تخصیص آن داشته باشد نیست ، اینك ما موارد آنرا نقل مىقرینه

 ن قرینه تخصیص را بنگرد:خواننده نیز عمومیت و نبود

 رعد(/16«)ء و هو الواحد القهار!قل هللا خالق كل شى» 

 زمر(/62«)ء وكیل!ء و هو على كل شىهللا خالق كل شى» 

 غافر(/62!«)ء ال اله اال هو ذلكم هللا ربكم خالق كل شى» 

سالم كه راجع به این مساله در بین فالسفه و متكلمین ملتهایى مانند یهود ، نصارا و ا

دار عجیبى به پا خاسته و در نتیجه داراى مكتب توحیدند اختالفات و مشاجرات دامنه

اند  و چون بحث فعلى ما قرآنى و تفسیرى است و حاجتى به حرفهاى عجیب و غریبى زده

آییم ایراد آن اقوال و آرا نداریم از نقل آنها خوددارى نموده و تنها در تحقیق این جهت برمى

كنیم تا ببینیم صه نظر قرآن كریم در این باره چیست  و آیات مربوط به آنرا نقل مىكه خال

 آید . از آنها چه به دست مى

بینیم كه قرآن كریم در باره اینكه موجودات عالم مانند آسمان ، ستارگان ، نخست مى

عدنیها ، ابرها ها ، عناصر ، مها ، دریاها ، خشكىسیارات ، زمین ، كوهها ، پستیها ، بلندى

، رعد و برقها ، باران ، صاعقه ، تگرگ ، گیاه ، درخت ، حیوان و انسان داراى آثار و 

خواصى هستند و اینكه نسبت این آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت 

 دانیم . اى را اظهار داشته كه خود ما هم همان را امر مسلمى مىاست همان نظریه

بینیم كه براى آدمیان مانند سایر انواع موجودات ، افعالى از قبیل خوردن و نیز مى

و آشامیدن ، نشستن و راه رفتن ، صحت و مرض ، رشد ، فهم و شعور و خوشحالى و 

سرور ، قائل شده و آنها را قائم به وجود انسان و مستند به وى دانسته است. قرآن همه این 

داند و در این باره هیچ فرقى بین انسان و بین سایر انواع موجودات افعال را فعل انسان مى

فرماید : ابر بارید و درخت میوه داد به همان بیان قائل نشده ، مثال به همان لسانى كه مى

فرماید فالن قوم فالن كار را كرد ، یا انسان باید فالن كار را بكند و یا نكند و اگر جز این مى
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 معنایى نداشت .  بود این امر و نهى

آرى ، قرآن براى یك فرد انسان همان وزن را قائل است كه خود ما آدمیان در 

اى دانیم  و در پارهجامعه خود آن وزن را براى او قائلیم  و او را داراى افعال و آثارى مى

او از كارهایش از قبیل خوردن و آشامیدن كه به نحوى بازگشت به اراده و اختیار او دارد ، 

اى از كارهاى دیگرش كه در تحت اختیار او نیست از قبیل را مؤاخذه نموده  و در پاره

  . كنیمصحت و مرض و پیرى و جوانى و امثال آن مؤاخذه نمى

خالصه كالم اینكه ، قرآن كریم براى انسان همان نظامى را قائل است كه خود ما 

قل و تجربه ما نیز این احساس را تایید كنیم  و عآدمیان نیز همان را براى خود احساس مى

 داند . كند  و احساس ما را بر خطا نمىمى

ها و و آن احساس این است كه تمامى اجزاى عالم با همه اختالفى كه در هویت

كند  انواع آن هست هر یك در نظام عمومى ، فعل و اثرى دارد و از نظام آثارى را تحمل مى

عل و انفعال ، اجزاى نظام موجود كه براى هر جزء آن ارتباط تامى و با این تاثیر و تاثر و ف

یابد  و این همان قانون علیت عمومى در اجزاى عالم است با اجزاء دیگر است ، التیام مى

اند : هر موجودى كه از ناحیه خودش وجود و عدمش مانند دو كفه ترازو اش گفتهكه در باره

بشود و ممكن است نشود این چنین موجود اگر وجود  مساوى باشد یعنى ممكن است موجود

باشد و چون چنین است یافت قطعا به وسیله علتى وجود یافته و معلول علتى غیر خودش مى

 توان گفت : معلول با نبود علتى كه او را ایجاد كند ، ممتنع الوجود است . ، پس مى

نون در مساله وجود صانع قرآن نیز آن قانون را تصدیق و امضا كرده و به همین قا

و توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش استدالل كرده  و اگر این قانون صحیح نبود و 

  . رفته بود استدالل به آن صحیح نبود عقل و تجربه ما ، در تشخیص آن به خطا

همانطورى كه هر معلولى با نبود علتش ممتنع الوجود است با فرض بودن علت هم 

  اى كه گفتیم در بین علت و معلول است.خواهد بود ، براى همان رابطه واجب الوجود

قرآن این را نیز امضا كرده و خداى سبحان در موارد بسیارى از كالم خود از 

ها و آثار آن صفات را اثبات كرده ، از آن جمله فرموده طریق صفات علیاى خود معلول

 است:

 رعد(/16!«)و هو الواحد القهار » 

 ابراهیم(/47«)هللا عزیز ذو انتقام!ان » 

 بقره(/220«)ان هللا عزیز حكیم!» 

 بقره(/173«)ان هللا غفور رحیم!» 

و نیز استدالل كرده بر كثیرى از حوادث به ثبوت حوادث دیگرى كه قبال بوده ، از 

 آن جمله فرموده:

 اعراف(/101«)فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا به من قبل!» 

  . آیات دیگر كه در باره ایمان مؤمنین و كفر كفار و نفاق منافقین استو از این قبیل 

و اگر قرآن كریم تخلف اثر را از مؤثر در عین وجود شرایط تاثیر و نبودن موانع 
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  . بوددانست هیچ یك از این آیات و احتجاجاتى كه در آن شده صحیح نمىآن جایز مى

م فرما بودن قانون علت و معلول را در فهمیم كه قرآن نیز مساله حكاز اینجا مى

سراسر عالم هستى قبول داشته و تصدیق دارد كه براى هر چیزى و نیز براى عوارض آن 

كند  و با كه وجود آن را اقتضا مى اى از حوادث علت و یا عللى استچیز و براى هر حادثه

  . فرض نبودن آن ، وجودش ممتنع است

ید هر كسى در اولین برخورد و دقت در آیات فوق این آن چیزى است كه بدون ترد

  . فهمدآنرا مى

فهمیم این است كه خداوند در این كالم مطلب دیگرى كه ما از قرآن كریم مى

ء بر آن مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود كوچك و بزرگى را كه كلمه شى

 صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن جمله فرموده است:

 رعد( و نیز فرموده:/16« )ء و هو الواحد القهار!قل هللا خالق كل شى» 

 فرماید:اعراف( و در آخر مى/158« )الذى له ملك السموات و االرض!» 

 فرماید:فرقان(و نیز مى/2« )ء فقدره تقدیرا!و خلق كل شى» 

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

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

در این آیات و آیات دیگرى نظیر اینها یك نوع بیان دیگر به كار رفته  و آن این 

است كه خود موجودات را مستند به خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حركات و 

شتن انسان براى سكنات آنها را مستند به تقدیر و هدایت الهى دانسته است ، مثال گام بردا

انتقال از اینجا به آنجا و شناورى ماهى و پرواز مرغ و سایر كارها و آثار مستند به تقدیر 

 ها مستند به خلقت او است ، همچنانكه فرموده:الهى و خود آن نامبرده

فمنهم من یمشى على بطنه و منهم من یمشى على رجلین و منهم من یمشى على » 

 نور(/45«)یشاء!اربع یخلق هللا ما 

و از این قبیل آیات بسیار است كه خصوصیات اعمال موجودات و حدود آنها و 

كند منتهى همچنین غایاتى را كه موجودات به هدایت تكوینى خدا هر یك به سوى آن سیر مى

  . داندبه خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خداى عزیز علیم مى

الهى و حدود وجودى آنها و تحوالت و غایاتى كه پس جوهره ذات مستند به خلقت 

در مسیر وجودى خود دارند همه منتهى به تقدیر خدا و مربوط به كیفیت و خصوصیتى 

  . است كه در خلقت هر یك از آنها است

رساند اجزاى عالم همه به هم متصل و در این میان آیات دیگرى نیز هست كه مى

است كه همه را به صورت یك موجود در آورده  و مربوطند و اتصال آن اجزا به حدى 

 نظام واحدى در آن حكم فرما است . 

« برهان اتصال تدبیر» حكما همین اتصال را بصورت برهان داده و آن را 

  .اندنامیده

آید ، البته در این میان جهات این بود آن چیزى كه با دقت در قرآن كریم به دست مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 12

 نرا از نظر دور داشت و از آن غفلت كرد:دیگرى نیز هست كه نباید آ

اینكه در این عالمى كه گفتیم تمامى اجزاى آن و آثار و افعال آن اجزا ، همه  - اول

خداوند به وجود  توانیم بگوییم آنها را هممخلوق خدایند بعضى از آثار و افعال هست كه نمى

نكه آنها را به ساحت قدس و آورده ، مانند انواع ظلمها و فجورى كه عقل شرم دارد از ای

  . كبریاى خداوند نسبت دهد

قرآن كریم هم در آیات بسیارى ساحت او را از هر ظلم و هر عمل بدى منزه دانسته 

 فرماید:از آن جمله مى

 فرماید:فصلت(و نیز مى/46« )و ما ربك بظالم للعبید!» 

 اعراف(/28«)قل ان هللا ال یامر بالفحشاء!» 

 با این حال چطور مي توان قائل به عمومیت خلقت شد ؟ 

اند: اى از علما در جواب از این اشكال اصل اشكال را قبول كرده و گفتهعده

اى جز این نیست كه آیه شریفه مورد بحث و آیات دیگر دال بر عمومیت خلقت را به چاره

عال و آثار آنها این مخصص عقلى و قرآنى تخصیص زد و گفت كه همه موجودات و اف

 مخلوق خدا است مگر افعال انسان كه مخلوق خود او است . 

اند و آن این است یك اشكال و محذور دیگرى در مخلوق خدا بودن افعال انسان كرده

آید انسان در كارهاى خودش اختیار نداشته باشد و این همان جبرى است كه كه الزم مى

ت و معصیت ، ثواب و عقاب و فرستادن انبیا و آمدن مستلزم بطالن نظام امر و نهى ، اطاع

  . كتابهاى آسمانى و تشریع شرایع است

اند و غفلت اى از علما در ذیل آیه ایراد كردهاین اشكال و جوابى است كه عده

اند از اینكه در بحث خود بین امور حقیقى و واقعیاتى كه وجود و تحقق به خود ورزیده

عتبارى كه ثبوت واقعى ندارند و انسان از روى اضطرار و احتیاج به گیرند و بین امور امى

زندگى اجتماعى ناچار شده است آنها را تصور یا تصدیق نموده و معتبر بشمارد فرق 

 اند . بگذارند ، از این رو میان جهات وجودى و عدمى اشیا خلط كرده

اى گذراندیم تا اندازهو ما در بحثى كه در جلد اول المیزان راجع به جبر و تفویض 

  . این مطلب را روشن ساختیم

آنچه مناسب است در اینجا در جواب آن دو اشكال بگوییم این است كه ظاهر 

و هر  زمر( این است كه خلقت پروردگار عمومیت داشته/62«)ء!هللا خالق كل شى» جمله:

  . شودء بر آن صادق است شامل مىچیزى را كه اسم شى

سجده( این است كه /7«)ء خلقه!الذى احسن كل شى» اهر جمله:از طرفى هم ظ

  . خوبى و حسن در تمامى مخلوقات وجود دارد

كه جز خدا هر چیزى كه بتوان او را شود پس ، از مجموع این دو آیه استفاده مى

ء نامید مخلوق خدا است  و هر چیزى كه مخلوق خدا است متصف به حسن هست ، و شى

   .امر متالزم در وجودندخلقت و حسن دو 

هر چیزى از جهت اینكه مخلوق خدا است در حقیقت به تمام واقعیت خارجیش 
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ها و اضافات و داراى حسن است  و اگر بدى و قبحى بر او عارض شود از جهت نسبت

است و ربطى به واقعیت و وجود حقیقیش كه  امور دیگرى است كه خارج از ذات او

  . است نداردمنسوب به خداى سبحان 

بعد از آنكه این معنا را از تركیب آن دو آیه فهمیدیم الجرم هر جا كه در كالم خداى 

خوریم باید بگوییم كه این معانى عناوینى تعالى به ذكر سیئه و ظلم و گناه و امثال آن برمى

هستند غیر حقیقى ، به این معنا كه هیچ انسان گنهكارى خودش و گناهش مجموعا مخلوق 

دا نیستند ، بلكه تنها خودش مخلوق او است  و گناهش هیچ انتسابى به خدا و خلقت خدا خ

اى است كه بین آن و غیر او نیست این بینیم بین آن گناه و آن گنهكار رابطهندارد  و اگر مى

به خاطر وضع یا اضافه یا نسبتى است كه بین آن و بین عملى مشابه آن برقرار است  و به 

ر هیچ معصیت و ظلمى نیست مگر آنكه عملى از سنخ خود آن هست كه عبارت دیگ

نامیم بخاطر مخالفتى است كه نامیم و این را نمىمعصیت و ظلم نیست و اگر آنرا ظلم مى

اولى با دستور دین و یا با حكم عقل دارد  و یا بخاطر فسادى است كه در جامعه داشته و یا 

آثار سوء را ندارد ، مثال زنا و ازدواج كه دو  نقض غرضى از اغراض است و دومى این

فعل شبیه به همند هیچگونه اختالفى در اصل و حقیقت و وجود نوعى آن دو نیست و اگر 

دانیم به خاطر موافقت و مخالفتى است كه با مى یكى را زشت و مذموم و دیگرى را ممدوح

  . دارندشرع الهى و یا سنت اجتماعى و یا مصلحتى از مصالح اجتماع 

اند كه ربطى به خلقت و ایجاد نداشته  و و اینگونه امور جهاتى قراردادى و اعتبارى

قابل خلق و ایجاد نیستند ، بلكه اعتباریاتى هستند كه عقل عملى و شعور اجتماعى حكم به 

كند  و ظرف اعتبار آنها همان ظرف اجتماع است  و در عالم تكوین و خارج اعتبار آنها مى

  . شودار آن كه همان ثواب و عقاب است دیده نمىجز آث

بنا بر این ، عمل زشت ، خودش و عنوان زشتیش كه یا ظلم است و یا چیزى 

دیگر تنها در ظرف اجتماع تحقق داشته و خالصه در ظرف اجتماع زشت و مستلزم مذمت 

سان و عقاب است و اما در ظرف تكوین و خارج چیزى جز یك مشت حركات صادره از ان

 وجود ندارد . 

آرى ، علل خارجى و مخصوصا علة العلل و سبب اول كه همان خداى تعالى است 

تنها متصدى تكوین و ایجاد موجوداتند و اما عنوان قبح آن موجودات چیزى نیست كه آن 

علل ایجادشان كند ، همچنانكه زید به عنوان ریاستى كه دارد موضوعى است اجتماعى كه 

كنند ، دستوراتش را اجرا ارجى هم هست ، احترامش مىدر نظر افراد اجتماع داراى آثار خ

نمایند و اما در عالم خارج چیزى جز فردى از افراد انسان نیست ، و هیچ فرقى با مى

مرئوس خود ندارد  و چنان نیست كه در خارج یك زیدى باشد و یك چیز دیگرى به نام 

لت ، شرافت و خست و امثال ریاست و همچنین فقر ، توانگرى ، آقائى ، نوكرى ، عزت ، ذ

 اینها . 

خالصه ، خلقت و ایجاد در عین حال كه شامل هر چیزى است ، تنها به موضوعات 

گیرد ، ولى و كارهاى گوناگونى كه در ظرف اجتماع تكون و واقعیت خارجى دارد تعلق مى
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ات جهات نیكى و زشتى و فرمانبرى و نافرمانى و سایر اوصاف و عناوینى كه بر موضوع

گیرد و ظرف ثبوت آنها تنها ظرف تشریع شود ، خلقت به آنها تعلق نمىو افعال عارض مى

  . و اعتبار و نیاز اجتماعى است

بعد از آنكه معلوم شد كه ظرف تحقیق امر و نهى ، حسن و قبح ، اطاعت و 

معصیت ، ثواب و عقاب ، ریاست و مرئوسیت و عزت و ذلت و امثال اینها غیر از ظرف 

گوییم : عمومیت خلقت كه از آیه مورد بحث كوین و واقعیت خارجى است ، اینك مىت

اش بطالن نظام امر و نهى و ثواب و عقاب و سایر لوازمى كه ذكر شد الزمهاستفاده مى

 كردند نیست . 

و چگونه ممكن است كسى در كالم خداى متعال تدبر كند و سرانجام سر از چنین 

آورد ؟ با اینكه كالم مجیدش پر است از اینكه او خالق هر چیز و مجوسیت و وثنیت در 

اینكه او واحد قهار و هدایت تكوینى و ربوبیش و تدبیرش شامل تمامى اشیا است ، و هیچ 

شود ، و اینكه ملك و سلطنت و كرسى او محیط به هر چیز چیزى از قلم تدبیر او ساقط نمى

و زمین و آنچه كه آشكار و نهان است ، آیا با بودن  است  و براى او است آنچه كه در آسمان

چنین تعالیمى در قرآن چطور ممكن است گفته شود كه در بین مخلوقات خدا هزاران موجود 

 است كه مخلوق او نیست ؟

اینكه ممكن است كسى بگوید : اینطور كه قرآن كریم خلقت و علیت ایجاد را  - دوم 

اش ابطال رابطه علیت و معلولیت در بین موجودات در خداى تعالى منحصر كرده الزمه

بینیم فالن است  و معنایش این است كه غیر از خدا هیچ علتى در عالم نیست و اگر مى

این نه بخاطر  -شود مثال حرارت با بودن آتش موجود مى -موجود معلول فالن علت است 

داوند عادتش بر این قرار علیت آتش و معلولیت حرارت است بلكه به خاطر این است كه خ

اى گرفته كه حرارت را بدنبال آتش و یا برودت را بدنبال آب ایجاد كند و گر نه هیچ رابطه

بین حرارت و آتش و یا برودت و آب نیست و نسبت آب و آتش با حرارت و برودت یكسان 

 است . 

سر از جاى اگر صحیح باشد  -شود كه از ظاهر آیات قرآنى استفاده مى -و این نظر 

آورد ، زیرا مستلزم بطالن قانون علیت و معلولیت عمومى است كه اگر بنا شود بدى در مى

این قانون باطل باشد به طور كلى احكام عقلى از اعتبار افتاده  و با بى اعتبار شدن آن احكام 

ه آیاتش ماند تا نوبت برسد به قرآن و احتجاج به اینگوندیگر راهى به اثبات صانع باقى نمى

 بر بطالن قانون مزبور . 

پس قطعا ظاهر این آیات مقصود نیست  و معقول نیست كه قرآن شریف این قانون 

را كه از احكام صریح عقلى است باطل دانسته در نتیجه عقل را از حكم كردن ساقط و 

معزول كند ، چون حجیت و حقانیت خود قرآن به وسیله عقل اثبات شده ، و عقل دلیل بر 

 اعتبار آن است ، آیا ممكن است نتیجه یك دلیل دلیل خودش را ابطال كند ؟ با اینكه ابطال آن

  دلیل ابطال خودش است ؟

اند و اى در این اشتباه افتادهاین نه تنها خیالى است كه ممكن است بكنند ، بلكه عده
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د یك معلول محال است اند براى ایجااند از اینكه آن قاعده عقلى معروفى كه شنیدهغفلت كرده

توانند هر اندركار باشند در باره دو علت در عرض هم است كه نمىدو علت مؤثر و دست

دو در ایجاد تمامى ذات یك معلول توارد كنند و اما آن دو علتى كه یكى در طول دیگرى 

است نه تنها تواردشان بر یك معلول محال نیست بلكه همیشه همین طور است و جز آن 

، زیرا وقتى علتى باعث ایجاد آتش باشد قهرا همان علت وجود آتش در یك معلول كه  نیست

اند و این آن تواردى كه محال است نیست ، بلكه در عبارت از حرارت است توارد كرده

حقیقت توارد نیست ، چون دو علت تامه مستقال در معلول عمل نكرده است ، بلكه علتى آنرا 

  . ول علت فوق استایجاد كرده كه خود معل

تر : منشا این اشتباه فرق نگذاشتن و تمیز ندادن فاعلى است كه و به بیان دقیق

شود. توضیح فرق بین شود از فاعلى كه معلول به سبب او موجود مىمعلول از او صادر مى

  . این دو فاعل و این دو قسم علت موكول به محل دیگرى است

اند كه خداى تعالى دوم است ، این است كه چون دیدهكه قریب الماخذ به شبهه  - سوم

خلقت تمامى اشیا را به خود نسبت داده  و در عین حال رابطه علیت و معلولیت را هم 

اند : خداى تعالى تنها علت صحیح و مسلم دانسته است ، پیش خود براى رفع این تنافى گفته

هایى كه خود ما به علت آنها پى ن علتایجاد اشیاء است و اما بقاى اشیا مستند است به همی

آمد دو علت مستقل در یك داشت الزم مىایم  و اگر خداى تعالى در بقا هم علیت مىبرده

 معلول توارد و اجتماع كنند . 

بینیم این دسته از علما همیشه سعى دارند وجود صانع عالم را به وسیله و لذا مى

انسان بعد از نبودنش و حدوث زمین و حدوث حدوث موجودات اثبات كنند  و به حدوث 

 عالم بعد از عدمش تمسك جویند . 

بینیم كه در اثر این اشتباه ، حدوث و وجود هر چیزى را كه به علت و نیز مى

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

سوادتر آنان حدوث امثال ابر ى دانسته و طبقه بىحیوانى و نباتى را مستند به خود خداى تعال

دار ، زلزله ، قحط سالى و مرضهاى عمومى را كه فهم هاى دنباله، باران ، برف ، ستاره

عامیانه آنان به علل طبیعى آنها نرسیده نیز مستند به خداى تعالى دانسته  و در نتیجه هر 

مسارى از گفته قبلى خود چشم پوشیده و برند با شروقت به علت طبیعى یكى از آنها پى مى

 شدند . یا در برابر خصم تسلیم مى

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

اند وجود ممكن تنها در حدوثش محتاج به واجب الوجود است نه در علمى درآورده و گفته

  . بقایش

اند كه : اگر عدم و نیستى براى خدا جایز و ممكن حتى بعضى از آنان تصریح كرده

  . زندباشد ، نیستى او ضررى به هستى عالم نمى

رسد كه این حرف از ناحیه یهودیها در بین مسلمین رخنه یافته و و چنین به نظر مى

اى از علماى كم بضاعت اسالم را مشوب نموده ، در نتیجه حرفهاى دیگرى از ذهن پاره
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اند  و هنوز هم كه هنوز است این قبیل متفرع كرده دن بداء و نسخ را هم بر آنقبیل محال بو

  . گرددها مىحرفها در میان مردم در دهان

ترین اوهام است  و احتجاجات ترین شبهات و پستبه هر حال ، شبهه مذكور موهوم

جود صانع قرآن كریم مخالف آن است ، چون قرآن كریم تنها به مثل روح ، استدالل بر و

نكرده بلكه به تمامى آیات مشهوده در عالم و نظام جارى در هر نوع از انواع مخلوقات و 

شود استدالل تغیر و تحول و فعل و انفعال آنها و منافعى كه از هر یك از آنها استفاده مى

چه  -كرده است  و این مخالف با آن نظریه است ، چون خداوند ، همه عالم و عوامل آنرا 

معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب ، ماه ، ستارگان  -هود و چه غیر مشهود مش

كنند  و چهار فصلى كه در و طلوع و غروب آنها و منافعى كه مردم از آنها استفاده مى

هایى كه در آنها جریان آورند  و همچنین بوجود دریاها ، نهرها و كشتىزمین پدید مى

شود و همچنین به وجود ارانها و منافعى كه از ناحیه آنها عاید بشر مىیابد  و ابرها و بمى

حیوانات ، نباتات و احوال طبیعى و تحوالتى كه دارند از قبیل نطفه بودن و سپس جنین 

ستدالل كرده شدن و كودك و جوان و پیر شدن آنها و سایر تحوالتشان بر وجود صانع ا

 . است

تعالى به آن استدالل بر وجود صانع كرده و آنها را  و حال آنكه تمامى آنچه كه خداى

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

 امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات امروزند . 

یك بود و به طور اتوماتو اگر بقاى موجودات بى نیاز از وجود خداى تعالى مى

داشت ، استداللهاى نامبرده قرآن كریم جریان علیت و معلولیت همچنان در بین آنها ادامه مى

  . هیچ كدامش صحیح و به جا نبود

توضیح این معنا اینكه، احتجاج قرآن كریم بوجود این موجودات بر وجود صانع از 

 دو جهت است:

 جهت فاعل است ، همچنانكه آیه شریفه: - جهت اول

 ابراهیم(/10«)هللا شك فاطر السموات و االرض!ا فى » 

سازد كه به ضرورت عقل هیچ نیز اشاره به آن دارد  و این معنا را خاطر نشان مى

یك از موجودات نه خودش خود را آفریده و نه موجودى مثل خودش ، براى اینكه موجود 

آن موجود نیز  مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود دیگرى كه ایجادش كند ،

محتاج به موجود دیگرى است و این احتیاج همچنان ادامه دارد تا منتهى شود به موجود 

بالذاتى كه محتاج به غیر نباشد و عدم در او راه نیابد  و گر نه هیچ موجودى وجود پیدا 

اند كه بالذات حق و غیر قابل كند ، پس تمامى موجودات به ایجاد خداوندى موجود شدهنمى

 بطالن است و هیچگونه تغییرى در او راه ندارد . 

با این حال هیچ موجودى پس از پدید آمدنش نیز از پدید آورنده خود بى نیاز نیست   

و این احتیاج از قبیل احتیاج گرم شدن آب به آتش و یا حرارتهاى دیگر نیست كه پس از 

مساله وجود و ایجاد از این قبیل گرم شدن تا مدتى باقى بماند اگر چه آتش نباشد ، چون اگر 
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بایست موجود بعد از یافتن وجود قابل معدوم شدن نبوده و خود مثل آفریدگارش بود مى

  . واجب الوجود باشد

كند به اینكه اشیاى عالم این همان مطلبى است كه فهم ساده فطرى از آن تعبیر مى

بى نیاز از پروردگار بودند به اگر خود مالك نفس خود بودند  و حتى از یك جهت مستقل و 

پذیرفتند ، زیرا محال است چیزى مالك نفس خود باشد و خود هیچ وجه هالك و فساد نمى

 براى خود بطالن و شقاوت را طلب كند . 

 آیه شریفه:

 قصص( و همچنین آیه:/88«)ء هالك اال وجهه!كل شى» 

 «و ال حیوة و ال نشورا!و ال یملكون النفسهم ضرا و ال نفعا و ال یملكون موتا » 

  . كندفرقان( همین معنا را افاده مى/3) 

و نیز آیات بسیار دیگرى كه داللت دارند بر اینكه خداى سبحان مالك هر چیز است 

  . و مالكى جز او نیست ،و هر چیزى مملوك او است  و جز مملوكیت شان دیگرى ندارد

ابتداى تكون و حدوثش وجودش را از بنا بر این ، پس هر موجودى همچنانكه در 

كند  گیرد همچنین در بقاى خود هر لحظه وجودش را از خداى تعالى اخذ مىخداى تعالى مى

و تا وقتى باقى است كه از ناحیه او به وى افاضه وجود بشود ، همینكه این فیض قطع شد ، 

 :گردد ، چنانكه فرمودهمعدوم گشته اسم و رسمش از لوح وجود محو مى

!« كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا » 

 اسری( و بر این مضمون آیات بسیار است . /20)

جهت غایت و نتیجه است ، كه آیات راجع به نظام جارى در عالم اشاره  - جهت دوم

متصل و  آید كه تمامى اجزا و اطراف عالم به یكدیگربه آن دارد ، چون از این آیات برمى

مربوط است به طورى كه سیر یك موجود در مسیر وجودیش موجود دیگرى را هم به كمال 

رساند  و سلسله موجودات به منزله زنجیرى است اى كه از خلقتش منظور بوده مىو نتیجه

كه وقتى اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حركت درآید آخرین حلقه سلسله نیز به 

افتد ، مثال انسان از نظامى كه در حیوانات و نباتات جریان فش براه مىسوى سعادت و هد

كند و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محیط جریان دارد منتفع دارد استفاده مى

جارى در  ها از نظامشوند  و موجودات زمینى از نظام جارى در آسمانها و آسمانىمى

تمامى موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر جویند ، پس موجودات زمین استمداد مى

دهد ، اینجاست كه فطرت سلیم و اش سوق مىنوعى از انواع را به سوى سعادت خاصه

شود از اینكه بگوید : نظامى به این وسعت و دقت جز به تقدیر شعور زنده و آزاد ناگزیر مى

  . گیردىخدایى عزیز و علیم و تدبیر پروردگارى حكیم و خبیر صورت نم

شود كه هویت و و نیز ناچار است بگوید: این تقدیر و تدبیر جز به این فرض نمى

اعیان و خالصه ذات هر موجود را در قالبى ریخته باشد كه فالن فعل و اثر مخصوص از 

او سر بزند در هر منزل از منازلى كه در طول مسیرش برایش تعیین شده همان نقشى را 

بازى كند  و در منزلى كه به عنوان آخرین منزل و منتها الیه سیرش  اندكه از او خواسته
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تعیین گردیده متوقف شود و همه این مراحل را در میان سلسله علل و اسباب در پیش روى 

 قائد قضا و به دنبال سائق قدر طى نماید . 

یراد كند ااینك چند آیه به عنوان نمونه از آیاتى كه گفتیم این معانى را افاده مى

 شود:مى

 اعراف(/54!«)له الخلق و االمر » 

 انعام(/62«)اال له الحكم!» 

 بقره(/148«)و لكل وجهة هو مولیها!» 

 رعد(/41«)و هللا یحكم ال معقب لحكمه!» 

  رعد(/33«)هو قائم على كل نفس بما كسبت!» 

اى است از آن آیاتى كه گفتیم قرآن كریم در آن آیات از جهت دوم یعنى اینها نمونه

 كند . جهت نظامى كه در عالم برقرار است بر وجود صانع استدالل مى

دانند آیاتى به این حال آیا جا دارد كسانى كه خود را داناى به معانى قرآن مى

عنا برگردانند كه خداوند سبحان ذوات صراحت و روشنى را از معانى روبراهش به این م

اى عزلت گزیده  و جز موجودات را با خصوصیات و شخصیات آنها آفریده و خود در گوشه

توانست بكند كه در كمینگاه خود نشسته ببیند این موجودات پس از شروع به سیر این هم نمى

ى كه مستقل در آنند چه و تفاعل در یكدیگر و به كار بردن علیت و معلولیت و فعل و انفعال

كنند  و در انتظار روز فنا و از كار افتادن آنها حساب عمل یك یك آنها را نگه دارد تا مى

پس از نابود شدن دو باره به خلقت جدیدى به وجودشان درآورده ، فرمانبران را ثواب و 

هر چه  پاداش و مستكبرین را كیفر دهد  و این موجودات بدون احتیاج به پروردگارشان

اى بخواهند بكنند  و خداوند هیچ دخالتى در كار آنها نداشته باشد ، تنها گاهى كه از پاره

گاه خود بیرون آمده جلو مشیت و كید آنان را گرفته نافرمانیها بر آنان غضب كند ، از كمین

و مشیت خود را اعمال كند ؟ به این صورت كه در علل و اسباب هستى دخالت نموده  و بر 

 خالف اقتضاى آنها حوادثى را ایجاد كند كه خودش بخواهد . 

و معلوم است كه این مفسرین ناگزیرند این مداخالت استثنائى خدا را بدین گونه 

بدانند كه خداوند قانون علیت و معلولیتى را كه در مورد غضب او است ابطال نموده آنگاه 

  . اراده خود را در آن مورد اجرا نماید

بگویند خداوند اراده خود را در این موارد هم به دست اسباب و علل چون اگر 

اند نه براى كند باز در حقیقت تاثیر و علیت را براى اسباب طبیعى قائل شدهطبیعى اجرا مى

اند كه اند  و در خوارق عادات و معجزات گفتهخداوند  و اتفاقا همین حرفها را هم زده

یابد  و این الهى و به نقض قانون علیت عمومى انجام مىاینگونه خوارق تنها به اراده 

گفتند : موجودات در اصل حدوث محتاج به خداى تعالى مخالف گفتار خود آنان است كه مى

  . هستند  و اما در بقا هیچ احتیاجى به او ندارند

پس آنها یا باید بطور كلى بگویند : عالم با همه وسعت و پهناوریش و با همه دقت و 

ظرافتى كه در نظام او است مستقل و بى نیاز از خدا است  و خداوند بعد از ایجاد آن دیگر 
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  . هیچ تاثیرى در اجزاى آن و در تحوالت واقع در آن ندارد

و یا آنكه بگویند : خداوند هم خالق و پدید آورنده عالم است و هم در بقاى آن افاضه 

حدوث و هم در بقا محتاج خداى تعالى  كند و خالصه تمامى موجودات هم دروجود مى

 هستند . 

كند و در آیات و چون قرآن كریم بطورى كه مالحظه كردید قول اول را رد مى

بسیارى خلقت را عمومى و تسلط غیبى خدا را بر ظاهر و باطن و اول و آخر و ذوات و 

  . معتقد شدتوان كند ، لذا جز به قول دوم نمىافعال و حدوث و بقاى اشیا اثبات مى

  . كندشود تایید مىبراهین عقلى هم همین را كه از آیات استفاده مى

زمر( به /62!« )ء هللا خالق كل شى» پس، از آنچه گذشت معلوم شد كه جمله: 

 عموم ظاهریش باقى است و هیچ مخصص عقلى و یا شرعى آنرا تخصیص نزده است!

   405ص :    7المیزان ج : 

 

 

 درباره: فلسفىبحثى علمى و 

  بدیع بودن هر موجود  
 

 !«بَِدیُع السَمَوِت َو األَْرِض  َو إِذَا قَضى أَْمراً فَِإنََّما یَقُوُل لَهُ ُكن فَیَُكونُ  »

او كسى است كه آسمانها و زمین را بدون الگو آفریده و چون قضاى امر براند » 

 بقره(/117)         !«  شودگوید بباش و آن امر بدون درنگ هست مىتنها مى

 

تجربه ثابت كرده ، هر دو موجودى كه فرض شود ، هر چند در كلیات و حتى در 

خصوصیات متحد باشند ، بطورى كه در حس آدمى جدائى نداشته باشند ، در عین حال یك 

جهت افتراق بین آندو خواهد بود  و گر نه دو تا نمي شدند و اگر چشم عادى آن جهت افتراق 

 بیند . كند ، چشم مسلح به دوربینهاى قوى آنرا مىرا حس ن

كند ، زیرا وقتى دو چیز را فرض كردیم كه برهان فلسفى نیز این معنا را ایجاب مى

شود اش این مىدو تا هستند ، اگر بهیچ وجه امتیازى خارج از ذاتشان نداشته باشند ، الزمه

خارج از آن  و در چنین صورت  كه آن سبب كثرت و دوئیت ، داخل در ذاتشان باشد نه

ذات صرفه و غیر مخلوطه فرض شده است و ذات صرف نه دوتائى دارد و نه تكرار 

ایم ، یكى مي شود و این پذیرد ، در نتیجه چیزى را كه ما دو تا و یا چند تا فرض كردهمى

  . خالف فرض ما است

دى دیگر است و گیریم كه هر موجودى از نظر ذات مغایر با موجوپس نتیجه مى

چون چنین است پس هر موجودى بدیع الوجود است ، یعنى بدون اینكه قبل از خودش 

نظیرى داشته باشد  و یا مانندى از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود یافته ، در نتیجه 

  394ص :    1المیزان ج :          خداى سبحان مبتدع و بدیع السموات و االرض است . 
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 فصل دوم

 

 درباره عرش

 

 

 

 گفتاری پیرامون معنای:

 عرش   

  

ُ الَِّذى َخلََق السَمَوِت َو األَْرض فى ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ استََوى َعلى اْلعَْرِش »  إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

َرِت  ً َو الشْمس َو اْلقََمَر َو النُُّجوَم ُمسخَّ بِأَْمِرِه  أاَل لَهُ یُْغشى الَّْیَل النَهاَر یَطلُبُهُ َحِثیثا

ُ َرب اْلعَلَِمیَن! ْلُق َو األَْمُر  تَبَاَرك َّللاَّ ََ   «الْخ

ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر پروردگار شما خدایى است كه آسمان» 

پوشاند در حالى كه بر آمد، شب را با روز مى ) و مقام تدبیر امر اشیاء(عرش

ماه و ستارگان را بیافرید در  جوید و) نیز( خورشید وروز، شتابان شب را مى

حالى كه رام فرمان اویند، هان! از آن او است آفرینش و امر، پر بركت است 

  اعراف(/54«) پروردگار جهانیان!

 

و سایر آیات مشابه آن آراى « ثم استوى على العرش!» در معناى عرش و جمله 

مختلفى وجود دارد. اكثر علماى گذشته بر آنند كه اینگونه آیات از متشابهاتى هستند كه باید 

از بحث در پیرامون آن خوددارى شود ، اینان كسانى هستند كه بطور كلى بحث در اطراف 

آنكه عقل بلكه قرآن دانند ، و حال حقایق دینى و تجاوز از ظواهر كتاب و سنت را بدعت مى

و سنت نیز بر خالف عقیده آنان مردم را بر تدبر در آیات خدا و بذل جهد در تكمیل شناسائى 

كند  هاى عقلى تحریص و تشویق مىخدا و آیاتش و تذكر و تفكر در آن و احتجاج به حجت

 و با این همه تشویق كه در مقدمات كرده ، چطور ممكن است از نتیجه آن منع و نهى

فرموده باشد؟ آرى ، اینگونه اشخاص نه تنها بحث آزاد عقلى و علمى را در پیرامون كتاب 

دانند ، بلكه بحث كالمى را هم كه بنایش بر تسلیم ظواهر دینى و اساسش و سنت ممنوع مى

بر محدود ساختن بحث از معارف دین است به حدود چار دیوارى فهم عوام ، تحریم نموده ، 

دانند ، ما اش پیش پا افتاده و مسلم در نزد اهل دین باشد ، بدعت مىهم كه ادلهآن را هر قدر 

  . هم فعال كارى به كار آنان نداریم

طبقه دیگرى كه همان علماى اهل بحثند در باره معناى عرش به چند قول اختالف 
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 اند:كرده

نا عرش به همان معناى ظاهرى كلمه است و منظور از آن مخلوقى است عی - 1

 -ها بر آسمان هفتم تكیه داشته و خداوند هایى است و آن پایهشبیه به تخت كه داراى پایه

هم مانند پادشاهان معمولى بر آن قرار گرفته ، اكثر این علما  -تعالى عما یقول الظالمون 

 ء واحدى هستند . عقیده دارند كه عرش و كرسى شى

شان همین بس و در سخافت و بطالن عقیدهنامند  این طایفه از مسلمین را مشبهه مى

داند كه با خلقى تر از آن مىكه كتاب و سنت بر خالف صریح عقیده آنان پروردگار را منزه

  . از خالیقش در ذات و یا صفات و یا افعال شباهت داشته باشد

عرش همان فلك نهم است كه محیط به عالم جسمانى و محدود جهات آن است و  -2

گویند و آن فلكى است كه با حركت جهت اینكه خالى از ستاره است ، اطلس مىآن را از 

آورد و در جوفش و مماس با سطح مقعرش یومیه خود زمان را ترسیم نموده و به وجود مى

ثابت است و در جوف فلك هشتم افالك هفتگانه  فلك هشتم قرار دارد كه محل ستارگان

ى از سیارات : زحل ، مشترى ، مریخ ، شمس ، دیگرى وجود دارد كه هر كدام حامل یك

  . باشندزهره ، عطارد و قمر مى

توان تفسیر و فهم آیات قرآن نامید ، بلكه در حقیقت تحمیل قواعد این نظریه را نمى

  . هیات بطلمیوس بر قرآن كریم است

 بینیم كه صاحبان این نظریه آنچه را كه از این فرضیه بر حسب ظاهر قابللذا مى

هاى هفتگانه و كرسى و عرش و انطباق بر قرآن بوده قبول كرده و آیات راجع به آسمان

اند، اند رد كردهاند  و آنچه را كه مخالف با ظواهر قرآن دیدهامثال آن را به آن تفسیر كرده

مثال در فرضیه مذكور ، گفته شده است كه بعد از فلك نهم كه همان فلك محدد است دیگر 

 ، حتى خأل هم وجود ندارد .  چیزى نیست

و نیز گفته شده كه حركات افالك ابدى و دایمى است  و همچنین قابل خرق و التیام 

نیست ، و هر فلكى سطح محدبش بدون هیچ فاصله و بعدى به سطح مقعر فلك ما فوق 

  . چسبیده است

یا  و نیز اجسام افالك بسیط و همه از یك جنسند  و در هیچ یك از آنها درى و

  . سوراخى وجود ندارد

ها از وجود اند كه ظواهر قرآن و حدیث بر خالف این فرضیهو اینها چون دیده

ها و حاملین قائل دهد  و براى عرش پایهها و سرادقات در ما فوق عرش خبر مىحجاب

ها را مانند كاغذ و گوید كه خداوند به زودى آسماناست و نیز بر خالف قواعد مزبور مى

  . پیچند خواهد پیچیداى كه مىمهنا

ها ساكنینى از جنس مالئكه هستند و حتى به قدر راه فرماید: در آسمانو نیز مى

باریكى كه بتوان در آن قدم زد جاى خالى نیست و تمامى آن را فرشتگانى كه یا در حالت 

  . اندركوع و یا در حالت سجده و یا در صعود و یا در نزول هستند اشغال كرده

و نیز براى آسمان درى است  و بهشت در همان آسمان در نزدیكى سدرة المنتهى 
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  . شود قرار داردكه اعمال بندگان به آنجا برده مى

دانهاى سابق معتقد و این صریحا مخالف با قواعدى است كه علماى هیات و طبیعى

اند قرآن و سنت است رد كردهاند ، لذا همه اینها را به عذر اینكه مخالف با ظاهر به آن بوده

و هیچ به فكرشان نیفتاده كه وقتى صدها قاعده علمى آنان با ظاهر قرآن و حدیث مطابقت 

ندارد ، پس ممكن است چیزهایى هم كه قرآن در باره آسمانها فرموده ، غیر آن حرفهایى 

  . اندباشد كه آنان زده

یه منظومه شمسى و متروك نتیجه این غفلت آن شد كه پس از روى كار آمدن فرض

هایى كه گانه ، آنان نیز خط بطالن بر تطبیقات خود كشیده و از تحمیلشدن فرضیه افالك نه

 بر قرآن و حدیث كرده بودند دست برداشتند . 

ثم استوى على » اصال در خارج جسمى به نام عرش وجود ندارد  و جمله  -3

طه( كنایه است از سلطنت و /5«)استوى!الرحمن على العرش » و همچنین جمله:« العرش!

استیالى خداى تعالى بر عالم خلقت  و استعمال كلمه استوى در استیال بسیار است ، 

همچنانكه شاعر گفته است: قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مهراق. ممكن هم 

ر از باب حرف هست مراد از استواى بر عرش شروع در تدبیر امور عالم بوده  و این تعبی

زدن با كودكان به زبان كودكى باشد ، چون معمول ملوك و مدبرین امور بشر این است كه 

نشینند ، لذا قرآن نیز خواسته است با بر تخت مى در هنگام شروع به رسیدگى امور مملكت

  . زبان خود مردم حرف زده باشد

وابیده در حق خداى خواهید گفت : شروع در كار كه یك نوع تغیر در معناى آن خ

  . تعالى ممتنع است ، زیرا خدا منزه است از تغیر و تبدل

و لیكن این اشكال وارد نیست ، زیرا شروع نسبت به خداى تعالى داللت بر تغیر 

خود او ندارد ، این تعبیر بخاطر حدوثى است كه مخلوقات دارند ، لذا مانعى ندارد كه كار 

خلوقات است شروع نامیده شود ، همچنانكه به همین او كه همان رحمت بر بندگان و م

گوییم : خدا فالن موجود را آفرید ، زنده كرد ، معدوم ساخت ، روزى داد و ... عنایت مى

« ثم استوى على العرش!» اشكال این قول این است كه گر چه ما نیز قبول داریم كه جمله:

رد با اینكه یك حقیقت و واقعیتى این تعبیر به منزله كنایه است  و لیكن كنایه بودن منافات ندا

را ایجاب كرده باشد  و استواى پروردگار بر عرش از قبیل سلطنت و استیال و ملكیت و 

امارت و ریاست و والیت و سیادت دائر میان خود ما امرى اعتبارى و قراردادى و خالى 

یر بیانات ما و به از حقیقت نبوده باشد ، درست است كه ظواهر دینى از حیث بیان نظ

صورت امورى اعتبارى است  و لیكن خداى سبحان در همه این بیاناتش حقایق و واقعیاتى 

 كند . را بیان مى

به عبارت دیگر گر چه معناى ملك و سلطنت و احاطه و والیت و امثال آن در خداى سبحان 

ها یم و لیكن مصداقفهمهمان معنایى است كه ما خود از اطالق این الفاظ نسبت به خود مى

با هم متفاوتند ، مصادیق این الفاظ در نزد خداى تعالى امورى واقعى و حقیقى و الیق به 

ساحت قدس اویند  و در نزد ما اوصافى ادعایى و ذهنى و امورى اعتبارى و قراردادى 
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ا كنند ، مثال مهستند كه به اندازه یك سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت نمى

نامیم از این باب است كه تابع اراده و تصمیم اوییم ، نه اینكه اگر كسى را رئیس خود مى

 راستى جامعه ما بدنى است و او رأس آن بدن است . 

خوانیم براى این نیست كه او راستى دست و همچنین اگر كسى را عضو اجتماع مى

مانند دست و دل كه در تشكیل بدن جامعه و یا دل آن است ، بلكه از این باب است كه او نیز 

مؤثرند در تشكیل اجتماع ما تاثیر دارد  و از همین جهت كه زندگى ما متشكل از یك مشت 

« و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب!» امور اعتبارى است خداى تعالى در آیه:

مال و اوالد  عنکبوت(زندگى دنیایى ما را لهو و لعب نامیده ، چون مقاصد دنیوى ما و/64)

ما و ریاست و حكومت ما جز عناوینى پندارى چیز دیگرى نیست و جز در عالم وهم ، 

تحقق و واقعیتى نداشته  و سر و دست شكستن ما براى بدست آوردن آن هیچ تفاوتى با 

 هاى خود ندارد . مسابقه اطفال در بازى

است وهمى بازیچه  و حاشا بر خداى سبحان كه زندگى ما را به خاطر اینكه امورى

  . بشمارد ، آن وقت خودش هم مانند ما بازیگرى بوده باشد

در عین اینكه مثالى است كه « ثم استوى على العرش!» كوتاه سخن اینكه فرمود:

سازد ، بر این هم داللت دارد كه در این میان احاطه تدبیر خدا را در ملكش مجسم مى

از همان مقامى كه گفتیم ، زمام جمیع امور در  حقیقتى هم در كار هست  و آن عبارت است

 شود ، آیه:و مجتمع مى آنجا متراكم

 توبه( و آیه:/129«)و هو رب العرش العظیم!»  

 غافر( و آیه:/7«)الذین یحملون العرش و من حوله!» 

 حاقه( و آیه:/17« )و یحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة!» 

 زمر(/75«)عرش!و ترى المالئكة حافین من حول ال» 

آید كه عرش حقیقتى نیز داللت بر این معنا دارند ، چون از ظاهر این آیات بر مى

است از حقایق خارجى  و آیه مورد بحث مانند آیه شریفه نور و مثالهایى كه در آن زده شده 

گوییم كه براى عرش ، مصداقى خارجى و حقیقى الهى ، صرف مثل نیست  و لذا ما مى

گوییم كه نین براى لوح ، قلم و كتاب مصداقى الهى است ، در مثل آیه نور نمىاست  و همچ

اى الهى و یا درخت زیتونى الهى و یا زیتى الهى وجود دارد ، چون ما نیز در عالم آیینه

 -اعتراف داریم كه آیینه و درخت و زیتى كه در این آیه ذكر شده صرفا براى مثال است 

 دقت فرمایید! 

كرده و گفتیم « ثم استوى على العرش!» كه ما براى كلمه عرش در جمله معنایى را

هاى حوادث و امور در آن متراكم : این كلمه به معناى مقامى است موجود كه جمیع سر نخ

ثم استوى على العرش یدبر االمر ما من شفیع اال من بعد » و جمع است ، از آیه:

چون این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور  شود ،یونس( به خوبى استفاده مى/3«)اذنه!

در مقام  دهد  و چون این آیهتفسیر نموده  و از وجود چنین صفتى براى خداى تعالى خبر مى

توصیف ربوبیت و تدبیر تكوینى خداى تعالى است ال جرم مراد از شفاعتى هم كه در آخر 
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« ما من شفیع اال من بعد اذنه!» :آن است شفاعت در امر تكوینى خواهد بود ، پس مفاد جمله

هایى بین خدا و بین حوادث عالمند از شود كه هیچ سببى از اسباب تكوینى كه واسطهاین مى

شان قبیل سببیت آتش براى حرارت و حرارت براى ذوب كردن اجسام و امثال آن ، سببیت

اى از حوادث تاثیر ثهاز خودشان نیست  و به اذن خدا است ، كه هر یك از آنها در ایجاد حاد

ان ربكم » رساند كه در صدر آیه یعنى در جملهكنند  و این جمله توحید ربوبیتى را مىمى

  اعراف( بود./54...!«)

جمله مزبور به حقیقت دیگرى نیز اشاره دارد  و آن این است كه عوض شدن 

از اینكه شفیعى تدبیرى به تدبیر دیگر نیز به اذن خود او است ، چون شفاعت عبارت است 

بین خداى پذیراى شفاعت و بین امر مورد شفاعت واسطه شود تا مجراى محكمى از احكام 

او تغییر یافته  و حكم دیگرى بر خالف آن جارى شود ، مثال آفتاب بین خدا و زمین واسطه 

ر شود تا ظلمتى را كه بر حسب اقتضاى نظام عام باید زمین را فرا گیرد از بین برده ، دمى

شود تا نورى را عوض زمین را به نور خود روشن سازد ، سقف و یا سایبان نیز واسطه مى

كه بر حسب تابش جهانى آفتاب باید بر فالن قسمت از زمین بتابد از بین برده و آنجا را سایه 

 بیندازد . 

و وقتى این شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد پس جمیع تدابیر جارى در عالم از 

اى كه براى ابطال تدبیر و تغییر مجراى حكمى از احكام او خواهد بود ، حتى هر وسیله خود

او اتخاذ شود چه وسائل تكوینى و چه وسائلى كه انسان آن را به منظور فرار از حكم اسباب 

  باشد.الهى به كار بیندازد ، همه از تدابیر خود او مى

ت پست از جهت قصورى كه در استعداد بینیم بعضى از موجودابنا بر این ، اگر مى

آنها است عصیان ورزیده و پذیراى صور زیبا و مواهب عالى نیستند ، باید بدانیم كه همین 

عصیان آنها عین اطاعت و این رد از آنها عین قبول است  و این امتناعى كه از تربیت 

د در برابر پروردگار بینیم انسان بخاطر جهلى كه داردارند عین تربیت است ، مثال اگر مى

كند همین استنكافش از خضوع در برابر خدا نیز انقیاد و تسلیم خود طغیان و سركشى مى

شدن در برابر حكم او است  و اگر انسان به خیال خود ، با خداى خود مكر كرده ، همین 

ما و ما یمكرون اال بانفسهم و » مكرش عین گرفتار مكر خدا شدن است ، همچنانكه فرموده:

ال /69«)و ما یضلون اال انفسهم و ما یشعرون!» انعام(و فرموده:/123« )یشعرون!

و ما انتم بمعجزین فى االرض و ما لكم من دون هللا من ولى و ال »: عمران( و نیز فرموده

 شوری(/31« )نصیر!

داللت دارد بر اینكه شفاعت شفعاء « ما من شفیع اال من بعد اذنه!» پس اینكه فرمود:

مچنین هر سبب مخالفى كه حائل شود بین تدبیر الهى و بین مقتضیات آن از جهت و ه

  دقت بفرمایید! -رود دیگرى كه عبارت باشد از اذن ، باز تدبیر الهى به شمار مى

در حقیقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو كفه ترازو هستند كه یا این آن را بلند 

شود عین آورد و یا بعكس  و اختالفى كه در آن دو مشاهده مىكند و آن این را پایین مىمى

 اتفاق و دست بدست هم دادن براى كمك به تشخیص ترازودار است . 
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معنا یعنى در داللت بر عمومیت تدبیر خداوند سوره یونس در افاده این  3نظیر آیه 

ثم استوى » فرماید : و نفى هر مدبر دیگرى غیر او آیه چهارم از سوره سجده است كه مى

سجده( همچنانكه نظیر /4« )على العرش ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع ا فال تتذكرون!

عالم از آنجا منشا گرفته و  آن در افاده اینكه عرش مقامى است كه تمامى تدابیر عمومى

 فرماید:شود ، آیه شانزدهم از سوره بروج است كه مىاوامر تكوینى خدا از آنجا صادر مى

  بروج(/16و15« )ذو العرش المجید فعال لما یرید!» 

و ترى المالئكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضى بینهم » آیه: 

 زمر(/75«)بالحق!

ها و حاملین اوامر این معنا دارد، چون محل كار مالئكه را كه واسطه نیز اشاره به 

 او و مجریان تدابیر او هستند اطراف عرش دانسته است . 

 و همچنین آیه:

الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون » 

 غافر(/7«)للذین آمنوا!

كند نكته قبلى احتفاف مالئكه را به عرش ذكر مى است كه عالوه بر اینكه مانند آیه 

نماید و آن این است كه كسانى هم هستند كه عرش پروردگار را حمل دیگرى را نیز افاده مى

كنند  و معلوم است كه این اشخاص كسانى باید باشند كه چنین مقامى رفیع و موجود مى

  . به وجود آنان باشدآن است قائم  عظیمى كه مركز جمیع تدابیر الهى و مصدر

 آیه شریفه:

 حاقه(/17!«)و یحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة » 

 مؤید این معنا است ، همچنانكه آیه:

ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فى االرض و ما یخرج منها و ما ینزل من » 

 دید(ح/4« )السماء و ما یعرج فیها و هو معكم اینما كنتم و هللا بما تعملون بصیر!

آید كه صورت نماید و از آن بر مىمعنایى را كه ما براى عرش كردیم تایید مى 

جمیع حوادث و وقایع به نحو اجمال در نزد خدا حاضر و برایش معلوم است ، و روى این 

  . به منزله تفسیرى است براى استواى بر عرش...!« یعلم ما یلج » حساب جمله:

ر عام عالم است و جمیع موجودات را در جوف پس عرش همانطورى كه مقام تدبی

خود جاى داده همچنین مقام علم نیز هست  و چون چنین است قبل از وجود این عالم و در 

حین وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوى پروردگار نیز محفوظ هست ، همچنانكه 

را حتى در قیامت زمر( محفوظ بودن آن /75«)آیه: و ترى المالئكة حافین من حول العرش!

 ها و زمین موجود بودن آن را مقارن با وجود عالم ، و آیه:و آیات مربوط به خلقت آسمان

!« و هو الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام و كان عرشه على الماء » 

 نماید . هود( موجود بودنش را قبل از خلقت این عالم بیان مى/7)

  192ص :    8المیزان ج : 
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 سوم فصل

 

 در شناخت مالئکه

 

 

 

 گفتارى در معرفی:

  مالئكه 
 

در قرآن كریم مكرر كلمه مالئكه ذكر شده ولى نام هیچ یك از آنان را نبرده مگر 

جبرئیل و میكائیل را و بقیه مالئكه را با ذكر اوصافشان یاد كرده ، مانند : ملك الموت و 

  . عتید و غیر اینهاكرام الكاتبین و سفرة الكرام البرره و رقیب و 

 اند:از صفات و اعمال مالئكه كه در كالم خدا و در احادیث ذكر شده

 

هایى بین مكرم ، كه واسطه یكى این است كه مالئكه موجوداتى هستند شریف و -1

اى از حوادث و هیچ خداى تعالى و این عالم محسوس هستند ، به طورى كه هیچ حادثه

نیست ، مگر آنكه مالئكه در آن دخالتى دارند  و یك یا چند فرشته  اى مهم و یا غیر مهمواقعه

، موكل و مامور آنند ، اگر آن حادثه فقط یك جنبه داشته باشد یك فرشته  و اگر چند جنبه 

داشته باشد چند ملك موكل بر آنند و دخالتى كه دارند تنها و تنها این است كه امر الهى را در 

و آن را در مسیرش قرار دهند ، همچنان كه قرآن در این باره  مجرایش به جریان اندازند

 فرموده:

 انبیا(/27« )ال یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون!» 

صفت دومى كه از مالئكه در قرآن و حدیث آمده این است كه : در بین مالئكه  -2

اى ى ارادهشود مالئكه نفسى مستقل ندارند و دارانافرمانى و عصیان نیست ، معلوم مى

مستقل نیستند ، كه بتوانند غیر از آنچه كه خدا اراده كرده اراده كنند ، پس مالئكه در هیچ 

كنند و كم و كارى استقالل ندارند و هیچ دستورى را كه خدا به ایشان تحمیل كند تحریف نمى

 سازند ، همچنان كه فرمود:زیادش نمى

 تحریم(/6«)رون!ال یعصون هللا ما امرهم و یفعلون ما یؤم» 

 

صفت سوم اینكه: مالئكه با همه كثرتى كه دارند، داراى مراتب مختلفى از نظر  -3

هستند بعضى ما فوق بعضى دیگر و جمعى نسبت به ما دون خود آمرند و آن  بلندى و پایینى
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كند و حامل امر خدا به دیگران مامور و مطیع آنان و آنكه آمر است به امر خدا امر مى

مورین است و مامورین هم به دستور خدا مطیع آمرند ، در نتیجه مالئكه به هیچ سوى ما

 وجه از ناحیه خود اختیارى ندارند ، همچنان كه قرآن كریم فرموده:

 صافات(و نیز فرموده:/164«)و ما منا اال له مقام معلوم!» 

 تکویر( و نیز فرموده:/21«)مطاع ثم امین!» 

 سبا(/23) «قالوا الحق!قالوا ما ذا قال ربكم » 

 

كنند ، كنند به امر خدا مىصفت چهارم اینكه : مالئكه از آن جا كه هر چه مى -4

 خورند ، به شهادت اینكه فرموده:هرگز شكست نمى

 فاطر(/44«)ء فى السموات و ال فى األرض!و ما كان هللا لیعجزه من شى» 

 و از سوى دیگر فرموده:

 یوسف(و نیز فرموده:/21) «و هللا غالب على امره!» 

 طالق(/3«)ان هللا بالغ امره!» 

شود مالئكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده از این جا روشن مى

اند ، چون ماده جسمانى در معرض زوال و فساد و تغییر است و نیز كمال در ماده جسمانى

ج به غایت كمال برسد و چه بسا در كند تا به تدری، تدریجى است ، از مبدأ سیر و حركت مى

بین راه به موانع و آفاتى برخورد كند و قبل از رسیدن به حد كمالش از بین برود ، ولى 

 مالئكه این طور نیستند . 

شود اینكه در روایات ، سخن از صورت و شكل و و نیز از این بیان روشن مى

اند بفرمایند : فالن فرشته ستههیاتهاى جسمانى مالئكه رفته ، از باب تمثل است و خوا

آید و به همین طورى است كه اگر اوصافش با طرحى نشان داده شود ، به این شكل درمى

جهت انبیا و امامان ، فرشتگان را به آن صورت كه براى آنان مجسم شدند ، توصیف 

  . آینداند و گرنه مالئكه به صورت و شكل درنمىكرده

گیرى ، تمثل ملك به صورت انسان ، معنایش این كلآرى فرق است بین تمثل و ش

بیند ، به صورت انسان درآید ، در است كه ملك در ظرف ادراك آن كسى كه وى را مى

حالى كه بیرون از ظرف ادراك او ، واقعیت و خارجیت دیگرى دارد و آن عبارت است از 

 صورتى ملكى . 

ان ، متصور و به شكل او به خالف تشكل و تصور ، كه اگر ملك به صورت انس

شود ، هم در ظرف ادراك بیننده و هم در خارج آن ظرف و متشكل شود ، انسانى واقعى مى

چنین ملكى هم در ذهن ملك است و هم در خارج، این ممكن نیست و ما در تفسیر سوره 

  . مریم در المیزان گفتارى در معناى تمثل گذرانده ایم

بحان این معنا را كه ما براى تمثل كردیم تصدیق دارد  در آن جا گفته ایم كه خداى س

 فرماید:مى -كه تفسیرش در همان جا گذشت، -و در داستان مسیح و مریم

 مریم(/17«)فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا!» 
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گویند : ملك جسمى است لطیف ، كه به هر و اما اینكه بر سر زبانها افتاده كه مى

جز به شكل سگ و خوك  و جن نیز جسمى است لطیف ، جز اینكه جن به هر آید شكل درمى

آید حتى شكل سگ و خوك مطلبى است كه هیچ دلیلى بر آن نیست، نه از عقل و شكلى درمى

اند بر اینكه و اینكه بعضى ادعا كرده  -نه نقل از كتاب و نه نقل از سنت معتبر  -نه از نقل 

رند ، عالوه بر اینكه چنین اجماعى در كار نیست ، هیچ مسلمین بر این مطلب اجماع دا

 دلیلى بر حجیت چنین اجماعى در مسائل اعتقادى نیست ! 

  12ص :    17المیزان ج : 

 

 

 )ع(شرح مالئکه در سخن امیرالمؤمنین علی 

 

امیر المؤمنین )ع( در باره خلقت مالئكه فرموده: خدایا مالئكه را بیافریدى، و در 

اى كه نه در آنان سستى هست و نه غفلت و نه در ایشان معصیتى دادى، مالئكه آسمانت جاى

ترین خلق تو از تواند، و مفهوم دارد. آرى آنها داناترین خلق تو به تو هستند و ترسنده

ترین خلق تو به فرمان تواند، نه خواب بر دیدگان ایشان ترین خلق تو به تواند و عاملمقرب

گیرند و هو عقول و نه خستگى بدنها، ایشان نه در پشت پدران جاى مىشود و نه سمسلط مى

نه در رحم مادران و نه خلقتشان از ماء مهین است، بلكه تو اى خدا ایشان را به نوعى دیگر 

اى اى و در آسمانهایت منزل دادى و با جاى دادنت در جوار خود اكرامشان كردهایجاد كرده

آفات را از ایشان دور كردى و از بالها محافظتشان فرمودى و بر وحى خود امین ساختى و 

شدند و اگر تثبیت تو نبود و از گناهان پاكشان ساختى، اگر قوت تو نبود خود قوى نمى

كردند و اگر تو نبودى آنها گشتند و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نمىخودشان ثابت قدم نمى

كنند و نزدت تو مقام دارند و تو را اطاعت مى هم نبودند، لیكن اگر آنها كه این همه نزد

داراى منزلتند و غفلتشان از امر تو اندك است، آنچه را كه از تو بر ایشان پوشیده مانده 

بردند، قطعا عبادت و اند پى مىكردند و آن عظمت را كه تا كنون از تو پى نبردهمشاهده مى

دانستند كه تو را گرفتند و مىمت مىشمردند و نفس خود را به مالعمل خود را كوچك مى

آن طور كه باید عبادت نكردند. منزهى تو كه خالقى و معبودى، چقدر رفتارت با مخلوقاتت 

 نیكو است!

 8، ص: 17المیزان، ج
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 شرح مالئکه خدا در صحیفه سجادیه

 

كه  -در یكى از دعاهایش  السالماز صحیفه سجادیه حكایت شده كه امام سجاد علیه

 چنین گفته: -در باره حامالن عرش خدا و هر که فرشته مقرب اوست 

شوند بار الها ! بر حامالن عرشت درود فرست ، كه هرگز از تسبیح تو خسته نمى -

آیند ، هرگز كوتاهى كردن در آیند و از عبادت تو به ستوه نمىو از تقدیست به تنگ نمى

دهند و از وله و عشق ورزیدن به تو غافل نمى انجام وظیفه را بر جدیت بر امر تو ترجیح

شوند. به اسرافیل كه صاحب صور شاخص است ، آن كه همواره در انتظار فرمان نمى

توست ، تا با دمیدن در آن ، خفتگان در قبور و گروگانهاى گور را بیدار كند! به میكائیل ، 

ه! به جبرائیل كه امین بر آن فرشته آبرومند در درگاهت كه از اطاعتت مكانى رفیع یافت

وحى توست  و فرمانش در آسمانهایت نافذ است و نزد تو مكانى دارد و مقرب درگاه 

توست!  و به روح، كه او بر مالئكه حجابهاست و او از امر توست!  بار الها ! هم بر ایشان 

و اهل امانت بر تر از آنان، آنها كه ساكنان آسمانهاي تو  درود بفرست  و هم بر مالئكه پایین

كند و از غلبه خواب و شان نمىرسالتت هستند، آنهایى كه دایم در عبادت بودن خسته

دارد و سهو غفلتها از تعظیم تو شوند ، شهوتها از تسبیح تو بازشان نمىخستگى سست نمى

كند، آنها كه از عظمت تو دیدگانى افتاده و خاشع دارند و هرگز جرأت سربلند غافلشان نمى

هایشان) از شدت خضوع( پایین افتاده و كنند ، آنها كه چانهكردن و به تو نگریستن نمى

هاى تو دائمى است ، در نزد تو سراغ دارند طوالنى و یادشان از نعمت رغبتشان در آنچه

بینند ، كه بر برابر عظمت تو و جالل كبریائیت متواضعند و آنهایى كه چون جهنم را مى

گویند: خدایا تو منزهى ، و ما آن طور كه باید عبادتت كشد ، مىنه مىاهل معصیت ، زبا

  نكردیم!

پروردگارا ! پس درود بفرست بر ایشان و بر روحانیان از فرشتگان و مقربین 

هاى درگاهت و حامالن غیب به سوى رسوالنت و آنها كه بر وحیت امین تو شدند و دسته

خودت اختصاص دادى و با تقدیست، از طعام و  مختلف از فرشتگانت، كه تو آنان را به

نیازشان كردى و در باطن طبقات آسمانهایت جاى دادى و آنها كه در اطراف نوشیدنیها بى

 آسمانهایت قرار دارند، تا روزى كه فرمانت صادر شود، بساط خلقتت را برچینند . 

ه خاطر صداى زجر اى كه بدار باران و رانندگان ابرند، آن فرشتهو آنها كه خزانه

هاى شود ، آنان كه برف و تگرگ را مشایعت نموده با دانهاو صداى ناله رعدها شنیده مى

هاى باد به وجود ایشان است ، آنها آیند ، آنها كه قوام خزینهباران در هنگام نزول فرود مى

ه بارانهاى مفید كه موكل بر كوهها هستند تا فرو نریزند، آنها كه تو ، وزن آبها و ِكیل آبى ك

و آن فرشتگان كه رسوالن تو به سوى اهل  و مضر مشتمل بر آنند ، به ایشان شناساندى

  آورند و یا رخایى محبوب!زمین هستند كه یا بالیى مكروه مى

سفیران كرام برره ، حافظان كرام نویسنده ، ملك الموت و كاركنانش ،  منكر و 

رس قبور است ،  طواف كنندگان بیت معمور ،  مالك نكیر و مبشر و بشیر ، رؤمان كه بازپ
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داران آن ،  آن فرشتگانى كه آنچه تو دستور دوزخ و خازنان آن ، رضوان بهشت و پرده

گویند: سالم علیكم! این برند! آنهایى كه به اهل بهشت مىدهى بدون عصیان فرمان مىمى

وب این سرا ! و زبانیه كه بهشت به خاطر صبرى است كه كردید و چه نیك است پایان خ

شتابند و رسد كفار را بگیرید و ببندید و به سوى دوزخ بكشید به سرعت مىوقتى دستور مى

دهند ، خدایا به همه اینها كه به ذكر نامشان ملهم شدیم ، درود فرست ، هر چند مهلتشان نمى

دانیم به چه كارى موكلند، كه ما به مكان و منزلت یك یك آنها در درگاه تو آشنا نیستیم و نمى

  و به ساكنان هوا و زمین و آب و هر كس از ایشان كه موكل بر خلقند!

آید یك سائق شان درود بفرست ، در آن روز كه هر كسى وقتى مىبار الها ! بر همه

شان درودى بفرست كه كرامتى بر كرامتشان و طهارتى بر با او هست و یك گواه ، بر همه

 اید ...! طهارتشان بیفز

  9ص :   17المیزان ج : 

 

 

 بحثی در:

 شناخت مالئکه، و  وظایف و کارکرد آنها 

 

 « ِ ِحیِم! الحَ بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ فَاِطِر السَمَوِت َو األَْرِض َجاِعِل اْلَملَئَكِة ُرسالً  الرَّ ْمُد َّللَّ

ثْنى َو ثُ  َ َعلى كل  لَث َو ُربََع  یَِزیُد فى الخَ أُولى أَْجنَِحٍة مَّ ٍء شىْ   ْلِق َما یَشاُء  إِنَّ َّللاَّ

 «قَِدیٌر!

به نام خداى رحمان و رحیم!  همه حمدها مخصوص خدا است كه آسمانها و » 

زمین را ایجاد كرد و فرشتگان را رسوالنى بالدار كرد دو باله و سه باله و چهار 

 «چیزى تواناست! كند كه او بر هرباله و او هر چه بخواهد در خلقت اضافه مى

 فاطر(/1) 

 

هایى بین او و بین عالم مشهود، كه مالئکه موجوداتى هستند مخلوق خدا و واسطه

آنان را موكل بر امور عالم تكوین و تشریع كرده است. بندگان محترمى هستند كه هرگز خدا 

وند كنند و به هر چه مامور شرا در هر صورتى كه به ایشان فرمان بدهد نافرمانى نمى

 دهند!انجام مى

اشعار بلكه داللت دارد بر اینكه تمام « جاعل الملئكة رسال!» بنا بر این، جمله 

هایى بین خدا و بین خلق هستند، تا اوامر تكوینى و تشریعى او را مالئكه رسوالن و واسطه

انجام دهند و دیگر وجهى ندارد كه ما كلمه رسل را كه در آیه است اختصاص دهیم به آن 

اى كه واسطه شدند . با اینكه قرآن كلمه رسل را بر مالئكهاى كه بر انبیاء نازل مىمالئكه

 وحى نبودند نیز اطالق كرده ، از آن جمله فرموده:

 انعام(و نیز فرموده:/61« )حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا!» 
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 یونس( و نیز فرموده:/21«)ان رسلنا یكتبون ما تمكرون!» 

!« ا جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القریة و لم» 

 عنکبوت(/31)

كلمه جناح )بال( در پرندگان به منزله دست انسان است و پرندگان به وسیله آن   

  . كنندگردند و از جایى به جاى دیگر نقل مكان مىروند و برمىكنند و به فضا مىپرواز مى

توانند با آن كارى را بكنند كه ز به چیزى است كه مىوجود فرشتگان نیز مجه

دهند، یعنى مالئكه هم مجهز به چیزى هستند كه با پرندگان آن كار را با بال خود انجام مى

روند و از جایى به جاى دیگر كه مامور باشند آن از آسمان به زمین و از زمین به آسمان مى

ل( گذاشته و این نامگذارى مستلزم آن نیست كه روند ، قرآن نام آن چیز را جناح ) بامى

بگوییم مالئكه دو بال نظیر بال پرندگان دارند ، كه پوشیده از پر است، چون صرف اطالق 

لفظ مستلزم آن جناح ، نیست ، همچنان كه الفاظ دیگرى نظیر جناح نیز مستلزم معانى 

و امثال آن را در باره خداى باشد مثال ، وقتى كلمه عرش و كرسى و لوح و قلم معهود نمى

گوییم عرش آنها و كرسى و لوح و قلمش نظیر كرسى و لوح و كنیم ، نمىتعالى اطالق مى

اى را كه پرندگان از بالهاى فهمیم كه : نتیجهقلم ماست ، بله این مقدار را از لفظ جناح مى

گیرند از آن نتیجه را مىگیرند و اما اینكه چطور گیرند ، مالئكه هم آن نتیجه را مىخود مى

 توان به دست آورد . لفظ جناح نمى

صفت مالئكه است و كلمه مثنى و ثالث « اولى اجنحة مثنى و ثلث و رباع!» جمله:

و كلمه رباع هر سه الفاظى هستند كه بر تكرار عدد داللت دارند ، یعنى كلمه مثنى به معناى 

سه تا و كلمه رباع به معناى چهار تا چهار تا  دو تا دو تا است و كلمه ثالث به معناى سه تا

است. گویا فرموده خداوند بعضى از فرشتگان را ، دو بال داده و بعضى را سه بال  و 

بر حسب سیاق ، خالى از اشاره به « یزید فى الخلق ما یشاء!:» جمله  بعضى را چهار بال.

 ند .این نكته نیست كه بعضى از مالئكه بیش از چهار بال هم دار

  6ص :    17المیزان ج : 

 

 

 مقدمه تفسیری درباره:

 نقش مالئکه در تدبیر امور عالم

 
ِحیِم!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «بِسِم َّللاَّ

 «َو النَِّزَعِت َغْرقاً!» 

 !«َو النَِّشطِت نَشطاً » 

 «َو السبَِحِت سْبحاً!» 

 «فَالسبِقَِت سْبقاً!» 
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 !« فَاْلُمَدب َِرِت أَْمراً » 

 «به نام خداوند بخشنده مهربان! »

 «كشند!به فرشتگانى سوگند كه ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر مى» 

 «سازند!و فرشتگانى كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مى» 

 «و سوگند به فرشتگانى كه در سراسر عالم شناورند!» 

 «گیرند!دیگر سبقت مىپس به خاطر زودتر به ماموریت رسیدن از یك» 

  نازعات(/5تا1« )كنند!و سپس به آنهایى سوگند كه امور را تدبیر مى» 

 

آنچه در این آیات بدان سوگند یاد شده با صفاتى كه مالئكه در امتثالشان نسبت به 

اوامر صادره از ساحت مقدس الهى كه مربوط به تدبیر امور عالم ماده نسبت به ایشان 

  قیامشان به تدبیر امور به اذن خداى تعالى ، قابل انطباق است.باشد  و سپس مى

و آیات مذكور از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافات است ، كه 

 فرماید:مى

 صافات(/3تا1«)و الصافات صفا!  فالزاجرات زجرا!  فالتالیات ذكرا...!» 

 فرماید:مى و نیز بسیار شباهت دارد به آیات اول سوره مرسالت كه

والمرسالت عرفا! فالعاصفات عصفا! والناشرات نشرا! فالفارقات فرقا! فالملقیات » 

 مرسالت(/5تا1«)ذكرا!

كند ، چیزى كه هست آن آیات تنها كه مالئكه را در امتثال اوامر الهى توصیف مى

كرد و آیات ابتداى این سوره مطلق مالئكه را در تدبیر امور مالئكه وحى را توصیف مى

 نماید . عالم توصیف مى

از اینكه بگذریم در بین این آیات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با مالئكه 

است، كه در آن مساله تدبیر بدون قید و « فالمدبرات أمرا!» از دیگران است صفتتر روشن

بطور مطلق آمده است، پس مراد از آن تدبیر همه عالم است  و كلمه أمرا یا تمیز است و یا 

براى كلمه مدبرات و از سوى دیگر مطلق تدبیر هم كار مطلق مالئكه است ، پس  مفعول به

 مطلق مالئكه خواهد بود. قهرا مراد از مدبرات ،

رساند كه فاء تفریع در آمده مى« فالمدبرات امرا!» و از آنجایى كه در آغاز آیه

هم با ...!« فالسابقات » است و از آنجا كه آیه« فالسابقات سبقا!» مضمون این آیه نتیجه آیه

« ات سبحا!و السابح» اى است از آیهرساند كه مضمون آن نتیجهفاء تفریع آغاز شده ، مى

شود كه تدبیر، فرع بر سبق؛ سبق فرع بر سبح است! و این به ما لذا نتیجه گرفته مى

گانه است ، پس مدلول این سه آیه این فهماند كه سنخیتى در معانى منظور نظر آیات سهمى

كنند ، اما بعد از آنكه بسوى آن سبقت جسته باشند و به سوى است كه: مالئكه تدبیر أمر مى

 جویند، اما بعد از آنكه هنگام نزول به سوى آن سرعت گرفته باشند! سبقت مىآن 

گیریم مراد از سابحات و سابقات و مدبرات ، همان مالئكه هستند به پس نتیجه مى

  . انداعتبار نزولشان بسوى تدبیرى كه بدان مامور شده
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 فرماید:افاده آن مىرساند كه آیه زیر در مقام گانه همان معنایى را مىپس آیات سه

 رعد(/11«)له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر هللا!» 

پس مالئكه با همه اشیاء سر و كار دارند ، با اینكه همه اشیاء در احاطه اسباب است 

و اسباب در وجود و عدم و بقاء و زوال اشیاء و در اختالف احوال آنها با یكدیگر نزاع 

ه خداى تعالى در باره آن موجود حكم كرده  و آن قضائى را كه خداوند در دارند ، پس آنچ

باره آن موجود مقرر داشته ، همان قضائى است كه فرشته مامور به تدبیر آن موجود ، 

پردازد ، و در پرداختن به اش واگذار شده مىشتابد  و به مسؤولیتى كه به عهدهبسوى آن مى

سببى را كه مطابق قضاى الهى است تمام نموده ، در نتیجه  گیرد وآن از دیگران سبقت مى

 ) دقت فرمایید!(  -شودآنچه را خدا اراده كرده واقع مى

گانه اشاره به سرعت گرفتن مالئكه باشد در نازل و اما وقتى منظور از آیات سه

بناچار باید  اند  و سبقت گرفتن به آن  و تدبیر امر آن ،شدن براى انجام آنچه بدان مامور شده

را هم حمل كنیم بر انتزاع و « و النازعات غرقا!  و الناشطات نشطا!» دو آیه دیگر یعنى:

نزع مالئكه » خروجشان از موقف و مرتبه خطاب به موقف و مرتبه انجام ماموریت ، پس 

عبارت است از اینكه شروع به نزول به طرف هدف كنند ، آن هم نزول به « بطور غرق،

عبارت است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف « نشط مالئكه» ت  و شدت و جدی

آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج  « سبح» آن هدف ، همچنان كه 

  كنند!و به دنبال آن سبقت گرفته و امر آن موجود را به اذن خدا تدبیر مى

اى است كه مالئكه دارند  و وظیفه بنا بر بیانى كه گذشت آیات پنجگانه ، سوگند به

اى كه شروع به نزول از آن لحظه گیرند!وضعى كه در هنگام انجام ماموریت به خود مى

  . گیرندنموده تا آخرین وضعى كه در تدبیر امرى از امور عالم ماده به خود مى

، در این آیات اشاره است به نظمى كه تدبیر ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد 

ذاریات( اشاره است به تدبیر ربوبى /24«)هل اتیك ...؟» فرماید:همچنان كه آیات بعدى مى

 شود . كه در این عالم ظاهر مى

و در تدبیر ملكوتى حجتى است بر مساله جزاء و بعث ، همچنان كه تدبیر امور 

  دنیاى مشهود نیز حجتى است بر آن.

آید  و روایات هم تا حدودى به دست مى این بود آنچه با تدبر در سیاق آیات كریمه

  كنند.آن را تایید مى

  291ص :    20المیزان ج : 

 

 

 گفتارى پیرامون:

  واسطه بودن مالئكه در تدبیر 
 

شود فرشتگان در ابداء موجودات از بطورى كه از آیات قرآن كریم استفاده مى
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ناحیه خداى تعالى و برگشتن آنها به سوى او ، بین خدا و خلق واسطه هستند ، به این معنا 

كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث ، مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده كه البته 

كاربردشان تا وقتى است كه مرگ نرسیده و موجود به نشاه دیگر منتقل نشده است ، چون 

 تقال ، دیگر اسباب مادى سببیتى ندارند . بعد از مرگ و ان

هاى مرگ و قبض روح اما وساطت مالئكه در مساله عود ، یعنى حال ظهور نشانه

و اجراء سؤال و ثواب و عذاب قبر  و سپس میراندن تمام انسانها در نفخه صور ، زنده 

نها ، رسیدگى كردن آنان در نفخه دوم ، محشور كردن آنان ، دادن نامه اعمال ، وضع میزا

سوق به سوى بهشت و دوزخ ، كه بسیار واضح است  و آیات دال بر این  به حساب  و

وساطت بسیار زیاد است  و احتیاجى به ایراد آنها نیست ، روایات وارده در این مسائل از 

ه هم بیش از آن است ك السالمو ائمه اهل بیت علیهم وسلّموآلهعلیههللاناحیه رسول خدا صلى

  . به شمار آید

و همچنین وساطت مالئكه در مرحله تشریع دین یعنى نازل شدن ، آوردن وحى، 

 وسلّموآلهعلیههللادفع شیطانها از مداخله در آن، پشت گرمى و یارى دادن به رسول خدا صلى

، طلب مغفرت كردن از خدا براى آنانو نیز تایید مؤمنین ، پاك كردن آنان از راه استغفار ، 

  . جاى تردید و بحث نیست

و اما دلیل وساطت آنان در تدبیر امور این عالم ، با اینكه هر امرى براى خود سببى 

مادى دارد ، همین آیات اول سوره مورد بحث است ، كه بطور مطلق مالئكه را نازعات و 

  ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات خوانده كه بیانش گذشت.

 فرماید:رش آیه زیر است ، كه مىو همچنین دلیل دیگ

 فاطر(/1!«)جاعل المالئكة رسال اولى اجنحة مثنى و ثالث و رباع » 

اند براى اینكه شود كه مالئكه خلق شدهكه از آن به خاطر مطلق بودنش فهمیده مى

شوند ، همان امرى كه در واسطه باشند میان خدا و خلق ، و براى انفاذ امر او فرستاده مى

 آیه:

 انبیا(و آیه:/27و26« )بل عباد مكرمون ال یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون!» 

 نحل(/50«)یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون!» 

از آن سخن گفته است كه توضیح بیشترش در تفسیر آیه سوره فاطر در المیزان آمده 

 است و گفتیم كه بال قرار دادن براى مالئكه اشاره به همین وساطت است . 

مالئكه جز وساطت بین خداى تعالى و بین خلق او  و انفاذ دستورات او در بین پس 

تصادف و اتفاق نیست ، كه مثال خداى تعالى  خلق ، وظیفه و كارى ندارند  و این بر اساس

گاهى اوامر خود را به دست ایشان جارى سازد  و گاهى مثل همان امر را بدون وساطت 

، چون در سنت خداى تعالى نه اختالفى هست  و نه تخلفى ،  مالئكه خودش انجام دهد

فلن تجد » هود( و نیز فرموده:/56«)ان ربى على صراط مستقیم!» همچنان كه فرمود:

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

هاى مالئكه یكى این است كه بعضى از آنان مقام بلندترى دارند  و از جمله وساطت
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تر خود رسانند و در تدبیر بعضى امور پائینتر خود مىامر خداى تعالى را گرفته به پائین

یقت توسطى است كه متبوع و دارنده مقام بلندتر بین خدا و كنند  و این در حقرا مامور مى

تر آن دارد ، مثل توسطى كه ملك الموت در مساله قبض ارواح بین تابع و دارنده مقام پائین

كند  و خداى تعالى از خود آنان حكایت كرده كه تر خود را مامور به آن مىدارد  و پائین

 اند:گفته

 صافات(و نیز فرموده:/164« )لوم!و ما منا اال له مقام مع» 

 تکویر( و نیز فرموده:/21«)مطاع ثم امین!» 

  سبا(/23«)حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق!» 

و اینكه خداى تعالى مالئكه را واسطه بین خدا و حوادث دانسته و یا به عبارتى 

ه آنها است ، منافات با این معنا ندارد كه مالئكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند ب

حوادث مستند به اسباب قریب و مادى نیز باشد ، براى اینكه این دو استناد و این دو جور 

سببیت در طول همند ، نه در عرض هم ، به این معنا كه سبب قریب علت پیدایش حادثه 

 است و سبب بعید علت پیدایش سبب قریب است . 

كنیم به خداى ت ندارد كه در عین اینكه حوادث را به آنان مستند مىهمچنان كه منافا

تعالى هم مستند بسازیم  و بگوییم تنها سبب در عالم خداى تعالى است چون تنها رب عالم او 

است ، براى اینكه گفتیم سببیت طولى است نه عرضى ، و استناد حوادث به مالئكه چیزى 

اش ندارد  و خداى تعالى استناد حوادث به یعى و قریبهزائد بر استناد آنها به اسباب طب

  .اسباب طبیعى و ظاهریش را تصدیق كرده ، همانطور كه استناد آن به مالئكه را قبول دارد

یك از اسباب در قبال خداى تعالى استقالل ندارند ، تا رابطه خداى تعالى با  و هیچ

ن مسبب را مسبب خداى تعالى بدانیم ، مسبب آن سبب قطع باشد  و باعث شود كه نتوانیم آ

اند : خداى تعالى تدبیر امور عالم را به مالئكه مقرب همانطور كه وثنیت پنداشته و گفته

  واگذار كرده است.

آرى توحید قرآنى استقالل از هر چیز را از هر جهت نفى كرده ، هیچ موجودى نه 

و نشور خود، بنا بر این مثل مالك خودش است  و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات 

موجودات در استنادشان به اسباب مترتب یكى بر دیگرى ، از سبب قریب گرفته تا بعید  و 

در انتها استنادشان به خداى سبحان تا حدودى و به وجهى بعید مثل كتابت است ، كه انسان 

م و استناد دیگرى به دهد  و این عمل یك استنادى به قلآن را با دست خود  و با قلم انجام مى

دست و استناد دیگرى به انسان دارد ، كه با دست و قلم كتابت را انجام داده  و هر چند سبب 

شود كه ما نتوانیم آن مستقل و فاعل حقیقى این عمل خود آدمى است و لیكن این باعث نمى

گوییم و هم مى نویسد گوییم فالنى چقدر خوب مىرا به دست و قلم نیز استناد دهیم ، هم مى

 نویسد . گوید : این قلم خوب مىدهد  و هم خود او مىدست او چنین هنرى از خود نشان مى

و نیز منافات ندارد كه بنا به بیان گذشته ما ، مالئكه واسطه در تدبیر باشند و از 

ائما شود بعضى از مالئكه و یا همه آنان دسوى دیگر چنانچه از كالم خداى تعالى استفاده مى

 در حال عبادت و تسبیح و سجده باشند ، مانند آیه:
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و من عنده ال یستكبرون عن عبادته و ال یستحسرون! یسبحون اللیل و النهار ال » 

 انبیا( و آیه:/20و19«)یفترون!

« ان الذین عند ربك ال یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون!» 

  اعراف(/206)

مالئكه در حین انجام ماموریت خداى تعالى و تدبیر امور براى اینكه ممكن است 

دنیا سجده و تسبیح را هم انجام بدهند ، همچنان كه چه بسا این عدم منافات از آیه زیر 

 شود:استشمام مى

و هلل یسجد ما فى السموات و ما فى األرض من دابة و المالئكة و هم ال » 

 نحل(/49« )یستكبرون!

  297  ص :  20المیزان ج : 

 

 

  گفتار در برترى انسان از مالئكه
 

َن الطی ِبَِت َو فَضْلنَُهْم »  ْمنَا بَنى َءاَدَم َو َحَمْلنَُهْم فى اْلبر ِ َو اْلبَْحِر َو َرَزْقنَُهم م ِ َو لَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضیالً! مَّ  «َعلى كثِیٍر م ِ

آنان را بر مركبهاى آبى و و ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم ، و » 

صحرائى سوار كردیم و از هر غذاى لذیذ و پاكیزه روزیشان كردیم و بر بسیارى 

 «از مخلوقات خود برتریشان دادیم ، آنهم چه برترى؟

 اسری( /70)                           

مسلمین اختالف دارند در اینكه انسان و ملك كدامیك برترند ؟ قول معروف كه به 

شاعره هم منسوب شده این است كه انسان افضل است ، و مراد ما از فضیلت انسان ، نه ا

همه افراد انسانها است ، بلكه افراد مؤمن است ، زیرا حتى دو نفر هم اختالف ندارند در 

تر و گمراهترند  و آنان عبارتند از منكران اى از افراد انسان از چارپایان هم پستاینكه عده

چنین جانورانى  روند ، بنا بر این چگونه ممكن است كهها كه زیر بار حق نمىحق و لجوج

  . تر باشند ؟از مالئكه مقرب

اند انسان از ملك برتر است ، یكى همین آیه شریفه است كه البته دلیل كسانى كه گفته

ؤمن نزد گوید ماند ، دلیل دیگرشان روایاتى است كه مىكلمه كثیر را به معناى جمیع گرفته

  . تر از مالئكه استخدا گرامى

و این رأى از مذهب شیعه نیز معروف است  و چه بسا این استدالل را هم بكنند كه 

مالئكه مطبوع بر اطاعت خدایند و اطاعت طبیعت و فطرى آنها است ، اصال قادر بر 

ازمان تواند اطاعت كند و هم مخالفت  و سمعصیت نیستند ، به خالف انسان كه هم مى

دهد یكى نیروهاى شیطانى و دیگرى رحمانى ، یكى وجودش را هم دو قسم نیرو تشكیل مى

 عقل و یكى شهوت و غضب . 
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تواند معصیت كند پس انسان مؤمنى كه با نفس خود جهاد نموده ، با آنكه مى

  . كند از مالئكه افضل استخوددارى نموده ، در عوض خداى را اطاعت مى

حرفها افضلیت انسان به آن معنائى كه گذشت در میان شیعه و  ولى با همه این

اند ، مانند اشاعره اتفاقى نیست و از اشاعره كسانى هستند كه قائل به افضلیت ملك شده

  . اندزجاج و به ابن عباس هم نسبت داده

از سایر  -بطور مطلق  -اند به افضلیت پیغمبران بعضى دیگر از ایشان قائل شده  

موجودات و بعد از این سلسله فرستادگان از مالئكه بر سایر مالئكه و بر سایر افراد بشر و 

 سپس افضلیت تمامى مالئكه بر تمامى بشر . 

لق ، آنگاه بعضى دیگر از ایشان قائلند به برترى كروبین از مالئكه بطور مط

برجستگان بشر ، سپس عموم مالئكه از عموم بشر ، كه امام فخر رازى این قول را اختیار 

  . كرده و به غزالى هم نسبت داده است

اند به ظاهر اند به افضلیت مالئكه از بشر و استدالل كردهو اما معتزله معتقد شده

و فضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال  -فرماید تا آنجا كه مى -و لقد كرمنا بنى آدم » آیه:

 اسری(كه تقریب استداللشان در تفسیر آیه در المیزان آمده است. /70!«)

اند خیلى بدگوئى كرده و ه افضلیت انسان از ملك شدهزمخشرى به كسانى كه قائل ب

در ذیل جمله و فضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال گفته است : مراد از كثیر آنطور كه 

اند جمیع نیست ، بلكه موجودات غیر مالئكه است و همین فضیلت براى بنى آدم اینان پنداشته

ن موجودات شریف و مقرب درگاه خدا ما بس است كه ما فوقشان مالئكه است و غیر از ای

  . فوق دیگرى ندارند

اند و اى عكس وفاق را رفتهو عجب از جبرى مذهبان است كه چطور در هر مساله

اند كه به خود جرأت دهند توهین بزرگى را مرتكب شده و انسان آنقدر در لجاجت پیش رفته

كریم شنیدند كه تا چه حدى مالئكه خود را بر مالئكه برترى دهند ، با اینكه بارها از قرآن 

دانند مالئكه چه را احترام فرموده و تا چه اندازه به احترام نام ایشان را برده و با اینكه مى

اندازه به ساحت قدس خدا نزدیكند و چطور خداوند ایشان را نسبت به انبیاء مانند انبیاء 

رشان بدینجا كشید كه حرفهائى و نسبت به سایر مردم قرار داده آنگاه از فرط تعصب كا

اند : پروردگارا تو دنیا را به بنى اخبارى سر هم كنند و ببافند ، مثال نقل كنند كه مالئكه گفته

ها محروم ساختى حال برند ولى ما را از آن لذتخورند ، لذت مىآدم دادى ، در آن دنیا مى

ه عزت و جالل خودم هیچوقت این از آخرت به ما بده ، خداى تعالى هم در جواب فرموده ب

ام در مقابل ذریه كسى كه او را به دست كنم و شما را كه با امر كن خلق كردهكار را نمى

اند كه گفته است : مؤمن دهم و آنگاه از ابى هریره روایت كردهام قرار نمىخود آفریده

 اى كه نزد اویند . تر است از مالئكهگرامى

ب است كه كلمه كثیر را به معناى جمیع گرفته و گویا ذوق سلیم و نیز از ایشان تعج  

و فضلناهم على » فهمند كه گفتن كنند و نمىرا از دست داده و زشتى گفتار خود را حس نمى

اسرا(چقدر ركیك و زشت است) زیرا با بودن جمیع دیگر جائى /70!« )جمیع ممن خلقنا 
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 ئى براى ایشان بس است اگر بفهمند . ماند!( و همین رسوابراى حرف من باقى نمى

شما ببینید براى به كرسى نشاندن حرفى غلط و در دشمنى مالئكه چه تمحالت و 

شوند ! گویا كه اینها از دودمان قوم لوط هاى بعیدى مرتكب مىتشبثاتى نموده و چه تاویل

ند  و به هیچ وجه آورباشند  و چون جبرئیل قوم لوط را نابود كرده حاال دارند تالفى در مى

  . رودآن داغ از دلهایشان برون نمى

روایتى كه نقل كرده كه مالئكه از خدا خواستند در مقابل دنیائى كه به بنى آدم 

اختصاص داده آخرت را هم به ایشان اختصاص دهد ، روایتى است كه از ابن عمرو انس 

خدا روایت شده و در روایت  بن مالك و زید بن اسلم و جابر بن عبد هللا انصارى از رسول

آخرى آمده كه وقتى خداوند آدم و ذریه او را خلق كرد مالئكه گفتند : پروردگارا اینها را 

خلق كردى و همه گونه وسائل لذت مانند خوردن ، آشامیدن و نكاح كردن و بر اسب سوار 

آخرت را به ما  شدن برایشان فراهم نمودى ، حال كه چنین كردى پس دنیا را به ایشان بده و

ام فرشتگان واگذار ، خداى تعالى فرمود : من هرگز كسى را كه با دو دست خود خلقش كرده

 كنم . با كسى كه با یك كلمه كن او را آفریدم برابر نمى

صرفنظر از این كه اصل مضمون روایت درست نیست ، زیرا در این روایت 

لذت و كمال خوانده در حالى كه این كارها  خوردن و آشامیدن و ازدواج كردن و امثال آن را

گیرد و مالئكه بدون این اعمال آن را دارند ، در آدمى به منظور استكمال و بقاء انجام مى

یعنى مالئكه از ابتداء وجود آن كماالتى را كه بنى آدم با به كار بردن قواى مادى خود و 

دون خوردن سیر است و بدون تالش آورد واجد است) او باش به دست مىاعمال خسته كننده

جهت خریدن و دوختن لباس دارد،( ولى انسان مجبور است نظام جارى در عالم ماده را 

خدا چنین چیزهائى را  بپذیرد ، بنا بر این چگونه ممكن است كه بگوئیم مالئكه از

سبت ، آرى محال است چیزى را مسئلت و درخواست كنند كه داراى آن هستند و ناندخواسته

 به امورى حرص به خرج دهند كه از آن محروم نیستند . 

براى اثبات افضلیت انسان از  نظیر این اشكال به استدالل قبلیشان وارد است كه

خواند و گفتند : وجود انسان مركب است از قوائى كه او را به اطاعت مى، كرده و مىملك

عت را بر معصیت ترجیح داده و به كشاند و اگر اطاهم از قوائى كه او را به معصیت مى

سوى اسالم و عبودیت گرایش پیدا كند ارزش اطاعت او را از اطاعت مالئكه بیشتر است ، 

چون اطاعت ، فطرى مالئكه و ترك معصیت نیز از فطریات او است ، پس بنى آدم بیشتر 

 تواند به خدا تقرب جوید و ثواب و اجر بیشترى كسب كند . از مالئكه مى

ین حرف پایه و اساسش یك اصل عقالئى است كه در جامعه بشرى معتبر شمرده و ا

شده و آن این است كه اطاعتى كه امتثال امر مولوى و یا نهى مولوى باشد از معصیت بهتر 

است ، اطاعت باعث استحقاق اجر و معصیت موجب استحقاق عقاب است و اما اجر و 

كند كه انسان مخاطب به وقتى اثر خود را مى ثواب هر وقت كه مورد استحقاق قرار گرفت

آن تكلیف ، در شرائطى باشد كه هم بتواند اطاعت كند و هم بتواند نكند فعل و ترك برایش 

مساوى باشد و اما اگر مساوى الطرفین نبود مثال مخاطب ، به اطاعت نزدیك بود تا به 
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جتناب از زنا یك مرد عنین و كند ، مثال در تكلیف امعصیت و یا به عكس ، حكم تفاوت مى

یا پیرمرد فرتوت كه تحصیل مقدمات چنین كارى برایش دشوار است ، با یك جوان قوى كه 

اكثر موانع از پیش پایش برداشته و جز ترس از خدا هیچ مانعى ندارد مساوى نیستند ، اگر 

گوئیم اطاعت ىگوئیم اطاعت كرده ولى اگر آن پیر فرتوت زنا نكرد مآن عنین زنا نكرد نمى

گوئیم اطاعت بیشترى كرده و بر همین قیاس سایر تكالیف را كرده و اگر آن جوان نكرد مى

 كنند . حساب مى

بینیم راهى به سوى معصیت ندارند ، نه غریزه شهوت و و در مالئكه چون مى

 شوند ، اگر این مالئكه خطابهاى مولوىغضب دارند و نه چون انسان دچار هواى نفس مى

خدا را اطاعت كنند اطاعتشان نظیر زنا نكردن عنین و یا زنا نكردن پیر فرتوت است ، بنا 

  . كند از مالئكه برتر استبر این انسان كه مجهز به وسائل گناه هست ولى گناه نمى

این آن تقریبى و آن حسابى است كه در جامعه بشرى اعتبار شده ، ولى اشكالش این 

ام باشد باید اطاعت مالئكه اصال ارزشى نداشته باشد ، چون بنا بر است كه اگر این حرف تم

توانند گناه بكنند و مانند آدمیان ، كردن و نكردن یك عمل برایشان یكسان نیست ، بنا این نمى

بر این هیچ شرافت ذاتى و ارزش جوهرى ندارند ، زیرا اطاعتى اجر و شرافت دارد كه 

كند یقت انقیاد ذاتى كه هیچ وقت از ذات تخلف نمىنافرمانیش هم ممكن باشد و در حق

 اطاعت حقیقى نیست و اگر هم اطاعتش بنامیم مجازى است . 

و اگر این حرف درست باشد دیگر علتى ندارد كه مالئكه مقرب درگاه خدا باشند و 

  . یا اطاعتشان ارزش داشته و باعث مقام و منزلتشان شود

مالئكه را داراى مقام قرب و زلفى دانسته و ایشان  بینیم خداى سبحانو حال آنكه مى

هاى اسرار خود و حاملین امر و را در حظائر قدس و منازل انس جاى داده خزینه

ها صرف گزاف و هاى میان خود و خلقش قرار داده و آیا این همه مقام و منزلتواسطه

 بدون شایستگى در خود مالئكه بوده ؟ . 

ى را در باره مالئكه گفت ؟ و حال آنكه خداى تعالى چطور ممكن است چنین سخن

 در كتابش ایشان را ثنا گفته ، یكجا فرموده است:

انبیا( و نیز /27و26«)بل عباد مكرمون ال یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون!» 

 فرموده:

 تحریم(/6«)ال یعصون هللا ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون!» 

ذات ایشان را گرامى داشته است ، بدون اینكه مقید به  كنیدبه طورى كه مالحظه مى

قیدى كرده باشد  و اطاعتشان را و معصیت نكردنشان را مدح نموده است) پس معلوم 

 شود نسبت به هر امرى از اوامر خدائى هم قدرت اطاعت دارند و هم قدرت معصیت!( مى

 و نیز در مدح عبادت و تذلل در برابر پروردگارشان فرموده:

 انبیا( و نیز فرموده:/28«)و هم من خشیته مشفقون!» 

! «  فَِإِن اْستَْكبَُروا فَالَّذیَن ِعْنَد َرب َِك یَُسب ُِحوَن لَهُ بِاللَّْیِل َو النَّهاِر َو ُهْم ال یَْسأَُمون» 

 فصلت( و نیز فرمود:/38)
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یسبحونه و و ال تكن من الغافلین ان الذین عند ربك ال یستكبرون عن عبادته و » 

 اعراف(/206و205«)له یسجدون!

دهد خداى را یاد كند آنطور كه مالئكه او را یاد كه پیغمبر گرامى خود را دستور مى

 كنند . كنند و خداى را بندگى كند آنطور كه فرشتگان عبادتش مىمى

پس حق مطلب این است كه صرف امكان فعل و ترك و اینكه انسان بطور مساوى 

قدرت دارد مالك اصلى فضیلت و بهترى اطاعت او نیست ، بلكه اطاعت بشر از به آن دو 

كند ، به دلیل اینكه این جهت افضل است كه از صفاى طینت و حسن سریرة او كشف مى

دانیم داراى خبث سریرة و پلیدى نفس است هیچ قیمتى بینیم عبادت و اطاعت كسى كه مىمى

ل منتهاى قدرت نهایت درجه سعى را كرده باشد، مانند ندارد ، هر چند در تصفیه عمل و بذ

باشند كه عملشان نزد خداى سبحان حبط اطاعت منافق و آنها كه دچار مرض درونى مى

كند ، پس مالك ارزش و فضیلت است و خداوند حسناتشان را از دیوان اعمالشان محو مى

ست  و همین است كه اطاعت ، صفاى نفس مطیع و جمال ذات او و خلوصش در عبودیت ا

سازد تا در راه خدا و اطاعت او كشاند  و وادارش مىاو را از معصیت به سوى اطاعت مى

 . و اطاعتش ارزش و نفاست پیدا كند ها تحمل نموده در نتیجه عملو ترك معصیت او مشقت

و بنا بر این ذات مالئكه كه قوامش بر طهارت و كرامت است و اعمالش جز ذلت 

هاى هوا و خلوص نیت حكمى ندارد از جنس و ذات انسان كه با كدورت عبودیت و

تر است ، آرى كمتر اعمال هاى غضب و شهوت مشوب و مكدر است افضل و شریفتیرگى

 انسانى از قضایاى شرك و شامت نفس و دخالت طمع خالى است . 

 به همین جهت قوام ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته

تر از اعمال انسان است ، اعمال فرشتگان همرنگ ذات آنان و اعمال تر و خدائىخالص

آدمى همرنگ ذات او است  و كمالى كه انسان آن را براى ذات خود هدف قرار داده و در 

كند ، این كمال را مالئكه به بیانى كه گذشت در ابتداى پرتو اطاعت خدا جستجویش مى

  . وجودشان دارا هستند

البته این هم هست كه ممكن است همین انسان كه كمال ذاتى خود را به تدریج یا به 

كند در اثر آن تازه كسب مى سرعت و یا به كندى از راه به دست آوردن استعدادهاى

استعدادهاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى از كمال برسد كه مافوق حدى باشد كه 

وجودش رسیده ، ظاهر كالم خداى تعالى هم این امكان را مالئكه با نور ذاتیش در ابتداى 

  . كندتایید مى

براى اینكه در داستان خلق كردن خلیفه براى زمین برترى انسان را براى مالئكه 

بیان كرده و فرمود : این موجود در تحمل علم به اسماء ، قدرتى دارد كه شما ندارید ، او 

مل كند ، و همین تحمل مقامى است از كمال كه مقام تواند علم به تمامى اسماء را تحمى

انسان را  رسد  و مقامى است كه باطنتسبیح مالئكه به حمد خدا و تقدیسشان به آن پایه نمى

 بینیم كه مالئكه به این قانع شدند همچنانكه فرمود:كند  و لذا مىاز فساد و سفك دماء پاك مى

االرض خلیفة قالوا ا تجعل فیها من یفسد و اذ قال ربك للمالئكة انى جاعل فى » 
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فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اعلم ما ال 

 بقره(/30«)تعلمون!

  و ما تفصیل بحث آن را در جلد اول المیزان گذراندیم. 

و نیز داستان مامور شدن مالئكه به سجده كردن بر آدم و اینكه همه آنان وى را 

 فرماید:یادآور شده و مى سجده كردند

 حجر(/30«)فسجد المالئكه كلهم اجمعون!» 

و ما در المیزان در تفسیر آیاتى كه راجع به این داستان در سوره اعراف آمده 

روشن كردیم كه سجده مالئكه بر آدم از باب خضوع ایشان در برابر مقام كمال انسانى بوده  

وى با وجود خود ، انسانیت را در برابر ایشان مجسم و آدم جنبه قبله را براى ایشان داشته ، 

نموده بود ، این بود آنچه كه از ظاهر آیات مورد بحث و سایر آیاتى كه آوردیم استفاده 

شود و چون ها و اشاراتى كه این معنا را تایید كند دیده مىشد و البته در روایات هم گوشهمى

نیز دارد تفصیل آن را باید در مباحث عقلى این بحث غیر از جنبه قرآنیش جنبه عقالنى 

 جستجو كرد .

  221ص :    13المیزان ج : 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 42

 فصل چهارم

 

 در معرفی جن

 

 

 

 گفتارى پیرامون:

  جن  
 

ن  »   َِ َن الْج   «فَقَالُوا إِنَّا سِمْعنَا قُْرَءاناً عَجباً...!  قُْل أُوِحَى إِلىَّ أَنَّهُ استََمَع نَفٌَر م ِ

از راه وحى به من چنین رسیده كه چند نفر از طایفه جن قرآن را شنیده و بگو  »

  «اند : ما قرآنى عجیب شنیدیم!سپس به بقیه گفته

كند و به همین جهت بدان ایمان آوردیم و قرآنى كه به سوى رشد هدایت مى» 

  جن(/2و1«)هرگز احدى را شریك پروردگار خود نخواهیم گرفت!

 

نوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند و قرآن كلمه جن به معناى 

 كریم وجود چنین موجوداتى را تصدیق كرده  و در آن باره مطالبى بیان كرده:

 اند . اینكه : این نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده اول

اند ، همچنان كه نوع بشر از اینكه : این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شده دوم

و الجان خلقناهم من قبل من نار » اند و در این باب فرموده:س خاك خلق شدهجن

 حجر(/27«)السموم!

اینكه : این نوع از مخلوقات مانند انسان زندگى و مرگ و قیامت دارند و در  سوم

اولئك الذین حق علیهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن و » این باب فرموده:

  احقاف(/18«)االنس!

و ازدواج و توالد  اینكه : این نوع از جانداران مانند سایر جانداران نر و ماده چهارم

و أنه كان رجال من االنس یعوذون برجال من » و تكاثر دارند. در این باره فرموده:

  جن(/6«)الجن!

اینكه : این نوع مانند نوع بشر داراى شعور و اراده است  و عالوه بر این ،  پنجم

توانند انجام دهند ، كه از نوع بشر ساخته نیست ، سریع و اعمالى شاقه را مىكارهایى 

و اینكه جن مسخر آن جناب  السالمهمچنان كه در آیات مربوطه به قصص سلیمان علیه

  . بودند ، و نیز در قصه شهر سبا آمده است
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گر اینكه : جن هم مانند انس مؤمن و كافر دارند ، بعضى صالح و بعضى دی ششم

 :خوانیمفاسدند و در این باره آیات زیر را مى

 ذاریات(/56«)و االنس اال لیعبدون! و ما خلقت الجن» 

 جن(/2و1«)انا سمعنا قرانا عجبا یهدى الى الرشد فامنا به!» 

 جن(/14«)و انا منا المسلمون و منا القاسطون!» 

 جن(/11«)و انا منا الصالحون!» 

سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیه یهدى و قالوا یا قومنا انا » 

و  احقاف(/31و30«)الى الحق و الى طریق مستقیم! یا قومنا أجیبوا داعى هللا!

  . كندآیات دیگرى كه به سایر خصوصیات جنیان اشاره مى

شود كه ابلیس از طایفه جن بوده  و داراى فرزندان از كالم خداى تعالى استفاده مى

کهف( /50«)كان من الجن ففسق عن امر ربه!» خوانیم:اى است ، چون در قرآن مىبیلهو ق

 خوانیم:کهف( و نیز مى/50«)افتتخذونه و ذریته أولیاء من دونى!» خوانیم: و نیز مى

  اعراف(/27«)انه یریكم هو و قبیله من حیث ال ترونهم!» 

  60ص :    20المیزان ج : 
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 پنجمفصل 

 

 در معرفی شیطان
 

 

 گفتاری در باره:

 شیطان  

   

 شیطان کیست و کارش چیست؟

 

 

ْرنَُكْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَملَئَكِة اسُجُدوا الََدَم فَسَجُدوا إاِل إِْبِلیس لَْم یَُكن »  َو لَقَْد َخلَْقنَكْم ثُمَّ صوَّ

َن السِجِدینَ   ...!«م ِ

بندیتان نمودیم، سپس به فرشتگان گفتیم كه آدم را نقششما را خلق كردیم آنگاه » 

 «كنندگان نبود!سجده كنید، همه سجده كردند مگر ابلیس كه از سجده

خداوند فرمود چه چیز مانع تو شد كه وقتى به تو فرمان دادم سجده نكردى؟ » 

 «اى!اى و او را از گل خلق كردهگفت من از او بهترم ، مرا از آتش آفریده

رمود از آسمان فرود شو كه در اینجا بزرگى و نخوت كردن حق تو نیست، ف» 

 «برون شو كه تو از حقیرانى!

 «شوند مهلت ده!گفت : مرا تا روزى كه برانگیخته مى» 

 «فرمود مهلت خواهى داشت!» 

شیطان گفت كه چون تو مرا گمراه كردى من نیز بندگانت را از راه راست گمراه » 

 «گردانم!مى

تازم و نگاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان مىآ» 

 «بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت!

گفت از آسمان بیرون شو! مذموم و مطرود! هر كه از آنها از تو پیروى كند »

  «كنم!جهنم را از همه شما لبریز مى

جا خواستید بخورید و و اى آدم! تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید و از هر »

 «شوید!به این درخت نزدیك مشوید كه از ستمگران مى

هایشان را كه پنهان بود بر آنان نمودار كند و شان كرد تا عورتشیطان وسوسه» 

گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نكرد مگر از بیم اینكه دو فرشته شوید 
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 «و یا جاوید گردید!

 «خورد كه من خیرخواه شمایم! و براى ایشان سوگند» 

هایشان در پس با همین فریب سقوطشان داد و چون از آن درخت خوردند عورت» 

چسبانیدند و هاى بهشت به خودشان مىنظرشان نمودار شد و بنا كردند از برگ

تان نكردم و به شما پروردگارشان به ایشان بانگ زد: مگر من از این درخت منع

 « من آشكار شما است!نگفتم كه شیطان دش

گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم و اگر ما را نیامرزى و رحممان » 

 «نكنى از زیانكاران خواهیم بود!

خدا گفت از بهشت فرود آیید كه برخى با برخى دیگر مخالف و دشمنید و زمین » 

 «تا هنگام معینى جایگاه شما است!

میرید و از آنجا بیرون آورده و در آنجا مى كنیدخدا گفت در آنجا زندگى مى» 

 اعراف(/25تا 11)                 « شوید!مى

 

موضوع ابلیس نزد ما امرى مبتذل و پیش پا افتاده شده كه اعتنایى به آن نداریم ، 

بریم و بعضى افكار جز اینكه روزى چند بار او را لعنت كرده و از شرش به خدا پناه مى

  . كنیمبه این جهت كه از ناحیه او است تقبیح مىپریشان خود را 

و لیكن باید دانست كه این موضوع موضوعى است بسیار قابل تامل و شایان دقت و 

ببینیم قرآن كریم در باره حقیقت این موجود ایم كه بحث و متاسفانه تاكنون در صدد بر نیامده

عجیبى در عالم انسانیت دارد عجیب كه در عین اینكه از حواس ما غایب است و تصرفات 

گوید و چرا نباید در صدد برآییم ؟ چرا در شناختن این دشمن خانگى و درونى خود چه مى

شود بلكه اعتناییم؟ دشمنى كه از روز پیدایش بشر تا روزى كه بساط زندگیش برچیده مىبى

ه دوزخش دارد و تا در عذاب جاودانحتى پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمى

  .گیردنیندازد آرام نمى

آیا نباید فهمید این چه موجود عجیبى است كه در عین اینكه همه حواسش جمع 

گمراه كردن یكى از ماها است و در همان ساعتى كه مشغول گمراه كردن او است عینا به 

همان صورت و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بنى نوع بشر است؟ در عین اینكه 

ترین ترین و پوشیدهز آشكار همه با خبر است از نهان آنان نیز اطالع دارد ، حتى از نهفتها

 افكارى كه در زوایاى ذهن و فكر آدمى جا دارد با خبر است . 

و عالوه بر اینكه با خبر است مشغول دسیسه در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیز 

  . هست

را عنوان كردیم و یا در این است كه چرا  آیا تعجب در این است كه ما چنین بحثى

 اند؟مفسرین تاكنون اسمى از آن نبرده

اند به پیروى از روشى كه دانشمندان صدر اول و اگر هم احیانا متعرض آن شده

اند كه مردم عوام در برخورد با آیات این داستان اند تنها متعرض اشكاالتى شدهاسالم داشته
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اى بر آنچه فهمیده استدالل و جنگ و ین چهار دیوارى هر طایفهشوند  و در امتوجه آن مى

جدال كرده و فهم طایفه دیگر را تخطئه نموده بر آن ایراد كرده و به شمارش اشكاالت 

 مربوط به داستان پرداخته است: 

 دانست وى چكاره است؟چرا خداوند ابلیس را آفرید، او كه مى  -1

 ند او را با مالئكه محشور و همنشین كرد؟با اینكه ابلیس از جن بود چرا خداو -2

 اش كرد ؟كند چرا امر به سجدهدانست او اطاعتش نمىبا اینكه مى -3

 چرا او را موفق به سجده نكرد و گمراهش نمود؟ -4

 چرا بعد از آن نافرمانى او را هالك نكرد ؟ -5

 چرا تا روز قیامت مهلت داد ؟ -6

 اده و بر او مسلطش كرده است ؟چرا او را مانند خون در سراسر وجود آدمى راه د -7

 چرا به لشكریانى تاییدش نمود و بر همه جهات حیات انسانى او را مسلط نمود ؟  -8

 چرا او را از نظر و احساس بشر پنهان كرد ؟ -9

 ها را به او كرد و به آدمیان كمك نكرد ؟چرا همه كمك -10

مع چرا اسرار خلقت بشر را از او پوشیده نداشت تا چنین به اغواى او ط -11

 نبندد ؟

ترین مخلوقات بود چطور با خدا حرف زد و با اینكه او دورترین و دشمن -12

اند از راه معجزه بوده یا ها گفتهخداوند هم با او تكلم كرد ؟ آیا همانطور كه بعضى

 آثار و عالیمى ایجاد كرده كه ابلیس از دیدن آن آثار به مراد او پى برده ؟

 ؟ ورودش به بهشت از چه راهى بوده -13

چگونه ممكن است در بهشت كه مكان قدس و طهارت است وسوسه و  -14

 دروغ و گناه واقع شود ؟

 چرا آدم آن را پذیرفت ؟ با اینكه حرفهایش مخالف گفتار خداوند بود -15

و با اینكه خلود در دنیا مخالف با اعتقاد به معاد است چگونه طمع            -16

 ؟ ددر خلود كر

  ران بود چطور ممكن است معصیت كرده باشد ؟با اینكه آدم در زمره پیغمب -17

قبول  با اینكه توبه كار مانند كسى است كه گناه نكرده است چطور توبه آدم -18

 شد و لیكن به مقامى كه داشت بازنگشت ؟ و چگونه ... ؟ و چگونه ...؟

 

اهمال و كوتاهى مفسرین در این موضوع جدى و حقیقى  و بى بند و بارى آنها در 

جواب به حدى رسید كه در جواب از این اشكاالت بعضى از آنان به خود جرأت اشكال و 

دادند كه بگویند مقصود از آدم در این داستان آدم نوعى است  و داستان یك داستان خیالى 

اى است كه آدمى را به شر و فساد دعوت قوه و یا بگویند مقصود از ابلیس محض است

ح از خداوند جایز است و همه گناهان از ناحیه خود او و یا بگویند صدور فعل قبی كندمى

كند و بطور كلى ، خوب آن و او است كه آنچه را خودش درست كرده خراب مى است
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چیزى است كه او بخواهد و به آن امر كند و بد آن چیزى است كه او از آن نهى كند و یا 

بیا معصوم از گناه نیستند و یا قبل بگویند اصال آدم از زمره پیغمبران نبوده و یا بطور كلى ان

از بعثت معصوم نیستند و آدم آن موقع كه نافرمانى كرد مبعوث نشده بود و یا بگویند همه 

  . ها براى امتحان بوده استاین صحنه

فایده بودن این مباحث شده این است كه این باید دانست تنها چیزى كه باعث بى

قى و جهات اعتبارى فرق نگذاشته و مسائل تكوینى را مفسرین در این مباحث بین جهات حقی

اند ، و بحث را درهم و برهم نموده ، اصول قراردادى و از مسائل تشریعى جدا نكرده

اعتبارى را كه تنها براى تشریعیات و نظام اجتماعى مفید است در امور تكوینى دخالت داده 

 اند . و آن را ، حكومت داده

رامون این مساله و حقایق دینى و تكوینیى كه در آن است ما اگر بخواهیم در پی

 آزادانه بحث كنیم باید قبال چند جهت را تحریر نماییم:

 

باید دانست تمامى اشیایى كه متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته و یا ممكن است   -1

شان) وجودشان بدون اینكه اضافه به چیزى داشته قرار بگیرد وجود نفسى

بطورى كه اگر به فرض محال فرض كنیم شرى از شرور  باشد،( خیر است،

متعلق خلقت و ایجاد قرار گرفته و موجود شود پس از موجود شدنش حالش 

حال سایر موجودات خواهد بود، یعنى دیگر اثرى از شر و قبح در آن نخواهد 

بود، مگر اینكه وجودش اضافه و ارتباط به چیز دیگرى داشته باشد و در اثر 

اط نظامى از نظامهاى عادالنه عالم وجود را فاسد و مختل سازد و یا این ارتب

اى دیگر از موجودات از خیر و سعادت خود محروم شوند، باعث شود عده

آید . اینكه در باال گفتیم: بدون اینكه اینجاست كه شرهایى در عالم پدید مى

  وجودشان اضافه به چیزى داشته باشد مقصودمان همین معنا بود.

اى كه به ما بنا بر این اگر موجودى از قبیل مار و عقرب دیدیم كه از نظر اضافه

دارند مضر به حال ما است باید بدانیم كه بطور مسلم منافعى دارد كه از ضررش بیشتر 

كرد و در این صورت وجود چنین است و گر نه حكمت الهى اقتضاى وجود آن را نمى

 موجودى هم خیر خواهد بود . 

سجده( و آیه: /7«)ء خلقه!الذى احسن كل شى» آن معنایى است كه آیه شریفه:این 

ء اال یسبح بحمده و لكن ال و ان من شى» اعراف( و آیه:/54«)تبارك هللا رب العالمین!»

 اسرا( نیز به آن اشاره دارد./44«)تفقهون تسبیحهم!

 

ر مربوط و عالم خلقت با همه وسعتى كه در آن است تمامى اجزایش به یكدیگ -2

باشد ، بطورى كه ایجاد مانند یك زنجیر اولش بسته و مربوط به آخرش مى

جزئى از آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است و اصالح جزئى از اجزاى آن 

و ما امرنا اال واحدة كلمح » به اصالح همه آن مربوط است ، همچنانكه فرموده:
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ن نیست كه جمیع موجودات مثل اش ایقمر( و این ارتباط الزمه/50« )بالبصر!

هم و ربطشان به یكدیگر ربط تساوى و تماثل باشد ، زیرا اگر همه اجزاى عالم 

یافت  و لذا آمد بلكه تنها یك موجود تحقق مىمثل هم بودند عالمى به وجود نمى

حكمت الهى اقتضا دارد كه این موجودات از نظر كمال و نقص  و وجدان 

و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن   مراتب وجود و فقدان آن

 مختلف باشند . 

آرى ، اگر در عالم ، شر و فساد ، تعب و فقدان ، نقص و ضعف و امثال آن نبود 

شد  و بطور مسلم از خیر ، صحت ، راحت ، وجدان ، كمال و قوت نیز مصداقى یافت نمى

عقل هر معنایى را از مصادیق خارجى برد ، چون بطور كلى عقل ما پى به معانى آنها نمى

كند اگر در عالم مصداقى از شقاوت ، معصیت ، قبح ، ذم و عقاب و امثال آن آن انتزاع مى

یافت و همچنین اگر دنیایى نبود نبود ، سعادت ، اطاعت ، حسن ، مدح و ثوابى هم تحقق نمى

مر مولوى مولى به هیچ آخرتى هم وجود نداشت ، مثال اگر معصیتى نبود یعنى نافرمانى ا

شد  و اگر انجام وجه ممكن نبود قهرا انجام خواسته مولى امرى ضرورى و اجبارى مى

دادن فعلى ضرورى و غیر قابل ترك باشد دیگر امر مولوى به آن معنا ندارد و خواستن 

 مولى چنین فعلى را تحصیل حاصل است . 

اهد داشت و وقتى اطاعت و و وقتى امر مولوى معنا نداشت اطاعت هم مصداق نخو

معصیتى نبود مدح و ذم ، ثواب و عقاب ، وعد و وعید و انذار و بشارتى هم نخواهد بود و 

وقتى اینگونه امور نبود دین و شریعت و دعوتى هم نخواهد بود  و وقتى دینى در كار نبود 

مدنیتى هم  نبوت و رسالتى هم نخواهد بود  و وقتى نبوت و رسالتى نباشد قهرا اجتماع و

نخواهد بود ، اجتماع هم كه نباشد انسانیتى نیست و همچنین و بر همین قیاس فرض نبود یك 

 چیز مستلزم فرض نبود جمیع اجزاى عالم است . 

گوییم اگر شیطانى نبود نظام عالم انسانى هم نبود و این معنا كه معلوم شد اینك مى

كند از اركان نظام عالم بشریت است ،  وجود شیطانى كه انسان را به شر و معصیت دعوت

و نسبت به صراط مستقیم او به منزله كناره و لبه جاده است  و معلوم است كه تا دو طرفى 

  . شودبراى جاده نباشد متن جاده هم فرض نمى

قال فبما اغویتنى القعدن لهم صراطك » اینجاست كه اگر دقت شود معناى آیه:

قال هذا صراط على مستقیم!  ان عبادى لیس لك علیهم » :اعراف( و آیه/16«)المستقیم!

حجر( به خوبى روشن گشته و صدق ادعاى ما /41«)سلطان اال من اتبعك من الغاوین!

 گردد . معلوم مى

با در نظر گرفتن این دو جهتى كه ذكر شد اگر در آیات راجع به داستان سجده آدم 

قت تصویرى است از روابط واقعیى كه بین دقت شود معلوم خواهد شد كه این آیات در حقی

نوع انسانى و نوع مالئكه و ابلیس است ، چیزى كه هست این واقعیت را به صورت امر ، 

اطاعت ، استكبار ، طرد ، رجم و سؤال و جواب بیان كرده  و نیز معلوم خواهد شد كه 

ناشى از كوتاهى در  -اى از آن را در باال نقل كردیم و ما پاره -تمامى اشكاالتى كه شده 
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 تفكر و دقت بوده است . 

بینیم بعضى از مفسرین) صاحب المنار( هم وقتى در مقام جواب از آن لذا مى

گوید كه این داستان اشاره به فطرت و طبایع آید به این معنا تنبه یافته و مىاشكاالت برمى

یق و تدبر ، رشته صحیحى را كند باز در اثر كوتاه آمدن در تحقانسان و مالئكه و ابلیس مى

گوید امر ابلیس به سجده و نهى آدم از خوردن از درخت ، امر كه تنیده بود پنبه كرده و مى

و نهى تشریعى نبوده بلكه تكوینى بوده است غافل از اینكه امر و نهى تكوینى قابل تخلف و 

و با این حال چگونه  ایجاد مخالفت نیست ، امر تكوینى یعنى ایجاد و نهى تكوینى یعنى عدم

ممكن است امر تكوینى باشد و ابلیس آنرا اطاعت نكند ؟ و چطور ممكن است نهى تكوینى 

 باشد و آدم از امتثال آن سرپیچى نماید ؟ 

 

آید كه از داستان بهشت آدم به تفصیلى كه در سوره بقره گذشت چنین بر مى  -3

برزخى و آسمانى آفریده و قبل از اینكه آدم در زمین قرار گیرد خداوند بهشتى 

او را در آن جاى داده  و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهى كرد براى 

این بود كه بدین وسیله طبیعت بشرى را آزموده معلوم كند كه بشر جز به اینكه 

زندگى زمینى را طى كرده و در محیط امر و نهى و تكلیف و امتثال تربیت 

و بهشت ابدى نائل گردد و جز با پیمودن این راه  شود ، ممكن نیست به سعادت

 محال است به مقام قرب پروردگار برسد . 

اند شود كه هیچكدام از اشكاالتى كه بر این داستان وارد كردهاز اینجا نیز معلوم مى

وارد نیست ، براى اینكه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشكال شود به اینكه بهشت جاى 

  . است نه جاى شیطاناولیاى خدا 

و یا اشكال شود به اینكه بهشت جاى خلود است و كسى كه وارد آن شد دیگر بیرون 

هاى شود پس آدم چطور بیرون آمد ؟ و نیز بهشت دنیایى و مادى نبوده تا مانند سرزمیننمى

دیگر دنیا جاى زندگى دنیوى باشد و اداره آن زندگى تنها به وسیله قانون و امر و نهى 

مولوى ممكن باشد ، بلكه بهشت برزخى و جایى بوده كه سجایا و اخالق و خالصه غرایز 

 شده . ظاهر و هویدا مى - السالمنه فقط آدم علیه -بشرى 

 

گوییم: پروردگار متعال در باره حقیقت و ذات این باز به اول كالم برگشته و مى

كان » موجود شریرى كه نامش را ابلیس نهاده جز مختصرى بیان نفرموده ، تنها در آیه: 

خلقتنى »کهف( جن بودن او را بیان كرده  و در جمله: /50«)من الجن ففسق عن امر ربه!

كایت كرده كه ماده اصلى خلقتش آتش بوده و اما اینكه سرانجام از قول خود او ح!« من نار 

 كارش چیست و جزئیات و تفصیل خلقت او چگونه بوده ؟ صریحا بیان نكرده است . 

توان از آنها چیزهایى در این باره استفاده كرد ، از آن جمله لیكن آیاتى هست كه مى

ن بین ایدیهم و من خلفهم و عن أیمانهم و القعدن لهم صراطك المستقیم ، ثم التینهم م» آیه: 

اعراف(است كه حكایت قول خود او است /17و16« )عن شمائلهم و ال تجد اكثرهم شاكرین!
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شود كه وى نخست در عواطف نفسانى انسان یعنى در بیم و امید  و در و از آن استفاده مى

ر اراده و افكارى كه نماید و آنگاه دآمال و آرزوهاى او  و در شهوت و غضبش تصرف مى

  . خیزداز این عواطف برمى

الزینن لهم فى  قال رب بما اغویتنى» قریب به معناى این آیه، آیه شریفه:

ها و حجر( است ، زیرا معناى این آیه این است كه : من امور باطل و زشتى/39«)االرض!

آنان زینت داده ، به ها را از راه میل و رغبتى كه عواطف بشرى به آن دارد در نظر پلیدى

كنم ، مثال زنا را كه یكى از گناهان است از آنجایى كه مطابق همین وسیله گمراهشان مى

دهم تا به تدریج از اهمیت محذور و زشتى میل شهوانى او است در نظرش آن قدر زینت مى

  . كاهم تا یكباره تصدیق به خوبى آن نموده و مرتكبش شودآن كاسته و همچنان مى

نسا( /120« )یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان اال غرورا!» ظیر آیه فوق ، آیه:ن

  باشد.نحل( مى/63«)فزین لهم الشیطان اعمالهم!» و همچنین آیه:

كنید داللت دارد بر اینكه میدان عمل تاخت و همه این آیات بطورى كه مالحظه مى

  . واطف و احساسات بشرى استتاز شیطان همانا ادراك انسانى  و ابزار كار او ع

ناس( /5و4« )الوسواس الخناس الذى یوسوس فى صدور الناس!» و به شهادت آیه:

  . كنداوهام كاذب و افكار باطل را شیطان در نفس انسان القا مى

البته این القائات طورى نیست كه انسان آنرا احساس نموده میان آنها و افكار خودش 

تند به كسى غیر از خود بداند ، بلكه بدون هیچ تردیدى آن را نیز فرق بگذارد  و آن را مس

افكار خود دانسته و عینا مانند دو دو تا چهار تا و سایر احكام قطعى از خود و از رشحات 

 داند . فكر خود مى

و هیچ منافاتى ندارد كه افكار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و هم بگوییم كه 

القا كرده ، همانطورى كه بسیارى از افكار و تصمیمات ما در اثر  شیطان آن را در ما

خبرى كه دیگرى داده و یا حكمى كه كرده در ما پدید آمده است  و ما در عین حال آن را از 

نماییم  و اگر آن فكر و آن خود سلب ننموده استقالل و اختیار خود را در آن انكار نمى

رزنشى بر آن مترتب شد تقصیر را به گردن كسى كه تصمیم را عملى كردیم و توبیخ و س

  . اندازیمآن خبر را آورده و یا آن دستور را داده نمى

اندازد و قرآن از او چنین ابلیس هم در قیامت همه گناهان را به گردن خود بشر مى

 كند:حكایت مى

كم و ما و قال الشیطان لما قضى االمر ان هللا وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفت» 

كان لى علیكم من سلطان اال ان دعوتكم فاستجبتم لى فال تلومونى و لوموا انفسكم ما 

انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخى انى كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمین لهم 

 ابراهیم(/22!« )عذاب الیم 

داده  كنید در این آیه شیطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبتبطورى كه مالحظه مى

طرف قلمداد نموده و گفته است تنها كارى كه و از خود سلب كرده و خود را به تمام معنا بى

 ام این بوده كه شما را به گناه دعوت كرده و به وعده دروغى دلخوش ساختم . من كرده
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« ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین!» آیه شریفه:

هاى او را تنها در سلطنتى را از ابلیس نفى نموده ، فعالیت حجر(نیز هر قدرت و/42)

  . داند كه خودشان با پاى خود به دنبال شیطان به راه بیفتندكسانى مؤثر مى

« قال قرینه ربنا ما اطغیته و لكن كان فى ضالل!» نظیر آیه فوق آیه شریفه:

گوید: پروردگارا من او مىكند كه در قیامت ق( بعید است كه از قول ابلیس حكایت مى/27)

  . را به نافرمانیت مجبور نكردم بلكه او خودش در گمراهى بعیدى بود

خالصه سخن اینكه: تصرفات ابلیس در ادراك انسان تصرف طولى است ، نه در 

 -عرض تصرف خود انسان، تا منافات با استقالل انسان در كارهایش داشته باشد، او 

تواند تنها مى -سوره حجر استفاده شد  39راف و آیه سوره اع 16بطورى كه از آیه

چیزهایى را كه مربوط به زندگى مادى دنیا است زینت داده و به این وسیله در ادراك انسان 

تصرف نموده ، باطل را به لباس حق در آورد  و كارى كند كه ارتباط انسان به امور دنیوى 

از هیچ چیزى فایده صحیح و مشروع آن را  تنها به وجهه باطل آن امور باشد  و در نتیجه

  . نبرد

استفاده از امور دنیوى و  و معلوم است كه چنین كسى در طرز تفكرش و در طرز

همچنین اسباب مربوط به زندگى ، خود را مستقل دانسته  و همین فكر او را به كلى از حق 

  . سازدو زندگى صحیح و حقیقى غافل مى

ى رسید كه از هر چیزى تنها وجهه باطل آن را درك كند وقتى انسان كارش به جای

گردد كه ریشه همه و از وجه حق و صحیح آن غافل شود رفته رفته دچار غفلتى دیگر مى

  . گناهان است و آن غفلت از مقام حق تبارك و تعالى است

 و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن» فرماید:خداى تعالى در باره اینگونه اشخاص مى

و االنس لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم اذان ال یسمعون بها اولئك 

 اعراف(/179« )كاالنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون!

بنا بر این ، خود را مستقل دیدن  و از پروردگار خود غافل شدن  و جمیع اوهام و 

ع بر آن است همه از تصرفات شیطان افكار باطل و هر شرك و ظلمى كه مترتب و متفر

  . است

داند این اوهام و افكار را هم گر چه چنین شخصى از آنجایى كه خود را مستقل مى

  . پندارداز خود دانسته  و شرك و ظلم را نیز عمل خود مى

و باید هم چنین بپندارد ، زیرا معنى فریب شیطان خوردن و در تحت والیت او در 

انه یریكم هو و » ه گمراه بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده:      آمدن همین است ك

 اعراف(/27« )قبیله من حیث ال ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون!

قرآن كریم نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد براى 

ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا » فرماید:مىمالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده ، 

تتنزل علیهم المالئكة ان ال تخافوا و ال تحزنوا و ابشروا بالجنة التى كنتم توعدون، نحن 

فصلت( البته این دو نوع والیت منافاتى با والیت مطلق /30«)اولیاءكم فى الحیوة الدنیا!
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كند انعام( آن را اثبات مى/51«)و ال شفیع!لیس لكم من دونه من ولى » پروردگار كه آیه:

  . ندارد

شیطان وعده داده ، و قرآن از  بارى ، این والیت همان احتناك و لگام زدنى است كه

 كند:او چنین حكایت مى

قال ا رایتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتن الى یوم القیمة الحتنكن ذریته اال » 

قلیال!  قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا! و استفزز من 

استطعت منهم بصوتك و اجلب علیهم بخیلك و رجلك و شاركهم فى االموال و 

 انعام( /64تا62«)!االوالد و عدهم و ما یعدهم الشیطان اال غرورا

آید براى او لشكرى است كه او را در هر كارى و بطورى كه از آیات قرآن بر مى

انه یریكم هو و قبیله من حیث ال » كنند ، از آن جمله آیه شریفه:كه بخواهد مدد مى

  . اعراف( است/27«)ترونهم!

خود او نسبت را به  حجر( گمراهى همه/39«)و الغوینهم اجمعین!» و اگر در آیه:

داده براى این است كه هر قدر هم لشكریانش زیاد و نقشه اعمال آنها مختلف باشد نتیجه 

اعمالشان كه همان وسوسه در دلها و گمراه ساختن مردم است یكى است ، همچنانكه مساله 

قل یتوفیكم ملك الموت »ها را هم به ملك الموت نسبت داده و فرموده: توفى و گرفتن جان

حتى اذا جاء احدكم » سجده( و هم به اعوانش مستند كرده و فرموده: /11!«)و كل بكم  الذى

 انعام(/61« )الموت توفته رسلنا و هم ال یفرطون!

ناس( هم بر /6و5«)الذى یوسوس فى صدور الناس من الجنة و الناس!» از آیه:

بعضى از آنان از  آید كه لشكریانش همه از جنس خود او یعنى از طایفه جن نیستند ، ومى

« ا فتتخذونه و ذریته اولیاء من دونى و هم لكم عدو!» جنس بشرند، همچنانكه از آیه:

شود كه وى نیز مانند سایر جانداران ، ذریه و فرزند دارد و اما اینكه کهف(استفاده مى/50)

  . كیفیت پیدایش فرزندان او چگونه است ؟ معلوم نیست و آیه مزبور از آن ساكت است

از آیات كریمه قرآن در باره ابلیس و خصوصیات كارهاى او و لشكریانش دو نكته 

شود : یكى این است كه لشكریان او در كندى و تندى در عمل همه مثل هم دیگر استفاده مى

و اجلب » و برابر هم نیستند ، بعضى تند و بعضى كند هستند ، به شهادت اینكه در جمله

اسرا( بعضى از لشكریان او را سواره و بعضى را پیاده /64«)علیهم بخیلك و رجلك!

 معرفى كرده است . 

نكته دیگر اینكه لشكریان او از جهت اجتماع و انفراد در عمل نیز مختلفند ، بعضى 

و قل » برند ، به دلیل آیه:كنند و بعضى به كمك یكدیگر كارى را از پیش مىتنها كار مى

مومنون( و /98و97« )و اعوذ بك رب ان یحضرون! رب اعوذ بك من همزات الشیاطین 

هل انبؤكم على من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك اثیم یلقون السمع و » احتماال آیه:

 شعرا(/23تا21) «اكثرهم كاذبون!

هاى پروردگار كه مانند ابلیس موجودى است از آفریده: خالصه بحث این شد كه

بشر را دعوت به شر نموده و او را به سوى گناه سوق انسان داراى اراده و شعور بوده و 
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 دهد . مى

زیسته و هیچ امتیازى از این موجود قبل از اینكه انسانى به وجود آید ، با مالئكه مى

پا به عرصه وجود گذاشت وى از صف  السالمآنان نداشته است و پس از اینكه آدم علیه

و فساد افتاد  و سرانجام كارش به اینجا رسید فرشتگان خارج شده بر خالف آنان در راه شر 

كه تمامى انحرافها ، شقاوتها ، گمراهیها و باطلى كه در بنى نوع بشر به وقوع بپیوندد همه 

به یك حساب مستند به وى شود ، بر عكس مالئكه كه هر فردى از افراد بشر به سوى غایت 

یابد هدایتش به یك حساب ه و مىسعادت و سر منزل كمال و مقام قرب پروردگار راه یافت

  . آنها است مستند به

مطلب دیگرى كه از بحث ما بدست آمد این بود كه ابلیس را در كارهایش اعوان و 

یارانى است از فرزندان خود و از جن و انس كه هر كدام به طریق خاصى اوامر او را 

بشر مداخله نموده از دنیا و هر دهد كه در كار بنى نوع كنند و او به آنان دستور مىاجرا مى

چه در آن است هر چیزى كه با زندگى بشر ارتباط دارد در آن تصرف نموده ، باطل آن را 

به صورت حق و زشت آن را به صورت زیبا وانمود كنند ، ایشان نیز اوامر او را امتثال 

زندگى  شان و در اموال و فرزندان و سایر شؤونهاىنموده در دلهاى بشر و در بدن

كنند ، گاهى دسته جمعى و گاهى منفرد ، زمانى هاى مختلفى تصرف مىشان به گونهدنیوى

به كندى و زمانى دیگر بسرعت ، گاهى بدون واسطه و گاهى به وسیله اطاعت و زمانى به 

 پردازند . وسیله معصیت به كار گمراه ساختن او مى

طورى نیست كه براى بشر  و نیز بدست آمد كه تصرفات ابلیس و لشكریان او

شود و چگونه افكار باطل یعنى بفهمد كه چه وقت ابلیس در دلش وارد مى -محسوس باشد 

كند و یا اذعان كند كه این فكر از خودش نیست و شخص دیگرى در را در قلب وى القا مى

و  پس نه كارهاى شیطان و لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات -دل او القا كرده 

باشد جز اینكه خداوند به ما خبر داده كه ابلیس از اشخاص ایشان در عرض وجود وى مى

اند و به هر حال گویا آغاز و انجام وجود وى با جن است و او و لشكرش از آتش آفریده شده

 هم اختالف دارد.

  42ص :    8المیزان ج : 

  

 

 بحث عقلى و قرآنی درباره:

 شبهات تاریخی شیطان 
 

تفسیر روح المعانى از شهرستانى و او از شارح اناجیل اربعه صورت در 

اى را نقل كرده كه بعد از این حادثه میان مالئكه و ابلیس واقع شده است ، این مناظره

 مناظره در تورات نیز ذكر شده  و آن این است كه:

ایجاد  ابلیس به مالئكه گفت : من به فرضى كه قبول كنم و تسلیم شوم كه خالق و -
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 هایى دارم:اشكال اى مرا به وجود آورده نسبت به كارهاى اوكننده

پرسم چه حكمتى در خلقت و آفرینش عالم است ، مخصوصا با اینكه اینكه مى اول

دانست كه اگر كفار خلق شوند مستوجب آتش خواهند بود پس چرا ایشان را آفرید و خدا مى

 منظورش از آفرینش آنان چه بود ؟

اینكه چرا بندگان را مكلف به تكالیف كرد و با اینكه از امتثال آنان نفعى عایدش  دوم

شود ؟ چرا آنان را گرانبار ساخت ؟ و اگر منظورش فایده رساندن بر بندگان بود چرا با نمى

 توانست این فایده را بدون تكلیف نرسانید ؟اینكه مى

مكلف به معرفت و اطاعت خود اینكه بر فرض كه به خاطر فایده و نفعى مرا  سوم

 كرد ، تكلیف كردن من به اینكه بر آدم سجده كنم چرا ؟

اینكه پس از آنكه من زیر بار نرفتم و با ترك سجده نافرمانیش كردم چرا  چهارم

لعنتم كرده عقابم را واجب نمود ؟ با اینكه لعنت و عقاب من به حال خود او و به حال 

 آورد ؟براى من بزرگترین ضررها را به بار مىدیگران كمترین سودى ندارد و 

اینكه گیرم كه در این نیز مصلحتى باشد مسلط كردن من بر اغواى فرزندان  پنجم

 آدم چرا ؟ 

اینكه وقتى از او براى مدتى بس طوالنى مهلت خواستم چرا قبول كرد و در  ششم

 شر بهتر نبود ؟ نتیجه عالم را پر از شر و فساد نمود ؟ آیا خالى بودن عالم از 

 

 اناجیل در ذیل این مناظره گفته است: شارح

خداى تعالى از سرادق عظمت و كبریا به وى وحى كرد كه اى ابلیس تو مرا هنوز 

دانستى گرفتى و مىشناختى این گونه جسورانه بر من خرده نمىاى ، چون اگر مىنشناخته

، زیرا تنها معبود هستم و جز من كه بر من در هیچ یك از افعالم اعتراضى وارد نیست 

  شوم.كنم بازخواست نمىمعبودى نیست  و از آنچه مى

این بود آنچه كه آلوسى از شهرستانى از شارح اناجیل نقل كرده است آلوسى سپس 

اضافه كرده است كه امام فخر رازى در باره اعتراضات ابلیس گفته است اگر اولین و 

توانست جوابى از این اعتراضات بدهند مگر اینكه قائل به  آخرین خالیق جمع شوند نخواهند

 حسن و قبح عقلى نباشند . 

گوید : در اینجا به یاد داستان شیرینى افتادم و آن داستان این است كه : آنگاه مى

ام كه روزى سیف الدوله پسر حمدان بر چاكران خویش در آمد و گفت : من امروز بیتى گفته

ز ابو فراس از عهده ساختن بیت دوم آن بر نیاید ، اتفاقا آن روز ابو كنم احدى جخیال مى

  . فراس هم در آن مجلس حضور داشت

 حضار گفتند : امیر بیت خود را بخواند تا بشنویم ، سیف الدوله گفت :

من جسم خود را در اختیار تو گذاشتم تا اگر  -لك جسمى تعله فدمى لم تطله » 

 «، ریختن خونم چرا؟خواستى مریض و علیلش كنى

 ابو فراس بیدرنگ در جواب گفت: 
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گفت اگر مالك جسم تو منم همه گونه اختیار آن  -قال ان كنت مالكا فلى االمر كله » 

 «به دست من است!

 

كند  : آنچه كه در ابتداى كالم سابق ما ذكر شد این شبهات را تا به آخر دفع مى مؤلف

ن و آخرین خالیق جمع شده و براى دفع آن دست به دست و هیچ احتیاجى نیست به اینكه اولی

یكدیگر دهند  و به گفته امام فخر رازى تازه از عهده دفع آن هم بر نیایند ، اینك ما یك یك آن 

 كنیم:شبهات را ذكر نموده و به همان بیان دفع مى

شان كه گفت در آفریدن خالیق و مخصوصا كفارى كه نتیجه خلقت اما شبهه اول

 ود در آتش است چه حكمتى است؟خل

آیا مقصود وى از خالیق مطلق خالیق و ما سوى هللا  اوالپرسیم: آن مى جوابدر 

مرادش از حكمت ، خیر و صالحى است كه فاعل را به فعل وا  ثانیااست یا فقط انسان ؟ و 

شق  گردد؟  اگر مقصودشاى است كه پس از انجام فعل عاید فاعل مىمي دارد و یا نتیجه

اول باشد جوابش خوب روشن است ، براى اینكه خداى تعالى در فاعلیت خود و آفریدن 

خالیق محتاج به داعى و غرضى كه فاعلیتش را تمام كند نیست ، بلكه به برهان قطعى 

فاعلیت او تمام بوده و او به ذات خود مبدأ جمیع موجودات و منبع جمیع خیرات است  و 

دأ و علت براى ایجاد معلولش اقتضایى ضرورى و غیر قابل معلوم است كه اقتضاى مب

تخلف است  و سؤال از آن به منزله سؤال از جود حاتم و بذل و بخشش هر صاحب ملكه 

جود است ، زیرا همانطورى كه ملكه جود ذاتا اقتضاى ظهور و بروز و بذل و بخشش دارد 

ى كه ظهور اثر جود براى و در بروز اثرش چیز دیگرى مؤثر نیست  و خالصه همانطور

آن ضرورى است  و خواه ناخواه هر مستحقى به مقدار استعداد و استحقاقش از آن متنعم 

 شود همچنین اقتضاى ایجاد معلول براى علت و مبدأ آن ضرورى است . مى

و همانطورى كه در مساله جود اختالف مستحقین در نیل به خیرات شخص جواد 

خود آنان است نه به آن شخص همچنین اختالف موجودات در  مربوط به اختالف استحقاق

  . مراتب كمال وجودشان مستند به خود آنان است نه به خداوندى كه مبدأ وجود است

 پس سؤال از اینكه در خلقت كافر چه حكمتى بوده سؤالى است بیجا !

و اگر مقصودش از حكمت معناى دوم آن است جوابش این است كه كار خدا را 

توان به كارهاى غیر او مقایسه كرد  و آن را محكوم به احكام عقل نمود ، مثال اگر عقل نمى

اى در نظر داشته كند فایده و نتیجهكند به اینكه فاعل هر فعلى باید در كارى كه مىحكم مى

باشد در جایى است كه فاعل در صورت نكردن آن كار آن نتیجه عایدش نشود  و بخواهد با 

آن كار استكمال نموده و به مقدار كمالى كه در آن فعل هست به كماالت خود بیفزاید  و انجام 

  . كمبودى را در خود جبران نماید

و اما خداوندى كه تمامى كماالت و خیرات در ذاتش مجتمع است الزم نیست كه در 

و موجود هست اى را در نظر بگیرد ، زیرا فایده و نتیجه كارهاى او در ذات اكار خود فایده

شود ، ، چه آن كار را بكند و چه نكند ، گو اینكه فواید بیشمارى هم بر كارهایش مترتب مى
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 زیرا این فواید مقصود باالصالة و اوال و بالذات نیست ، بلكه مقصود بالعرض است . 

و اگر چنانچه ابلیس از حكمت خلقت خصوص انسان سؤال كرده و به همین 

دانست كه اگر كفار خلق شوند مستوجب آتش گفته : و با اینكه مى مالحظه در ذیل كالمش

خواهند بود چرا آنان را خلق كرد جوابش این است كه : آرى ، در خلقت انسان حكمت به 

معناى دوم) نتیجه( وجود ندارد ، براى همان كه گفتیم خداى تعالى كه فاعل خلقت انسان 

چیز از ما سواى خود ندارد تا بخواهد با خلقت است غنى بالذات است ، و احتیاجى به هیچ 

 آن چیز آن احتیاج را بر طرف سازد . 

اى زمینى و لیكن حكمت به معناى اول) داعى( وجود دارد و آن همین است كه ماده

و ناچیز را با تركیب خاصى به جایى برساند كه با پیمودن راه تكامل به گوهرى آسمانى و 

مراتب كمال از هر موجود دیگرى برترى یابد ، و از جهت شریف مبدل گشته و از نظر 

  . پایه او نرسد ، چنین حكمتى در خلقت انسان وجود دارد تقرب به خداوند هیچ موجودى به

البته نباید توقع داشت كه تمامى افراد بشر به این پایه از ترقى برسند ، براى اینكه 

برد كه عالم هم در عالمى به سر مىاین موجود هم خودش از اضدادى تركیب یافته  و 

اش كرده و تزاحم و تضاد است  و علل و اسباب موافق و مخالفى از هر سو احاطه

گذارد همه افراد آن استعداد ذاتى خود را حفظ نموده و از این گرداب نجات یابند ، خواه نمى

  . رسندنمى ناخواه جز عده معدودى از افراد نخبه و برجسته آن به سعادت مطلوب خود

این مطلب اختصاص به جنس بشر ندارد ، بلكه جمیع موجوداتى كه از مواد موجود 

یابند محكوم به این حكم هستند ، هیچ نوعى از انواع حیوانات در این نشات تكون یافته و مى

، یا نباتات ، یا معدنیات نخواهید یافت كه جمیع افراد و اشخاص آن به كمال وجود خود نایل 

ه غالبا افراد در برابر علل و اسبابى كه منافى با تكامل و مانع از پیشرفت شده باشند ، بلك

كنند محكوم گردیده آنها است و از نظر علیت و سببیتى كه دارند خواه ناخواه اثر خود را مى

روند  و با فرض علیت آن علل ممكن نیست كه و قبل از رسیدن به كمال خود از بین مى

ل متوقع خود برسند ، زیرا فرض اینكه هیچیك از افراد انواع از جمیع افراد انواع به كما

عوامل منافى با آن متاثر نشوند ، مثال هیچ گیاهى از حرارت و برودت و نور و ظلمت و 

خشكى و رطوبت و سمومات و مواد زمینیى كه منافى با تركیب خاص آن است متاثر نگردد 

هم فرض علیت و سببیت آن عوامل را  فرضى است كه هم فرض تركیب خاص آن گیاه را و

 دقت فرمایید!  -سازد و معلوم است كه ابطال این دو فرض ابطال نظام كون است باطل مى

خواهید گفت: آرى، این اشكال هست و لیكن بطالن مساعى بعضى از افراد و سقوط 

  . آنان نیز فرضى است غیر قابل قبول

ورتى كه بطالن مساعى بعضى از افراد در جواب گوییم كه : چنین نیست ، و در ص

باعث تكامل بعضى دیگر و رسیدن آنان به سعادت و كمالى كه براى نوع متوقع است بشود 

هیچ اشكال ندارد ، زیرا بنا بر فرض ما كه عالم خلقت ظرفیت تكامل همه افراد را ندارد چه 

ى از بین بروند  و چرا ارزشعیبى دارد كه در راه حصول افرادى نخبه و با ارزش افراد بى

این عمل را استرباح حقیقى ندانیم  و آن را گزاف و یا تبذیر بخوانیم ؟ وقتى گزاف است كه 
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  . شان باشداز ابتدا غرض از آفرینش آنان اضمحالل و از بین رفتن

و حال آنكه خداى تعالى انسان را براى اضمحالل نیافریده ، بلكه آفریده تا همه افراد 

 و همه رهروان به سوى سعادت دنیا و آخرت باشند . آن كامل 

آید مگر از تركیب مادى خاصى  چیزى كه هست از آنجایى كه انسان به وجود نمى

آید مگر در تحت نظام مادى كه در سراسر اجزاى عالم و آن تركیب هم به وجود نمى

گر و متاثر از حكمفرما است  و آن اجزا را به هم مرتبط ساخته آنها را مؤثر در یكدی

رسند و قبل همدیگر نموده است لذا در چنین شرایطى قهرا بعضى از افراد به كمال خود نمى

  .رونداز رسیدن به آن از بین مى

پس نباید اشكال كرد و گفت چرا خداى تعالى كافر آفریده ؟ او كافر نیافریده ، او هر 

ت انسانیت نائل آید ، البته غرض و كه را آفریده غرض اولى و ذاتیش این بوده كه به سعاد

اراده ثانوى و عرضیش هم این است كه در شرایط دیگرى از آن سعادت محروم شود ، حال 

اى به اختیار خود ، خود را در تحت آن شرایط قرار دادند و از سعادت محروم شدند اگر عده

ر اینكه این محرومیتها آیا این محرومیت را باید به خدا نسبت داد ؟ و آیا خداى تعالى بخاط

اى كارشان به دوزخ نیانجامد اراده اولى و ذاتى خود را هم عملى نسازد ؟ و پیش نیاید و عده

اگر عملى ساخت و در نتیجه این محرومیتها پیش آمد ، بصرف اینكه عالم به آن بوده باید به 

، زیرا گفتیم  وى اعتراض كرد و یا كفر و دوزخى شدن كافر را به او نسبت داد ؟ حاشا

علت تامه كفر ، عوامل و اسباب خارجى بسیار زیادى است كه همه دست بدست هم داده و 

در آخر اختیار خود كافر هم ضمیمه آن شده و كفر را به وجود آورده است  و همینكه پاى 

 توان آن را به دیگرى نسبت داد . اختیار به میان آمد دیگر نمى

وند بر كفر ، این نیز به این طریق جارى شده كه كافر به و اما مساله قضا و قدر خدا

اختیار خود كفر بورزد ، نه به اینكه از او سلب اختیار و اراده شود و او مجبور به قبول 

شود و آن سنگ بر اثر كشش و جاذبه كفر گردد درست مانند سنگى كه به هوا پرتاب مى

  . شودزمین مجبور به سقوط مى

 

و اینكه فایده تكلیف چیست ؟ و با اینكه تكلیف براى خداى تعالى نفع  ، اما شبهه دوم

 و ضررى ندارد چرا بندگان را بدون جهت گرانبار ساخته است ؟ . 

این شبهه نیز مغالطه و قیاس كردن كار فاعل ناقص و فقیر است به كار فاعل تام و 

م دهد كه از آن نفعى عایدش غنى بالذات ، زیرا حكم عقل به اینكه فاعل باید فعلى را انجا

شود در فاعلى است كه ناقص باشد و بخواهد با فعل خود نقص خود را جبران نماید نه 

فاعلى كه غنى بالذات است ، عقل چنین حكم عمومى ندارد كه حتى فاعلى هم كه غنى 

اى را در نظر بگیرد و بالذات است و هیچ جهت نقصى در او نیست باید در فعل خود فایده

تواند حكم كند به اینكه صدور فعل از چنین فاعلى محال و ممتنع از آن منتفع شود و نیز نمى

 است . 

تكلیف هم مثل اصل ایجاد به منظور احسان بر بندگان است ، زیرا گر چه امرى 
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اعتبارى و قراردادى است و در متن آن احكامى كه مربوط به امور واقعى و خارجى است 

ن همین امر اعتبارى در عین اعتبارى بودنش این اثر را دارد كه مكلفین جریان ندارد و لیك

رساند ، پس تكلیف رابط میان دو حقیقت است : حقیقت اى كه فاقد آنند مىرا به كماالت تازه

 ناقص انسانى) قبل از انجام تكلیف( و حقیقت كامل آن) پس از انجام تكلیف.( 

كه : مشاهده و برهان این معنا را ثابت توضیح این معنا بطور خالصه این است 

كرده كه تمامى انواع موجودات و نظامى كه در آنها حكمفرما است و خالصه جهانى كه ما 

نامیم در تحت یك حركت در گردش است و این حركت براى هر نوع آن را جهان ماده مى

یش وجود كامل از انواع موجودات بقا و وجود ممتدى را كه ابتدایش وجود ناقص و انتها

است ترسیم نموده است  و بین اجزاى این امتداد در وجود كه نامش بقا است ارتباطى 

وجودى و حقیقى برقرار است كه جزء سابق را به جزء الحق رسانیده بدین وسیله آن نوع 

این موجود از همان ابتداى وجودش جز براى  دهد  ورا از این منزل به آن منزل سیر مى

خرین مرحله از كمالى كه رسیدن به آن برایش ممكن است در تحت این حركت رسیدن به آ

قرار نگرفته ، مثال یك دانه گندم كه نوعى از انواع موجودات این جهان است از همان 

اى كامل و داراى خواهد به آخرین مرحله از كمال خود رسیده بوتهزدن مىابتداى جوانه

اع حیوانات از همان ابتداى وجودش به سوى فرد كاملى یك نطفه از نوعى از انو سنبل شود.

  . كه داراى جمیع كماالت نوعیه باشد در حركت است ، و همچنین سایر موجودات

و نیز این معنا ثابت است كه انسان از میان سایر انواع موجودات از این ناموس 

ش خود متوجه مرتبه عمومى كه در آنها است استثناء نشده ، او نیز از اولین مرحله پیدای

رسد  و یا در بین انسان كامل و انسان واجد حقیقت سعادت است ، حال یا به هدف خود مى

 رود . نماید و قبل از رسیدن به آن از بین مىراه به موانعى برخورد مى

تفاوتى كه انسان با سایر انواع موجودات دارد این است كه انسان سنخ وجودش 

ت به روش اجتماعى زندگى كند ، چنین موجودى براى رسیدن به طورى است كه مجبور اس

اى جز این ندارد كه یا خودش قوانین و سننى براى اجتماع خود وضع كند  و آن هدف چاره

یا زیر بار قوانین دینى برود  و از راه عمل به این قوانین عقاید و اخالق و ملكاتى كه مالك 

 كه مالك سعادت اخروى او است كسب نماید . سعادت دنیوى او است  و كارهاى نیكى 

گردد ، زیرا تكلیف ابلیس كه گفت : فایده تكلیف چیست ؟ روشن مى جواباز اینجا 

در عین اینكه امرى است اعتبارى این اثر واقعى را دارد كه بطور نامرئى انسان را تدریجا 

رساند  و به سوى كمال و سعادتش سیر داده به بهترین و پایدارترین مراحل وجودش مى

نماید از رسیدن به آن مرتبه از كمال محروم قهرا كسى كه از عمل به تكلیف سرپیچى 

ماند ، عینا مانند یك فرد از سایر انواع موجودات ، كه اگر توفیق اسباب یاریش كرد به مى

 رود . آید و گرنه از بین مىكمال خود نائل مى

شباهت به این نیست كه كسى بپرسد فایده بنا بر این سؤال ابلیس در این باره بى

بینند هاى خود خیرى نمىچیست ؟ و یا بگوید : چرا حیوانات با اینكه از بچه تغذیه گیاهان

توالد و تناسل دارند ؟ و اما اینكه گفت : اگر منظورش فایده رساندن بر بندگان بود چرا با 
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توانست این فایده را بدون تكلیف نرسانید ؟ جوابش این است كه این گفتار نیز مانند اینكه مى

مغالطه است ، براى اینكه گفتیم تكلیف در انسان و در هر موجود دیگرى كه گفتار قبلیش 

خواهد قابل تكلیف است واسطه بین نقص و كمال وجودى او است ، با این حال اگر مى

بگوید چرا براى رساندن نفع بر مكلفین این راه را اختیار كرده و راه دیگرى را اختیار 

را هم اختیار كرده بود و چیز دیگرى غیر تكلیف را گوییم اگر راه دیگرى ننموده ؟ مى

داد باز جاى اعتراض او باقى بود كه بگوید چرا این راه را اختیار كرده ؟ و واسطه قرار مى

كند گفتیم : علل و اسبابى كه در خصوص نوع بشر وجود دارد اقتضا مىباز در جوابش مى

عادتا عمل به آن باعث اصالح باطن و  كه بشر به وسیله عمل تكامل یافته به تكالیفى كه

 شود گردن نهد . پاكى درون او مى

ابتداى وجودش كامل نیافریده و بدون  خواهد بگوید چرا بشر را از همانو اگر مى

تكلیف و هیچ واسطه دیگرى واجد جمیع مراحل سعادت و كمال نكرده ؟ جوابش این است 

ه و قوه و جمیع شؤون امكانى و خالصه كه الزمه این حرف بطالن حركات وجودى و ماد

مجرد بودن انسان مادى است  و این خلف فرض است ، زیرا انسانى كه مورد نظر ابلیس 

است انسانى است مادى و مخلوق از زمین و مواد زمینى كه در آغاز وجودش ناقص 

  . باشد و باید به تدریج دنبال كماالت برودمى

  

ض كه بخاطر فایده و نفعى مرا تكلیف به معرفت و كه گفت بر فر و اما شبهه سوم

به اینكه بر آدم سجده كنم چرا ؟ جوابش بسیار روشن  اطاعت خود كرد تكلیف كردن من

است ، براى اینكه خداى تعالى اگر او را امر به سجده كرد براى این بود كه یا با امتثال آن 

ت استكبارش تكمیل گردد ، پس در امر صفت عبودیتش تمام شود  و یا با تمرد از آن ، صف

هر صورت خداوند كار خود را كه تكمیل بندگان است انجام داده و ابلیس هم وظیفه عبودیت 

باید در جانب سعادت تكامل خود را كه استكمال است عملى كرده ، اال اینكه ابلیس كه مى

  . یابد ، به اختیار خود در طرف شقاوت تكامل یافته است

اینكه تكلیف ابلیس و مالئكه به سجده بر آدم فایده دیگرى هم داشت و آن عالوه بر 

بود كه خداوند به همین وسیله خط مشى آدم و نسل او را تعیین فرمود ، زیرا صراط  این

شد مگر اینكه مستقیمى كه خداوند براى بنى نوع بشر مقدر كرده بود هرگز پیموده نمى

و را به سوى صراط مستقیم هدایت كنند و نیز دشمنانى بیرون از ذات او كسانى باشند كه ا

  . باشند كه او را به سوى انحراف از صراط مستقیم دعوت نمایند

و داستان تكلیف ابلیس و مالئكه به سجده بر آدم این غرض را تامین نموده ، مالئكه 

  . در هدایت و شیطانها در ضاللت كمك كار آدمى شدند

 

فت پس از آنكه من زیر بار نرفتم و با ترك سجده نافرمانیش كه گ و اما شبهه چهارم

كردم چرا لعنتم كرد و عقابم را واجب نمود با اینكه لعنت و عقاب من به حال او و به حال 

دیگران كمترین سودى نداشت ؟  جوابش این است كه آن حقیقتى كه در لعنت و عقاب است 
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ى ریشه و مولد جمیع گناهان است و با این حال از لوازم گناه است  و استكبار بر خداى تعال

 ابلیس نباید توقع داشته باشد كه بر خداى تعالى استكبار بكند و دچار لعنت و عقاب هم نشود . 

مساله سود و زیان هم همانطورى كه در سابق اشاره كردیم در كارهاى خداى تعالى 

اى براى او ندارد تا بگویى هجریان ندارد ، زیرا هیچیك از كارهاى خداوند نفع و فاید

 كارهایى كه براى او نفعى ندارد صدورش از وى ممتنع است . 

خالصه اینكه اعتراض ابلیس شبیه اعتراض كسى است كه در باره شخصى كه 

سمى را خورده و خود را به اختیار خود هالك كرده بگوید : چرا خداوند این سم را شفا و 

نكرد با اینكه هالكت او براى خداوند كمترین سودى نداشته و غذایى لذیذ و یا شربتى گوارا 

براى شخص مسموم بزرگترین ضررها را داشت ؟ و معلوم است كه صاحب این اعتراض 

تا چه اندازه در باره علل و اسبابى كه خداوند در عالم صنع و ایجاد به كار انداخته جاهل 

  . است

دهد مگر اینكه حدوث آن مربوط به نمىاى در عالم وجود رخ بطور كلى هیچ حادثه

علتى از سلسله علل است و تخلف آن حادثه از آن علت محال است ، گناه هم عینا مانند 

برد و مجارى سمومات اثر غیر قابل تخلفى دارد ، اگر سمومات اعتدال مزاج را از بین مى

سازد و را آلوده مىاندازد گناه هم روح گنهكار جهاز هاضمه را آلوده نموده از كار مى

همانطورى كه توقع اثر نكردن سم در مزاج توقعى است بیجا ، همچنین انتظار اینكه اثر 

گناه بدون شفاعت و یا توبه و یا كار نیكى كه باعث آمرزش آن باشد خنثى گردد ، انتظارى 

  . ستمورد و در حقیقت ابطال قانون علیت است كه آن نیز مستلزم انكار همه چیز ااست بى

 

كه گفت بر فرض كه در این نیز مصلحتى بوده ، مسلط كردن من  و اما شبهه پنجم

بر اغواى فرزندان او چرا ؟ جوابش از آنچه گذشت معلوم است ، زیرا گفتیم هدایت و عمل 

شود كه ضاللت و باطل و معصیت و امثال آن نیز حق و اطاعت و امثال آن وقتى محقق مى

گردد كه دعوت به باطل هم بوده چنین وقتى دعوت به حق تمام مىوجود داشته باشد و هم

آید كه غیر صراط مستقیمى باشد و سالك را بغیر باشد ، وقتى صراط مستقیمى بوجود مى

 آنچه كه صراط مستقیم میرساند برساند . 

پس تا زمانى كه در روى زمین از جنس بشر افرادى باقى هستند باید كسانى باشند كه آنان 

ا به باطل و بسوى عذاب سعیر دعوت كنند و چنین داعیانى كه همان ابلیس و لشكریان ر

شان مسلط اویند از خدمتگذاران نوع بشرى هستند كه خداوند آنان را تنها به مقدار دعوت

 نموده و فرموده:

 حجر(/42«)ان عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین!» 

 گوید:كایت كرده كه در قیامت خطاب به مردم مىو از خود ابلیس هم ح

 ابراهیم(/22«)و ما كان لى علیكم من سلطان اال ان دعوتكم!» 

  

كه گفت وقتى از او براى مدتى بس طوالنى مهلت خواستم چرا  و اما شبهه ششم
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قبول كرد و در نتیجه عالم را پر از شر و فساد نمود ؟ آیا خالى بودن عالم از شر و فساد 

او براى مدتى بس طوالنى مهلت خواستم چرا  هتر نبود ؟ جواب از بخش اول آن) وقتى ازب

  . قبول كرد؟( از مطالب گذشته معلوم گشت

و در جواب از بخش دومش: ) آیا خالى بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود؟( 

ى در عین مادیت گوییم : معناى اینكه عالم از شر و فساد خالى باشد این است كه عالم مادمى

هاى آن بدون قوه و خیر آن بدون شر و نفع آن بدون ضرر و ثباتش مجرد باشد ، یعنى فعلیت

بدون تغیر و طاعتش بدون معصیت و ثوابش بدون عقاب باشد و فرض چنین عالمى مادى 

  . محال است

 جوابى كه خداى تعالى از شبهات ابلیس داده این است كه:

 انبیا(/23«)هم یسئلون!ال یسئل عما یفعل و » 

تازه خود این جواب هم جوابى است اجمالى زیرا در این جواب متعرض یك یك 

شبهات نشده و بطور خالصه فرموده است ، برگشت همه این شبهات اعتراض بر خداى 

تعالى است  و مخلوق را حق آن نیست كه بر خالق اعتراض كند ، خداى تعالى معبودى 

كند مورد كه او را در آنچه مى رسداست كه جز او معبودى نیست  و كسى را نمى

 بازخواست قرار دهد . 

كنم از آنچه مى» آید كه جمله:از ظاهر كالم خداى تعالى در این جواب بر مى

« زیرا معبود منم و جز من معبودى نیست!» متفرع بر جمله:« شوم!بازخواست نمى

  باشد!مى

نیت خداى تعالى وقتى بذاته و شود كه : وجود و اناو بنا بر این ، مفاد كالم چنین مى

لذاته برایش ثابت باشد و او معبودى باشد كه مبدأ تمامى عالم از او و معاد آن بسوى او باشد 

پس او در هیچ فعلى از افعالش جز بذات خود به هیچ فاعل دیگرى اتكاء نداشته و در هیچ 

لى خواهد بود كه در گردد ، و قهرا او فاعفعلى محكوم علت غایى دیگرى جز ذات خود نمى

 فاعلیت ما فوق هر فاعل دیگر و هم خود او غایتى خواهد بود ما فوق همه غایات . 

دهد اتكایش به قوه و نیرویى است كه او ارزانیش هر فاعلى هر كارى را انجام مى

  بقره(/165!«)ان القوة هلل جمیعا » داشته  و اما خود او به كسى اتكاء ندارد:

شود كه متضمن كمال و خیرى است  و این جهت داعى بر فعل مىو هر غایتى از 

 خداوند به خیر چیزى محتاج نیست ، بلكه خیر هر چیزى از او است!

با این حال چگونه ممكن است سبب كار چنین خداوندى را جستجو كرده و او را در  

تعالى فاعل  این باره بازخواست نمود ؟ سبب هر كارى یا فاعل است و یا غایت آن و خداى

  . هر فاعلى دیگر و غایت هر غایتى دیگر است

و اما غیر خدا هر فاعلى دیگرى از آنجایى كه قدرت بر فعلش از ناحیه خدا است  و 

آورد همه به همچنین هر غایت و خیرى كه فاعل از فعل خود انتظار داشته و یا بدست مى

كند ، از این جهت است كه او مى عنایت او و به تسبیب اسباب و تنظیم عوامل و شرایطى

گیرد كه چرا این عمل را انجام داده است مسؤول فعل خود بوده و مورد بازخواست قرار مى
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و بیشتر این بازخواستها از نتیجه و جهت خیر و صالح عمل است ، به این معنا كه در 

شود ؤال مىغالب افعال مخصوصا افعالى كه حسن و قبح و مدح و ذم در آن جریان دارد س

  . كه به چه منظورى این عمل را كردى ؟ و چه خیر و مصلحتى در آن دیدى ؟

 این از نظر فلسفه و برهان و وحى  و اما از نظر متكلمین:

دانشمندان علم كالم از جهت اختالفى كه در مساله افعال خدا و مسائل متفرع بر آن 

شود یا نه در مساله مورد بحث یعنى دارند كه آیا فعل خداى تعالى معلول غرض و هدف مى

 اند . جوابى كه خداى تعالى از شبهات ابلیس داده نیز اختالف كرده

ز جهت اینكه اراده گزافى و اسناد شرور و اشاعره كه یك طایفه از متكلمین هستند ا

ال » اند معناى كالم خدا كه فرمود:اند در این مساله نیز گفتهقبایح را به خداوند تجویز كرده

تواند بكند و انبیا( این است كه خداى تعالى هر كارى مى/23«)یسئل عما یفعل و هم یسئلون!

تواند اى باشد  و عقل نمىغرض و نتیجه الزم نیست كارهاى او مانند كارهاى ما مشتمل بر

  . خدا را مانند دیگران محكوم به این حكم كند

گویند : فعل بدون غرض و نتیجه ، در مقابل این طایفه معتزله قرار دارند كه مى

صدورش از خداى تعالى محال است ، زیرا چنین فعلى مستلزم لغو و گزاف است  و خداى 

 كند . تعالى كار لغو نمى

اند : و چون رأى معتزله در افعال خدا این بوده لذا در تفسیر آیه مورد بحث نیز گفته

معناى آیه این است كه خداى تعالى حكیم است و حكیم كسى را گویند كه حق هر ذى حقى را 

شود تا كسى از او كند  و معلوم است كه چنین كسى مرتكب قبیح و لغو و گزاف نمىادا مى

اش شود كه ارتكاب قبیح و لغو و گزاف در بارهاز كسى بازخواست مى بازخواست كند ،

  . احتمال برود

دار و پر شاخ و برگ است كه هزاران دانشمند باید دانست كه این بحث آنقدر دامنه

اند  ها در پیرامون آن بحث كردهشان از طوایف دیگر قرناز این دو طایفه و همچنین پیروان

صر مجال آن نیست كه اقوال آنان را به تفصیل نقل نموده و در آن نظر و ما را در این مخت

كنیم ، لذا تنها به یك حقیقت دیگر اشاره نموده و با ذكر آن حقیقت مطلب را روشن ساخته و 

گذریم ، چون خواننده عزیز با مطالعه آن به افراط اشاعره و تفریط معتزله و پیروان آن مى

 گردد . دو واقف مى

یقت این است كه : بطور كلى علوم و تصدیقاتى كه ما بدون شك داراى آن آن حق

 قسمند:  هستیم بر دو

علوم و تصدیقاتى كه هیچ گونه ارتباطى به اعمال ما نداشته و تنها واقعیاتى را  اول

دهد ، چه اینكه ما موجود باشیم و اعمال زندگى فردى و كشف نموده و با خارج تطبیق مى

جام بدهیم یا نه ، مانند تصدیق به اینكه عدد چهار جفت است  و عدد یك نصف اجتماعى را ان

دو است  و عالم موجود است و در عالم زمین ، آفتاب و ماه وجود دارد ، حال این علوم و 

  . تصدیقات یا بدیهى است  و یا نظرى منتهى به بداهت است

ردادى كه ما خود ، آن علومى است عملى و تصدیقاتى است اعتبارى و قرا قسم دوم
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مان وضع نموده و اعمال اختیارى خود را در ظرف را براى كارهاى زندگى اجتماعى

 كنیم . اجتماع به آن تعلیل نموده ، اراده خود را نیز مستند به آن مى

اینگونه علوم از قبیل علوم قسم اول نیستند كه خارجیت داشته ذاتا و حقیقتا با خارج 

دهیم  و این ترتیب اثر مانند قسم اول ه ما به آنها ترتیب اثر خارجى مىتطبیق شوند ، بلك

  . ذاتى نیست ، بلكه اعتبارى و قراردادى است

این علوم عبارتند از احكام و قوانین و سنن و شؤون اعتباریى كه در اجتماع معمول 

  یابد ، مانند والیت ، ریاست ، سلطنت و ملك و امثال آن.گشته و جریان مى

گوییم : زید رئیس است وصفى مثال ریاستى كه ما براى زید اعتبار نموده و مى

است اعتبارى كه در خارج هیچ برابرى جز زید ندارد ، یعنى در خارج غیر از انسانى بنام 

زید چیزى بنام ریاست وجود ندارد ، بخالف بلندقامتى و سیاهى و سفیدى زید كه در خارج 

 زید دارند .  اى از وجودوجود جداگانه

منشا پیدایش اینگونه علوم و تصدیقات احتیاج بشر به تشكیل اجتماع است ، مثال 

همین ریاست از آنجایى كه بشر مجبور است اجتماعى زندگى كند ، به حكم جبر اداره امور 

كند ، تا او هر كارى را در موقع مناسبش انجام دهد جمعیت را به شخص معینى واگذار مى

عه را به شكل یك بدن فرض كنیم نسبت این شخص به آن ، نسبت سر خواهد بود ، اگر جام

به بدن ، به همین مناسبت براى اینكه مقام شخص مزبور محفوظ بماند و جامعه از آثار و 

گویند : زید رأس فواید مقام او برخوردار شود او را به وصف ریاست توصیف نموده مى

به اینكه زید رأس و رئیس است اعتقادى است وهمى  جمعیت و رئیس آنها است پس اعتقاد

كند  و لیكن ما همین امر وهمى را یك معناى خارجى كه از ظرف وهم به خارج سرایت نمى

 كنیم . مان آثار خارجى بر آن مترتب مىاعتبار نموده به خاطر مصالح اجتماعى

ت بر این قیاس همه معانیى كه در محیط اجتماع بشرى مربوط به اعمال انسانى اس

است  و همه آنها را خود انسان به خاطر مصلحت زندگیش وضع نموده و در قالب اعتبار 

 ریخته است . 

فرقى كه بین این دو قسم از علوم است این است كه قسم اول از خارج انتزاع شده و 

است به اعتبار اینكه حقیقتا مطابق با خارج است صدق و به اعتبار اینكه خارج مطابق آن 

شود كه این حقیقت ذهنى شود  و در نتیجه معناى صدق و حق بودن آن این مىحق نامیده مى

عینا همان حقیقتى است كه در خارج است ،و آن حقیقت كه در خارج است عینا همین 

  . حقیقتى است كه در ذهن است

اینكه  و اما قسم دوم جز در ذهن ظرف تحققى نداشته و با خارج انطباق ندارد ، جز  

مصلحتى از مصالح زندگى ما را وادار ساخته كه آن را معتبر شمرده و خارجى فرضش 

 كنیم و بطور ادعا منطبق بر خارجش بدانیم و لو اینكه حقیقتا منطبق نباشد . 

پس رئیس بودن زید بخاطر یك غرض اجتماعى مثل شیر بودن او است بخاطر یك 

گوییم : زید در غرض تخیلى شعرى و توصیفى كه ما در جامعه خود از زید كرده و مى

گوید : كشور ما و یا شهر ما رئیس است مانند توصیفى است كه یك شاعر از او كرده و مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 64

  . زید شیر است

چه تصورى باشد و چه تصدیقى همه بر این قیاسند  و این تمام معانى اعتبارى 

معانى گر چه منشاشان ذهن خالقه آدمى است و چیزى در خارج نیست كه ذهن این معانى 

را از آن انتزاع نموده و در تطبیق اعمال بر آن اعتماد نماید اال اینكه از یك جهت دیگر 

وسیله همین امور ذهنى و وهمى نواقص اعتماد بر خارج دارد  و آن این است كه انسان به 

 رسد . خود را جبران نموده به كمال وجودیش و نیز به نتایجى كه باید برسد مى

و خالصه ، بقاى وجود انسان و رسیدن به مقاصد حقیقى مادى و روحیش او را 

ین سازد كه معانى اعتبارى را معتبر شمرده اعمال خود را بر آن تطبیق نماید و بدوادار مى

بینیم این احكام بر حسب اختالفى كه جوامع بشرى وسیله به سعادت خود نائل آید  و لذا مى

ها طورى تلقى شود ، یك كارى در نظر قطبىدر عقاید و مقاصد خویش دارند مختلف مى

ها در آن طورى قضاوت شود و در نظر جوامع مناطق استوایى طورى دیگر ، شرقىمى

ها طورى دیگر ، حتى چه ها طورى و روستایىى دیگر ، شهرىها طوركنند و غربىمى

بسا كارها كه نظریه طبقات مختلف یك جامعه از عوام و خواص ، فقرا و اغنیا ، موالى و 

عبید ، رؤسا و مرئوسین ، سالخوردگان و خردساالن و مردان و زنان در آن مختلف 

 شود . مى

ت كه هیچ یك از جوامع و طبقات در آن البته در این میان اعتباریات دیگرى هم هس

اختالف ندارند  و آن احكامى است كه عقل در باره مقاصد عمومى بشر دارد ، مانند وجوب 

 تشكیل اجتماع و خوبى عدالت و بدى ظلم و امثال آن . 

پس خالصه این شد كه قسم دوم از علوم و تصدیقات ما نیز اعتماد بر خارج دارد ، 

  . اول مستقیما منطبق بر خارج نباشداگر چه مانند قسم 

 

گوییم تمامى علوم و احكامى كه ما داریم چه از قبیل این معنا كه معلوم شد اینك مى

قسم اول باشد و چه از قبیل قسم دوم اعتمادش بر فعل خداى تعالى است ، زیرا خارجى كه 

است كه خود فعل خداى  گاه علوم ما است ، همان عالم صنع و ایجادىگفتیم تكیهتا كنون مى

  . تعالى است

نصف عدد دو است به این است  گوییم عدد یكبنا بر این ، برگشت معناى اینكه مى

كند  و همچنین سایر مثالهایى كه خداى تعالى دائما در عدد یك و دو به این نسبت رفتار مى

  . كه براى تصدیقات قسم اول زدیم

گوییم زید رئیس است و باید احترامش مى و در قسم دوم هم برگشت معناى اینكه

كرد به این است كه خداى سبحان انسان را طورى آفریده كه به ارتكاز خود اینطور حكم كند 

  . و بر طبق حكمش هم عمل نماید

پس جمیع احكام عقلیى كه ما داریم چه احكام نظریى كه عقل در آن به ضرورت و 

كند و چه احكام عملى و حسن و قبحى كه عقل از نظر مصالح و مفاسد حكم امكان حكم مى

 كند همه از فعل خداى تعالى اتخاذ شده است . به آن مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 65

ود را حاكم بر خداى و با این حال آیا این از معتزله لغزش و جرم نیست كه عقل خ

تعالى نموده و اطالق ذات غیر متناهى او را محدود و محكوم به احكام آن كه از محدودات و 

مقیدات اتخاذ شده بنمایند ؟ و آیا این گناه بزرگى نیست كه با عقل خود قوانینى وضع نمایند و 

ن كند و حرام خداى تعالى را محكوم به آن نموده بگویند : بر خداوند واجب است كه چنی

است كه چنان كند ؟ و یا آنكه بگویند : فالن عمل از خداوند پسندیده و یا ناپسند است ؟ عقل 

نظرى را حاكم بر خدا كردن خدا را محدود كردن است و محدودیت مساوق با معلولیت 

ریزى و تحدید حدود است ، زیرا حد غیر از محدود است و ممكن نیست كسى خودش نقشه

  كند.ذات خود 

پس الزمه حرف معتزله این است كه ما فوق خداى تعالى كسى باشد كه او را 

محدود به حدودى كرده باشد و عقل عملى را هم حاكم بر خداى تعالى كردن خداى را ناقص 

دانستن است زیرا ناقص است كه به خاطر استكمال و جبران نواقص خود مجبور است به 

  دقت فرمایید! -د قوانین و سنن اعتبارى تن در ده

لغزش بزرگ دیگر ، گفتار اشاعره است كه عقل را در تشخیص افعال خداى تعالى 

 اند . اعتبار دانستهاز كار انداخته و احكام نظرى و عملى آن را بى

آرى ، اشاعره در مرحله نظریات ، قوانین كلیى از مشاهده افعال خداى تعالى 

وجود پروردگار برده و وجودش را بدلیل آن قوانین استخراج نموده از آن قوانین پى به 

اند و لیكن پس از فراغت از اثبات خداى تعالى برگشته احكام ضرورى عقل را اثبات كرده

اند كه عقل كوچكتر از آن است كه به ساحت قدس اند و چنین استدالل كردهابطال نموده

پیدا كند ، در اثر این اشتباه ربوبى راه یافته و به كنه ذات و خصوصیات صفاتش احاطه 

اش فاعل است و اند : خداى تعالى به ذات خود فاعل نیست ، بلكه به اراده فعلیهبوده كه گفته

اى نیست و خیر و شر فعل و ترك نسبت به او یكسان است  و در كارهاى او غرض و نتیجه

 همه مستند به او است . 

ا در خصوصیات افعال خدا و سنن و غافل از اینكه اگر بنا باشد احكام عقلى ر

نوامیسى كه در نظام خلقت جارى ساخته ابطال كنیم در كشف اصل وجود او نیز ابطال 

ایم ، زیرا اگر احكام عقلى در اینجا معتبر نباشد باید در آنجا نیز معتبر نباشد و اگر در كرده

استخراج قوانین كلى آنجا معتبر است در اینجا چرا معتبر نباشد ؟ چطور شد كه عقل در 

عالم و پى بردن از آن قوانین به وجود خداى تعالى حجت است  و لیكن در تشخیص 

 خصوصیات افعال خدا حجت نیست ؟ . 

تر اینكه اگر عقل از تشخیص خصوصیات افعال خدا عاجز باشد از این اشكال مهم

ندارد  و این همان كند با خارج مطابقت پس احكام و قوانینى هم كه از خارج انتزاع مى

اى است كه مستلزم بطالن علم و خروج از فطرت انسانیت است ، زیرا معناى اینكه سفسطه

یكى از افعال و یا صفات خداى تعالى مخالف با احكام عقلى باشد این است كه این احكام با 

ى با خارج ) فعل خدا ( مطابقت نداشته باشد  و وقتى ممكن باشد یكى از احكام ضرورى عقل

خارج مطابقت نكند احتمال عدم مطابقت در سایر احكام عقلى نیز وجود دارد  و با چنین 
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ترین احكام عقلى احتمال ماند ، زیرا در بدیهىاحتمالى دیگر براى بشر علمى باقى نمى

 خالف راه دارد  و این همان سفسطه است . 

  . ارد استاین بود اشكاالتى كه بر رأى اشاعره در احكام نظرى عقل و

 

ایم باید دانست كه این احكام همانطورى كه مكرر گفته -و اما در احكام عملى عقل 

مخترعاتى هستند ذهنى كه انسان آنها را به منظور رسیدن به مقاصد كمالى و سعادت 

زندگى خود وضع كرده است ، در نتیجه هر عملى را كه با سعادت زندگى او مطابقت و 

ف خوب و پسندیده توصیف نموده اجتماع را هم به انجام آن امر سازگارى دارد به وص

كه مخالف با سعادت زندگى او بوده به وصف زشت و ناپسند  كند و هر كدام راتشویق مى

  . نمایدتوصیف كرده جامعه را از ارتكاب آن نهى و تحذیر مى

و تحذیرها اى كه بشر را مجبور به وضع این اوامر و نواهى و تشویق پس آن نتیجه

پوشى از و تقنین این احكام و اعتبار خوب و بد كارها ساخته همان مصالحى است كه چشم

  . آن برایش ممكن نبوده است

با این حال فرض اینكه عقل احكامى تشریعى داشته باشد كه در متعلق آن هیچ حسن 

و وقتى و مصلحتى وجود نداشته باشد فرضى است متناقض االطراف و غیر قابل تصور  

فرض وجود چنین حكم عقلى غلط باشد فرض این گونه احكام شرعى نیز غلط خواهد بود ، 

كند با احكامى كه ما در بین خود تشریع براى اینكه احكامى هم كه خداى تعالى تشریع مى

كنیم سنخا متحدند ، وجوب و حرمت ، امر و نهى وعد و وعید خداى تعالى نیز مانند مى

امر و نهى و وعد و وعید ما اعتبارى و عناوینى است ادعایى ، با این وجوب و حرمت ، 

تفاوت كه چون ادعا عبارت است از خطاى در ذهن و ساحت مقدس خداى تعالى از آن منزه 

است از این جهت این عناوین از خداى تعالى قائم است به ظرف اجتماع ، همچنانكه تمنا و 

در  زند قائم به مورد مخاطب واز خداى تعالى سر نمىامید از آنجایى كه به معناى واقعیش 

  . حقیقت از قبیل حرف زدن با كودك به زبان كودكانه است

و لیكن در این كه صدور این عناوین از خداى تعالى بخاطر اغراض و نتایجى است 

عى هیچ فرقى با صدور آن از خود ما ندارد و عینا مانند احكام خود ما متعلق به انسان اجتما

و اجتماع مترقى به سوى كمال و خالصه به انسانى است كه با تطبیق عمل با آن احكام 

  . نمایدسعادت زندگى خود را احراز مى

پس معلوم شد كه براى كارهاى تشریعى خداى تعالى مصلحت و غرضى  و براى 

  . گوینداوامر و نواهیش حسن و قبحى هست  و چنان نیست كه اشاعره مى

ى ثابت گردید كه گفتار اشاعره به منزله گفتار كسى است كه بگوید : راه و به خوب

كند به اینكه هر راهى وقتى رسد و حال آنكه ضرورت و بداهت حكم مىخدا به جایى نمى

 راه است كه به جایى منتهى گردد  و راه بدون غایت نظیر وسط بدون اطراف است . 

ل نیك آن عملى است كه خداوند به آن امر اند : عمهمچنین گفتار دیگرشان كه گفته

كرده باشد و عمل زشت آن كارى است كه خدا از آن نهى كرده باشد ، حتى اگر به ظلم كه 
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شود و اگر از عدالت كه نیكو بودنش بدیهى زشتیش از بدیهیات عقلى است امر كند نیك مى

د آدمى را به سوى گردد شبیه این است كه كسى بگوید اگر خداوناست نهى كند زشت مى

شود  و اگر انسان را از سعادت جاودانه هالكت و نابودى ببرد سعادت زندگیش تامین مى

 شود . زندگى باز بدارد آن وقت است كه سعادت شقاوت مى

پس حق مطلب در این دو مرحله این است كه عقل نظرى در تشخیصات خود و 

لى دارد مصیب است ، زیرا اگر عقل ما قضاوتهایى كه در باره معارف مربوط به خداى تعا

كند  و یا چیزهایى از قبیل علم ، قدرت و حیات و غیر آن را براى خداى تعالى اثبات مى

داند  و یا صفات فعلى از قبیل رحمت ، مغفرت ، رزق ، انعام موجودات را مستند به وى مى

اى از ه در خود نمونهشود همه از این جهت است كو هدایت و غیر آن را برایش قائل مى

گوییم عقل در خروار آن كماالت را سراغ دارد  و لذا در عین اینكه على رغم اشاعره مى

كنیم كه عقل به كنه تشخیصات خود مصیب و براهین او معتبر و حجت است ادعا هم نمى

ود كنیم به اینكه آنچه را كه ما به عقل خذات و صفات خدا احاطه دارد ، بلكه اعتراف مى

 كنیم غیر آن چیزى است كه در خداى تعالى است . براى او اثبات مى

كنیم از آنجایى كه ما خود محدود هستیم آن مثال علمى را كه ما براى خدا اثبات مى

  . نیز محدود است و خداى تعالى بزرگتر از آن است كه حدى او را در خود محدود سازد

كنیم هر كدام قالب معناى خودش است و ىاو اثبات م و مفاهیم صفاتى كه ما براى

شود ، مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است و همچنین هر مفهومى غیر خود را شامل نمى

  . تواند آیینه وجود بیكران پروردگار باشدغیر از مفاهیم دیگر است  و چنین مفاهیمى نمى

خیص عقل را در شود كه ما مانند اشاعره قضاوت و تشو لیكن این معنا باعث نمى

این باره معتبر ندانیم ، بلكه با توسل به صفات سلبیه این نقیصه را جبران نموده و در عین 

كنیم كه خداوند گوییم خدا عالم است ، قادر است ، حى است این را نیز اضافه مىاینكه مى

گنجد و بزرگتر از آن است كه در چاردیوارى اوصاف و تحدیدات ما در وصف نمى

 سازد . ر گردد و در آن محدود شود  و این خود ما را به حقیقت امر نزدیك مىمحصو

اى از خطب مائده(پاره/73« )لقد كفر الذین قالوا ان هللا ثالث ثالثة!» در تفسیر آیه

را كه با بهترین بیان این معنا را مبرهن و روشن  السالمغراى امیر المؤمنین على علیه

  به آنجا مراجعه شود. -میزان، توضیح دادیم ساخته نقل كرده ، در ال

 

در این مرحله نیز احكام عقل در افعال تشریعى خداى  -و اما در مرحله عقل عملى 

كند از روى احتیاج شود ، اال اینكه خداى تعالى هر چه را كه تشریع مىتعالى جارى مى

 بر طرف سازد . نیست ، بلكه تفضل بر بندگان است تا بدین وسیله حوائج آنان را 

پس خداى تعالى نیز كارهایش مثل ما معلل به اغراض هست ، وقتى مطلب از این 

قرار باشد جاى آن هست كه عقل در اطراف احكام تشریعى خدا بحث نموده در پى 

جستجوى مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال بر آید ، لیكن نه براى اینكه خداى تعالى را 

مر و از امورى نهیش كند ، زیرا كه خداى تعالى محكوم به حكم خود نموده به چیزهایى ا
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  . نیازمند به هیچ كمالى نیست تا به حكمى كه او را به آن كمال برساند محكوم گردد

بلكه همانطورى كه گفته شد براى این است كه به مصالح و مفاسد كارهاى خود 

مانند سلطانى بیند پروردگارش شرایع و سننى برایش تشریع كرده و واقف شود ، چون مى

 عزیز و مقتدر از او خواسته تا در برابر عظمتش به مراسم عبودیت قیام كند . 

پروردگارى است منعم كه حیات بنده و مرگ و رزق و تدبیر امورش و حساب 

و  -كند افعال و پاداش بر حسنات و جزاى بر گناهانش همه در دست او است ، لذا فكر مى

آیا معقول است چنین پروردگارى حكمى را بدون دلیل متوجه  –جاى آنهم هست كه فكر كند 

جهت جزا و پاداشش دهد ؟ عالوه بر ز او بپذیرد و یا بىاو سازد و یا عذرى را بدون دلیل ا

لئال » دهد ، از آیات قرآنى از قبیل آیه:اینكه خودش به هدایت ارتكازیش جواب خود را مى

لیهلك من هلك عن بینة و یحیى » نسا( و آیه:/165«)یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل!

ه احتجاج او در قیامت نیز آن را استفاده انفال( و آیات راجع ب/42!«)من حى عن بینة 

 كند . مى

توان گفت احكامى كه عقل در افعال ما دارد در افعال خداى با این حال چطور مى

تعالى جارى نیست ؟ اگر احكام عقلى در این مرحله جریان نداشت خداى تعالى در امثال 

ال /9« ) ال یخلف المیعاد!ان هللا» یونس( و آیه:/44«)ان هللا ال یظلم الناس شیئا!» آیه:

دخان( و آیات /38« )و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبین!» عمران(و آیه:

بسیار دیگرى ظلم ، خلف وعده ، لهو و لعب و سایر رذائل اجتماعى را كه عقل آن را قبیح 

 كرد . داند از خود نفى نمىمى

ا در جریان احكام عقلى در افعال خداى تنها این سنخ آیات نیستند كه ادعاى ما ر

كنند بلكه آیات زیاد دیگرى نیز هست كه این ادعا را در هر دو مرحله یعنى تعالى تایید مى

مرحله جریان احكام عقل نظرى و مرحله جریان احكام عقل عملى در ناحیه پروردگار تایید 

  . نمایندمى

الحق من ربك فال تكن من » ى آیه: از آن جمله یك -اما آیات راجع به مرحله اولى 

 ال عمران( است./60«)الممترین!

توضیح اینكه در این آیه فرموده: حق از ناحیه پروردگار تو است و نفرموده : حق 

با پروردگار تو است و این خود دلیل بر این است كه هر قضیه حقى و هر حكم واقعى از 

د محكوم است به اینكه كارهاى خود را بر شود نه اینكه حقى هست و خداونفعل خدا اخذ مى

  . طبق آن انجام دهد و مانند ما آدمیان با این مطابقت استدالل بر صحت عمل خود كند

آید رعد( است كه از آن بر مى/41«)و هللا یحكم ال معقب لحكمه!» یكى دیگر آیه: 

از حكم او  حكم كردن ، حق مطلق او است و هیچ مانعى چه عقلى و چه غیر عقلى مانع

نیست ، براى اینكه هر مانعى كه فرض شود فعل خدا و مخلوق او و متاخر از او است نه 

  . حاكم و مسلط بر او و نه مؤثر در او

 یكى دیگر جمله:

 رعد(  و جمله:/16«)و هو الواحد القهار!» 
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 یوسف(و جمله:/21« )و هللا غالب على امره!» 

 طالق(/3«)ان هللا بالغ امره!» 

آید كه خداوند قاهر و غالب است  و كسى است ، چون از این جمالت بر مى است

دارد و بین كه هیچ چیزى بر او غلبه و تسلط ندارد و او را از رسیدن به كار خویش باز نمى

 شود . او و كارش حائل نمى

 و نیز از آن جمله، آیه:

 اعراف(/54!«)اال له الخلق و االمر » 

كه همه در افاده این معنا مطلقند و آیه دیگرى هم نیست كه و همچنین آیات دیگرى 

  . این آیات را تقیید كرده بگوید : خداوند در فالن امر محكوم و مغلوب است

گوییم حكم عقل نظرى در افعال خداى تعالى جارى و اگر ما علیه اشاعره مى

زیرا همانطورى كه باشد ، شود معنایش این نیست كه خداوند محكوم به احكام عقل مىمى

مكرر گفته شد عقل ما با همه آثارش در افعالش كه همان نفس االمر و خارج است تابع خدا 

تواند خصوصیات فعل و ماخوذ از سنت جارى او است ، بلكه معنایش این است كه عقل مى

خدا را درك نموده و در این باره مجهوالتى را كشف نماید ، و اگر عقل چنین قدرتى 

 كرد . اشت این همه در قرآن كریم امر به تعقل ، تذكر ، تفكر ، تدبر و امثال آن نمىدنمى

 از آن جمله یكى آیه: -و اما آیات راجع به مرحله دوم 

 انفال(/24«)استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم!» 

حیات است كه داللت دارد بر اینكه در عمل به احكام خداى تعالى مصالحى است كه 

 كند. و یكى دیگر آیه:مقرون به سعادت آدمى را تامین مى

 اعراف(/28!«)قل ان هللا ال یامر بالفحشاء » 

آید عملى كه فى نفسه و با قطع نظر از امر و نهى است كه از آن به خوبى بر مى

: اند كهگفتهكند ، نه آنكه اشاعره مىخدا فحشاء و زشت است خداوند به انجام آن امر نمى

  . فهمیم كه آن عمل فحشاء و زشت نیستاگر خدا امر به چیزى كند ما مى

 و نیز از آن جمله، آیه:

 لقمان(/13!«)ال تشرك باهلل ان الشرك لظلم عظیم » 

و همچنین آیات بسیار دیگرى است كه احكام مجعول را به مصالحى كه در آنها 

، روزه ، صدقات ، جهاد و غیر آنها  كند ، مانند آیات راجع به نمازموجود است تعلیل مى

 گذریم .كه چون حاجتى به نقل آن نیست از نقلش خوددارى نموده مى

  53ص :    8المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 و خلقت و حرکت او  ، انسان

 

 

 خلقت اولیه انسان

 

ُ النَّبِی ِیَن ُمبَشِریَن َو »  ةً َوِحَدةً فَبَعَث َّللاَّ ُمنِذِریَن َو أَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَب كاَن النَّاس أُمَّ

ِلیَْحُكَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِه  َو َما اْختَلَف فِیِه إاِل الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َما   بِاْلَحق  

ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِلَما اْختَ  بِِإْذنِِه  َو   لَفُوا فِیِه ِمَن اْلَحق  َجاَءتُْهُم اْلبَی ِنَت بَْغیَا بَْینَُهْم  فََهَدى َّللاَّ

ستَِقیمٍ  ُ یَْهِدى َمن یَشاُء إِلى ِصَرٍط مُّ   !«َّللاَّ

مردم قبل از بعثت انبیاء همه یك امت بودند خداوند به خاطر اختالفى كه در میان » 

آنان پدید آمد انبیائى به بشارت و انذار برگزید و با آنان كتاب را به حق نازل 

اند حكم كنند این بار در تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف كردهفرمود 

خود دین و كتاب اختالف كردند و این اختالف پدید نیامد مگر از ناحیه كسانى كه 

شان در اختالف حسادت و طغیان بود در این هنگام بود كه اهل آن بودند و انگیزه

ورد اختالف به سوى حق رهنمون شد خدا كسانى را كه ایمان آوردند در مسائل م

  بقره(/213 !«)كندو خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى
 

 

  تاریخ انسان و خلقت او -1

 

كه هر كدام در جائى قرار دارد تفصیل تاریخ بشریت را بیان  کریم قرآن آیاتی از

 البته نه تمامى انواع انسانها كه حتى ) كرده  و حاصل این تفصیل این است كه نوع انسانى

بلكه این نوعى كه فعال نسلش در روى زمین زندگى  ، (شامل سایر ادوار بشریت هم بشود

 )كند نوعى نیست كه از نوع دیگرى از انواع حیوانات و یا غیر حیوانات پدید آمده باشدمى

وانى دیگر بوده با و طبیعت ، او را كه در اصل حی !(مثال از میمون درست شده باشد

بلكه نوعى است مستقل ، كه خداى تعالى او ، تحوالت خود تحول داده  و تكامل بخشیده باشد

  . را بدون الگو از مواد زمین بیافرید

روزگارى بود كه آسمان و زمین و همه موجودات زمینى بودند ، ولى از این نسل 
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ن نوع یك مرد و یك زن خلق كرد ، كه بشر هیچ خبر و اثرى نبود ، آنگاه خداى تعالى از ای

 فرماید:شود ، مىنسل فعلى بشر منتهى به آن دو نفر مى

 حجرات(/13!«)انا خلقناكم من ذكر و انثى ، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا » 

 فرماید:و نیز مى

 اعراف(/189!«)خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها »

 فرماید:و نیز مى

 ال عمران(/59...!«)عیسى عند هللا كمثل آدم خلقه من ترابان مثل  »

 اى از تاریخ پیدایش بشر از نظر قرآن . این بود خالصه

 

اند ، كه تمامى انواع حیوانات فعلى و اما این فرضى كه علماى طبیعى امروز كرده

تكامل یافته بشر از اند : كه اولین فرد اند  و گفتهترى پیدا شدهو حتى انسان از انواع ساده

هاى طبیعى امروز هم همین فرضیه آخرین فرد تكامل یافته میمون پدید آمده ، كه مدار بحث

اى بیش نیست و اند : انسان از ماهى تحول یافته ، همه این حرفها فرضیهاست  و یا گفته

به وسیله كنند، تا فرضیه هم هیچ دلیل علمى و یقینى ندارد ، بلكه آن را فرض و تصور مى

ها معتبر باشد ، آن بیانات علمى خود را توجیه و تعلیل كنند ، و هر قدر هم كه این فرضیه

اعتبارش ربطى به اعتبار حقایق دینى ندارد ، بلكه حتى با امكانات ذهنى هم منافات ندارد ، 

چون بیشتر از توجیه كردن آثار و احكام مربوطه به موضوع بحث ، خاصیت دیگرى 

ان مثل عیسى عند  »بحث مفصل این موضوع در سوره آل عمران در تفسیر آیه:) .ندارد

 در المیزان آمده است!( !«هللا كمثل آدم خلقه من تراب

  169ص :    2المیزان ج : 

 

 ترکیب انسان -2
 

از دو جزء و دو  -كرد آن روز كه ایجاد مى -خداى تعالى این نوع از موجودات را 

ماده بدنى و یكى هم جوهرى مجرد ، كه همان نفس و روح باشد و  جوهر تركیب كرد ، یكى

كند متالزم و با یكدیگراند ، همینكه انسان مرد این دو ، مادام كه انسان در دنیا زندگى مى

به  ،(كه حقیقتش همان روح است )ماند و انسانمیرد و روحش ، همچنان زنده مىبدنش مى

 گردد . سوى خداى سبحان باز مى

 فرماید:ى تعالى در این باره مىخدا

و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طین ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین، ثم خلقنا  » 

النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم 

انشاناه خلقا آخر، فتبارك هللا احسن الخالقین، ثم انكم بعد ذلك لمیتون، ثم انكم یوم 

 مومنون(/16تا12!«)القیمة تبعثون

سازد و در این معنا است آیه این آیات عینا همان مطلبى را كه گفتیم خاطرنشان مى 
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 شریفه:

  حجر(/29!«)فاذا سویته و نفخت فیه من روحى، فقعوا له ساجدین » 

 فرماید:تر آیه شریفه زیر است كه مىو از همه آیات روشن

و قالوا ء اذا ضللنا فى االرض ء انا لفى خلق جدید بل هم بلقاء ربهم كافرون قل  » 

 سجده(/11و10) !«یتوفیكم ملك الموت الذى و كل بكم، ثم الى ربكم ترجعون

  

بطوریكه مالحظه كردید سؤال كفار ناشى از این بود كه مردن بدن را مردن آدمى 

عد از آنكه مردیم و اعضا و اجزاء ما متالشى و پرسیدند : بپنداشتند و از در تعجب مىمى

شویم ؟ خداى تعالى در پاسخ فرمود : آنچه در زمین در زمین مستهلك شد ، دوباره زنده مى

گیرد  و ضبط شود شما نیستید ، بدن شما است و اما خود شما را ملك الموت مىمستهلك مى

شود شود ، آنچه در زمین گم مىىكند ، پس شما غیر آن بدن هستید كه در زمین دفن ممى

ها است  و اما انسانها كه همان نفوس بشرى باشد گم شدنى و از بین رفتنى و مستهلك بدن

  !شدنى نیستند

  170ص :    2المیزان ج : 

 

  شعور انسان و ارتباطش با اشیاء -3
 

گوش و آفرید شعور را در او به ودیعه نهاد  و خداى تعالى آن روز كه بشر را مى

چشم و قلب در او قرار داد  و در نتیجه نیروئى در او پدید آمد به نام نیروى ادراك و فكر ، 

كه به وسیله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبال بوده  و عوامل آنچه بعدا خواهد 

توان گفت : انسان به خاطر داشتن نیروى فكر به همه بیند ، پس مىبود نزد خود حاضر مى

 ادث تا حدى احاطه دارد چنانكه خداى تعالى هم در این باره فرموده:حو

 و فرموده: علق(/5!«)علم االنسان ما لم یعلم »

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

 فرماید:و مىنحل(/78!« )االفئدة

  بقره(/31!«) و علم آدم االسماء كلها »

خداى تعالى براى این نوع از جنبندگان زمین سنخى از وجود اختیار كرده كه  و نیز

تواند از هر چیزى استفاده كند ، چه از راه قابل ارتباط با تمامى اشیاء عالم هست  و مى

اتصال به آن چیز  و چه از راه وسیله قرار دادن براى استفاده از چیز دیگر ، همچنانكه 

برد و راههاى باریكى با فكر خود عجیبى در امر صنعت به كار مى هاىبینیم : چه حیلهمى

و الذی خلق لكم ما فى ه» كند  و خداى تعالى هم در این باره فرموده: براى خود درست مى

و سخر لكم ما فى السموات و ما فى االرض  »و نیز فرموده:بقره(/29!« )االرض جمیعا 

و آیاتى دیگر كه همه گویاى این حقیقتند كه موجودات عالم همه  جاثیه(/13!«)جمیعا منه

  . اندبراى انسان رام شده
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  172ص :    2المیزان ج : 

 

  هاى عملى انساندانش -4
 

رابطه تسخیر و  نیروى فكر و ادراك این دو عنایت كه خدا به انسان كرده ، یعنى

علوم ، خود یك عنایت سومى را نتیجه داده  و آن این است كه توانست براى خود  موجودات

، تا در مرحله تصرف در اشیا و به كار بردن و تاثیر  بندى شده تدوین كندو ادراكاتى دسته

با صرف كمترین ) خارج از ذات خود آن علوم را بكار بگیرد  و در نتیجه  در موجودات

  .از موجودات عالم براى حفظ وجود و بقاى خود استفاده كند (هوقت و گرفتن بیشترین بهر

توضیح اینكه اگر شما خواننده عزیز ذهن خود را از آنچه مشغولش كرده خالى كنى  

و مانند كسى كه تاكنون از وضع انسانها خبرى ندارد در انسان ، این موجود زمینى فعال و 

چنین فرض كنى كه اولین بار است كه این نظر بیفكنى  و  -به كار گیرنده فكر و اراده 

اندیشى ، آن وقت خواهى دید كه یك فرد از این انسان اش مىبینى  و در بارهموجود را مى

دهد گیرد  و ابزار كار خود قرار مىكار مى در كارهاى زندگیش ادراكات و افكارى را به

ت كه عقل از كثرت و پردامنگى توانى آن ادراكات را به شمار آورى ، آنقدر زیاد اسكه نمى

  . شودو تشتت جهات آنها دچار دهشت مى

بندى شدن  و این علوم كه گفتیم ابزار كار انسانها است ، عامل فراهم آمدن و دسته

انشعاب هر یك از دیگرى  و یا تركیب آنها ، یا حواس ظاهرى و باطنى انسان است  و یا 

درپى  و این فى است ابتدائى  و یا تصرفهائى پىتصرف قوه فكریه او ، تصرفش هم یا تصر

یابد  و هم از دیگران  و نكته امرى است واضح ، كه هر انسانى آن را هم از خودش در مى

 در دریافت آن احتیاج به دقت و تدبر ندارد ، بلكه صرف توجه كافى است . 

علوم و گوئیم : اگر این توجه و نظر را در حال كه متوجه این نكته شدى مى

ادراكات خود و یا انسانى دیگر تكرار كنى ، خواهى دید كه همه آنها یكسان نیستند ، بعضى 

از ادراكات بشرى تنها جنبه حكایت و نشان دادن موجودات خارجى را دارند  و منشا اراده 

كنیم : كه این زمین است  و آن آسمان است  و شوند ، مثل اینكه درك مىنمى و عملى در ما

ها است و امثال این تصورها و د چهار جفت است  و آب روان است  و سیب یكى از میوهعد

شود ، یعنى ماده خارجى وقتى در ها ، كه تنها از راه فعل و انفعال مغزى حاصل مىتصدیق

فهمیم كه آن آب و ل شده ، مىعگیرد حس ما منفبرابر حس ما و ادوات ادراكى ما قرار مى

نظیر آن علمى است كه از مشاهده نفس خود و حضور نفس یعنى همان این زمین است  و 

شود  و باز نظیر آن در نزد خود براى ما حاصل مى « من » كنیم بهكه از آن تعبیر مى

كنند و نه باعث اى در ما ایجاد مىكنیم  و درك آن نه ارادهاى است كه درك مىكلیات مقوله

كنند نها چیزهائى كه در خارج است براى ما حكایت مىشوند ، بلكه تصدور عملى از ما مى

 . 

هاى دیگر داریم ، به عكس قسم هاى ما است ، یك عده ادراكاین یك عده از درك
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پردازیم كه بخواهیم به كارش بزنیم  و هائى است كه تنها در موردى به آنها مىاول ، ادراك

ایاى زندگى خود كنیم و اگر دقت كنید ، آنها را وسیله و واسطه به دست آوردن كمال و یا مز

هیچ فعلى از افعال ما خالى از آن ادراكات نیست ، از قبیل اینكه كارهائى زشت و كارهائى 

دیگر خوب است ، كارهائى هست كه نباید انجام داد و كارهاى دیگرى هست كه باید انجام 

ت ، این در باب داد  و عمل خیر را باید رعایت كرد و عدالت خوب و ظلم زشت اس

تصدیقات  و اما در باب تصورات مانند تصور مفهوم ریاست و مرئوسیت ، عبدیت و 

 مولویت  و امثال آن . 

و اینگونه ادراكات مانند قسم اول از امور خارجى كه منفصل و جداى از ما و از 

و نیز  كند ، بلكه ادراكاتى است كه از محوطه عمل ما خارج نیست فهم ما است حكایت نمى

شود ، بلكه ادراكاتى است كه خود ما با الهام از تاثیر عوامل خارجیه در ما پیدا نمى

كنیم ، احساساتى كه خود آنها هم مولود اقتضائى احساسات باطنى خود براى خود آماده مى

كند ، مثال است كه قواى فعاله ما  و جهازات عامله ما دارد  و ما را وادار به اعمالى مى

خواهد انجام یابد  و گوارشى ما و یا قواى تناسلى ما اقتضاى اعمالى را دارد كه مى قواى

نیز اقتضاى چیزهائى را دارد كه باید از خود دور كند  و این دو اقتضا ، باعث پیدایش 

 شود . هائى از احساسات از قبیل حب و بغض  و شوق و میل و رغبت مىصورت

دارد تا علوم و ادراكاتى از معناى حسن و ا مىو آنگاه این صور احساس ما را و

قبح و سزاوار و غیر سزاوار  و واجب و جایز ،و امثال آن اعتبار كنیم  و سپس آن علوم و 

ادراكات را میان خود و ماده خارجى واسطه قرار دهیم  و عملى بر طبق آن انجام دهیم تا 

  . غرض ما حاصل گردد

كاتى داریم كه هیچ قیمت و ارزشى ندارد ، مگر پس معلوم شد كه ما علوم و ادرا

نامیم  و بحث مفصل در این مقام محلى درعمل ، كه اینگونه ادراكات را علوم عملى مى

  . دیگر دارد

و خداى سبحان این علوم و ادراكات را به ما الهام كرده ، تا ما را براى قدم نهادن 

ف در عالم ، تا آنچه را كه خدا در مرحله عمل مجهز كند  و ما شروع كنیم به تصر

ء خلقه ثم الذى اعطى كل شى »خواهد ، بشود  و خداى تعالى در این باره فرموده:مى

اعلی(و این /3و2) !«الذى خلق فسوى و الذى قدر فهدى »و نیز فرموده: طه(/50!«)هدى

هدایت هدایتى است مربوط به تمامى موجودات ، كه هر موجودى را به سوى كمال 

مخصوص به خودش هدایت كرده  او را براى حفظ وجودش و بقاى نسلش به اعمالى 

  . شعورمخصوص به خودش سوق داده ، چه اینكه آن موجود داراى شعور باشد یا بى

و نفس و ما سویها، فالهمها فجورها و  »:رمودهو اما در خصوص هدایت انسان ف

كه به حكم این آیه فجور و تقواى انسانها براى آنها معلوم و به  شمس(/8و7!«)تقویها

داند چه كارهائى سزاوار است الهامى فطرى و خدائى مشخص شده است ، هر كسى مى

ونه علوم ، علوم انجام دهد  و رعایتش كند  و چه كارهائى سزاوار انجام نیست  و اینگ

اى است كه در خارج نفس انسانى اعتبار ندارد  و شاید بهمین جهت فجور و تقوا را به عملیه
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  . نفس نسبت داد

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب و » : و در باره كارهائى كه نباید كرد فرمود

لعب عملى است كه عنکبوت(چون /64) !«ان الدار االخرة لهى الحیوان لو كانوا یعلمون

جز در خیال حقیقتى ندارد ، زندگى دنیا هم همینطور است ، جاه و مال و تقدم و تاخر و 

ریاست و مرئوسیت  و سایر امتیازاتش همه خیالى است  و در واقع و خارج از ذهن 

صاحب خیال حقیقتى ندارد ، به این معنا كه آنچه در خارج است حركاتى است طبیعى كه 

كند ، حال فردى كه این اى از مواد عالم تصرف مىسیله آن حركات در مادهانسان به و

خواهد باشد ، آنچه در خارج تحقق دارد از اینكه دهد هر كه مىحركات را از خود بروز مى

مثال یك انسان رئیس است ، انسانیت او است  و اما  ریاستش جز در خانه خیال و وهم 

ه یك انسان به تن كرده آنچه از این لباس در خارج هست تحققى ندارد  و همچنین لباسى ك

خود لباس است ، اما مملوك بودنش براى او در خارج نیست ، تنها در وهم و خیال صاحب 

 لباس است  و بر همین قیاس است تمامى شؤون زندگى دنیا

  173ص :    2المیزان ج : 

 

  كند.انسان هر چیزى را جهت انتفاع استخدام مى -5
 

پس این سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه میان انسان و عمل در 

شود و از جمله این افكار و ادراكات تصدیقى تصدیق به این معنا است كه) واجب ماده مى

است هر چیزى را كه در طریق كمال او مؤثر است استخدام كند،( و به عبارتى دیگر ، این 

طریقى كه ممكن است به نفع خود و براى بقاى حیاتش از اذعان است كه باید به هر 

موجودات دیگر استفاده كند و به هر سببى دست بزند و بهمین جهت است كه از ماده این 

هاى دیگر تصرف كند ، تا با آن ادوات در مادهعالم شروع كرده ، آالت و ادواتى درست مى

براى خیاطى، ظرف براى مایعات ،  سازد ، سوزن كند ، كارد و چاقو و اره و تیشه مى

سازد ، كه عدد آنها از حیطه شمار بیرون نردبان براى باال رفتن  و ادواتى غیر اینها مى

ها و فنونى براى جزئیات قابل تحدید نیست  و نیز انواع صنعت است  و از حیث تركیب و

  . سازدهائى كه در نظر دارد مىرسیدن به هدف

كند به تصرف در گیاهان ، انواع مختلف و باز بهمین جهت انسان شروع مى

كند ، انواعى از گیاهان را در طریق ساختن غذا  و لباس و سكنى و ها در آنها مىتصرف

كند و باز بهمین منظور در انواع حیوانات تصرفاتى نموده از حوائج دیگر استخدام مى

ك ، شاخ و حتى پهن آنها و شیر و نتاج  و حتى از گوشت، خون ، پوست ، مو ، پشم ، كر

كند و به استعمار و استثمار حیوانات اكتفا ننموده ، دست به كارهاى حیوانات استفاده مى

گیرد زند و به هر طریقى كه برایش ممكن باشد آنان را به خدمت مىاستخدام همنوع خود مى

كند ، اینها كه گفتیم اجمالى بود از ف مى، در هستى و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصر

  175ص :    2المیزان ج :                         سیر بشر در استخدام موجودات دیگر . 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 76

 

 انسان به مقتضاى طبیعتش مدنى است. -6
 

بشر همچنان به سیر خود ادامه داد ، تا به این مشكل برخورد ، كه هر فردى از فرد 

خواهند ، الجرم ناگزیر شد این خواهد ، كه آن دیگران از او مىهمان را مىو یا افراد دیگر 

اجازه دهد  كشى كند ، بایدخواهد از دیگران بهرهبپذیرد ، كه همانطور كه او مى معنا را

كشى كنند  و همینجا بود كه پى برد به اینكه باید دیگران هم به همان اندازه از او بهره

ى تشكیل دهد و بعد از تشكیل اجتماع فهمید كه دوام اجتماع و در اجتماعى مدنى و تعاون

حقیقت دوام زندگیش منوط بر این است كه اجتماع به نحوى استقرار یابد كه هر صاحب 

  . حقى به حق خود برسد و مناسبات و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعى است

و عدل اجتماعى حكمى است كه پس این حكم یعنى حكم بشر به اجتماع مدنى 

اضطرار ، بشر را مجبور كرد به اینكه آن را بپذیرد ، چون اگر اضطرار نبود هرگز هیچ 

شد دامنه اختیار و آزادى خود را محدود كند ، این است معناى آن عبارت انسانى حاضر نمى

ئیم : انسان گوو این است معناى اینكه مى !«االنسان مدنى بالطبع :»گویندمعروف كه مى

كند به عدل اجتماعى و خالصه در هر دو قضیه اضطرار او را وادار كرده به اینكه حكم مى

خواست از دیگران مدنیت و زندگى اجتماعى و دنبالش عدل اجتماعى را بپذیرد ، چون مى

 كشى كند . بهره

شد در و بهمین جهت هر جاى دنیا ببینیم انسانى قوت گرفت و از سایرین نیرومندتر 

شود و قوى مراعات آن را در حق آنجا حكم عدالت اجتماعى و تعاون اجتماعى سست مى

كند و همه روزه شاهد رنج و محنتى هستیم كه طبقه ضعیف دنیا از طبقه قوى ضعیف نمى

كند ، تاریخ هم تا به امروز بهمین منوال جریان یافته ، آرى تا به امروز كه عصر تحمل مى

 ست . تمدن و آزادى ا

 فرماید:شود ، آنجا كه مىاین معنا از كالم خداى تعالى نیز استفاده مى

 فرماید:و آنجا كه مى احزاب(/72!« )انه كان ظلوما جهوال » 

 فرماید:و آنجا كه مىمعارج( /19!«)خلق االنسان هلوعا  »

 فرماید:و نیز مىابراهیم( /34!«)ان االنسان لظلوم كفار  »

  علق(/7و6!«)ان االنسان لیطغى ان رآه استغنى »

و اگر عدالت اجتماعى اقتضاى اولیه طبیعت انسان بود ، باید عدالت اجتماعى در 

بود  و تشریك مساعى به بهترین وجه و مراعات تساوى در شؤون اجتماعات غالب مى

جریان است و بینیم دائما خالف این در بود ، در حالى كه مىغالب اجتماعات حاكم مى

كنند ، و غالب مغلوب را به ذلت و هاى خود را بر ضعفا تحمیل مىاقویاى نیرومند خواسته

 كشد ، تا به مقاصد و مطامع خود برسد .بردگى مى

  176ص :    2المیزان ج : 
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  پدید آمدن اختالف میان افراد انسان -7
 

خواهد انسانهاى اى است كه مىتا اینجا روشن گردید كه هر انسانى داراى قریحه

كشى كند ، حال اگر این نكته را هم ضمیمه دیگر را استخدام كند  و از سایر انسانها بهره

كنیم كه افراد انسانها به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات و اخالقى كه 

گیریم كه این اختالف طبقات همواره زندگى است ، مختلفند ، نتیجه مىمولود خلقت و منطقه 

خواهد از ضعیف ئى مىكند و هر قوىآن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعى را تهدید مى

خواهد دهد از او بگیرد و از این بدتر اینكه غالب مىكشى كند و بیشتر از آنچه به او مىبهره

بیگارى بكشد ، بدون اینكه چیزى به او بدهد ، و مغلوب هم به كشى كند  و از مغلوب بهره

شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و كید و خدعه بزند ، تا حكم ضرورت مجبور مى

روزى كه به قوت برسد ، آن وقت تالفى و انتقام ظلم ظالم را به بدترین وجهى بگیرد ، پس 

كشاند و انسانیت انسان را به هالكت مى  بروز اختالف سرانجام به هرج و مرج منجر شده

 سازد . یعنى فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه مى

به همین  یونس(/19!«) و ما كان الناس اال امة واحدة فاختلفوا » و این آیه شریفه:

و ال یزالون مختلفین اال من رحم ربك و لذلك خلقهم  »همچنین آیه شریفه: .معنا اشاره دارد

لیحكم بین الناس  »فرمود:و همچنین آیه مورد بحث كه در آن مىهود( /119و118!«)

  بقره(/213...!«)فیما اختلفوا فیه

و این اختالف همانطور كه توجه فرمودید امرى است ضرورى  و وقوعش در بین 

هاى بشرى حتمى است ، چون خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است ، هر افراد جامعه

همگى به حسب صورت انسانند  و وحدت در صورت تا حدى باعث وحدت افكار و  كهچند 

شود  و لیكن اختالف در مواد هم اقتضائى دارد  و آن اختالف در احساسات و افعال مى

ادراكات و احوال است  و پس انسانها در عین اینكه به وجهى متحدند ، به وجهى هم مختلفند 

شود كه هدفها و آرزوها هم مختلف شود و كات باعث مىو اختالف در احساسات و ادرا

گردد  و آن نیز باعث اختالل نظام اجتماع اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال مى

  . شودمى

اى و پیدایش این اختالف بود كه بشر را ناگزیر از تشریع قوانین كرد ، قوانین كلیه

ر صاحب حقى به حقش برسد ، و قانونگذاران عمل به آنها باعث رفع اختالف شود ، و ه كه

را ناگزیر كرد كه قوانین خود را بر مردم تحمیل كنند و در عصر حاضر راه تحمیل قوانین 

 بر مردم یكى از دو طریق است:

اینكه مردم را مجبور و ناچار كنند از اینكه قوانین موضوعه را كه به منظور  :اول

تساوى آنان در حقوق تشریع شده بپذیرند ، تا آنكه  شركت دادن همه طبقات در حق حیات و

هر فردى از افراد به آن درجه از كمال زندگى كه لیاقت آن را دارد برسد ، حال چه اینكه 

و  معتقد به دینى باشد یا نباشد ، چون در این طریقه از تحمیل ، دین و معارف دینى از توحید

معنا كه این عقائد را منظور نظر ندارند و  كنند ، به ایناخالق فاضله را بكلى لغو مى
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دانند ، هر شمارند ، اخالق را هم تابع اجتماع و تحوالت اجتماعى مىرعایتش را الزم نمى

شمارند ، حال چه اینكه از نظر دین خلقى كه با حال اجتماع موافق بود آن را فضیلت مى

رود و روز دیگر به شمار مى خوب باشد و چه نباشد ، مثال یك روز عفت از اخالق فاضله

شود  و روزى دیگر دروغ و بى عفتى و بى شرمى ، روزى راستى و درستى فضیلت مى

  . خدعه ، روزى أمانت  و روزى دیگر خیانت و همچنین

از دو طریق تحمیل قوانین بر مردم این است كه مردم را طورى تربیت  طریقه دوم

به خود قوانین را محترم و مقدس بشمارند ، در این  كنند و به اخالقى متخلق بسازند كه خود

 شمارند . طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بى اعتبار مى

این دو طریق از راههاى تحمیل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته ، كه گفتیم 

اه تربیت دهد  و دومى از ریكى تنها از راه زور و دیكتاتورى قانون را به خورد مردم مى

اخالقى  و لیكن عالوه بر اینكه اساس این دو طریق جهل و نادانى است ، مفاسدى هم به 

  . دنبال دارد ، از آن جمله نابودى نوع بشر است ، البته نابودى انسانیت او

چون انسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفریده و هستیش وابسته و متعلق به 

گردد  و هستیش با مردن غاز شده  و به زودى به سوى او برمىخداست ، از ناحیه خدا آ

شود ، او یك زندگى ابدى دارد ، كه سرنوشت زندگى ابدیش باید در این دنیا معین ختم نمى

شود ، در اینجا هر راهى كه پیش گرفته باشد  و در اثر تمرین آن روش ملكاتى كسب كرده 

خواهد بود ، اگر در دنیا احوال و ملكاتى متناسب با باشد ، در ابدیت هم تا ابد با آن ملكات 

اى بود از خداى توحید كسب كرده باشد ، یعنى هر عملى كه كرد بر این اساس كرد كه بنده

سبحان ، كه آغازش از او و انجامش به سوى اوست ، قهرا فردى بوده كه انسان آمده و 

عنى در واقع حقیقت امر خود را انسان رفته است  و اما اگر توحید را فراموش كند ، ی

 . بپوشاند ، فردى بوده كه انسان آمده و دیو رفته است

ماند كه راه بس دور و پس مثل انسان در سلوك این دو طریق مثل كاروانى را مى

درازى در پیش گرفته  و براى رسیدن به هدف و طى این راه دور ، همه رقم لوازم و زاد و 

ر همان اولین منزل اختالف راه بیندازد  و افراد كاروان به جان توشه هم برداشته ، ولى د

هم بیفتند ، یكدیگر را بكشند ، هتك ناموس كنند ، اموال یكدیگر را غارت كنند و جاى 

یكدیگر را غصب كنند ، آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطالح مجلس شورا و 

ان و مالشان محفوظ بماند ؟ یكى قانونگذارى درست كنند ، كه چه راهى پیش بگیرند كه ج

از مشاورین بگوید : بیائید هر چه داریم با هم بخوریم ، به این معنا هر كس به قدر وزن 

اجتماعیش سهم ببرد ، چون غیر از این منزل ، منزل دیگرى نیست  و اگر كسى تخلف كرد 

 او را سركوب كنیم . 

دار حل این اختالف شود وضع دهیكى دیگر بگوید : نه ، بیائید نخست قانونى كه عه

كنیم و براى اجراى آن قانون وجدان و شخصیت افراد را ضامن كنیم چون هر یك از ما در 

ایم ، به خاطر رعایت آن شخصیت با رفقا و همسفران والیت و شهر خود شخصیتى داشته

یم ، خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضیلت رفتار نموده ، هر چه داریم با هم بخور
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 چون غیر از این منزل منزلى دیگر نداریم . 

اند كه اند و فراموش كردهو معلوم است كه هر دوى این گویندگان به خطا رفته

اند  و معلوم است كه مسافر باید بیش از هر چیز مسافرند و تازه به اولین منزل رسیده

اده بكند و اگر نكند جز رعایت حال خود را در وطن و در سر منزلى كه به سوى آن راه افت

  . ضاللت و هالكت سرنوشتى دیگر ندارد

گوید : آقایان در این منزل تنها از آنچه دارید باید آن خیزد و مىشخص سوم برمى

مقدارى را بخورید كه امشب بدان نیازمندید  و بقیه را براى راه دور و درازى كه در پیش 

شدید از شما چه خواستند ، ى از وطن بیرون مىدارید ذخیره كنید  و فراموش نكنید كه وقت

ها را برآورده كرده باشید و نیز فراموش نكنید كه خود شما از در مراجعت باید آن خواسته

  !این سفر هدفى داشتید ، باید به آن هدف برسید

  177ص :    2المیزان ج : 

 

   تنها راه صحیح رفع اختالف ، راه دین است . -8
 

شناسد چون كه انسانها را بهتر از خود انسانها مى )خداى سبحانبه همین جهت 

شرایع و قوانینى براى آنان تاسیس كرد  و اساس آن شرایع را توحید قرار  !(خالق آنان است

كند  و هم اخالق آنان  و هم رفتارشان را  و به كه در نتیجه هم عقاید بشر را اصالح مى داد

را این قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقیقت امر او عبارتى دیگر اساس قوانین خود 

رود باید در این منزلگاه موقت چه رود ؟ و اگر مىچیست ؟ از كجا آمده ؟ و به كجا مى

  روشى اتخاذ كند ؟ كه براى فردایش سودمند باشد ؟

پس تشریع دینى و تقنین الهى تشریعى است كه اساسش تنها علم است و بس 

ان الحكم اال هلل ، امر ان ال تعبدوا اال ایاه ، ذلك الدین القیم  و لكن اكثر  »ود:همچنانكه فرم

 یوسف(/40) !«الناس ال یعلمون

فبعث هللا النبیین مبشرین و منذرین و انزل  »و نیز در آیات مورد بحث فرمود:

و بطوریكه مالحظه  بقره(/213!«)معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه

كنید بعثت انبیا را مقارن و توأم با بشارت و تهدید كرده ، كه همان فرستادن كتابى است مى

 برد . مشتمل بر احكام و شرایعى كه اختالفشان را از بین مى

و قالوا ما هى اال حیاتنا الدنیا، نموت و نحیا و ما  »و از همین باب است آیه شریفه:

چونكه كفار اگر  جاثیه(/24!«)و ما لهم بذلك من علم، ان هم اال یظنون یهلكنا اال الدهر

اصرار داشتند به این گفتار ، براى این نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند ، بلكه بیشتر 

براى این بود كه از زیر بار احكام شرع خارج گردند ، چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است 

با عبودیت و اطاعت از قوانین دینى منطبق سازند ، قوانینى كه مواد و كه زندگى دنیا را 

 احكامى از عبادات و معامالت و سیاسات دارد . 

و سخن كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدین به دین  و آن هم مستلزم پیروى احكام 
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بعث و معاد دین در زندگى است و مستلزم آن است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز 

باشند ، لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگى اجتماعى را بر صرف زندگى دنیا قرار دادند 

  . ، بدون اینكه نظرى به ماوراى آن داشته باشند

ان الظن ال یغنى من الحق شیئا، فاعرض عمن تولى عن  »و همچنین آیه شریفه:

فرماید كفار كه مى نجم(/30تا28...«)ن العلمذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا، ذلك مبلغهم م

اند  و خداى تعالى كه مردم را به سوى زندگى خود را بر اساس جهل و گمان بنا كرده

خواند دین خود را بر اساس حق و علم بنا كرده و رسول هم ایشان را به دارالسالم مى

  . كند كه مایه حیات آنان استروشى دعوت مى

 فرماید:و مى

 انفال(/24!«)یا ایها الذین آمنوا استجیبوهللا و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم »

 فرماید:و این حیات همان است كه آیه زیر بدان اشاره نموده ، مى 

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

 ه:و نیز فرمودانعام(/122) «الظلمات لیس بخارج منها .

ا فمن یعلم انما انزل الیك من ربك الحق، كمن هو اعمى؟ انما یتذكر اولوا  »

 و نیز فرموده:رعد(  /19!«)االلباب

قل هذه سبیلى ادعوا الى هللا على بصیرة، انا و من اتبعنى، و سبحان هللا و ما انا  »

 و نیز فرموده:یوسف( /108!«)من المشركین

 زمر(/9!« )هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون؟ انما یتذكر اولوا االلباب »

 و باز فرموده:

  .بقره(و از این قبیل آیاتى دیگر/129) ...!«یعلمهم الكتاب و الحكمة و یزكیهم »

خواند و ستاید و مردم را به سوى آن مىقرآن كریم پر است از آیاتى كه علم را مى

ها عهد سابق بر اسالم را عهد جاهلیت تو را همین بس كه به قول بعضى كند،تشویق مى

  . خوانده است

پس این چقدر از انصاف به دور است كه كسى بگوید دین اساسش بر تقلید و جهل و 

ضدیت با علم است ، گویندگان این سخن دروغ كسانى هستند كه سرگرم علوم طبیعى و 

ز معارف مربوطه به ماوراى طبیعت نیافتند ، در نتیجه اجتماعى شده و در آن علوم اثرى ا

خیال كردند عدم اثبات مستلزم اثبات عدم است و چه خطاى بزرگى كردند و در این پندار و 

  . حكمشان چه خبطى مرتكب شدند

دار ، البته آنهائى كه با امورى آنگاه از طرفى دیگر هم نگاه كردند به جوامع دین

گذاشتند ، در حالى كه حقیقتى جز شرك نداشت و خدا نامش را دین مىكردند و هوسرانى مى

و رسولش از شرك بیزارند ، آن وقت از سوى دیگر به طرز دعوتهاى دینى نظر كردند كه 

كند ، در حالى كه نه دین عبارت مردم را به تعبد و اطاعت چشم و گوش بسته دعوت مى

از دعوت به اطاعت كوركورانه ، چون دین  بود از هوسرانى  و نه دعوت دینى عبارت بود

تر از آن است شانش اجل از این است كه بشر را دعوت به جهل و تقلید كند و ساحتش مقدس
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اى بخواند كه هدایت و كه مردم را به عملى دعوت كند كه علم همراهش نباشد و یا به طریقه

چنین افترائى به خدا  كتابى روشنگر نداشته باشد و چه كسى ستمگرتر است از كسى كه

 ببندد و یا به حق بعد از آمدنش تكذیب كند . 

  180ص :    2المیزان ج : 

 

  اختالف در خود دین -9
 

به ما خبر داده : اولین رفع  !(كه مخبرى است صادق )سخن كوتاه آنكه خداى تعالى

اختالفى كه در بشر صورت گرفته به وسیله دین بوده و اگر قوانین غیر دینى هم به این 

  . انداند الگویش را از دین گرفتهمنظور درست كرده

دهد به اینكه ، همین دینى كه مایه رفع اختالف بود به تدریج مورد و نیز خبر مى

گرفت ، این بار در خود دین اختالف كردند و این اختالف را اختالف در میان بشر قرار 

حامالن دین و گردانندگان كلیسا و كسانى كه به كتاب خدا علم داشتند از در حسادتى كه به 

ورزیدند و تنها به انگیزه سركشى و ظلم به راه انداختند ، همچنانكه خداى تعالى یكدیگر مى

 فرمود:

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

تا آنجا كه  شوری( /13!«)و موسى و عیسى ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه

 فرماید:مى

و ما تفرقوا اال من بعد ما  جائهم العلم بغیا بینهم و لو ال كلمة سبقت من ربك الى  »

 و نیز فرموده: شوری(/14«)!اجل مسمى لقضى بینهم

و ما كان الناس اال امة واحدة فاختلفوا و لوال كلمة سبقت من ربك لقضى بینهم  »

 یونس(/19) !«فیما فیه یختلفون

اى كه در این دو آیه بدان اشاره شد ، همان كالمى است كه در و منظور از كلمه

 آغاز خلقت به آدم فرمود كه:

 اعراف(/24) !«و لكم فى االرض مستقر و متاع الى حین »

كرد نه مستند به فطرت  و  (حسادت و طغیان )و اختالف در دین را مستند به بغى 

این براى این جهت بود كه دین فطرى است  و چیزى كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در 

شود ، همچنانكه در ف نمىپذیرد و نه گمراهى  و در نتیجه حكمش مختلآن نه دگرگونگى مى

 باره فطرى بودن دین فرموده:

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

 روم(/30) !«الدین القیم

  .این فرازهائى بود كه در حقیقت زیربناى تفسیر آیه مورد بحث است

  183ص :    2المیزان ج : 
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  بعد از دنیاانسان  -10
دهد از اینكه انسان به زودى از این زندگى اجتماعیش سپس خداى تعالى خبر مى

آید و آن عالم را برزخ نامیده و كوچ نموده در عالمى دیگر و منزلگاهى دیگر فرود مى

فرموده : كه بعد از آن منزلگاه منزلى دیگر هست ، كه سرمنزل انسانها است  و آن را خانه 

  ه است.آخرت نامید

چیزى كه هست او در زندگى بعد از دنیا حیاتى انفرادى دارد ، دیگر زندگیش 

اجتماعى نیست ، به این معنا كه ادامه زندگى در آنجا احتیاج به تعاون و اشتراك و همدستى 

دیگران ندارد ، بلكه سلطنت و حكمرانى در تمامى احكام حیات در آن عالم از آن خود فرد 

 تقل از هستى دیگران و تعاون و یارى دیگران است . است ، هستیش مس

فهمیم كه نظام در آن زندگى غیر نظام در زندگى دنیاى مادى است چون از اینجا مى

اى جز تعاون و اشتراك نبود و لیكن انسان زندگى اگر نظام آنجا هم مانند نظام دنیا بود چاره

آورده  و در آنجا تمامى علوم مادیش را پشت سر گذاشته ، به سوى پروردگارش روى 

بیند كه دیگران را استخدام كند و در شؤون شود ، دیگر لزومى نمىعملیش نیز باطل مى

 )كندآنان تصرف نماید  و دیگر احتیاجى به تشكیل اجتماعى مدنى و تعاونى احساس نمى

  .(آنطور كه گفتیم زندگى دنیا مجبورش كرد به اینكه تشكیل اجتماع دهد

نیز سایر احكامى هم كه در دنیا داشت در آن عالم ندارد  و در آن عالم تنها و تنها او 

هائى است كه حسنات و سیئاتش ببار سروكارش با اعمالى است كه در دنیا كرده ، یا نتیجه

خورد آنجاست كه نبا عظیم برایش آشكار آورده و در آن عالم جز به حقیقت امر بر نمى

 در دنیا بر سرش اختالف داشتند ، همچنانكه فرمود: شود ، آن نباى كهمى

 مریم(/80!«)و نرثه ما یقول و یاتینا فردا  »

 و نیز در این باره فرموده:

لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم و ما  »

كم و ضل نرى معكم شفعاءكم الذین كنتم زعمتم انهم فیكم شركاء، لقد تقطع بین

 و نیز فرموده: انعام(/94!«)عنكم ما كنتم تزعمون

هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت و ردوا الى هللا مولیهم الحق و ضل عنهم ما كانوا  »

 و نیز فرموده:  یونس(/30!«)یفترون

!« یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار » 

 نجم( فرموده: /40و39)و باز در آیه  ابراهیم(/48)

و ان لیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزیه الجزاء  » 

 !« االوفى

فهمانند بعد از مرگ ، آدمى تنها است و یگانه همنشین او عمل و آیاتى دیگر كه مى

بیند ، دیگر زندگى اجتماعى و بر او است  و دیگر اثرى از احكام دنیوى را در آنجا نمى

اى كه در دنیا به حكم ضرورت مورد عمل قرار اساس تعاون ندارد  و از آن علوم عملیه
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، كیفیت ظهور عملش در آنجا و ظهور و تجسم جزاى عملش طورى یابد داد اثرى نمىمى

 .شود بیان كرداست كه با زبان نمى

  184ص :    2المیزان ج : 

  

 

 مقدمه تفسیری بر:

 خلقت انسان اولیه

 و تکثیر نسل بشر

 

ن نَّْفٍس َوِحَدٍة َو َخلََق »  ِمنَها َزْوَجَها َو بَث یَأَیَها النَّاس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذى َخلَقَكم م ِ

َ كاَن  َ الَِّذى تَساَءلُوَن بِِه َو األَْرَحاَم  إِنَّ َّللاَّ ِمنُهَما ِرَجاالً َكثِیراً َو نِساًء  َو اتَّقُوا َّللاَّ

 !«َعلَْیُكْم َرقِیباً 

اى مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدائى كه همه شما را از یك تن بیافرید و » 

را خلق كرد و از آن دو تن خلقى بسیار در اطراف عالم از مرد و  هم از آن جفت او

زن بر انگیخت و بترسید از آن خدائى كه به نام او از یكدیگر مسئلت و درخواست 

كنید) خدا را در نظر آرید!( و در باره ارحام كوتاهى مكنید كه همانا خدا مراقب مى

  نساء( /1)                               «                              اعمال شما است!

 

، داشتن از پروردگار خویش دعوت كندخواهد مردم را به تقوا و پروا در این آیه مى

مردمى كه در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان 

نیست ، دعوت كند تا  و مردشان ، صغیرشان و كبیرشان ، عاجزشان و نیرومندشان ، فرقى

تفاوتى پى ببرند تا دیگر مرد به زن و كبیر به صغیر ظلم مردم در باره خویش به این بى

نكند  و با ظلم خود مجتمعى را كه خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده 

ش تشكیل كام و قوانین نجات بخنسازند ، اجتماعى كه به منظور تتمیم سعادتشان و با اح

، مجتمعى كه خداى عز و جل آنان را به تاسیس آن ملهم نمود ، تا راه زندگیشان را شده

 هموار و آسان كند همچنین هستى و بقاى فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرماید . 

یعنی « ناس» شود كه چرا در آیه شریفه ، خطاب را متوجهاز همین جا روشن مى

را مقید به قید ربكم !«  اتقوا » ؤمنین ، و نیز چرا فرمانهمه مردم كرد و نه به خصوص م

« از پروردگار خود پروا كنید!» بلكه فرمود:« از خدا پروا كنید! -اتقوا هللا » و نفرمود: كرد

صفتى است « چون صفتى كه از خدا به یاد بشر انداخت) كه همه را از یك نفر خلق كرده!

گیرد و اختصاصى به مؤمنین ندارد  و این صفت مىكه پر و بال آن تمامى افراد بشر را 

خود یكى از آثار ربوبیت او است چون منشاش ربوبیت خدا یعنى تدبیر و تكمیل است ، نه 

  . الوهیت او
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منظور از نفس به « خدائى كه شما را از یك نفس آفرید!» و اما این كه فرمود:

فالنى  -جائنى فالن نفسه » گویند:آید عین هر چیز است مثال مىطورى كه از لغت بر مى

 در اینجا منظور این است كه عین او آمد . « خودش نزد من آمد!

نفس چیزى است كه انسان بواسطه آن انسان است و آن عبارت است از مجموع 

و » روح و جسم در دنیا و روح به تنهائى در زندگى برزخ كه بحث در این باره در ذیل آیه:

 بقره( در المیزان آمده است./154...!«)فى سبیل هللا اموات  ال تقولوا لمن یقتل

و مراد از « السالمآدم علیه» آید كه مراد از نفس واحده و از ظاهر سیاق بر مى

باشیم و نسل مى باشد كه پدر و مادر نسل انسان است كه ما نیز از آن« حوا » زوجها 

شوند د نوع انسان به این دو تن منتهى مىآید همه افرابطورى كه از ظاهر قرآن كریم بر مى

 آید كه:همچنانكه از آیات زیر همین معنا بر مى

  اعراف(/189!«)خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها » 

 اعراف(/27«)یا بنى آدم ال یفتننكم الشیطان كما اخرج ابویكم من الجنة!»  

 و آیه زیر كه حكایت گفتار ابلیس است:

  اسرا(/62!«)الى یوم القیمة الحتنكن ذریته اال قلیال  لئن اخرتن» 

 

خواهد بیان كند كه همسر آدم از این است كه مى!« خلق منها زوجها » ظاهر جمله 

شمار از انسان ، كه در نوع خود آدم بود  و انسانى بود مثل خود او  و این همه افراد بى

اند و سان مثل هم و شبیه به هم منشا گرفتهاند ، همه از دو فرد انسطح كره زمین منتشر شده

 رساند كه آیات زیر در صدد افاده آن است:اى را مىجمله مورد بحث همان نكته

و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و » 

 روم(/21«)رحمة!

 بنین و حفدة و هللا جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم» 

 نحل(/72...!«)

فاطر السموات و االرض، جعل لكم من انفسكم ازواجا و من االنعام ازواجا » 

 شوری( و نظیر این آیات آیه زیر است:/11«)یذرؤكم فیه!

 ذاریات(/49) «ء خلقنا زوجین!و من كل شى» 

همسر پس اینكه در بعضى از تفسیرها آمده كه مراد از آیه مورد بحث این است كه 

آدم از بدن خود درست شده صحیح نیست ، هر چند كه در روایات آمده كه از دنده آدم خلق 

 شود و در آیه ، چیزى كه بر آن داللت كند وجود ندارد . شده ، لیكن از خود آیه استفاده نمى

 نسا(/1«)و بث منهما رجاال كثیرا و نساء...!» 

دن و امثال آن است. از آیه شریفه بر به معناى جدا سازى بوسیله پاشی« بث» كلمه 

شود و جز این دو نفر ، آید كه نسل موجود از انسان ، تنها منتهى به آدم و همسرش مىمى

هیچ كس دیگرى در انتشار این نسل دخالت نداشته است) نه حورى بهشتى  و نه فردى از 

  !«رهما و بث منهما و من غی» فرمود:افراد جن و نه غیر آن دو،( و گرنه مى
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  شود:با پذیرفتن این معنا دو مطلب به عنوان نتیجه بر آن متفرع مى

كل بشر است  و افرادى است !« رجاال كثیرا و نساء » اینكه : منظور از جمله: اول

كه یا بدون واسطه) چون هابیل و قابیل و غیره،( و یا با واسطه) چون دیگر افراد بشر تا 

  اند.هنگام بپا شدن قیامت،( از این دو فرد یعنى آدم و حوا منشعب شده

ه اولى ، بعد از خلقت آدم و حوا یعنى در ازدواج در طبقمطلب دوم این است كه : 

فرزندان بال فصل آدم و همسرش بین برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او 

اند ، چون آن روز در تمام دنیا ، نسل بشر منحصر در همین فرزندان بال فصل ازدواج كرده

ه است كه تا همسر پسران آدم شد) در آن روز غیر از آنان ، نه دخترانى یافت مىآدم بوده

شوند  و نه پسرى بود كه همسر دخترانش گردند!( بنا بر این هیچ اشكالى هم ندارد) اگر چه 

و  مساله یك مساله تشریعى استدر عصر ما خبرى تعجب آور است!(  لیكن از آنجائى كه 

ر روزى حالل و تواند یك عمل را دتشریع هم تنها و تنها كار خداى تعالى است و لذا او مى

 روزى دیگر حرام كند!

 نسا(/1«)و اتقوا هللا الذى تسائلون به و االرحام!» 

نهایت درجه اهتمام را بكار برده ، همانطور كه امر « ارحام » قرآن شریف در امر 

قوم و امت را مورد اهتمام و عنایت قرار داده ، چون رحم عبارت است از مجتمع خانوادگى 

و امت مجتمعى است بزرگ  و لذا قرآن كریم این توجه و عنایت را به  و كوچك ، اما قوم

 امر مجتمع بزرگ كرده و آن را حقیقتى صاحب اثر و داراى خواص دانسته و فرمود:

و هو الذى مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و » 

نسبا و صهرا و كان ربك  حجرا محجورا ! و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله

 و نیز فرموده:فرقان( /54و53« )قدیرا !

 حجرات( و نیز فرموده:/18!«)و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا » 

 و فرموده: انفال(/75!«)و اولوا االرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب هللا » 

 محمد( /22« )فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فى االرض و تقطعوا ارحامكم!» 

 و فرموده:

 نسا(/9«)و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم!» 

  . كندو آیاتى دیگر كه به نحوى براى اجتماع اثرى اثبات مى

 

 نسا(/1!«)ان هللا كان علیكم رقیبا » 
 

كلمه رقیب ، به معناى حفیظ است  و مراقبت به معناى محافظت است ، البته رقوب 

به معناى مطلق حفظ نیست ، بلكه تنها آن محافظت از حركات و سكنات شخص محفوظ و 

گویند كه به منظور اصالح موارد خلل و فساد آن باشد  و یا به این مرقوب را مراقبت مى

 آنرا ضبط كنند . منظور باشد كه حركات و سكنات 

پس گویا مراقبت همان حفظ كردن چیزى است به اضافه عنایت علمى و شهودى بر 

آن و به همین جهت مراقبت به معناى حراست و داروغگى، انتظار، بر حذر بودن و در 
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شود  و در قرآن خداى تعالى نیز رقیب خوانده شده ، چون اعمال كمین نشستن استعمال مى

 كند تا پاداش دهد ، همچنین حفیظ و در كمین و وكیل نیز گفته شده است:ىبندگان را حفظ م

 سبا(/21!«)ء حفیظ و ربك على كل شى» 

 شوری(/6«)هللا حفیظ علیهم!» 

 انعام(/107«)و ما انت علیهم بوكیل!» 

 فجر(/14و13« )فصب علیهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد!» 

تقوا در وحدت انسانى است که در بین همه افراد كنید امر به بطورى كه مالحظه مى

سارى و جارى است و دستور به اینكه آثار آن تقوا را )كه الزمه آن است،( حفظ كنند، با 

ترین تخویف و تهدید این بیان تعلیل كرده كه : خداى تعالى رقیب است و به این تعلیل سخت

شود : آیاتى در این تعلیل روشن مى رساند  و با دقتنسبت به مخالفت این دستورها را مى

كه متعرض مساله بغى ، ظلم ، فساد در زمین ، طغیان و امثال اینها شده  و دنبالش تهدید و 

انذار كرده ، چه ارتباطى با این غرض الهى یعنى حفظ وحدت انسانیت از فساد و سقوط 

 دارد ! 

  212ص :    4المیزان ج : 

 

 

 گفتارى در:

  پیدایش انسان اولى 
 

 !«ٍء َخلَقَهُ  َو بََدأَ َخْلَق االنسِن ِمن ِطینٍ الَِّذى أَْحسَن كلَّ شىْ » 

ِهینٍ »  اٍء مَّ ن مَّ  !«ثُمَّ َجعََل نَسلَهُ ِمن سلَلٍَة م ِ

وِحِه  َو َجعََل لَُكُم السْمَع َو األَْبصَر َو األَْفئَِدةَ »  اهُ َو نَفََخ فِیِه ِمن رُّ ا ثُمَّ سوَّ   قَِلیالً مَّ

 !«تَشُكُرونَ 

 «همان كه خلقت همه چیز را نیكو كرده و خلقت انسان را از گلى آغاز كرد!» 

 «اى از آب پست قرار داد!و نژاد او را از مایه» 

او بدمید و براى شما گوش و دیدگان  آنگاه وى را پرداخت و از روح خویش در» 

  سجده(/9تا7« )ارید!دو دلها آفرید، اما شما چه كم سپاس مى

 

در تفسیر سوره نساء )به شرح مطلب باال(  گفتارى در این معنا آمده و گفتار ما در 

اینجا به منزله تكمیل همان بحث است. در آنجا گفتیم كه آیات كریمه قرآن ظاهر قریب به 

از طریق تناسل  -كه ما افرادى از ایشانیم  -صریح است در اینكه بشر موجود امروزى 

شوند به یك زن و شوهر معین ، كه قرآن نام آن شوهر را آدم معرفى كرده  و نیز منتهى مى

اند ، صریح است در اینكه این اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادرى متولد نشده

 اند . خلق شده -بلكه از خاك یا گل یا الیه یا زمین ، به اختالف تعبیرات قرآن 
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كنند ، چیزى كه این آن معنایى است كه آیات با ظهور قوى خود ، آن را افاده مى

رسد  و نص در این معنا نیست ، تا نشود هست ظهور آیات در این معنا به حد صراحت نمى

آن را تاویل كرد ، از سوى دیگر ، مساله از ضروریات دین هم نیست ، تا منكر آن مرتد از 

ست این معنا را از ضروریات قرآن دانست ، كه نسل حاضر بشر دین باشد ، بله ممكن ا

 منتهى به مردى به نام آدم است . 

و اما آدم كیست ؟ آیا مقصود از این كلمه ، آدم نوعى است ؟ یعنى طبیعت انسانیت   

هاى انسانهاى كه در همه افراد وجود دارد ؟ و یا عده معدودى از افراد بشر است كه ریشه

  . اند ؟ و یا فردى از جنس انسان است كه نامش آدم است ؟ ، معلوم نیستامروز بوده

و بنابر اینكه فردى از نوع انسان باشد آیا این فرد متولد از نوعى دیگر از حیوانات 

مثال میمون بوده و از طریق تطور انواع و پیدایش فردى كاملتر از فردى كامل  و فردى 

تر ، بوجود آمده ؟ یا آنكه فرد نامبرده قصى از ناقصكامل از فردى ناقص  و همچنین نا

انسانى كامل و داراى كمال فكر بوده ، كه از یك جفت انسان غیر كامل و غیر مجهز به 

جهاز تعقل ، متولد شده است  و مبدأ ظهور و پیدایش نوع انسانهاى مجهز به تعقل و قابل 

از انسان باشد كه هر فرد آن تكلیف شده ؟ كه بشر موجود در عصر حاضر نوع كاملى 

منتهى شود به انسان اول ، كه او نیز فردى كامل بوده به نام آدم ، كه او از طریق تطور از 

نوع دیگرى از انسان متولد شده ، كه آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده  و همچنین آن نوع نیز 

ه داشته باشد ، تا در منتهى شود به نوعى دیگر  و این سیر قهقرى در انواع حیوانات ادام

 تر باشد . ترین حیوان ، كه از هر حیوان دیگر ناقصآخر منتهى شود به بسیطترین و ساده

و به عكس اگر از آن حیوان ناقص و ساده شروع كنیم ، الیزال از ناقصى به كاملى  

سپس از  ترى برسیم ، تا منتهى شویم به انسان ، اما انسان بدون تعقل  وو از كاملى به كامل

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

اى كه گفتیم ، جد اعالى بهم متصل و از یكدگر متولد شده باشند ، بطورى كه آن حیوان ساده

  . انسان امروزى باشد

ست ، پس از رسیدن به و یا آنكه سلسله توالد و تناسلى كه فعال در بین ما انسانها ه

آدم و همسرش منقطع شود  و آدم و همسرش از زمین تكون یافته باشند  و از مادر و پدرى 

 متولد نشده باشند ، هیچ یك از این چند صورت ضرورى دین اسالم و قرآن كریم نیست . 

و به هر تقدیر ظاهر آیات قرآنى همین صورت اخیر است ، یعنى از ظاهر قرآن بر 

شود و آدم و همسرش از پدر و كه نسل حاضر بشر منتهى به آدم و همسرش مى آیدمى

  . اندمادرى متولد نشده ، بلكه از زمین تكون یافته

چیزى كه هست آیات قرآنى بیان نكرده كه چگونه آدم از زمین خلق شد ، آیا در 

هى آنى بوده ، خلقت او علل و عوامل خارق العاده دست داشته ؟ و آیا خلقتش به تكوین ال

بدون اینكه مدتى طول كشیده باشد پس جسد ساخته شده از گل ، مبدل به بدنى معمولى و 

عادى و داراى روح انسانى شده ؟ و یا آنكه در زمانهایى طوالنى این دگرگونى صورت 

گرفته  و استعدادهایى یكى پس از دیگرى در او تبدل یافته  و نیز صورتهایى یكى پس از 
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خود گرفته ، تا آنكه استعدادش براى گرفتن روح انسانى به حد كمال رسیده ،  دیگرى به

آنگاه آن روح در او دمیده شده است  و كوتاه سخن نظیر نطفه در رحم علل و شرایطى یكى 

  . پس از دیگرى در او اثر كرده است ؟ هیچ یك از این احتماالت در قرآن كریم نیامده

 شود آیه:ر باره خلقت آدم در قرآن دیده مىاى كه دترین آیهتنها روشن

ال /59« )ان مثل عیسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون!» 

عمران( است ، چون این آیه شریفه در پاسخ از احتجاج مسیحیان بر پسر بدون عیسى براى 

جنس انسانى ، به دنیا  كردند به اینكه او بدون پدرى ازخدا نازل شده ، مسیحیان احتجاج مى

شود ، پس پدر عیسى باید خدا باشد آمده  و حال آنكه هر كس به دنیا بیاید از پدرى متولد مى

فرماید: صفت عیسى  مانند صفت آدم است ، كه خداى تعالى او ، آیه شریفه در پاسخ آنان مى

او متولد شود ، پس را از خاك زمین خلق كرد ، بدون اینكه پدرى داشته باشد ، كه از نطفه 

 گویند آدم پسر خدا است . چرا مسیحیان نمى

و اگر مراد از خلقت از خاك ، منتهى شدن خلقت آدم به خاك باشد ، همانطور كه 

شود ، در این صورت معناى همه جانداران متولد از نطفه نیز خلقتشان منتهى به زمین مى

نند صفت آدم است كه خلقتش منتهى به شود كه : صفت عیسى كه پدر ندارد ماآیه چنین مى

  . شود ، همچنان كه همه مردم نیز چنینندخاك مى

و معلوم است كه در این صورت دیگر آدم خصوصیتى ندارد ، تا به خاطر آن 

شود ، یعنى عیساى بدون پدر را با وى مقایسه كنند  و در نتیجه آیه شریفه بى معنا مى

 شود . یل آنان نمىاحتجاج علیه نصارى و پاسخ به دل

گردد كه تمامى آیات قرآنى كه از خلقت آدم از تراب و یا گل با این بیان روشن مى

فهماند كه خلقت او آنى  كند ، یعنى مىدهد ، همه بر مدعاى ما داللت مىیا امثال آن خبر مى

براى آدم و بدون گذشت زمان  و بدون پدر و مادر بوده  و گرنه همانطور كه گفتیم دیگر 

ماند ، كه تنها خلقت او را به رخ ما بكشد و بفرماید من او را از خاك یا گل خصوصیتى نمى

ام ، چون در این صورت تمامى حیوانات و انسانها نیز خلقتشان به گل و خاك خلق كرده

  . شودمنتهى مى

 پس اگر فرموده:  

 فرماید:ص( و یا مى/71« )انى خالق بشرا من طین!» 

  سجده(/7« )بدء خلق االنسان من طین!و » 

همه داللت دارد بر اینكه خلقت آدم با خلقت سایر افراد بشر و سایر جانداران فرق 

  . داشته است

اند : مراد از آدم ، آدم نوعى ، یعنى جنس و طبیعت انسان و اما اینكه بعضى گفته

اینكه افراد انسان بنى آدم  خارجى است ، كه در همه افراد هست ، نه آدم شخصى  و مراد از

هستند این است كه افراد این نوع زیاد شده چون قیود زیادى منضم به آن گشته  و داستان 

داخل شدن آدم در بهشت  و سپس بیرون شدنش به اغواى شیطان  و نافرمانى كردن او ، یك 

رد  و چقدر مقرب تمثیل تخیلى است ، تا بفهماند این نوع از جانداران فى نفسه چه مكانتى دا
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كند ، تا چه پایه گیرد و ابلیس را اطاعت مىدرگاه خدا است  و وقتى دنبال هواى نفس را مى

 آید . پایین مى

 سازد ، از قبیل آیه:سخنى است كه با آیه سابق و ظواهر بسیارى از آیات قرآنى نمى

یرا و الذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها و بث منهما رجاال كث» 

 نسا(/1«)نساء!

چون اگر مراد از نفس واحد) یك تن( آدم نوعى باشد ، دیگر محلى براى فرض 

رساند خدا او و همسرش ماند  و از قبیل این آیه است ، آیاتى كه مىهمسر براى او باقى نمى

 را در بهشت داخل كرد  و آن دو با خوردن از آن درخت ، خدا را نافرمانى كردند . 

اند مراد ، آدم نوعى است ، چیست ؟ اصل حال باید ببینیم منشا این كه گفته و به هر

این حرف ناشى از اعتقاد به قدیم بودن زمین  و انواع موجودات اصلى آن  و از آن جمله 

انسان است ، كه قهرا افراد این انواع اصلى ، از دو طرف گذشته و آینده غیر متناهى 

اند  و تا ابد نیز خواهند بود ، و اصول علمى این سانها بودهخواهند بود ، یعنى از ازل ان

  . كنددعوى را بطور قطع باطل مى

شود به چند تن انسان ، كه اند : نسل حاضر بشر منتهى مىو اما اینكه بعضى گفته

اند ، یكى سرخ پوست ، دیگرى زرد پوست ، سومى هر یك داراى رنگ مخصوصى بوده

شود به چهار زن و یاه پوست  و چهار نژاد فعلى بشر منتهى مىسفید پوست ، چهارمى س

اند ، مانند نژاد شوهر ،  یا آنكه بعضى از این نژادها قدیمى  و بعضى دیگر بعدها پیدا شده

  . اندسرخ و زرد ، كه در آمریكا و استرالیا پدید آمده

آغاز خلقت این سخن نیز باطل است ، براى اینكه تمامى آیات قرآنى كه متعرض 

داند ، حال چه اینكه مراد از بشر است ، نسل بشر حاضر را منتهى به یك زن و شوهر مى

آدم را ، آدم شخصى بگیریم  و چه آدم نوعى و طبیعت آدم  و اما چهار زن و شوهر 

 سازد . اى است كه به هیچ وجه آیات قرآنى با آن نمىفرضیه

باشد ، مبنى بر پیدایش چهار نژاد بشر مىعالوه بر این ، چهار جفت بودن كه مبدأ 

این است كه این چهار نژاد سفید و سیاه و سرخ و زرد با هم تباین داشته باشند  و چهار نوع 

جداگانه باشند ، تا مثال نژاد سیاه منتهى به منشاى شود غیر منشا و مبدأ پیدایش نژاد سفید و 

  . همچنین آن دو نژاد دیگر

از ازل از یكدیگر جدا بوده باشند  و جدائیشان هرگز مسبوق به  هاى زمینو یا قاره

هاى باال در امروز روشن  و بلكه نزدیك به عدم نبوده باشد  و بطالن این نیز مانند فرضیه

  . بدیهى شده است

شود به یك جفت و یا اما این فرضیه كه كسى بگوید : نسل حاضر بشر منتهى مى و

اند ، كه آن حیوان از سایر ها از یك نوع حیوان دیگر جدا شدهفتچند جفت انسان ، كه این ج

تر بوده ، مانند میمون ، همانطور كه گاهى از فردى كامل حیوانات به مرز انسانیت نزدیك

آید ، كه این تطور را در اصطالح صاحبان فرضیه جهش فردى كاملتر و نابغه پدید مى

  . سازدگویند ، نیز با آیات قرآن نمىمى
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براى اینكه آیاتى كه در سابق ذكر كردیم ، صریح در این بودند كه مبدأ پیدایش نسل 

اند  و از هیچ جاندارى متولد انسان یك جفت انسان بوده ، كه خود آن دو ، نسل كسى نبوده

 نشدند . 

اند از اثبات آن قاصر عالوه بر این ، دلیل علمى هم كه بر مدعاى خود اقامه كرده

  . كنیمبه زودى در پاسخ به فرضیه بعدى به قصور آن اشاره مى است ، كه

شود به یك جفت انسان مثل خود ، فرضیه دیگر این است كه نسل حاضر منتهى مى

یعنى كامل و داراى عقل ، كه آن یك جفت با جهش و تطور از نوعى دیگر از انسان كه از 

نظر ظاهر انسان بودند ، ولى فاقد كمال فكرى بودند ، پیدا شده ، آنگاه به حكم تنازع در بقاء  

ل تكامل نیافته منقرض شد  و دو نفر انسان تكامل یافته باقى ماند ، كه و انتخاب اصلح ، نس

 نسل حاضر از آن دو فرد تكامل یافته است . 

، ن كردشود آن را تحمیل بر قرآاین فرضیه نیز با آیات قرآنى سازگار نیست  و نمى  

ال /59«)ن!ان مثل عیسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكو» چون آیه:

رساند ، آن را عمران( به همان بیانى كه گذشت و نیز آیات دیگرى كه همین معنا را مى

  . داندباطل مى

اى كه براى اثبات آن اى بیش نیست  و ادلهعالوه بر این ، این گفتار صرف فرضیه

تطبیقى باشد از تشریح اند ، از اثباتش قاصر است  و شواهدى است كه ماخوذ مىاقامه كرده

كند بر اینكه صفاتى كه هاى یافت شده در حفریات ، كه داللت مىهاى حیوان و فسیلو جنین

در انواع حیوانات و نیز اعضاى آنهاست به تدریج  و همچنین اصل پیدایش آنها به تدریج 

ترین حیوان پیدا صورت گرفته است ، به این معنا كه در آغاز خلقت زمین ، نخست ساده

اند  و همچنین به تدریج ترى با جهش به وجود آمدهپس حیوانات تكامل یافتهشده  و س

ترین د ، تا در آخر كاملانترى به خود گرفتهترى و پیچیدهتركیبات بیشترى و محكم

 ، یعنى انسان پدید آمده. حیوانات

كند  و لیكن صرفنظر شناسى بر آن داللت مىاین آن مطلبى است كه شواهد زیست

توان بر قرآن كریم تحمیل كرد ، از نظر علمى نیز دلیل نكه گفتیم این فرضیه را نمىاز ای

پیدایش نوع كامل از حیث  مذكور قانع كننده و اثبات كننده آن نیست ، زیرا صرف

، بعد از نوع ناقص ، در مدتهاى طوالنى ، بیش از این داللت ندارد كه سیر تكاملى تجهیزات

مختلف حیوانى به تدریج بوده است ، پس او بعد از پذیرش  ماده براى قبول صورتهاى

صورت ناقص نوع حیوانى استعداد قبول حیات كامال انسانى را پیدا كرده و بعد از پذیرش 

 صورت موجوداتى پست به صورت موجوداتى شریف در آمده است . 

شناسى بر آن داللت دارد  و اما اینكه این نهایت چیزى است كه ادله زیست

دلیل مزبور آن را  -شناسان است كه ادعاى زیست -اند موجودات كامل از ناقص متولد شده

گوید كه حیوانات كامل از حیوانات ناقص منشعب شده  و بین همه آنها كند  و نمىاثبات نمى

شناسى با و در آخر میان انسان و میمون خویشاوندى است  و این بحث یعنى بحث زیست

طول مدتش تاكنون براى نمونه به هیچ فرد از نوع كاملى برنخورده ، كه  همه موشكافیها و
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از نوع دیگرى متولد شده باشد ، البته به طورى كه خود تولد را مشاهده كنیم نه دو فرد 

 كامل شبیه بهم را . 

دهد بر دگرگونى تدریجى ، هر چه هست اند كه شهادت مىو آنچه تاكنون یافته

شود ، ولى از است ، كه همواره از صفتى به صفتى دیگر منتقل مىدگرگونى در یك نوع 

اند كه مثال نوعیتش به نوعیت دیگر منتقل نشده است  و تاكنون به این معنا برنخورده

میمونى حیوان غیر میمون و كاملترى شود  و مدعى همین است كه انواع در سیر تكاملى 

  . شودبه نوع كامل مىجاى خود را به یكدیگر داده ، نوع ناقص بدل 

شود انكار كرد ، تنها این مقدار است كه نشاه زندگى از توان پذیرفت  و نمىآنچه مى

نظر كمال و نقص و شرافت و پستى داراى مراتبى مختلف است  و اعلى مراتب زندگى ، 

است تر تر زندگى حیواناتى است كه به زندگى انسان شبیهزندگى انسانى است  و از آن پایین

تر از زندگى انسان قرار دارد كه هر یك به و همچنین حیوانات دیگرى كه در مراتب پایین

 ترى قرار دارند . زندگى انسان نزدیكترند در مرتبه عالى

تر از و اما اینكه این اختالف مراتب از راه هر نوعى به نوع همسایه خود كه كامل

، كه آن را افاده كند  و از اختالف مراتب  آن است صورت گرفته ، هیچ دلیلى در كار نیست

  . توان تطور را نتیجه گرفتزندگى نمى

اى است توان از آن حدس غیر یقینى زد ، پس فرضیه تطور انواع ، فرضیهبله مى

اى حدسى ، كه اساس علوم طبیعى امروز را تشكیل داده ، كه ممكن است روز دیگر فرضیه

كند  و همواره رو به پیشرفت  و م هیچ وقت توقف نمىقوى جاى آن را بگیرد ، چون عل

 دامنه مباحث علمى رو به گسترش است . 

و چه بسا بعضى از اهل بحث براى اثبات فرضیه مزبور استدالل كنند به آیه 

ال /33«)ان هللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین!» شریفه:

 عمران(

فاء به معناى انتخاب و برگزیدن نخبه هر چیزى است ، و این به این بیان كه اصط

برگزیدن وقتى صحیح است كه فرد برگزیده شده در بین جماعتى باشد ، تا انتخاب كننده آن 

فرد را از بین سایر افراد انتخاب كند و بر دیگران ترجیح دهد ، همانطور كه نوح را از بین 

 را از بین مردم معاصرشان برگزید .  مردم زمانش  و آل ابراهیم و آل عمران

و الزمه این حرف این است كه در زمان آدم نیز افرادى چون آدم بوده باشند ، تا 

خدا از بین آنان آدم را انتخاب كند  و مجهز به عقل سازد  و آن افراد غیر از بشر اولى 

اند  و خدا آدم را ودهتواند باشد ، بلكه بشر اولى بوده ، كه مجهز به جهاز عقل نبچیزى نمى

از بین آنان برگزید ، و مجهز به عقل كرد  و در نتیجه آدم با جهش خدایى از یك نوع جنبنده 

به نوعى دیگر منتقل شد و از مرتبه انسان اولى وحشى و بى عقل ، به مرتبه انسان مجهز 

قص ، رو به به عقل كامل منتقل گشت  و آنگاه نسل او زیاد شده  و نسل انسان اولى و نا

 نقصان نهاد ، تا منقرض گشت . 

كند ، اند از اینكه كلمه عالمین كه الف و الم دارد ، افاده عموم مىو لیكن غفلت كرده  
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یعنى بر عالمها ، كه بر تمام بشر تا روز قیامت صادق است ، پس آدم و نوح و آل عمران و 

صطفاء و برگزیده شدند ، همانطور آل ابراهیم بر تمامى معاصرین خود و آیندگان از بشر ا

كند با این انبیا( افاده عموم مى/107« )و ما ارسلناك اال رحمة للعالمین!» كه عالمین در آیه:

حال چه مانعى دارد كه بگوییم آدم نیز مانند سایر نامبردگان برترى بر همه بشر دارد ، 

رگزیده شدند ، ولى آدم بر و آیندگان ، ب چیزى كه هست سایر نامبردگان بر معاصرین خود

  آیندگان برگزیده شده است.

گوییم چه بر فرض هم كه بگویید اصطفاء، باید حتما از بین معاصرین باشد، مى

مانعى دارد كه آدم وقتى به مقام اصطفاء رسیده باشد ، كه فرزندانى داشته  و از بین آنان 

از اول خلقتش و قبل از فرزنددار  برگزیده شده باشد ، چون در آیه داللتى نیست بر اینكه

  . شدنش به این مقام رسیده باشد

كه  -عالوه بر این اگر اصطفاء آدم  و برگزیده شدنش از بین انسانهاى اولى باشد  

شود ، چون مستدل این اصطفاء براى آدم فضیلتى نمى  -گوید مستدل هم همین را مى

د ، و داشتن عقل اختصاص به آدم نداشت ، دار بودنش اصطفاء شگوید آدم به خاطر عقلمى

فرزندان او نیز عقل داشتند ، پس تمامى بنى آدم نسبت به انسانهاى اولى اصطفاء دارند ، و 

 اینكه در آیه اصطفاء را تنها به آدم نسبت داده ، تخصیص بدون مخصص است . 

م ثم قلنا للمالئكة و لقد خلقناكم ثم صورناك» و نیز چه بسا استدالل كرده باشند به آیه:

 اعراف(/11) «اسجدوا آلدم!

شود كه بین ما قبل و ما بعدش در جایى استعمال مى« ثم»به این بیان كه كلمه 

  . زمانى فاصله شده باشد

رساند بین آن دو فاصله و در آیه شریفه بین تصویر  و خلقت ثم فاصله شده ، كه مى

ود داشته و پس از انسان آدم وجود یافت  و از خلقت آدم وج زمانى بوده ، پس انسان قبل

  . مالئكه مامور به سجده بر وى شدند

همه جا براى افاده تاخیر زمانى « ثم»لیكن این استدالل صحیح نیست ، زیرا كلمه   

رساند  و حتى در كالم خداى تعالى آید  و در بسیارى از موارد تنها ترتیب كالمى را مىنمى

اى این منظور آمده ، عالوه بر این آیه شریفه اصال معناى دیگرى هم بسیارى اوقات تنها بر

  دارد ، كه ما در ذیل خود آن آیه در جلد هشتم المیزان بدان اشاره نموده ایم.

 باز چه بسا استدالل شده است براى اثبات فرضیه مذكور به آیه:

ثم سویه و نفخ و بدء خلق االنسان من طین ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین » 

 سجده(/9تا7« )فیه من روحه!

فرماید كه به این بیان كه آیه اولى از آنها متعرض آغاز خلقت بشر است  و مى

خلقت اولى بشر از خاك بوده ، خاكى كه مبدأ مشترك پیدایش همه افراد است و آیه سوم 

انسانى است  و  كند كه آخرین مرحله تكاملمساله صورتگرى و نفخ روح در آدم را بیان مى

فهماند كه فاصله زمانى معتنابهى در بین چون این دو مرحله را با كلمه ثم عطف كرده ، مى

  . این دو مرحله بوده
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شده ، تا هر و این زمان متوسط همان زمانى است كه بین سایر انواع فاصله مى

كامل شود ، ) مثال نوعى به نوع باالتر خود تطور پیدا كند ، و با این تطور تدریجى انسان 

اگر بین میمون تا انسان اولى بى شعور یك میلیون سال فاصله شده ، بین آن انسان و انسان 

داراى شعور نیز ، یك میلیون سال فاصله شده است. مترجم.( مخصوصا از كلمه ساللة به 

از  شود كه هر نوع كاملترىكند ، فهمیده مىخاطر اینكه نكره است  و داللت بر عموم مى

  . تر درست شدهاى از نوع ناقصسالله

» عطف شده به جمله !« ثم سویه » این استدالل نیز درست نیست ، زیرا جمله:

و چون آیات در مقام بیان ظهور و پیدایش نوع انسانى از راه خلقت است  و اینكه « بدء

اى از آب ه ساللهابتداى خلقت انسان كه همان خلقت آدم باشد از گل بوده  و سپس مبدل شده ب

مخصوص تا فرزندانش پدید آیند  و سپس خلقت این نوع یعنى خود آدم و فرزندانش به 

 وسیله صورتگرى و نفخ روح پایان پذیرفت . 

و این معناى صحیحى است كه قابل انطباق با لفظ آیه است ، و الزم نیست كه ما 

ین خلقت از گل و بین تسویه و را بر انواع متوسط ب« ثم جعل نسله من ماء مهین!» جمله:

اید نفخ روح بگیریم  و نكره بودن ساللة نیز هیچ مستلزم عمومیت نیست ، چون اگر شنیده

رساند ، در جایى است كه در سیاق نفى باشد ، نه سیاق اثبات  و كه نكره عمومیت را مى

 سیاق آیه مورد بحث ، سیاق اثبات است . 

ه آیات دیگرى از قرآن كه مربوط به خلقت انسان البته براى اثبات فرضیه تطور ب

اند ، كه بیانش نظیر بیانهایى است كه گذشت و جوابش هم از جوابهاى است استدالل كرده

 شود و حاجتى به نقل آنها و اطاله كالم به جواب از آنها نیست!گذشته معلوم مى

  382ص :    16المیزان ج :  

 

 

 گفتارى در :

 عمر نوع انسان 

 

در تاریخ یهود آمده است كه : عمر نوع بشر از روزى كه در زمین خلق شده 

تاكنون ، بیش از حدود هفت هزار سال نیست كه اعتبار عقلى هم كمك و مساعد این تاریخ 

است ، براى اینكه اگر ما از نوع بشر یك انسان مرد و یك زن را كه با هم زن و شوهر 

نه خیلى طوالنى و نه خیلى كوتاه با هم زندگى كنند  و باشند فرض كنیم كه در مدتى متوسط 

هر دو داراى مزاجى معتدل باشند  و در وضع متوسطى از حیث امنیت و فراوانى نعمت و 

رفاه و مساعدت و ... و همه عوامل و شرایطى كه در زندگى انسان مؤثرند قرار داشته 

توسط توالد و تناسل كنند  و باز باشند و از سوى دیگر فرض كنیم این دو فرد در اوضاعى م

فرض كنیم كه همه اوضاعى كه در باره آن دو فرض كردیم در باره فرزندان آن دو نیز 

محقق باشد  و فرزندانشان هم از نظر پسرى و دخترى بطور متوسط به دنیا بیایند ، خواهیم 
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نى در رأس صد دید كه این انسان كه در آغاز فقط دو نفر فرض شده بودند ، در یك قرن یع

رسد ، در نتیجه هر یك نفر از انسان در طول  صد سال سال عددشان به هزار نفر مى

  . شودپانصد نفر مى

آنگاه اگر عوامل تهدیدگر را كه با هستى بشر ضدیت دارد) از قبیل بالهاى 

، یعنى سرما ، گرما ، طوفان ، زلزله ، قحطى ، وبا ، طاعون ، خسف ، زیر آوار ىعموم

تن ، جنگهاى خانمان برانداز و سایر مصائب غیر عمومى كه احیانا به تك تك افراد رف

رسد،( در نظر بگیریم و از آن آمار كه گرفتیم سهم این بالها را كم كنیم  و در این كم مى

كردن حداكثر را در نظر بگیریم یعنى فرض كنیم كه بالهاى نامبرده از هر هزار نفر انسان 

نفر را از بین ببرد  و در هر صد سال كه بر حسب فرض اول در هر نفر  نهصد و نود و نه

 شوند ، غیر از یك نفر زنده نماند . هزار نفر مى

و به عبارت دیگر : عامل تناسل كه باید در هر صد سال دو نفر را هزار نفر كند 

سبه را به طور تنها آندو را سه نفر كند  و از هزار نفر تنها یك نفر بماند ، آنگاه این محا

تصاعدى تا مدت هفت هزار سال یعنى هفتاد قرن ادامه دهیم ، خواهیم دید كه عدد بشر به 

رسد  و این عدد همان عدد نفوس بشر امروزى است ، كه آمارگران بین دو میلیارد و نیم مى

  . اندالمللى آنرا ارائه داده

ت و لیكن دانشمندان طبقات گوید كه تاریخ گفته اسپس اعتبار عقلى هم همان را مى

االرض و به اصطالح ژئولوژى معتقدند كه عمر نوع بشرى بیش از ملیونها سال است  و 

اى از هائى كه آثارى از انسانها در آنها هست و نیز ادلهاى از فسیلبر این گفتار خود ادله

طورى كه روى  اند ، كه عمر هر یك از آنها بهاسكلت سنگ شده خود انسانهاى قدیمى آورده

  . اند بیش از پانصد هزار سال استمعیارهاى علمى خود تخمین زده

اند قانع كننده نیست ، دلیلى نیست كه اى كه آوردهاین اعتقاد ایشان است لیكن ادله

ها ، بدن سنگ شده اجداد همین انسانهاى امروز است و دلیلى بتواند اثبات كند كه این فسیل

هاى سنگ شده مربوط است به یكى از احتمال را رد كند كه این اسكلتنیست كه بتواند این 

اند ، چون ممكن است چنین بوده باشد و دوره كردهادوارى كه انسانهائى در زمین زندگى مى

هاى نامبرده نباشد ، بلكه انسانهائى قبل از خلقت آدم ابو ما انسانها متصل به دوره فسیل

سپس منقرض شده باشند  و همچنین این پیدایش انسانها و البشر در زمین زندگى كرده و 

 انقراضشان تكرار شده باشد ، تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسیده باشد . 

و اما قرآن كریم بطور صریح متعرض كیفیت پیدایش انسان در زمین نشده، كه آیا 

ى است كه ما در آن ظهور این نوع موجود) انسان( در زمین منحصر در همین دوره فعل

  هاى متعددى داشته  و دوره ما انسانهاى فعلى آخرین ادوار آن است ؟قرار داریم و یا دوره
 

هر چند كه ممكن است از بعضى آیات كریمه قرآن استشمام كرد كه قبل از خلقت 

اند ، مانند آیه كردهو نسل او انسانهائى دیگر در زمین زندگى مى السالمآدم ابو البشر علیه

و اذ قال ربك للمالئكة انى جاعل فى االرض خلیفة قالوا ا تجعل فیها من یفسد فیها » شریفه:

آید قبل از خلقت بنى نوع آدم دوره دیگرى بر بقره( كه از آن بر مى/30!« )ء و یسفك الدما
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 انسانیت گذشته ، كه ما در تفسیر همین آیه در المیزان به این معنا اشاره كردیم . 

بله در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السالم مطالبى آمده كه سابقه 

در كتاب توحید از امام  :كنداز دوره حاضر اثبات مى ادوار بسیارى از بشریت را قبل

شاید شما گمان كنید كه روایتى آورده كه در ضمن آن به راوى فرموده :  السالمصادق علیه

خداى عز و جل غیر از شما هیچ بشر دیگرى نیافریده ، نه ، چنین نیست ، بلكه هزار 

 ها هستید . دمهزار آدم آفریده كه شما از نسل آخرین آدم از آن آ

  221ص :    4المیزان ج : 

 

 

 

 گفتارى پیرامون:

 )ع(منتهى شدن نسل حاضر به آدم  

 و همسرش

 

چه بسا گفته باشند كه اختالف رنگ پوست بدن انسانها كه عمده آن سفیدى در نقاط  

معتدله از آسیا و اروپا و سیاهى در ساكنان آفریقاى جنوبى  و زردى در ساكنان چین و 

ها به كند به اینكه هر یك از این نسلباشد حكم مىژاپن  و سرخى در هنود آمریكائیان مى

غیر از مبدأ آن دیگرى است ، چون اختالف رنگها از اختالف طبیعت مبدئى منتهى شود كه 

تواند كمتر از چهار نوع زن و شود  و بنا بر این مبدأ مجموع افراد بشر نمىخونها ناشى مى

شوهر باشد چرا كه چهار نوع رنگ بیشتر وجود ندارد) و از یك نوع زن و شوهر چهار 

 دم و حوا قابل قبول نیست!( شود ، پس فرضیه آنوع انسان منشعب نمى

دانیم قاره آمریكا و چه بسا بر نظریه خود استدالل نیز كرده باشند به اینكه : همه مى

كلمب فرانسوى آنرا كشف كرد،( و وقتى كشف كرد در قرون اخیر كشف شد) كه كریستف

اتصالى با پوستان هیچ ارتباط و دانیم سرخسرخ پوستان را در آنجا دید ، با اینكه همه مى

شود احتمال داد كه ساكنان نیم كره شرقى دنیا با فاصله بسیار سایر سكنه دنیا نداشتند و نمى

زیادى كه با آنان داشتند ریشه و منشا واحدى داشته باشند و همه به یك پدر و یك مادر منتهى 

 شوند  و لیكن هر دو دلیل علیل و محل خدشه است . 

ه دنبالش اختالف رنگها هیچ داللتى بر نظریه آنان اما مساله اختالف خونها و ب

هاى طبیعى امروز اساس خود را بر این پایه نهاده كه انواع كائنات ندارد ، براى اینكه بحث

شود به اینكه اختالف در حال تطور و تحولند و با چنین مبنائى چگونه اطمینان پیدا مى

در این نوع نباشد ؟ با اینكه این دانشمندان  خونها و به دنبالش اختالف رنگها مستند به تطور

جزم و قطع دارند بر اینكه تطور و تحول در بسیارى از انواع جانداران از قبیل اسب و 

گوسفند و فیل و غیر آن واقع شده و این بحث و فحص سرانجام به آثارى باستانى و تحت 
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الوه بر اینكه علماى كند چنین تطورى واقع شده عاالرض بسیارى برخورده كه كشف مى

خوانیم كه در این ایام در امروز هیچ اعتنائى به اختالف رنگها نداشته ، در جرائد مى

اند كه فرمولى دانند در این صدد بر آمدهانگلستان جمعى از دكترهائى كه خود را طبیب مى

 بدل سازند . تهیه كنند كه رنگ پوست بدن انسان را تغییر دهند ، مثال سیاه آن را به سفید م

پوست در ماوراى بحار با اینكه همین طبیعى دانان و اما مساله وجود انسانهاى سرخ

كند ، این كند هیچ چیزى را اثبات نمىگویند كه تاریخ بشریت از میلیونها سال تجاوز مىمى

داند  و وقتى مطلب از این تاریخ نقلى است كه عمر بشر را ، شش هزار سال و اندى مى

باشد چه مانعى دارد كه در قرون قبل از تاریخ حوادثى رخ داده باشد و قاره آمریكا را  قرار

ها جدا كرده باشد ، همچنانكه آثار باستانى ارضى بسیارى داللت دارد بر اینكه از سایر قاره

دگرگونگیهاى بسیارى در اثر مرور زمان در سطح كره زمین رخ داده ، دریاها خشكى و 

تر اینكه دو قطب شمال ها مسطح و از همه اینها مهمشده  و بیابانها كوه و كوهها دریا خشكى

هائى كه علوم طبقات االرض و هیات هاى زمین دگرگون گشته ، دگرگونىو جنوب و منطقه

ها دیگر دلیلى براى آقایان باقى و جغرافیا آنرا شرح داده است  و با این حرفها و نظریه

عاد اینكه آمریكائى سرخ پوست ، با چینى زردپوست در یك پدر و ماند مگر صرف استبنمى

 یك مادر مشترك باشند . 

و اما قرآن كریم ظاهر قریب به صریحش این است كه نسل حاضر از انسان از 

و یك مادر كه در روایات و در «  آدم» شود به یك پدر بنامطرف پدر و مادر منتهى مى

دو تن ، پدر و مادر تمامى افراد انسان است ، همچنانكه  آمده و این« حوا» تورات به نام 

 كند:آیات زیر بر این معنا داللت مى

 سجده( /8و7« )و بدء خلق االنسان من طین ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین!» 

 ال عمران(/59«)ان مثل عیسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون!» 

للمالئكة انى جاعل فى االرض خلیفة قالوا ا تجعل فیها من یفسد و اذ قال ربك » 

فیها و یسفك الدماء؟ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، قال انى اعلم ما ال تعلمون!  

 بقره(/32و31«)و علم آدم االسماء كلها...!

اذ قال ربك للمالئكة انى خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحى » 

  ص(/72و71«)ساجدین! فقعوا له

دهند بر اینكه سنت الهى در كنید آیاتى كه نقل شد شهادت مىبطورى كه مالحظه مى

بقاى نسل بشر این بوده كه از راه ساختن نطفه این بقا را تضمین كند  و لیكن این خلقت با 

همسرش  نطفه بعد از آن بود كه دو نفر از این نوع را از گل بیافرید  و او آدم و پس از او

بود كه از خاك خلق شدند) و پس از آنكه داراى بدنى و جهازى تناسلى شدند فرزندان او از 

راه پدید آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند،( پس در ظهور آیات نامبرده بر اینكه 

شوند جاى هیچ شك و تردیدى نیست ، هر چند كه نسل بشر به آدم و همسرش منتهى مى

 صورت اضطرار( این ظهور را تاویل كرد .  توان) درمى

و چه بسا گفته باشند كه : مراد از آدم كه در آیات مربوط به خلقت بشر ، نامش ذكر 
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شده ، آدم نوعى است ، نه یك فرد معینى از بشر ، گوئى كه مطلق انسان از این جهت كه 

ل پرداخته ، آدم نامیده خلقتش منتهى به مواد زمین است  و از این جهت كه به امر تولید مث

 فرماید:شده  و چه بسا كه این احتمال خود را به ظاهر آیه زیر مستند كرده باشند ، كه مى

 اعراف(/11«)و لقد خلقناكم ثم صورنا كم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا الدم!» 

اند براى كسى سجده چون این آیه از این اشاره خالى نیست كه فرشتگان مامور شده

اش كرده است و آیه شریفه فرموده ه خداى تعالى با خلقت او و تصویرش آماده سجدهكنند ك

شما را خلق كردیم » او شخص معین نبوده ، بلكه جمیع افراد بشر بوده است ، چون فرموده:

 ...!«و سپس صورتگرى نمودیم 

 و همچنین در آیه دیگر فرموده:

... قال انا خیر منه خلقتنى من نار  قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدى» 

 «و خلقته من طین ... قال فبعزتك الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین!

 ص(/83تا75)

اى ابلیس چه چیز تو را باز » فرماید:نخست سخن از خلقت یك فرد دارد ، مى 

داشت از اینكه سجده كنى براى كسى كه من او را به دست خود خلق كردم؟ ... ابلیس 

 «ترم! چرا كه مرا از آتش و او را از گل آفریدى!من از او شریف» گفت:

فرماید: ابلیس گفت: به عزتت و در آخر از همان یك فرد تعبیر به جمع كرده مى

  سوگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد ، مگر بندگان مخلصت را !

كند ، نخست اینكه لیكن این احتمال قابل قبول نیست  و اشكالهاى زیر آن را رد مى

اى است كه در دنبال مخالف ظاهر آیاتى است كه نقل كردیم  و دوم اینكه مخالف صریح آیه

آمده و  -در سوره اعراف  -خلقت آدم و سجده مالئكه و خوددارى ابلیس از آن  نقل داستان

 فرموده:

یا بنى آدم ال یفتننكم الشیطان كما اخرج ابویكم من الجنة ینزع عنهما لباسهما » 

 اعراف(/27!«)لیریهما سواتهما 

برده و چون ظهور این آیه در اینكه آدم شخصى معین بوده و در بهشت بسر مى

  . ان ، او و همسرش را فریب داده ، جاى تردید نیستشیط

 فرماید:سوم مخالفتش با ظاهر آیه زیر است كه مى

و اذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا اال ابلیس قال ء اسجد لمن خلقت طینا قال » 

 !«ذریته اال قلیال  ا رایتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتن الى یوم القیمة الحتنكن

  اسری(/62و61)

 فرماید:و چهارم مخالفتش با ظاهر آیه مورد بحث است كه مى

یا ایها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما » 

  نسا( به همان بیانى كه در تفسیرش گذشت./1...!«)رجاال كثیرا و نساء 

با این معنا كه جنس بشر به  -ید فرمائبطورى كه مالحظه مى -پس همه این آیات 

اعتبارى آدم نامیده شود و یك فرد از این جنس هم به اعتبارى دیگر آدم خوانده شود 
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سازد و نیز با این معنا كه خلقت بشر به اعتبارى به تراب نسبت داده شود و به اعتبارى نمى

 دیگر به نطفه ، هیچ سازگارى ندارد ، مخصوصا آیه شریفه:

 !«یسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون ... ان مثل ع» 

 ال عمران(/59) 

كه صریح در این است كه خلقت آدم مانند خلقت عیسى و خلقت عیسى مانند خلقت 

آدم خلقتى استثنائى است و اگر منظور از كلمه آدم آدم نوعى بود ، دیگر تشبیه خلقت عیسى 

عیسى خارق العاده بود و خلقت نوع بشر بطور عادى است  به آن معنا نداشت ، چون خلقت

اند ، روى به حد تفریط گرائیدهو صاحبان این احتمال از نظریه از حد اعتدال و میانه

همچنانكه زین العرب یكى از علماى اهل سنت به سوى افراط گرائیده و گفته است اعتقاد به 

اى بند به فردیت شخص آدم شده كه حاضر خلقت بیش از یك آدم ، كفر است ) یعنى آنقدر پ

هاى متعدد را بپذیرد، با اینكه طبق روایات و نیز كشفیات اخیر هاى متعدد در نسلنیست آدم

 آیند!( اند كه هر یك سر سلسله نسل خود به شمار مىهاى بسیارى بودهآدم

  223ص :    4المیزان ج : 

 

 گفتاری درباره:

 مستقل بودن نوع انسان

  تحول از نوع دیگر بدون

 

آیاتى كه گذشت براى اثبات این مطلب كافى است و نیازى به دلیل دیگر نیست، 

براى اینكه همه آنها ، نسل بشر متولد شده از نطفه را منتهى به دو فرد از انسان به نام آدم و 

وده) در دانند و در باره خلقت آن دو صراحت دارند به اینكه : از تراب بهمسر او ) حوا( مى

توان به قرآن كریم نسبت داد كه( پس انسانیت منتهى به این دو تن است نتیجه جز این را نمى

و این دو تن هیچ اتصالى به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل خود نداشتند ، بلكه 

 اند . بدون سابقه حادث شده

شایع است این شناس در باره طبیعت انسان و آنچه امروز نزد دانشمندان زیست

است كه اولین فرد انسان فردى تكامل یافته بوده ، یعنى در آغاز انسان نبوده بعد در اثر 

تكامل انسان شده است  و مخصوصا این فرضیه : یعنى اینكه : انسان قبال یك فرد حیوان بود 

 و با تكامل انسان شد هر چند بطور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نیست و به

اند  و لیكن اصل اشكالهاى بسیارى برخورده و بصورتهاى مختلف بر آن اعتراض كرده

فرضیه ، یعنى اینكه انسان حیوانى بوده  و در اثر تكامل انسان شده ، مطلبى است مورد 

اند بر اساس تسلیم و قبول همه و تمام مسائل و بحثهائى را كه در باره طبیعت انسان كرده

اند چون تفصیل فرضیه آنان بدین قرار است كه : زمین) كه یكى از دهاین فرضیه بنا نها
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اى جدا شده از خورشید بوده  و از آن منشعب شده  و ستارگان سیار است،( در آغاز قطعه

در آن ایام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مایع بوده ، و به تدریج و در تحت 

هاى سهمگینى بر آن باریده و سرد شدن باران عواملى شروع به سرد شدن كرده  و پس از

ها در نقاط گود زمین دریاها هاى مهیبى بر روى آن جریان یافته  و از تجمع آن سیلسیل

پدید آمده  و سپس تركیبات آبى و زمینى پدیدار گشته  و پس از آن گیاهان آبى و بعد از 

ماهى و سایر حیوانات آبى پدید  هاى حیات ،تكامل یافتن گیاهان و مشتمل شدنش بر جرثومه

كرده و هم در خشكى  و آنگاه آمده  و آنگاه ماهى بال دار پیدا شده كه هم در آب زندگى مى

حیوانات صحرائى و در آخر انسان موجود گشته  و همه این تحوالت از راه تكامل صورت 

، به این معنا  كه بر تركیبات موجود زمین در مرتبه سابق عارض ، گشته گرفته ، تكاملى

كه تركیب موجود در زمین ، با تكامل از صورتى به صورت دیگر در آمده ، نخست گیاه 

پیدا شده  و بعد حیوان آبى و آنگاه حیوان ذو حیاتین  و سپس حیوان صحرائى و در آخر 

  . انسان

شود دلیل همه اینها كمال منظمى است كه در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده مى

هاى پى اند كه از نقص رو به كمال بروند ، تجربهداست كه موجودات طورى منظم شدهو پی

  . در پى در موارد جزئى از تطور و تحول نیز دلیل دیگر بر این معنا است

در اینجا ممكن است سؤال شود كه منظور از این فرضیه) فرضیه تطور( چه بوده؟ 

اند خواص و خواستهاند اثبات كنند ؟ جواب این است كه مىو با آن ، چه چیز را خواسته

آثارى را كه قبال در نوع انسانى نبوده و بعدا پیدا شده توجیه كنند ، اما دلیل بخصوصى كه 

اند ، ها و محتمالت مساله را نفى نماید نیاوردهبات كند و سایر فرضیهفقط این فرضیه را اث

با اینكه فرض تباین این نوع با سایر انواع فرضى است ممكن ، و هیچ اشكالى متوجه آن 

اى مستقل و غیر مربوط به سایر انواع توانیم نوع بشرى را پدیدهنیست ، آرى ما مى

ا در حاالت او بدانیم نه در ذات او  و این فرضیه موجودات فرض كنیم  و تحول و تطور ر

ایم كه تاكنون عالوه بر اینكه ممكن است مطابق تجربیات نیز باشد ، چون ما تجربه كرده

هیچ فردى از افراد این انواع به فردى از افراد نوع دیگر متحول نشده ، مثال هیچ میمون 

كه مشاهده شده در خواص و لوازم و عوارض ایم كه انسان شده باشد ، بلكه تنها تحولى ندیده

 آنها است . 

و بحث مفصل این مساله جاى دیگرى الزم دارد و منظور ما از این مقدار كه گفتیم 

اى است كه مسائل این بود كه اشاره كنیم به اینكه فرضیه تحول انواع تنها و تنها فرضیه

ندارند ، پس حقیقتى كه قرآن كریم  گوناگونى را با آن توجیه كنند و هیچ دلیل قاطع بر آن

كند كه انسان نوعى جداى از سایر انواع است ، هیچ معارضى ندارد و هیچ بدان اشاره مى

 دلیل علمى بر خالف آن نیست . 

  227ص :    4المیزان ج : 
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 گفتارى در:

 كیفیت ازدواج و تکثیرنسل بعدی انسان 

 

اش تناسل طبقه اول انسان ، یعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتیجه

متولد شدن پسران و دخترانى و به عبارت دیگر خواهران و برادرانى گردیده است و در 

این باره بحثى نیست ، بحث در این است كه طبقه دوم بشر یعنى همین خواهران و برادران 

اند ؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقى كرده چگونه و با چه كسى ازدواج

و بث منهما » فرماید:دیگر صورت گرفته است ؟ از ظاهر اطالق آیه شریفه زیر كه مى

آید كه در انتشار نسل بشر غیر نسا( به بیانى كه گذشت بر مى/1!«)رجاال كثیرا و نساء ... 

شته  و نسل موجود بشر منتهى به این دو تن از آدم و همسرش هیچ كس دیگرى دخالت ندا

بوده و بس ، نه هیچ زنى از غیر بشر دخالت داشته  و نه هیچ مردى ، چون قرآن كریم در 

انتشار این نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته و اگر غیر از آدم و حوا مردى یا زنى از غیر 

ن غیرهما  و یا عبارتى دیگر نظیر فرمود : و بث منهما و مداشت ، مىبشر نیز دخالت مى

آورد تا بفهماند كه غیر از آدم و حوا موجودى دیگر نیز دخالت داشته و معلوم این را مى

كند كه در طبقه دوم منحصر بودن آدم و حوا در مبدأیت انتشار نسل ، اقتضا مىاست كه 

 صورت گرفته باشد .  ازدواج بین خواهر و برادر

دواجى در اسالم حرام است و بطورى كه حكایت شده در سایر و اما اینكه چنین از

زند ، براى اینكه تحریم حكمى شرایع نیز حرام و ممنوع بوده ضررى به این نظریه نمى

است تشریعى ، كه تابع مصالح و مفاسد است ، نه حكمى تكوینى ) نظیر مستى آوردن 

ى سبحان است ، او هر چه شراب،( و غیر قابل تغییر  و زمام تشریع هم به دست خدا

راند ، چه مانعى دارد كه یك عمل را در روزى و كند و هر حكمى بخواهد مىبخواهد مى

روزگارى جایز و مباح كند  و در روزگارى دیگر حرام نماید ، در روزى كه جز تجویزش 

اى نیست تجویز كند و در روزگارى دیگر كه این ضرورت در كار نیست تحریم كند ، چاره

دار شدن ازدواج خواهر و برادر را در روزگارى كه تجویزش باعث شیوع فحشا و جریحه

شود تحریم شود تجویز كند و در روزگارى دیگر كه باعث این محذور مىعفت عمومى نمى

 كند . 

خواهى گفت كه تجویز چنین ازدواجى هم مخالف با فطرت بشر و همچنین ، مخالف با 

فاقم » یز طبق فطرت است ، همچنان كه خداى عز و جل فرموده:شرایع انبیا است كه آن ن

وجهك للدین حنیفا فطرت هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین 

روم( و حاصل مفاد آیه این است كه شرایع الهى همه مطابق با فطرت است و /30«)القیم!

 دین پایدار هم دینى است كه چنین باشد . 

گوئیم : این سخن كه ازدواج خواهر و برادر منافى با فطرت باشد مى در پاسخ

درست نیست و فطرت چنین ازدواجى را صرفا به خاطر اینكه ازدواج خواهر و برادر 

كند و اگر از آن تنفر دارد براى این كند و از آن تنفر ندارد ، بلكه اگر نفى مىاست نفى نمى
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گردد غریزه عفت باطل گردد و شود و باعث مىىاست كه باعث شیوع فحشا و منكرات م

 دار شود . عفت عمومى لكه

و پر واضح است كه شیوع فحشا بوسیله ازدواج خواهر و برادر در زمانى است كه 

اى از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگارى كه در تمامى روى زمین جامعه گسترده

مادر وجود ندارند و از سوى دیگر مشیت خداى غیر از چند پسر و چند دختر از یك پدر و 

تعالى تعلق گرفته كه همین چند تن را زیاد كند و افرادى بسیار از آنان منشعب سازد ، دیگر 

  عنوان فحشا بر چنین ازدواجى منطبق و صادق نیست.

پس اگر انسان امروز از چنین تماس و چنین جماعى نفرت دارد به خاطر علتى 

بینیم نه اینكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد ، به شهادت اینكه مىاست كه گفتیم ، 

كند،( ازدواج بین خواهر و برادر مجوسیان در قرنهائى طوالنى) بطورى كه تاریخ ذكر مى

دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اكنون بطور قانونى در روسیه) بطورى كه را مشروع مى

 شود . نى یعنى به عنوان زنا در اروپا انجام مىنقل شده،( و نیز بطور غیر قانو

یكى از عادات كه در این ایام در ملل متمدن اروپا و آمریكا معمول است این است 

كه دوشیزگان قبل از ازدواج قانونى و قبل از رسیدن به حد بلوغ سنى ازدواج ، بكارت خود 

ین نتیجه رسیده كه بعضى از این سازند و آمارى كه در این باره گرفته شده به ارا زایل مى

 گیرد . افضاها از ناحیه پدران و برادران دوشیزگان صورت مى

اند : اینگونه ازدواج با قوانین طبیعى یعنى قوانینى كه قبل از پیدایش ها گفتهبعضى

سازد ، زیرا اختالط ها جارى بوده نمىمجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش ، در انسان

ه در بین افراد یك خانواده برقرار است غریزه شهوت و عشق ورزى و میل و انسى ك

كند  و به قول مونتسكیو حقوقدان معروف غریزى را در بین خواهران و برادران باطل مى

در كتابش روح القوانین : عالقه خواهر برادرى غیر از عالقه شهوانى بین زن و مرد است 

  . لیكن این سخن درست نیست

 به همان دلیلى كه خاطرنشان كردیم. : اوال

: به فرض هم كه قبول كنیم منحصر در موارد معمولى است ، نه در جائى  و ثانیا

كه ضرورت آن را ایجاب كند ، یعنى قوانین وضعى طبیعى نتواند صالح مجتمع را تامین 

ر اى جز این نیست كه قوانین غیر طبیعى مورد عمل قراكند كه در چنین صورتى چاره

گیرد و اگر قرار باشد بطور كلى جز قوانین طبیعى پذیرفته نشود ، باید بیشتر قوانین معمول 

 و اصول دایر در زندگى امروز هم دور ریخته شود! 

  228ص :    4المیزان ج : 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                    کتاب شصت و ششم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در آفرینش جهان و انسان 102

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 بی هویت بودن انسان قبل از تولد

 

َن »  ْذُكوراً َهْل أَتى َعلى االنسِن ِحیٌن م ِ  «الدَّْهِر لَْم یَُكن شْیئاً مَّ

 «إِنَّا َخلَْقنَا االنسَن ِمن نُّطفٍَة أَْمشاجٍ نَّْبتَِلیِه فََجعَْلنَهُ سِمیعَا بَِصیراً!» 

ا َكفُوراً...!»  ا شاِكراً َو إِمَّ  انسان(/3تا 1«         )إِنَّا َهَدْینَهُ السبِیَل إِمَّ

 «كه چیزى قابل ذكر نبود؟آیا بر انسان روزگارانى نگذشت » 

حس و شعور( خلق كردیم و داراى قواى چشم و ما او را از آب نطفه مختلط) بى» 

 «گوش) و مشاعر و عقل و هوش( گردانیدیم!

ما به حقیقت راه ) حق و باطل( را به انسان نمودیم) و با تمام حجت بر او » 

مت گوید و خواهد آن نعمت فرستادیم،( حاال خواهد هدایت پذیرد و شكر این نعرسول 

   «را كفران كند!

 

محدود از زمان است، حال چه كوتاه باشد و چه  به معناى یك قطعه« حین»كلمه 

به معناى زمانى ممتد و طوالنى و بدون حد است، یعنى زمانى كه « دهر» طوالنى و كلمه 

  نه اولش مشخص است  و نه آخرش!

این است كه انسان چیزى نبود كه با ذكر نامش « شیئا مذكورا» و منظور از جمله:

جزو مذكورات باشد مثال چیزى در مقابل زمین یا آسمان و خشكى و ترى و غیره بوده باشد 

و بدین جهت نامى از او در میان نبود! هنوز خلق نشده بود تا موجود بشود و مثل سایر 

گفته شود : آسمان ، زمین ، انسان ، درخت و غیره ، پس  موجودات نامش برده شود  و

مذكور بودن انسان كنایه است از موجود بودن بالفعل او  و نفى آن یعنى نفى مذكور بودنش 

خواهد بفرماید انسان ء بودن انسان ، نمىتنها به مذكور بودنش خورده ، نه به اصل شى

شیئى كه مذكور شود نبوده ، شاهدش این است  ء بوده ، ولىدانیم ، شىء نبود ، چون مىشى

فهماند كه ماده انسان( براى اینكه مى/2...!«)انا خلقنا االنسان من نطفة » فرماید:كه مى

 انسان موجود بوده  و لیكن هنوز بالفعل به صورت انسان در نیامده بود . 

د انسان خواهد بفهمانو زمینه آیه شریفه و آیات بعدش زمینه احتجاج است مى

موجودى است حادث ، كه در پدید آمدنش نیازمند به صانعى است تا او را بسازد و خالقى 

كه او را خلق كند و همینطور هم بوده است ، پروردگارش او را آفریده و به تدبیر ربوبیش 

به ادوات شعور یعنى سمع و بصر مجهزش كرده ، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدایت 

ى كه در طول حیاتش واجب است طى كند ، حال اگر كفران كند به سوى عذابى شود ، راه

  كند!رود  و اگر شكر كند به سوى نعیمى مقیم سیر مىالیم مى

  190ص :    20المیزان ج :                                                            
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 گفتار در اینكه:

  قرآن كریم چه هویتى براى انسان قائل است! 
 

نامیم، مبدئى شكى نیست در اینكه در داخل این هیكل محسوس كه ما آن را انسان مى

براى حیات است كه شعور و اراده آدمى مستند بدان است ، و خداى تعالى در آنجا كه سخن 

روح  و در بعضى موارد تعبیر  دارد ، از این مبدأ تعبیر به -به عنوان آدم  -از خلقت انسان 

 به نفس نموده ، نظیر آیه:

 ص(و آیه:/72« )فاذا سویته و نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین!» 

 سجده(/9) «ثم سویه و نفخ فیه من روحه!» 

رسد ، این است كه روح و بدن دو حقیقت و آنچه در بدو نظر از دو آیه به ذهن مى

كه مركب از آرد و آب است  و انسان مجموع هر دو حقیقت قرین یكدیگرند ، نظیر خمیرى 

است ، وقتى روح قرین جسد قرار گرفت ، آن انسان زنده است و وقتى از هم جدا شد همین 

  . جدا شدن مرگ است

سجده( این معنا را تفسیر /11« )قل یتوفیكم ملك الموت الذى وكل بكم!» و لیكن آیه:

كه در هنگام مرگ و به حكم این آیه قابض االرواح آن  فهماند آن روحىكند ، چون مىمى

گفتیم تو ، شما ، جناب عالى و گیرد ، عبارت است از آن حقیقتى كه یك عمر به او مىرا مى

امثال اینها  و آن عبارت است از انسان به تمام حقیقتش ، نه یك جزء از مجموعش ، پس 

ینه انسان كند ، نه اینكه واحدى را ضمیمه مراد از نفخ روح در جسد این است كه جسد را بع

واحد دیگرى سازد كه هم ذاتش غیر آن باشد و هم آثار ذاتش غیر آثار ذات آن باشد ، پس 

گیرد  و بعد از آنكه روحش از بدنش مفارقت انسان بعد از آنكه روح به بدنش تعلق مى

 شود:همین معنا استفاده مىكند ، در هر دو حال یك حقیقت است  و از آیه شریفه زیر هم مى

و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طین! ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین! ثم خلقنا » 

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا 

اى است نطفهشود عینا همان مومنون( پس آن چیزى كه خلقتى دیگر مى/14تا12« )اخر...!

 كه مراحل علقه و مضغه و استخوانى بودن را پیموده است . 

 فرماید:و در معناى این آیه شریفه است آیه زیر كه مى

 انسان(/1!« )هل أتى على االنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا » 

بوده، فهماند انسان چیز كند به قید مذكور و مىء نبودن انسان را مقید مىكه شى

لیكن چیز مذكور نبوده و همینطور هم هست ، چون انسان زمین بوده ، نطفه بوده ، لیكن در 

گفتند فالن مواد عینا فالن شخص است ، پس رفته  و نمىآن مراحل قبلى انسان به شمار نمى

مفاد كالم خداى تعالى این است كه انسان یك واحد حقیقى است ، كه همان واحد حقیقى یگانه 

دأ است براى تمامى آثار بدنى طبیعى  و آثار روحى ، همچنان كه همین واحد حقیقى فى مب

 نفسه مجرد از ماده است ، به شهادت اینكه به حكم آیه:
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 سجده( و آیه: /11«)قل یتوفیكم ملك الموت!» 

 زمر( و آیه:/42«)هللا یتوفى االنفس حین موتها!» 

 مومنون(/14«)ثم انشاناه خلقا اخر!» 

  گیرد!شود و خدا انسان را مىدم مرگ انسان مجرد از بدن مادى رها مىدر 

  221ص :    20المیزان ج :  
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 فصل هفتم

 

 اجتماعات حیوانی

 

 :گفتارى پیرامون

  اجتماعات حیوانى
 

طنَا فى َو َما ِمن َدابٍَّة فى األَْرِض َو ال طئٍر یَِطیُر بَجنَاَحْیِه إاِل أَُمٌم »  ا فَرَّ أَْمثَالُُكم  مَّ

 !«ٍء  ثُمَّ إِلى َربِهْم یْحشُرونَ اْلِكتَِب ِمن شىْ 

پرد نیست مگر اینكه اى كه با دو بال خود مىاى در زمین و پرندهو هیچ جنبده» 

آنها نیز مانند شما گروههائى هستند و همه به سوى پروردگار خود محشور 

 انعام(/38«                 )چیزى فروگذار نكردیم! خواهند شد، ما در كتاب از بیان

 

هائى فرماید حیوانات زمینى و هوائى همه امتاین آیه خطابش به مردم است و مى

هستند مثل شما مردم!  معلوم است كه این شباهت تنها از این نظر نیست كه آنها هم مانند 

ثرت و زیادى عدد ، امت مردم داراى كثرت و عددند ، چون ، جماعتى را به صرف ك

شود كه یك جهت جامعى این كثیر را گویند ، بلكه وقتى به افراد كثیرى امت اطالق مىنمى

متشكل و به صورت واحدى درآورده باشد  و همه یك هدف را در نظر داشته باشند حال چه 

 آن هدف ، هدف اجبارى باشد و چه اختیارى . 

این حیوانات انواعى و هر نوعى براى خود امتى همچنانكه از این نظر هم نیست كه 

است كه افرادش همه در نوع خاصى از زندگى و ارتزاق و نحوه مخصوصى از تناسل و 

تولید مثل و تهیه مسكن و سایر شؤون حیات مشتركند ، زیرا اگر چه این مقدار اشتراك 

ثم الى ربهم » رمود:براى شباهت آنها به انسان كافى است ، لیكن از اینكه در ذیل آیه ف

شود كه مراد از این شباهت تنها شباهت در احتیاج به خوراك و استفاده مى« یحشرون!

گیرى و تهیه مسكن نیست ، بلكه در این بین ، جهت اشتراك دیگرى هست كه حیوانات جفت

  . را در مساله بازگشت به سوى خدا شبیه به انسان كرده است

انسان مالك حشر  و بازگشت به سوى خدا است  حال باید دید آن چیزى كه در

چیست؟ هر چه باشد همان مالك در حیوانات هم خواهد بود  و معلوم است كه آن مالك در 

انسان جز نوعى از زندگى ارادى و شعورى كه راهى به سوى سعادت و راهى به سوى 

كن است در طول دهد ، چیز دیگرى نیست ، آرى ، یك فرد از انسان ممبدبختى ، نشانش مى

ترین ازدواجها و زیباترین منزلها برسد و در در دنیا به لذیذترین غذاها و موافق زندگیش

عین حال به خاطر ظلم و جورى كه كرده سعادتمند در زندگى هم نباشد  و بر عكس ممكن 
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است جمیع انواع بالها و شدائد به او روى آورده باشد و او در عین حال به خاطر داشتن 

  . االت انسانى و نور عبودیت ، خوش و سعادتمند بوده باشدكم

پس مالك تنها همان داشتن شعور و یا به عبارت دیگر ، فطرت انسانیت است كه به 

كند كه اگر آن راه را كمك دعوت انبیا راه مشروعى از اعتقاد و عمل به رویش باز مى

سعادتمند  كند در دنیا و آخرتسلوك نماید و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت 

شود و اگر خودش به تنهائى و بدون همراهى و موافقت مجتمع آن راه را سلوك كند در مى

شود ، یا در دنیا و آخرت هر دو و اگر آن راه را سلوك نكند بلكه از آخرت سعادتمند مى

  . شودمقدارى از آن و یا از همه آن تخلف نماید ، در دنیا و آخرت بدبخت مى

این آن سنتى است كه فطرت هر انسانى آن را قبول داشته ، و در دو كلمه خالصه 

 شود  و آن دو كلمه عبارتند از:مى

 به كار خیر و اطاعت خدا وادار كردن، - 1 

 از عمل بد و معصیت بازداشتن! - 2 

 و یا بگو: 

 به عدل و استقامت دعوت نمودن، -1

  از ظلم و انحراف از حق نهى كردن! -2

رى هر انسانى به فطرت سلیم خود امورى را در باره خود و دیگران نیكو شمرده آ

داند  و امورى دیگر را زشت دانسته آن را به خود و به دیگران ظلم و آنرا عدالت مى

شمارد ، دین الهى هم این فطرت را در همین تشخیص اجمالیش تایید نموده و تفصیل مى

 د . دهعدالت و ظلم را برایش شرح مى

هاى گذشته ، آنرا افاده نموده و بسیارى این خالصه و چكیده مطالبى است كه بحث

 نماید ، مانند آیه:از آیات قرآنى تاییدش مى

و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زكیها و قد خاب من » 

 شمس( و آیه :/10تا7) «دسیها!

نبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب كان الناس امة واحدة فبعث هللا ال» 

بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه اال الذین اوتوه من بعد ما 

جائتهم البینات بغیا بینهم فهدى هللا الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و هللا 

 بقره(/213) «یهدى من یشاء الى صراط مستقیم!

ق در اطوار زندگى حیواناتى كه ما در بسیارى از شؤون حیاتى خود ، با تفكر عمی

آنها سر و كار داریم  و در نظر گرفتن حاالت مختلفى كه هر نوع از انواع این حیوانات در 

كه حیوانات هم مانند سازد گیرند ، ما را به این نكته واقف مىمسیر زندگى به خود مى

ى و اجتماعى هستند  و حركات و سكناتى كه در راه بقاء و انسان داراى آراء و عقاید فرد

مانند انسان  دهند ، همه بر مبناى آن عقاید است ،جلوگیرى از نابود شدن از خود نشان مى

كند ، همه بر مبناى یك سلسله آراء و كه در اطوار مختلف زندگى مادى ، آنچه تالش مى

باشد  و چنانكه یك انسان وقتى احساس میل به غذا و یا نكاح و داشتن فرزند و یا عقائد مى
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ضر كند به اینكه باید به طلب آن غذا برخاسته یا اگر حادرنگ حكم مىكند بىچیز دیگر مى

 است بخورد  و اگر زیاد است ذخیره نماید  و همچنین باید ازدواج و تولید نسل كند . 

كند به اینكه نماید حكم مىو نیز وقتى از ظلم و فقر و امثال آن احساس كراهت مى

تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است ، آنگاه پس از صدور چنین احكامى ، تمامى حركت 

ق این احكام انجام داده  و از راهى كه احكام و آراى مزبور برایش و سكون خود را بر طب

 كند . تعیین نموده ، تخطى نمى

در راه رسیدن به هدفهاى  -بینیم به طورى كه مى -همین طور یك فرد حیوان هم 

زندگى و به منظور تامین حوائج خود از سیر كردن شكم و قانع ساختن شهوت و تحصیل 

ماند در دهد ، كه براى انسان ، شكى باقى نمىناتى از خود نشان مىمسكن ، حركات و سك

تواند آنرا برآورده سازد، داراى شعور این حیوان نسبت به حوائجش و اینكه چگونه مىاینكه 

و آراء و عقایدى است كه همان آراء و عقاید او را مانند انسان به جلب منافع و دفع ضرر، 

 دارد . وا مى

ده است كه در یك نوع و یا در یك فرد از یك نوع ، در مواقع به چنگ بلكه بسیار ش

ایم كه هرگز عقل بشر آنرا هائى برخوردهآوردن شكار و یا فرار از دشمن به مكر و حیله

ها از عمر این نژاد گذشته ، هنوز به آنچه كه آن حیوان درك كرده و با اینكه قرندرك نمى

  . كرده ، منتقل نشده است

شناسان در بسیارى از انواع حیوانات ، مانند : مورچه ، زنبور عسل ، زیست آرى

به آثار عجیبى از تمدن و ظرافتكاریهائى در صنعت  و لطائفى در طرز اداره  و موریانه

  . اند كه هرگز نظیر آن جز در بعضى از ملل متمدن دیده نشده استمملكت ، بر خورده

 قرآن كریم هم در امثال آیه:

 جاثیه(/4«)و فى خلقكم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون!» 

مردم را به شناختن عموم حیوانات و تفكر در كیفیت خلقت آنها و كارهائى كه  

كنند ، ترغیب نموده و در آیات دیگرى به عبرت گرفتن از خصوص بعضى از آنها، مى

  رده است.مانند: چهارپایان ، پرندگان ، مورچگان و زنبور عسل دعوت ك

بیند كه حیوانات نیز انسان وقتى این آراء و عقاید را در حیوانات مشاهده كرده و مى

با همه اختالفى كه انواع آن در شؤون و هدفهاى زندگى دارند ، با اینهمه ، همه آنها اعمال 

 -م گوید : البد حیوانات هم احكادهند ، به خود مىخود را بر اساس عقاید و آرائى انجام مى

دارند  و اگر چنین احكامى داشته باشند ، البد مثل ما آدمیان خوب و بد را  -اوامر و نواهى 

دهند ناچار ، مانند ما عدالت و ظلم هم سرشان دهند  و اگر تشخیص مىهم تشخیص مى

شد ، شود  و گرنه اگر داراى آن احكام نبودند  و خوب و بد و عدالت و ظلم سرشان نمىمى

تى انواع مختلفشان در آراء و عقاید مختلف باشند ؟ از این هم كه بگذریم ، چرا چرا بایس

بینیم بایستى همه ، مثل هم باشند  و حال آنكه مىافراد یك نوع با هم فرق داشته باشند ؟ مى

این اسب با آن اسب و این قوچ با آن قوچ و این خروس با آن خروس در تند خلقى و نرمى ، 

وشنى دارند  و همچنین در جزئیات دیگرى از قبیل حب و بغض و تفاوت فاحش و ر
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 كنیم . مهربانى و قساوت و رامى و سركشى و امثال آن ، همین اختالفات را مشاهده مى

و این اختالفات خود مؤید این معنا است كه حیوانات هم مثل انسان احكامى دارد ، 

شد كه ما اختالف افراد انسان را در دهد ، چطور خیر و شر و عدالت و ظلم را تشخیص مى

اینگونه اخالقیات دلیل بر اختالف عقاید و آراء وى و تشخیص خوب و بد و عدالت و ظلم 

گوئیم كه نه تنها این اختالف در زندگى دنیایى وى تاثیر دارد ، دانیم  و مىدر افعالش مى

و بدى در قیامت و  بلكه در سعادت و بدبختى اخرویش نیز مؤثر است ، چون مالك خوبى

حساب اعمال و استحقاق كیفر و پاداش همین عدالت و ظلم است ، آنوقت ، همین سخن را 

درباره حیوانات نگوییم  و نگوییم كه حیوانات هم مانند انسان حشرى دارند ؟ مگر جز این 

است كه خداى سبحان ، مالك خوبى حشر و سعادت اخروى انسان را ، این دانسته كه 

با عدالت و تقوا منطبق باشد و مالك بدى آنرا این دانسته ، كه اعمالش با ظلم و  اعمالش

 فجور تطبیق كند ؟ و مگر نفرموده:

ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدین فى االرض ام نجعل المتقین » 

 ص(/28«)كالفجار!

از این باالتر مگر نبودن حشر را مستلزم این ندانسته است كه تمامى آسمانها و  

 زمین و آنچه كه در آن دو است بازیچه و گزاف شود و مگر در آیه پیش از آن نفرموده:

و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین » 

 ص( /27!«)كفروا من النار 

 چرا حیوانات مانند انسان حشرى نداشته باشند ؟ . پس 

خداى سبحان ، محشور  آیا به راستى حیوانات هم قیامتى دارند؟ و آیا در پیشگاه

شوند ، حشر آنها شود ؟ و آیا اگر محشور مىشوند به همان نحوى كه انسان محشور مىمى

در میزانى سنجیده شده آنگاه هم مانند حشر انسان است ؟ اعمال آنها هم به حساب درآمده و 

بر حسب تكالیفى كه در دنیا داشتند با دخول در بهشت پاداش یا با ورود در آتش كیفر 

بینند ؟ و آیا آنها نیز براى خود انبیائى دارند  و در دنیا تكالیفشان به وسیله بعثت انبیائى مى

د آنها است  و یا از جنس رسد ؟ و اگر چنین است آیا انبیاى آنها از جنس خوبه گوششان مى

رسد  و جواب یك بشر است ؟ اینها همه سؤاالتى است كه در این بحث به ذهن خواننده مى

 شود:یك آنها از آیات قرآنى استفاده مى

 آیه: آیا حیوانات غیر انسانى هم نظیر انسان حشر دارند یا نه ؟ - 1 

 انعام(/38«)ثم الى ربهم یحشرون!» 

 سؤال است ، همچنانكه آیه: متكفل جواب از این

 تکویر(/5«)و اذا الوحوش حشرت!» 

شود كه كند ، بلكه از آیات بسیار دیگرى استفاده مىقریب به آن مضمون را افاده مى

ها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان شوند ، بلكه آسماننه تنها انسان و حیوانات محشور مى

كنند و حتى طال و ه مردم آنها را پرستش مىها و سایر شركائى كو جن و سنگها و بت

اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده همه محشور خواهند شد  و با آن طال و نقره
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  . شودنقره پیشانى و پهلوى صاحبانشان داغ مى

 خالصه اینكه آیات در این باره بسیار و روایات از حد شمار بیرون است!

 

حشر انسان است  و آنها هم مبعوث شده و اعمالشان  حشر حیوانات شبیه -2

جواب : آرى معناى حشر همین است  بینند ؟حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و یا كیفر مى

، زیرا حشر به معناى جمع كردن افراد و آنها را از جاى كندن و به سوى كارى بسیج دادن 

  . است

 و سنگها و غیر آن نیز حشر  دارند ؟ آیا امثال آسمانها و زمین و آفتاب و ماه  -3

جواب : قرآن كریم در خصوص اینگونه موجودات تعبیر به حشر نفرموده  و لیكن 

 چنین فرموده است:

  «یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار!» 

 ابراهیم(/48)

 و نیز فرموده: 

 زمر(/67«)السموات مطویات بیمینه!و االرض جمیعا قبضته یوم القیمة و » 

 و نیز فرموده:

 قیامت( و نیز فرموده:/9«)و جمع الشمس و القمر!» 

انكم و ما تعبدون من دون هللا حصب جهنم انتم لها واردون! لو كان هؤالء آلهة ما » 

 انبیا(/99و98«)وردوها!

 عالوه بر اینكه از آیه شریفه: 

 سجده( و آیه:/25« )فیما كانوا فیه یختلفون! ان ربك هو یفصل بینهم یوم القیمة» 

 ال عمران(/55«)ثم الى مرجعكم فاحكم بینكم فیما كنتم فیه تختلفون!» 

شود كه : تنها مالك حشر مساله فصل و همچنین از آیات دیگرى استفاده مى

 خصومت در بین آنان و احقاق حق است كه در آن اختالف دارند . 

دو كلمه است و آن انعام نیكوكار و انتقام از ظالم است ، و مرجع همه این آیات به 

 همچنانكه در آیه:

 سجده(و آیه:/22« )انا من المجرمین منتقمون!» 

 فال تحسبن هللا مخلف وعده رسله ان هللا عزیز ذو انتقام!» 

 !«یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار 

 ابراهیم(/48و47) 

دو چیز را ذكر فرموده، یعنى انعام و انتقام را جزاى دو وصف احسان و ظلم  همین

دانسته  و چون این دو وصف در بین حیوانات وجود دارد  و اجماال افرادى از حیوانات را 

كنیم كه رعایت احسان كنند و افراد دیگرى را مشاهده مىبینیم كه در عمل خود ظلم مىمى

 به دلیل این آیات باید بگوییم كه حیوانات نیز حشر دارند . نمایند از این رو را مى

 مؤید این معنا ظاهر آیه:
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و لو یؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك علیها من دابة و لكن یؤخرهم الى اجل » 

 نحل(/61«)مسمى!

است، زیرا كه این آیه ظهور در این دارد كه اگر ظلم مردم مستوجب مؤاخذه الهى  

اطر این است كه ظلم است ، و صدورش از مردم دخالتى در مؤاخذه ندارد ، است تنها به خ

دقت  -بنا بر این هر جنبده ظالمى ، چه انسان و چه حیوان ، باید انتقام دیده و هالك شود 

  بفرمائید!

  اند كه مراد از دابة در این آیه خصوص انسان است.گفته گو اینكه بعضیها

این را هم باید خاطر نشان ساخت كه الزمه انتقام از حیوانات ، در روز قیامت ، 

این نیست كه حیوانات در شعور و اراده با انسان مساوى بوده و در عین بى زبانى همه آن 

كند ، آنها نیز سیر كنند ، تا كسى مدارج كمال را كه انسان در نفسانیات و روحیات سیر مى

: این سخن مخالف با ضرورت است  و شاهد بطالن آن آثارى است كه  اشكال كند و بگوید

كند ، براى اینكه : صرف شریك بودن حیوانات با انسان در از انسان و حیوانات بروز مى

مساله مؤاخذه و حساب و اجر مستلزم شركت و تساویشان در جمیع جهات نیست ، به 

با هم برابر نیستند و جمیع افراد انسان در شهادت اینكه افراد همین انسان ، در جمیع جهات 

گیرى در حساب ، یك جور نبوده ، عاقل و سفیه ، رشید و روز قیامت از جهت دقت و سخت

 دهند . مستضعف به یك جور حساب پس نمى

اى از حیوانات لطائفى از فهم و دقائقى از عالوه بر اینكه خداى تعالى از پاره

دست كمى از فهم و هوش انسان متوسط الحال در فهم و هوشیارى حكایت كرده كه هیچ 

 تعقل ندارد ، مانند داستانى كه از مورچه و سلیمان حكایت كرده و فرموده است:

حتى اذا اتوا على وادالنمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم ال یحطمنكم » 

 نمل(/18«)سلیمان و جنوده و هم ال یشعرون!

ى كه از قول هدهد در داستان غایب شدنش حكایت كرده و فرموده و نیز مانند مطلب 

 است:

 فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبا بنبا یقین!» 

 ء و لها عرش عظیم!انى وجدت امراة تملكهم و اوتیت من كل شى

وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون هللا و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم 

 نمل(/24تا22«)ال یهتدون ...! عن السبیل فهم 

خواننده هوشیار اگر در این آیات و مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و شعورى 

كه  ماندكند وزن كرده و بسنجد ، تردید برایش باقى نمىرا كه از این حیوانات استفاده مى

كات تحقق این مقدار از فهم و شعور موقوف به داشتن معارف بسیارى دیگر و ادرا

  . گوناگونى است از معانى بسیطه و مركبه

شناسى پس از مطالعات عمیقى در و چه بسا عجائب و غرائبى كه دانشمندان حیوان

اند ، گفتار ما را انواع مختلفى از حیوانات و تحت نظر گرفتن تربیت آنها به دست آورده

تایید نماید ، براى اینكه چنین عجائب و غرائبى ، جز از موجودى صاحب اراده و داراى 
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  . زندمیق ، سر نمىفكر لطیف و شعور تیز و ع

اینكه : آیا حیوانات تكالیف خود را در دنیا از پیغمبرى  چهارم و پنجمو اما سؤال 

؟ و آیا پیغمبرانى كه فرضا هر كدام به یك نوع  گیرند یا نهشود مىكه وحى بر او نازل مى

كه : شوند ، از افراد همان نوعند یا نه ؟ جوابش این است از انواع حیوانات مبعوث مى

تاكنون بشر نتوانسته از عالم حیوانات سر درآورده و حجابهائى كه بین او و بین حیوانات 

اى نداشته و جز سنگ وجود دارد ، پس بزند ، لذا بحث كردن ما پیرامون این سؤال ، فائده

آنجا كه ما از ظواهر آن به تاریكى انداختن چیز دیگرى نیست ، كالم الهى نیز ، تا 

اى به این مطلب نداشته و در روایات وارده از رسول خدا كوچكترین اشاره، فهمیممى

هم چیزى كه بتوان اعتماد بر آن نمود  السالموسلّم و ائمه اهل بیت علیهم وآلهعلیههللاصلى

  شود.دیده نمى

ت حیوانى هم مانند اجتماعات از آنچه كه گفتیم به خوبى معلوم شد كه اجتماعا

استعداد پذیرفتن دین الهى در فطرتشان وجود دارد ، همان فطریاتى كه در ، ماده و بشرى

بشر سر چشمه دین الهى است و وى را براى حشر و بازگشت به سوى خدا ، قابل و مستعد 

  . سازد ، در حیوانات نیز هستمى

كنیم ، جزئیات و تفاصیل معارف انسانى گو اینكه حیوانات بطورى كه مشاهده مى

ه و مكلف به دقائق تكالیفى كه انسان از ناحیه خداوند مكلف به آن است ، نیستند ، را نداشت

نماید ، زیرا جمیع اشیاء عالم را مسخر انسان چنانكه آیات قرآنى نیز این مشاهده را تایید مى

 شمارد . داند و او را از سایر حیوانات افضل مىمى

  ن اظهار داشت!توااین منتها چیزیست كه در باره حیوانات مى

 گوییم:اكنون به متن آیه مورد بحث برگشته و مى

و ما من دابة فى االرض و ال طائر یطیر بجناحیه اال » اینكه خداى تعالى فرمود: 

انعام( داللت بر این دارد كه تاسیس اجتماعاتى كه در بین تمامى انواع /38« )امم امثالكم!

سیدن به نتائج طبیعى و غیر اختیارى ، مانند تغذیه شود ، تنها به منظور رحیوانات دیده مى

و نمو و تولید مثل كه تنها محدود به چهار دیوارى زندگى دنیا است ، نبوده ، بلكه براى این 

اى كه دارند به سوى تاسیس شده كه هر نوعى از آن ، مانند آدمیان به قدر شعور و اراده

چهار دیوار ، یعنى عوالم بعد از مرگ هم كشیده اش تا بیرون این اى كه دامنههدفهاى نوعیه

است ، رهسپار شده و در نتیجه ، آماده زندگى دیگرى شود ، كه در آن زندگى سعادت و 

  شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است.

شناس در اینجا ممكن است كسانى اعتراض كرده ، بگویند : گویا دانشمندان حیوان

نكه غیر انسان ، از انواع حیوانات ، هیچ نوعى نیست كه از هم همه متفق باشند بر ای

بینیم كارهاى حیوانات را مانند كارهاى موهبت اختیار برخوردار باشد ، به شهادت اینكه مى

بینند دانند  و شاید حق هم با ایشان باشد ، براى اینكه مىنباتات طبیعى و غیر اختیارى مى

ن است برخورد نماید ، مثال وقتى گربه به موش و شیر وقتى حیوان به چیزى كه نفعش در آ

تواند خوددارى نماید  و همچنین موش و شكار وقتى به شكار دست بیابد از اقدام به عمل نمى
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توانند از فرار خوددارى كنند ، با این حال خورند ، نمىبه دشمن خونخوار خود برمى

؟ رى هستندداراى سعادت و شقاوت اختیا توان گفت حیوانات دیگر هم مانند انسانچگونه مى

اى كه انسان بوسیله جواب این اعتراض از تامل در معناى اختیار و دقت در حاالت نفسانیه

آید ، زیرا اگر عنایت الهى ، شعور و دهد به دست مىآن افعال اختیاریه خود را انجام مى

در آدمى به ودیعه  -باشد ىكه در حقیقت مالك اختیار انسان در افعالش م -اى را اراده

تواند در مواد خارجى عالم سپرده ، براى این است كه وى حیوانیست كه به وسیله شعور مى

دخل و تصرف نموده و از آن مواد براى بقاى خود استفاده نماید ، مفید آنرا از مضرش 

  . تشخیص دهد

ر زده ، از آن اى از مواد سودى سراغ كرد ، اراده خود را به كاوقتى در ماده

اراده بیشترى احتیاج دارد این دلیل  بردارى كند ، بنا بر این ، اگر انسان به شعور وبهره

نیست بر اینكه حیوان در آن مقدار شعورى كه دارد ، در بكار زدنش اختیارى ندارد ، بلكه 

د ، او خیلى از كارهاى انسان هست كه عینا مانند موش گرفتن گربه ، به تفكر احتیاج ندار

  . كندنیز مانند گربه و شیر بیدرنگ اقدام مى

اى آرى ، انسان هم چیزهائى را كه نفعش روشن است و حكم به نافع بودنش مقدمه

كند ، خواهد ، همین كه آنرا در جائى سراغ كرد اراده اقدام به عمل مىجز سراغ داشتن نمى

  دهد.ام مىمانند تنفس و غالب عملیات دیگرى كه از روى ملكه انج

البته چیزهائى كه یا از نظر نقص وسائل  و یا وجود موانع خارجى  و یا اعتقادى ، 

نفعشان براى انسان روشن نیست و صرف علم به وجود آن در برانگیختن اراده كافى نیست 

، چون جزم به نافع بودن آن را ندارد و انگیزش اراده به سوى آن ، محتاج به تفكر است ، 

ست كه فكر و شعور خود را به كار زده ببینند كه آیا نواقص و موانعى همراه آن ناگزیر ا

اش به آن تعلق هست یا نه ؟ و خالصه نافع است یا مضر ؟ اگر دید كه نافع است البته اراده

 كند ، عینا مثل اینكه از اول ، علم به نافع بودنش داشت . گرفته ، آن كار را مى

به غذائى قابل ، براى سد جوع دست یافته ، اگر در امر آن  اى كهمثال انسان گرسنه

شك كند و نفهمد كه آیا غذاى پاكیزه و صالحى است یا پلید و مسموم و مشتمل بر مواد 

مضره ؟ و همچنین نفهمد كه آیا این غذا ، ملك خود او است و یا ملك غیر است و تصرف 

عى از تصرف در آن ، از قبیل : روزه در آن جایز نیست ؟ و اگر هم ملك او است آیا مان

بودن و یا احتیاج مبرم بعدى هست یا نه ؟ و ناگزیر شود كه در چنین مواردى آنقدر فكر 

خود را به كار بزند تا به یك طرف این احتماالت یقین پیدا كند این چطور دلیل بر آن است 

شود ، كارهایشان ىكه حیواناتى كه طهارت و نجاست و ملك غیر و ملك خود ، سرشان نم

اختیارى نباشد ؟ خالصه اینكه همه تالش و اعمال فكرى ، كه بشر در اینگونه موارد دارد ، 

براى این است كه مورد را ، یا مانند موش براى گربه نافع بداند و یا مانند گربه براى موش 

د ، هر مضر بودنش را مسلم سازد ، وقتى نافع و ضرر مورد را به این روشنى تشخیص دا

درنگ تحصیلش نموده و هر وقت دچار این شد ، بدون تامل از وقت به آن دست یافت ، بى

 گریزد ، عینا مثل اینكه از اول نفع و ضررش روشن بوده است . آن مى
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پس خالصه معناى اختیار این شد كه : انسان وقتى بعضى از امور را تشخیص   

اندازد در آن نافع است یا مضر ؟ فكر را به كار مىتواند بفهمد كه آیا تصرف دهد و نمىنمى

تا نفع و ضرر آن را در بین سایر محتمالت ، معلوم نماید و اما اگر مانند موش در نظر 

گربه و گربه در نظر موش نفع و ضررش روشن باشد از همان اول بدون درنگ و بدون 

 زند. هیچ احتیاجى به تفكر ، اراده خود را در تصرف آن به كار مى

كند چیزى را كه نفعش را ، یا همان حال و یا بعد از تفكر ببیند و در پس انسان اختیار مى

  . حقیقت اندیشیدن و تفكر جز براى رفع موانع حكم نیست

گوییم : اگر شما حاالت افراد انسان را ، كه مختار حال كه این نكته روشن شد مى

ظر بگیرید ، خواهید دید كه افراد آن در مبادى بودنش ، مورد اتفاق ما و شما است ، در ن

شجاعت و ترس ، عفت و اختیار ، یعنى صفات روحى و احوال باطنى از قبیل 

، نشاط و كسالت ، وقار و سبكى  و همچنین قوت تعقل و ضعف آن و برخورد بندوبارىبى

، خود را در شود كه آدم شهوتران فكر و خطاى آن با هم اختالف زیادى دارند و بسیار مى

بیند ، در حالى مقابل شهوتى كه اشتهاى آنرا دارد ، ناچار و مضطر و مسلوب االختیار مى

كه آدم عفیف و پاكدامن ، هیچ اعتنائى به امر آن شهوت ندارد  و همچنین آدم ترسو ، چه 

دهد در این جنگ و یا در بسا ممكن است از ترس جانش كوچكترین آزارى كه احتمال مى

مر مهم به وى برسد از او آرام و قرار را سلب نماید ، در حالى كه مرد شجاع و دلیر و این ا

زورنشنو ، مرگ خونین و هر صدمه بدنى دیگر را ، امر آسانى شمرده و در راه رسیدن به 

شود  و چه بسا اشخاص سفیه و مقاصدش حتى براى بزرگترین مصائب ، اهمیتى قائل نمى

ى مختصرى ، چیزى را ترجیح داده و اختیار نمایند و حال آنكه سبك مغز ، با تصور واه

عاقل وزین ، ترجیحى در آن فعل ندیده و چیزهائى كه در نظر آن بى مغز ، مرجح بوده در 

كنند با اینكه هاى غیر ممیز مىنظر این جز مشتى لهو و لعب نباشد ، و نیز كارهائى كه بچه

شود با اینهمه مقدارى تامل و اعمال رویه انجام مىبه اعتراف خصم ، اختیارى است  و با 

 در نظر اشخاص بالغ و رشید قابل اعتنا نیست . 

دهند وقتى صحبت حتى خود اشخاص بالغ هم در بسیارى از كارهائى كه انجام مى

دانند  و به صرف آید خود را در ارتكاب آن مضطر و مجبور مىاز آن كارها به میان مى

اند و با اینكه عذرشان موجه عضى از مالحظات اجتماعى ، ارتكاب كردهاینكه به خاطر ب

گوید : چه كنم ؟ معتادم! گویند : مجبور به ارتكاب بودیم. شخص سیگارى مىنیست ، مى

گوید: بى پولى و فرط احتیاج دزد و خائن مى گوید : چاره چیست ؟ كسلم!پرخواب مى

 مجبورم كرد! و ... !

كه در مبادى اختیار و اسباب آن هست و همین عرض  همین اختالف فاحشى

عریضى كه افعال اختیارى دارد ، باعث شده كه دین و سایر سنن اجتماعى ، آن فعلى را 

اختیارى بدانند كه افراد متوسط اجتماع آنرا اختیارى تشخیص دهند  و مساله صحت امر و 

به این جور تشخیص بدانند و نهى و ثواب و عقاب و نفوذ تصرف و امثال آن را هم منوط 

كسى را كه عملش از روى مبادى و اسباب اختیار ، یعنى استطاعت و فهم اشخاص متوسط 
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  . نبوده ، معذور بدانند

البته این كه گفتیم حد متوسط از افعال آدمى اختیارى است ، مقصود این نبود كه 

نفس األمر و بر حسب  كمتر از آن به حسب واقع اختیارى نیست ، زیرا به حسب واقع و

 نظر تكوینى ، كمتر از آنهم اختیارى است . 

لیكن بر حسب نظریه دین و یا سنن اجتماعى و به مالحظه مصلحت دین و اجتماع 

  . است كه تنها حد متوسط ، اختیارى شناخته شده است

كند به اینكه حیوانات نیز مانند دقت در آنچه گذشت آدمى را مطمئن و جازم مى

اى از موهبت اختیار بهره دارند ، البته نه به آن قوت و شدتى كه در ان تا اندازهآدمی

  . انسانهاى متوسط هست

شاهد روشن این مدعا این است كه ما به چشم خود بسیارى از حیوانات و 

 بینیم كه در بعضى از موارد كه عمل مقرون با موانع است . مخصوصا حیوانات اهلى را مى

فهمد این حیوان در انجام عمل دهد كه آدمى مىحركاتى نشان مى حیوان از خود

بینیم كه به مالحظه نهى صاحبش و از ترس مردد است  و در بعضى از موارد مى

  كند.اش یا به خاطر تربیتى كه یافته از انجام عملى خوددارى مىشكنجه

م اختیار و استعداد اینها همه دلیل بر این است كه در نفوس حیوانات هم حقیقتى به نا

  . حكم كردن به سزاوار و غیر سزاوار ، هست

تواند یكجا حكم كند به لزوم فعل و جائى دیگر حكم كند به وجوب ترك ، او نیز مى

تر از آن مقدارى باشد كه مالك اختیار هم همین است  و لو اینكه این صالحیت بسیار ضعیف

 ما آدمیان در خود سراغ داریم . 

اى خالى از معناى اختیار نیستند و وقتى صحیح باشد كه بگوییم حیوانات هم تا اندازه

و آنها هم از این موهبت سهمى دارند ، هر چه هم ضعیف باشد ، چرا صحیح نباشد احتمال 

دهیم كه خداى سبحان حد متوسط از همان اختیار ضعیف را مالك تكالیف مخصوصى قرار 

آنان باشد  و ما از آن اطالعى نداشته باشیم ؟ و یا از راه دیگرى با  دهد كه مناسب با افق فهم

آنها معامله مختار بكند و ما به آن معرفت نداشته باشیم و خالصه راهى باشد كه از آن راه 

 پاداش دادن به حیوان مطیع و مؤاخذه و انتقام از حیوان سركش ، صحیح باشد . 

  آگهى نباشد؟و جز خداى سبحان كسى را بر آن راه  -

 103ص :    7المیزان ج : 

 

 

 

 

 


