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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

 26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                                   :      موضـوع

 

                                                      6 مقدمـه مــــؤلــــف

  مقدرات و اعمالگفتارهای عالمه طباطبائی در  : اولبخش 

 8 گفتارپیش 

 9 مقدرات  فصل اول : 

 قدر و تقدیر

 مقدمه تفسیری  -1

 گفتارى پیرامون قدر -2

  بحث روایتی در موضوع قدر    -3

 14 قضا و قدر  فصل دوم : 

 گفتارى در چند مبحث پیرامون: حوادث و قضا و قدر الهی

 در معنا و حدود قضا و قدر  - 1مبحث 

 نظرى فلسفى در معناى قضاء - 2مبحث 

 بحث روایتی در موضوع قضا و قدر الهی – 3مبحث 

 سعادت و تیره بختی ذاتی انسانها

 روایات وارده در موضوع: سعادت و تیره بختی انسانها

 تحلیل روایت وارده در موضوع: سعادت و تیره بختی انسانها

 25 سعادت و شقاوت در روایات  فصل سوم : 

 موضوع مهم قرآنیبحثى آزاد پیرامون چند روایت درباره:  چند 

 سعادت و شقاوت ذاتی یا اکتسابی؟ -1

 دسته دوم اخبار طینت -2

 دسته سوم از روایات -3

 دسته چهارم اخبار نو ر و ظلمت -4

 دسته پنجم اخبار راجع به نامه اعمال -5

 تحلیل روایتی در موضوع:  تیره بختی و سعادت مقدر انسانها

 45 سعادت و نحوست ایام  فصل چهارم : 

  گفتارى در چند مبحث پیرامون : سعادت و نحوست ایام و طیره و فال 

 مقدمه تفسیری:   

  بحث اول:   در سعادت و نحوست ایام

  بحث دوم: در سعادت و نحوست كواكب

  بحث سوم: در تفال خوب و بد

 57 اعمال انسان  فصل پنجم : 

 عمل صالح و معنای آن

 معنای صالح نفس و صالح ذات
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 خدا به انسانها و اعمال انسانهااحاطه 

 65 عمل و عکس  عمل  فصل ششم : 

 مقدمه تفسیری بر موضوع : عمل و عکس عمل  

 گفتاری پیرامون  عمل و عکس عمل  

 69 گناهان کبیره و صغیره  فصل هفتم : 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: گناهان کبیره و صغیره

 گفتار در گناهان كبیره و صغیره 

 تكفیر یا پوشاندن گناهانو معناى 

 بحث گناهان کبیره و صغیره در روایات

 تعداد گناهان کبیره از نظر قرآن کریم ) از  امام صادق ع :(

 بزرگترین گناه کبیره شرك به خداى تعالى! – 1

 نومیدى از رحمت خدای تعالی! -2

 ایمنى از مكر خداى تعالى! -3

 عقوق والدین! -4

 قتل نفس! -5

 زنا به زنان بى گناه دادن!نسبت  -6

 خوردن مال یتیم! -7

 فرار از جنگ! -8

 ربا خوارى! -9

 جادوگرى) سحر(! 10

 زنا ! -11

 سوگند دروغ! -12

 غلول ) دزدیدن از غنیمت!( -13

 ندادن زكات واجب! -14

 شهادت دروغ  )و(  كتمان شهادت!  -16و  15

 شرب خمر)شرابخواری! ( -17

 )و(  ترك هر عملى كه خداى تعالى آن را واجب كرده!  ترك نماز عمدا  -19و 18

 قطع رحم! -20

 86 زینت و لذت اعمال  فصل هشتم: 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: چگونگی زینت دادن اعمال امتها

 گفتاری دراقسام لذایذ و زینت ها

 91 نقش رابطه ها در اعمال  فصل نهم : 

 گفتارى در: نسبت اعمال به اسباب

 تفسیری بر موضوع:  رابطه عمل انسان با شاکله اومقدمه 

  بحث فلسفى در موضوع: رابطه عمل انسان با شاکله یا خلق و خوی او

  دنباله بحث رابطه عمل  انسان با شاکله او از نظر قرآن

 حیات طیبه مومن

 رابطه زندگی پاکیزه با ایمان و عمل صالح

 مراحل مجازات عمل انسان های گناهکار

 مجازاتوجه  -1
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 وجه تجسم اعمال -2

  اعمال گفتارى پیرامون حبط

 119 تحوالت سرنوشت ساز در  اعمال  فصل دهم : 

 گفتارى پیرامون: احكام اعمال از حیث جزا

 ابطال تمام خوبی های دنیوی و ذخیره آخرتی  انسان -1

 محو تمام گناهان دنیا و آخرت انسان -2

 گناهان مشخص حبط کننده اعمال مشخص -3

 کارهای نیک مشخص محو کننده گناهان مشخص -4

 گناهان منتقل کننده خوبیهای انسان به دیگری -5

 طاعات منتقل کننده گناهان انسان به دیگری -6

 گناهان منتقل کننده  مثل گناهان دیگران به انسان -7

 طاعات منتقل کننده  مثل حسنات دیگران به انسان -8

 انسانگناهان مضاعف کننده عذاب  -9

 طاعات مضاعف کننده ثواب انسان -10

 حسنات تبدیل کننده سیئات به حسنات -11

 اعطای حسنات نظیر حسنات یکی به دیگری -12

 تسری سیئات انسان به دیگری  -13

 تحویل و تحول سئیات یکی با حسنات دیگری و بالعکس -14

 نوشته و محفوظ  بودن اعمال انسان -15

 اعمال انسان ارتباط بین حوادث و -16

 غلبه عوامل سعادت بر عوامل تیره بختی  -17

 هماهنگی حسنات با عقل و تخلف سیئات از عقل  -18
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

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

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 عظیم گردد.

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

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

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

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

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

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

 جلد رسید. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بخش اول

 
 

 گفتارهای عالمه طباطبائی در بیان
 

 

 مقدرات و اعمال
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 پیش گفتار
 

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

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

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

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

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

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

دمه تفسیری بر مق» مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

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

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

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

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

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 فصل اول

 

 مقدرات
 

 

 

 قدر و تقدیر
 

 مقدمه تفسیری 

 

 !«ٍء َخلَْقنَهُ بِقََدٍر إِنَّا كلَّ شىْ » 

  قمر(/49« )گیرى قبلى آفریدیم!كه ما هر چیزى را با اندازه» 
 

كند ، نه اى كه از آن تجاوز نمىاست از مقدار و حد و هندسهقدر هر چیز عبارت 

 از جهت زیادى و نه از جهت كمى و نه از هیچ جهت دیگر.

 فرماید:خداى تعالى در این باره مى

 حجر(/21!«)ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم و ان من شى» 

كند و در آن تجاوز نمى پس براى هر چیزى در خلقتش حدى است محدود، كه از

 نماید . كند و تنها در آن راه سلوك مىهستیش صراطى است كشیده شده كه از آن تخطى نمى

شده این است كه  براى هر چیزى قدرى است و یكى از قدرها كه در انسان معین

خداى سبحان او را نوعى كثیر االفراد خلق كرده، طورى خلق كرده كه با ازدواج و تناسل، 

فرادش زیاد شود و نیز مجبور باشد در زندگى دنیائیش اجتماعى زندگى كند و از زندگى ا

 دنیاى ناپایدارش براى آخرت پایدارش زاد و توشه جمع كند.

و نیز یكى دیگر از قدرها این است كه در هر عصرى رسولى به سوى ایشان 

ن رسول را بپذیرد بفرستد و به سوى سعادت دنیا و آخرت دعوتشان كند، هر كس دعوت آ

رستگار گردد و سعادتمند شود و داخل بهشت و در جوار پروردگارش قرار گیرد و هر كس 

 آن را رد كند و مرتكب جرم شود در ضاللت و آتش قرار گیرد!

  140ص :    19المیزان ج : 
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 گفتارى پیرامون قدر

 

است كه ذكرش قدر كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چیز ، از كلماتى 

در كالم خداى تعالى مكرر آمده و غالبا در آیاتى آمده كه سخن از خلقت دارد، از آن جمله 

 آیه شریفه:

 حجر( /21«)ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم!و ان من شى» 

آید كه قدر، امرى است كه جز با انزال از خزائن موجود است. از ظاهر آن بر مى

كه ناگزیر از ابداع خداى تعالى است  گیرد و اما خود خزائنتعالى صورت نمى نزد خداى

محكوم به قدر نیست، چون گفتیم تقدیر مالزم با انزال است) هر چیزى كه از خزانه غیب 

شود!( و نازل گیرى نازل مىگردد بعد از تقدیر و اندازهخدا نازل و در خور عالم ماده مى

درخور گشتن براى عالم ماده و مشهود، به شهادت اینكه تعبیر شدن عبارت است از همان 

 فرماید:رود ، مثال مىبه انزال، همواره در باره موجودات طبیعى و مادى بكار مى

 فرماید:حدید(و یا مى/25« )و انزلنا الحدید!» 

 زمر(/6) «و انزل لكم من االنعام ثمانیة ازواج!» 

ه قدر را به طول و عرض و سایر حدود و مؤید این معنا روایاتى است كه كلم

خصوصیات طبیعى و جسمانى تفسیر كرده ، مانند روایتى كه صاحب محاسن از پدرش از 

دهد مگر اى رخ نمىالسالم آورده كه فرمود: هیچ حادثهیونس از ابى الحسن الرضا علیه

 ده باشد . آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدیر نموده، قضایش را ران

  . عرضه داشتم : پس معناى خواست چیست ؟ فرمود : ابتداى فعل است

عرضه داشتم : پس معناى اراده كرد چیست ؟ فرمود: پایدارى بر همان مشیت و 

  . ادامه فعل است

پرسیدم : پس معناى تقدیر كرد كدام است؟ فرمود: یعنى طول و عرض آن را معین 

  . گیرى كردو اندازه

: معناى قضا چیست؟ فرمود: وقتى خدا قضایى براند آن را امضا كرده و  پرسیدم

 اى است كه دیگر برگشت ندارد . این آن مرحله

و این معنا را از پدرش از ابن ابى عمیر از محمد بن اسحاق از حضرت رضا 

دانى قدر چیست؟ السالم در خبرى مفصل آورده و در آن آمده كه فرمود: هیچ مىعلیه

داشت  نه ، فرمود: قدر به معناى هندسه هر چیز ، یعنى طول و عرض و بقاء ) و عرضه 

 فناء( آن است...) تا آخر خبر!(

 در آیه:« ءكل شى» شود مراد از جمله:و از اینجاست كه معلوم مى

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

 قمر( و آیه :/49«)ء خلقناه بقدر!انا كل شى» 

 رعد( و آیه:/8«)بمقدار! ء عندهو كل شى »

 طه(/50«)ء خلقه ثم هدى!الذى اعطى كل شى»  
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تنها موجودات عالم مشهود است، موجودات طبیعى كه تحت خلقت و تركیب قرار  

اند مشمول این گونه آیات گیرند) و اما موجودات بسیطه كه از أبعاضى مركب نشدهمى

  نیستند!(

بگوییم : تقدیر دو مرحله دارد ، یك مرحله از آن تمامى موجودات ممكن هم هست   

شود و این تقدیر در این عالم طبیعت و ماوراى طبیعت و خالصه ماسوى هللا را شامل مى

مرحله عبارت است از تحدید اصل وجود به حد امكان و حاجت و معلوم است كه این تقدیر 

كه حد امكان و حاجت ندارد خداى سبحان شود و تنها موجودى شامل تمامى ممكنات مى

است ، كه واجب الوجود و غنى بالذات است و هستیش از چهار چوب حد بیرون است ، 

 همچنان كه خودش فرمود:

 نسا(/127!« )ء محیطا و كان هللا بكل شى» 

یك مرحله دیگر تقدیر مخصوص به عالم مشهود ما است ، كه تقدیر در این مرحله 

تحدید وجود اشیاى موجود در آن ، هم از حیث وجودش و هم از حیث آثار عبارت است از 

وجودش و هم از حیث خصوصیات هستیش ، بدان جهت كه هستى و آثار هستیش با امور 

خاصه از ذاتش یعنى علل و شرایط ارتباط دارد و به خاطر اختالف همین علل و شرایط 

ود كه در این عالم فرض كنیم و در شود ، پس هر موجهستى و احوال او نیز مختلف مى

گیرى و تحدید شده، عرض ، طول ، هایى از داخل و خارج قالبنظر بگیریم به وسیله قالب

هاى شكل ، قیافه و سایر احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرایط و آن قالب

 باشد . خارجى مى

به سوى آنچه در مسیر  پس تقدیر الهى موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است

 كند ، همچنان كه فرمود:گیرى كرده هدایت مىوجودش برایش تقدیر و قالب

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

یعنى آنچه را خلق كرده به سوى آنچه كه برایش مقدر نموده هدایت فرمود و سپس 

 د!همین تقدیر و هدایت را با امضاى قضا تمام و تكمیل كر

 فرماید:و در معناى همین تقدیر و هدایت آیه شریفه زیر است كه مى

 عبس(/20و19«)من نطفة خلقه فقدره!  ثم السبیل یسره! » 

كند به اینكه تقدیر منافاتى با اختیارى بودن اشاره مى« ثم السبیل یسره!» كه با جمله:

 افعال اختیارى ندارد . 

است كه عبارت است : حكم قطعى خداى  و این نوع از قدر فى نفسه غیر قضایى

 تعالى به وجود یافتن چیزى ، همان حكمى كه در آیه:

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

كند ولى شود كه خدا چیزى را تقدیر مىسازد ، چون بسیار مىآن را خاطر نشان مى

رایط خارج آن را راند ، مانند قدرى كه بعضى از علل و شدنبال تقدیر قضایش را نمى

شود و یا سببى دیگر و یا اقتضا داشته ، ولى به خاطر مزاحمت مانعى ، آن اقتضا باطل مى

 گیرد ، چون خود خداى تعالى فرموده:اقتضایى دیگر جاى سبب قبلى را مى
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 رعد( و نیز فرموده:/39!«)یمحوا هللا ما یشاء و یثبت » 

 بقره(/106«)او مثلها! ما ننسخ من ایة او ننسها نات بخیر منها» 

و چه بسا چیزى مقدر بشود و قضاى آن نیز رانده شده باشد ، مثل اینكه از جمیع 

جهات یعنى هم از جهت وجود علل و شرایط و هم از جهت نبودن موانع تقدیر شده باشد كه 

 شود! در این صورت آن چیز محقق مى

محاسن آمده بود كه فرمود: و كند این جمله كه در روایت و به همین نكته اشاره مى

 كند! و چنین قضایى است كه برگشت ندارد! چون قضایى براند آن را امضا مى

اى از اخبار قضا و قدر آمده كه قدر و نزدیك به این عبارت عبارتى است كه در عده

  . ممكن است تخلف كند ، اما براى قضا برگشتى نیست

از آن جمله در كتاب توحید به سند صدوق  به طرق مختلف و السالمو از على علیه

 از ابن نباته روایت آمده كه:

روزى امیر المؤمنین از كنار دیوارى مشرف به خرابى به كنار دیوارى دیگر  

 رفت ، شخصى از آن جناب پرسید:

 گریزى ؟ فرمود:یا امیر المؤمنین آیا از قضاى خدا مى -

  گریزم!مى آرى از قضاى خدا به سوى قدر خداى تعالى -

 

كند ، براى اینكه امورى كه علل مركب بحث عقلى نیز مسائلى را كه گفتیم تایید مى

دارند یعنى فاعل و ماده و شرایط و معدات و موانع دارند ، قطعا براى هر یك از اینها 

تاثیرى در آن امر هست ، تاثیرى هم سنخ خودش ، تاثیر شرط هم سنخ خودش ، تاثیر فاعل 

و تاثیر ماده همینطور، پس مجموع این تاثیرها در حقیقت قالب و چارچوبى است همینطور 

شود و هر امرى و هر موجودى هیئت و خصوصیات قالب گیرى مىكه امور در آنها قالب

خود را دارد و این همان قدر است و اما علت تامه كه عبارت است از وجود تمامى آنها ، 

و شرط و معد و نبودن مانع ، وقتى محقق شد آن وقت به  یعنى وجود و اجتماع فاعل و ماده

دهد ، و این همان قضایى است كه برگشت ندارد. ما در معلول خود ضرورت وجود مى

تفسیر آیات اول سوره اسراء در المیزان، گفتارى در باره قضاء داشتیم، كه مطالعه آن براى 

 انجا نیز مراجعه كنید . بهتر فهمیدن بحث اینجا خالى از فایده نیست ، پس بد

  148ص :    19المیزان ج : 

 

 بحث روایتی در موضوع قدر 

 

روایت كرده  السالمدر كمال الدین به سند خود از على بن سالم از امام صادق علیه

تواند چیزى از قدر را دفع كند ؟ فرمود: خود كه گفت: از حضرتش پرسیدم: آیا افسون مى

  . افسون نیز از قدر است

و فرمود: قدریه ، مجوس این امتند ، همان كسانى هستند كه خواستند خدا را به 
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عدالت بستایند ، او را از سلطنتش عزل كردند) و قدرتش را محدود ساختند.( در باره همینها 

ء خلقناه یوم یسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر!  انا كل شى» :بود كه آیه

 نازل گردید .  قمر(/49و48« )بقدر!

: منظور از قدریه كسانى هستند كه منكر قدرند و این مسلك معتزله است، كه  مؤلف

و اینكه « گویند: خدا بعد از خلقت دیگر دخالتى در امور عالم ندارد!قائل به تفویضند) مى

گویند: خالق افعال اختیارى فرمود: قدریه، مجوس این امتند بدین جهت است كه قدریه مى

انها خود انسانهایند و خدا خالق چیزهاى دیگر است، در نتیجه قائل به دو اله شدند ، انس

 همانطور كه مجوس قائل به دو اله بودند ، یكى خالق خیر و یكى هم خالق شر . 

و اینكه فرمود: خواستند خدا را به عدالت بستایند او را از سلطنتش خارج كردند، از 

رار از جبر كه منافات با عدالت دارد و به منظور اثبات این نظر بود كه قدریه براى ف

عدالت خدا سلطنت او را نسبت به اعمال اختیارى بندگان سلب كردند و گفتند : هیچ 

  . اى میان افعال بندگان و خدا وجود نداردرابطه

و اینكه فرمود: آیه مذكور در باره آنان نازل شده ... منظور این بوده كه آیات 

بت به این قوم هم صادق است، نه اینكه آیات در باره ایشان نازل شده باشد و مذكور نس

ایشان مورد نزول آنند ، براى اینكه بیان آیه از نظر سیاق بیانى است عمومى ، البته در این 

باره كه آیات مذكور در باره قدریه نازل شده به جز روایت باال روایاتى دیگر نیز هست، كه 

و نیز از طرق اهل سنت روایاتى در این  السالمر باقر و امام صادق علیهاز امام ابى جعف

 معنا از ابن عباس و ابن عمر و محمد بن كعب و دیگران نقل شده . 

و در الدر المنثور است كه احمد از حذیفة بن یمان روایت كرده كه گفت : رسول 

است و مجوس این امت كسانى وسلّم فرمود: براى هر امتى مجوسى وآلهعلیههللاخدا صلى

 گویند قدرى در كار نیست ... ! هستند كه مى

 السالماین روایت را صاحب ثواب االعمال به سند خود از امام صادق علیه مؤلف:

روایت كرده ، ولى عبارت آن چنین است : براى هر  السالماش از على علیهاز آباى گرامى

  گویند قدرى در كار نیست!نیند كه مىامتى مجوسى است و مجوس این امت كسا

  147ص :    19المیزان ج : 
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 فصل دوم

 

 قضا و قدر

 

 

 

 گفتارى در چند مبحث پیرامون: 

 حوادث و قضا و قدر الهی

 

 « َو كلَّ إِنسٍن أَْلَزْمنَهُ طئَرهُ فى ُعنُِقِه  َو نْخِرُج لَهُ یَْوَم اْلِقیََمِة كتَباً یَْلقَاهُ َمنشوراً!» 

 

و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیك و بد هر انسانى را طوق گردن او ساختیم كه » 

و مالزم و قرین همیشگى او باشد و روز قیامت كتابى كه نامه اعمال اوست بر ا

بیرون آریم در حالیكه آن نامه چنان باز باشد كه همه اوراق آنرا یك مرتبه مالحظه 

  اسری(/13« )كند!

 

 در معنا و حدود قضا و قدر  - 1بحث 

 

اى از حوادث نیست مگر آنكه وقتى با علت و سببهاى مقتضاى خود هیچ حادثه

قبل از تمامیت علل و شرائط و  دو حالت را دارد: حالتى كه بینیم كه یكى ازمقایسه كنیم مى

پیوندد، اما حالت قبل باشد و حالتى كه بعد از آن بوقوع مىهمچنین قبل از ارتفاع موانع مى

از آن این است كه نه تحقق و ثبوت برایش متعین و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت، 

ت همچنان در بلكه نسبتش به وجود و عدم یكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن اس

  . عدم بماند

و اما حالت بعد از تمامیت علل و اسباب و فقدان همه موانع ، این است كه دیگر به 

حالت ابهام و تردد باقى نمانده ، بلكه تحقق و وجود برایش حتمى و متعین است و در 

شود  و تعیین وجود از خود مى صورت فقدان یكى از آن دو شرط ، عدم برایش متعین

  . انفكاك ناپذیر است وجود

در افعال خارجى خود ما نیز همین حساب جریان دارد و مادام كه اقدام به كارى 

ایم آن كار همچنان در حال امكان و تردد بین وقوع و ال وقوع باقى است و لیكن وقتى نكرده
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اسباب و شرائط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصمیم ما هم تمام شد و دیگر 

شود یعنى آن عمل ت انتظارى باقى نماند ، قهرا یكى از دو طرف امكان و تردد واقع مىحال

  . دهیمرا انجام مى

و همچنین حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى ، در اعمال اعتبارى ما نیز 

شود و هر كدام ادعاى ملكیت جریان دارد ، مثال وقتى بر سر مالى بین دو نفر نزاع واقع مى

كنند ، مملوكیت آن مال ، براى یكى از آن دو طرف امرى است ممكن و مردد ، ا مىآن ر

ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى یك قاضى و حكم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به 

اینكه مال مزبور از آن فالنى است و آن دیگرى در آن حقى ندارد ، قهرا حالت امكان و 

اش با طرف از آن دو نفر به عنوان مالك معین گشته و رابطه تردد از میان رفته و یكى

 شود . دیگر قطع مى

توان گفت كه در جریان حساب مزبور در اینگونه موارد ، یك قسم بنا بر این مى

توسع و مجاز به كار رفته است ، زیرا تعیین قولى) كه به همان حكم حاكم و داورى او 

ومت خارجى شمرده شده است و این همان است كه ما است،( مانند تعیین عملى ، فصل خص

 نامیم . آن را قضاء و داورى مى

و از آنجائى كه حوادث این عالم در وجود و تحققش مستند به خداى سبحان و در 

یابد ، حقیقت فعل او است ، لذا این دو اعتبار یعنى امكان و تعیین عینا در آنها نیز جریان مى

جودى و حادثى را كه خداى عز و جل نخواهد تحقق و وجود بدهد و به این معنا كه هر مو

علل و شرائطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد میان وقوع و الوقوع و 

ماند و به محض اینكه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرایطش را وجود و عدم باقى مى

دهد ظارى برایش نماند ، به آن وجود مىفراهم سازد به طورى كه جز موجود شدن حالت انت

كند و این مشیت حق و فراهم كردن علل و شرائط ، همان تعیین یكى از دو و موجودش مى

 شود . طرف است كه قضاى الهى نامیده مى

نظیر این دو اعتبار ، در مرحله تشریع نیز جریان دارد ، یعنى حكم قطعى خدا در 

گوئیم و لذا در هر جا كه در كالم مجیدش ، اسمى لهى مىباره مسائل شرعى را نیز قضاى ا

 خورد ، چه قضاء تكوینى مانند آیه شریفه:از قضاء برده شده ، این حقیقت به چشم مى

 بقره(و یا آیه:/117« )و اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون!» 

 فصلت(و یا آیه:/12« )فقضیهن سبع سموات!» 

 یوسف( و یا آیه شریفه:/41«)فتیان!قضى االمر الذى فیه تست» 

 اسرا(/4«)و قضینا الى بنى اسرائیل فى الكتاب لتفسدن فى االرض مرتین!» 

 و همچنین آیات دیگر كه متعرض مساله قضاى تكوینى خداست . 

 و چه آیاتى كه متعرض قضاى تشریعى او است مانند آیه:

 اسری(و آیه:/23« )و قضى ربك اال تعبدوا اال ایاه!» 

 جاثیه( و آیه:/17« )ان ربك یقضى بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون!» 

 زمر(/75«)و قضى بینهم بالحق و قیل الحمد هلل رب العالمین!» 
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اش به نوعى قضاى تشریعى است و به البته قضاى در این آیه و همچنین آیه قبلى

  . نوع دیگر قضاى تكوینى

صحت این دو اعتبار  -كنیدبه طورى كه مالحظه مى -بنا بر این آیات كریمه مزبور 

عقلى را امضاء نموده و موجودات خارجى را از جهت اینكه افعال خدایند قضاء و داورى 

داند و همچنین احكام شرعى را از جهت اینكه افعال تشریعى خدا است و نیز هر خدا مى

اعتبار عقلى را امضا نموده حكم فصلى را كه منسوب به اوست قضاى او نامیده و این دو 

 است . 

و چه بسا مواردى كه از آن به حكم و قول تعبیر كرده كه البته عنایت دیگرى باعث 

 شده است ، مانند آیه:

 رعد( /41!«)و هللا یحكم ال معقب لحكمه » انعام( و آیه: /62«)اال له الحكم!» 

 و آیه:

 ص(/84«)اقول!و الحق » ق( و آیه: /29«)ما یبدل القول لدى!» 

 

 نظرى فلسفى در معناى قضاء - 2بحث 

 

شكى نیست در این كه قانون علیت و معلولیت قانونى است ثابت و غیر قابل انكار و 

هر موجود ممكنى ، معلول خداى سبحان است ، منتهى یا بدون واسطه و یا با چند واسطه و 

داده شود از ناحیه آن علت ، اش نسبت نیز شكى نیست در اینكه وقتى معلول به علت تامه

داراى ضرورت و وجوب خواهد بود) هر چند كه از ناحیه خودش نسبت امكان را 

گردد، اما اگر معلول را به علتش داراست،( چون هیچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى

نسبت ندهیم و با آن مقایسه نكنیم جز امكان نسبت دیگرى ندارد ، حال چه اینكه خودش فى 

هاى ممكنه و یا آنكه با بعضى از سه و بدون مقایسه به چیزى لحاظ شود ، مانند ماهیتنف

اجزاى علتش هم مقایسه شود ، در هر حال ممكن است ، زیرا مادام كه همه اجزاى علتش 

گردد و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام و تمام نشده وجودش واجب نمى

 این خالف فرض است . خالصه علتش علت تامه شده و 

و از آنجا كه ضرورت و وجوب ، عبارت از متعین شدن یكى از دو طرف امكان 

است ، ناگزیر ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضائى است 

عمومى از خداى تعالى ، چون ممكنات این ضرورت را از ناحیه انتساب به خداى تعالى به 

اند ، پس سایه خاطر آن انتساب هر یك در طرف خود وجود پیدا كرده كه به اندخود گرفته

افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات ، یك قضاى عمومى الهى است و ضرورت 

مخصوص به یك یك موجودات قضاى خصوصى او است ، چون گفتیم مقصود از قضاء 

 تعیین یكى از دو طرف امكان و ابهام است.

شود كه صفت قضاء كه خود یكى از صفات خداوندى است و از همین جا معلوم مى

یكى از صفات فعلى او است نه ذاتیش ، چون گفتیم از افعال او )موجودات( و به لحاظ 
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  گردد.انتزاع مى -كه علت تامه است  -انتسابش به او 

 

 بحث روایتی در موضوع قضا و قدر الهی – 3بحث 

 

ست ، از آنجمله روایتى است كه برقى) در روایاتى كه مؤید این معنا است بسیار ا

محاسن خود( از پدرش و او از ابن ابى عمیر و او از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت : امام 

 فرمود:  السالمصادق علیه

كند و وقتى تقدیرش خداوند هر چیز را كه بخواهد ایجاد كند اول تقدیرش مى -

  فرماید!ند امضایش مىراند و وقتى قضایش را راكرد قضایش را مى

و همچنین برقى در كتاب خود از پدرش و او از ابن ابى عمیر ، ابن ابى عمیر از 

به یونس ) آزاد كرده  السالممحمد بن اسحاق روایت كرده كه گفت : امام ابو الحسن علیه

 على بن یقطین( فرمود:

 اى یونس به مساله قدر نپرداز!  عرض كرد:  -

گویم كه: تنها چیزى موجود ام، لیكن همین را مىاد نپرداختهمن به مساله قدر زی -

اش كرده باشد و مشیتش هم تعلق گرفته باشد و نیز قضاى شود كه خدا ارادهمى

گویم، من آن را رانده و تقدیرش كرده باشد، فرمود ولى من اینطور نمى

 گویم:مى

مورد اراده او و  یابد مگر آنكه اول مورد مشیت خدا و سپسهیچ چیز تحقق نمى -

آنگاه قدر او و در مرحله چهارم قضاى او قرار گرفته باشد! آنگاه فرمود: هیچ 

 دانى مشیت چیست؟ عرض كرد: نه! فرمود:مى

دانى اراده كردنش به چه معنا است؟ عرض تصمیم به كارى گرفتن!  هیچ مى -

 كرد : نه ، فرمود :

 ، آنگاه فرمود : به اینكه آن چیز را بر طبق مشیت خود تمام كند -

 دانى قدرش چه معنا دارد ؟ عرض كرد : نه ، فرمود : هیچ مى  -

 قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعیین مدت بقاى آنست ، سپس فرمود : -

كند و بعد تقدیرش نموده سپس قضایش خدا وقتى چیزى را بخواهد اول اراده مى -

كند و وقتى كارش را یك طرفى كرد امضا راند و وضعش را مشخص مىرا مى

 سازد! و اجرایش مى

 و در روایت دیگر از یونس از همان جناب آمده كه فرمود: 

مشیت و اراده و  گیرد مگر آنكه موردهیچ چیزى صورت خارجى به خود نمى -

قدر و قضاى خدا قرار گرفته باشد عرض كردم: پس معناى مشیت چیست؟ 

 فرمود :

 آغاز و شروع هر فعلى! عرض كردم اراده به چه معنا است ؟ فرمود :  -

 اثبات و تحقق دادن آن! پرسیدم معناى قدر چیست ؟ فرمود :  -
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یست؟ گیرى آن از طول و عرض، عرض كردم: پس معناى قضاء چاندازه -

 فرمود :

اگر بعد از مشیت و اراده و قدر ، قضاى آن را براند امضایش نموده و آن چیز   -

  گیرد و دیگر جلوگیرى برایش نخواهد بود!وجود به خود مى

و در توحید صدوق از دقاق و او از كلینى و او از ابن عامر و او از معلى روایت 

 كه علم خدا چگونه است؟ فرمود: السالم سؤال كردندكرده كه گفت: از عالم علیه

كند و در مرحله چهارم گیرد آنگاه اراده مىداند بعد مشیتش تعلق مىاول مى  -

كند، پس خداى سبحان راند و در آخر امضاء مىتقدیر نموده و سپس قضاء مى

كند كه قضایش را رانده باشد و قضاى چیزى را چیزى را امضاء و اجراء مى

سازد كه اراده كرده باشد، رده باشد و چیزى را مقدر مىراند كه تقدیرش كمى

اش و قضایش با اش با مشیتش و تقدیرش با ارادهپس مشیت او به علم او، اراده

گیرد، در نتیجه رتبه علم او، مقدم بر تقدیرش و امضایش با قضایش صورت مى

قدم بر مشیت و مشیت در مرتبه دوم مقدم بر اراده و اراده در مرتبه سوم و م

 راند! تقدیر است و تقدیر به وسیله امضاء ، قضا را مى

پس مادام كه قضاى خدا به وسیله امضا رانده نشده در مراحل قبلى بداء هست و  -

ممكن است از ایجاد آنچه كه مورد علم و مشیت و اراده و تقدیرش تعلق گرفته 

حله قضاء رسید صرفنظر كند و آن را ایجاد ننماید ، ولى اگر با امضاء به مر

  دیگر بداء نیست!

این ترتیب كه در روایت آمده و مشیت را مترتب بر علم و اراده را مترتب بر 

مشیت و همچنین هر یك را مترتب بر ما قبل خود دانسته ترتبى است عقلى چون عقل انتزاع 

 داند . به غیر این ترتیب را صحیح نمى

روایت كرده كه گفت : امیر المؤمنین  و در همان كتاب به سند خود از ابن نباته

از زیر دیوارى كه مشرف به خرابى بود برخاست و به دیوارى دیگر تكیه داد ،  السالمعلیه

كنى؟ فرمود : آرى از قضاى خدا شخصى پرسید یا امیر المؤمنین آیا از قضاى خدا فرار مى

  گریزم!به قدر او مى

: آرى چون قدر خدا مقدرش را حتمى نكرده و امید آن هست كه آنچه تقدیر  مؤلف

كرده واقع نشود اما قضاى خدا مقتضى خود را حتمى كرده است ، دیگر گریزى از آن 

 نیست!

 السالم بسیار زیاد است.روایات وارد در این باب از طرق ائمه اهل بیت علیهم

  97ص :    13المیزان ج : 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                          کتاب شصت و هشتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مقدرات و اعمال 19

 تیره بختی ذاتی انسانها سعادت و

 

ِكیمُ »  ََ ُركْم فى األَْرَحاِم َكْیف یَشاُء  ال إِلَهَ إِال ُهَو اْلعَِزیُز الْح ِ  !« ُهَو الَِّذى یُصو 

ها به هر طور كه بخواهد صورتگرى او كسى است كه شما انسانها را در رحم»

  آل عمران(/6 )!«            كند، معبودى به جز او نیست كه عزیز و حكیم استمى

  

كلمه تصویر به معناى انداختن عكس چیزى یا كسى است ، ولى كلمه صورت اعم از 

شود و كلمه أرحام جمع رحم است و دار و بى سایه مىآنست و شامل تمامى چیزهاى سایه

  گیرد.رحم زنان همانجایى است كه نطفه و جنین در آنجا قرار مى

: گفتندبل است ، چون آن دو آیه مىبردن مطلب دو آیه قاین آیه شریفه در معناى باال 

كند ، براى اینكه عزیز و منتقم است ، و خدا كسانى را كه به آیاتش كفر بورزند عذاب مى

 خورد . براى اینكه به اسرار و علتها آگاه است ، پس او در كارش به هیچ وجه شكست نمى

مهمتر است و آن كس كه به آیات خدا  فرماید : بلكه مطلب از این همدر این آیه مى

تر از آنست كه با استقالل خودش و بدون اینكه خداى سبحان ورزد ، خوارتر و پستكفر مى

هیچ دخالتى داشته باشد بتواند به آیات خدا كفر بورزد و در این كار به قدرت خود متكى 

و بر خدا غالب آمده باشد ، و باشد بدون اینكه خدا در این باره اذنى داده باشد تا در نتیجه ا

نظام عالم را كه زیباترین نظام است بر هم بزند  و نیز بتواند اراده خود را بر اراده خدا 

او  ورزد ، باز به خاطر این است كه خدا بهتحمیل كند ، بلكه اگر هم به آیات خدا كفر مى

امور تنظیم شده كه چنین اذنى داده است یعنى خداى سبحان امورى را تنظیم كرده و آن 

اش پدید آمدن موجوداتى داراى اختیار و همان عالم دنیا است ، طورى تنظیم شده كه نتیجه

به نام انسان باشد ، تا زمینه آزمایش و امتحان ، فراهم گردد  و هر كس بخواهد به اختیار 

هر چه خود ایمان آورد  و هر كس خواست به اختیار خودش كفر بورزد ، پس هر دو طایفه 

  . خواهند كه خداى رب العالمین هم خواسته باشدبخواهند وقتى مى

بنا بر این هیچ كفرى و ایمانى و هیچ سرنوشت دیگرى نیست مگر آنكه با تقدیر 

الهى است و خالصه حساب و كتابى دارد و این خداى تعالى است كه اشیا را طورى ردیف 

كند برسد ، نخست آن هدف لش آن را دنبال مىكرده كه هر چیزى بتواند به هدفى كه با اعما

را به صورت خاص خودش یا به صورتى كه راه رسیدن به آن برایش فراهم شده تصور 

 گیرش به آن هدف برسد . بكند ، و سپس با تالش پى

پس خداى سبحان یگانه كسى است كه همواره غالب بر امر خود  و قاهر در اراده 

  . ستخود  و مسلط بر خلق خویش ا

كنند  و هر كنند تنها به اراده خود مىكنند كه هر چه مىانسانهاى گمراه خیال مى

 كنند  و این خودشان هستند كه باكنند تنها بخواست خود مىتصرفى را كه در هر چیز مى

زنند  و به گمان خود از قضا و اعمال خویش نظام متصل و به هم پیوسته خلقت را برهم مى

  . گیرند ، غافل از اینكه خود این نیز ، قدر الهى استى مىقدر الهى پیش
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هم همین است ،  ال عمران(/6!«)یصوركم فى االرحام كیف یشاء »مراد از جمله:

خواهد بفرماید : خداى سبحان اجزاى وجود شما را در آغاز خلقت به نحوى قرار یعنى مى

رساند و خواستن شما به مقدار اذن خواهید بداده كه در آخر هر مسیرى شما را به آنچه مى

  . او دخالت دارد ، نه اینكه علت حتمى رسیدن به هدف باشد

نه تقدیر عمومى كه در سراسر عالم  )و اگر فقط تقدیر جارى در انسان را ذكر كرد

براى این بوده كه آن تقدیر عمومى را فقط بر مورد انسان تطبیق دهد و نیز  ،(جارى است

همانطور كه در سابق نیز اشاره كردیم كنایه و تعریضى بر مسیحیان باشد ،  براى این بود تا

كه گفتند مسیح ، خدا است ، خواست تا در آخر آیات مورد بحث ، حق مطلب در مورد 

توانند این معنا را انكار كنند كه مسیح هم مانند سایر مسیح را بیان كند ، چون نصارا نمى

یافته و قبول دارند كه آن حضرت خودش ، خود را خلق  انسانها در رحم مادر خود تكون

 نكرده است . 

 18ص :    3ج :  المیزان

 

 روایات وارده در موضوع:

 سعادت و تیره بختی انسانها

 

كسى است كه  شقى آن »روایت شده كه فرمود: وسلّموآلهعلیههللااز رسول خدا صلى

  !«در شكم مادرش سعید شده باشد در شكم مادرش شقى شده باشد و سعید كسى است كه

السالم روایت كرده كه گفت: خداى تعالى هر وقت اراده و در كافى از امام باقر علیه

اى را كه قبال در صلب آدم بوده و از او پیمان گرفته ، بیافریند  و آنچه در ازل در كند نطفه

كند تا به ا تحریك مىصلب آدم براى آن نطفه نوشته است به مرحله ظهور برساند ، مرد ر

كند كه خود را براى فرو رفتن نطفه در درونت باز جماع بپردازد و به رحم زن وحى مى

كند  و نطفه به رحم كن ، تا قضا و قدر نافذ من در تو تحقق یابد ، رحم دهانه خود را باز مى

، چهل  چرخد تا به صورت علقه در آیدكند  و مىرسد  و چهل روز در رحم تردد مىمى

شود شود  و پس از چهل روز گوشتى مىماند ، بعد مضغه مىروز هم به این صورت مى

شود ، آنگاه خداى تعالى دو فرشته كه كه البالى آن رگهایى چون تورى بافته شده پیدا مى

فرستد ، تا از كنند ، مىكارشان خلقت است و در رحم زنان هر چه را خدا بخواهد خلق مى

وارد شكم او شوند  و خود را به رحم زن كه روح قدیم انتقال یافته از پشت  راه دهان زن

پدران و رحم زنان در آنجا است برسانند  و روح حیات و بقا را به اذن خدا در آن گوشت 

بدمند  و  برایش سوراخ گوش و چشم و نیز دست و پا و جوارح و اعضاى بیرونى و 

  . درونى یك انسان را درست كنند

دهد كه قضا و فرستد و دستور مىاه خداى عزوجل به آن دو فرشته وحى مىآنگ

ام بنویسید  و اش صادر نمودهام و امرى كه در بارهقدرى كه من براى این كودك معین كرده

 یعنى تغییر آن قضا و قدرها و امرها برایم بگذارید . « بدا  »در عین حال جا براى
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اى ، خودت انیم چه قضا و قدرى براى او معین كردهدپرسند : پروردگارا ما نمىمى

  . بفرما تا ما بنویسیم ؟

فرماید: سر خود را بلند كنید و به سر مادرش نگاه كنید، چون نگاه خداى تعالى مى

بینند كه به پیشانى مادر كودك آویزان است و در آن چیزهایى نوشته شده، كنند لوحى مىمى

اجل و میثاق و سعادت یا شقاوت كودك و تمامى از آن جمله صورت و زینت و 

 خصوصیات او است . 

و در هر  نویسدخواند و دیگرى براى كودك مىیكى از آن دو فرشته آن لوح را مى

كند ، یعنى جاى تغییر و تبدیل را براى را براى خدا شرط مى « بدا » یك از آن خصوصیات

  . گذاردخدا مى

دهند و سپس در شكم ده و بین دو چشم كودك جاى مىآنگاه نوشته خود را مهر نمو

  . كنندمادر او را سر پا نگه داشته بعد رها مى

شود و این تنها در مورد افراد لغزد و پشت و رو مىشود كه كودك مىبسیار مى

  . گر و یا سركش استطغیان

ى كه رسد چه در مورد كودك تام الخلقة و چه كودكو چون هنگام والدت كودك مى

كند كه دهانه خود را باز كن تا مخلوق من بزمین بیفتد و خلقتش تمام نیست به رحم وحى مى

مقدرات من در مورد او تحقق یابد ، كه اینك هنگام بیرون شدنش رسیده ، پس رحم دهانه 

كند و در آن هنگام كودك زیر و رو شده پاهایش باال و سرش پایین شكم مادر خود را باز مى

 گیرد ، تا هم مادر آسانتر بزاید و هر فرزند آسانتر پا به دنیا بگذارد . ىقرار م

فرستد تا كودك را است مى «زاجر» اى را كه نامش آنگاه خداى عزوجل فرشته

زجرى دهد و از آن زجر به اضطراب و فزع در آید و اگر باز هم به دنیا نیامد بار دیگر او 

در آمده از شكم مادر به زمین بیفتد ، در حالى كه از  دهد تا به فزع و اضطرابرا زجر مى

 آن زجر مشغول گریه باشد .

  22ص :    3ج :  المیزان

 

 

 تحلیل روایت وارده در موضوع:

 سعادت و تیره بختی انسانها

 

منظورش این « وقتى خدا بخواهد نطفه را خلق كند!» مؤلف: اینكه امام فرمود:

  را انسانى تام الخلقة كند.وقتى كه خدا بخواهد نطفه ، است

و اینكه فرمود : آن انسانى كه در ازل از او میثاق گرفته شده اشاره است به مطلبى 

اش این است كه انسان قبل از اینكه در این خلقت و به آید و خالصهكه بیانش به زودى مى

دنیا آمدن حاالت و صفاتى پیدا كند ، هم خودش و هم حاالتش قبل از دنیا در عالم رحم وجود 

دنیائیش مطابق حاالتى است كه در آن عالم داشته و آن عالم همان عالمى  داشته و احوال
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 است كه در لسان اخبار بعالم ذر و عالم میثاق تعبیر شده است . 

شود و همچنین آنچه كه در عالم میثاق سپرده به ناچار در این عالم دنیوى محقق مى

داده ، بدون این كه كمترین آنچه در این عالم موجود شده چیزى است كه در عالم میثاق 

تغییر و تبدیلى پیش بیاید ، پس آنچه در عالم ذر تقدیر شده ، قضائى است حتمى و بهمین 

 «بدا »السالم در آغاز كالم میان این گونه انسانها و انسانهایى كه مشمولجهت امام علیه

  شود.شوند تردید انداخت در باره دسته اول فرمود خلقتشان تمام مىمى

شود دسته اول شوند ، معلوم مىدوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط مى در باره دسته

دهد عطف است بر جمله : نطفه را شوند و جمله آنرا در رحم قرار مىنمى «بدا» دستخوش 

  . خلق كند

ند بعید نیست كه كالم امام و اینكه فرمود ، تا از راه دهان زن وارد شكم او شو

 است. تارى باشد كه راوى از پیش خود به روایت اضافه كرده، بلكه گفنباشد

باشد ، حدیث دلیل بر این  السالمو به فرض كه جمله نامبرده هم ، كالم امام علیه

شود كه داخل شدن فرشتگان در رحم زنان از باب داخل شدن جسمى در جسم دیگر مى

ارد ، تنها راهى كه به رحم زن نیست براى اینكه از دهان زن هیچ راهى به رحم او وجود ند

  . وجود دارد مجراى تناسلى اوست

بله راههاى دیگرى هست و آن عبارتست از رگهایى كه خون حیض از آنها به داخل 

شود ، كه داخل شدن از این مجارى آسانتر از آن نیست كه فرشته از دیواره رحم وارد مى

دن غیر از داخل شدن جسمى در جسم شود كه این داخل شرحم وارد آن شود پس معلوم مى

دیگر است و داخل شدن از دهان زن علتى دیگر دارد ، نه گشادى راه و سهولت عمل  و 

  . این معنا  بسیار روشن است

انتقال یافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست  «روح قدیم» و اینكه فرمود : 

  . كه مبدأ تغذى و نمو هر جاندار است ... گویا منظور از این روح قدیم روح نباتى است

» را در آن بدمند ظاهرا ضمیر در آن به  «روح حیات و بقا» و اینكه فرمود: و 

شود كه دو فرشته روح حیات و بقا را گردد، پس معناى عبارت این مىبر مى « روح قدیم

ه كلمه مضغه در روح نباتى بدمند و بفرض هم كه ضمیر مثال به كلمه مضغه برگردد قهرا ب

  . دمندگردد و در مضغه زنده به روح نباتى ، مىزنده به روح نباتى بر مى

فهماند كه نفخ روح انسانى ، براى السالم به ما مىو به هر حال ، كالم امام علیه

كند قوت و شدت روح نباتى یكنوع تكامل و ترقى  و همان روح نباتى است كه وقتى رشد مى

و این همان حقیقتى است كه حركت جوهریه اقتضاى  )شودوح انسانى مىیافته ، مبدل به ر

  .(مترجم .آن را دارد

شود كه انتقال روح قدیمه ، از اصالب مردان و ارحام زنان با این بیان روشن مى

شود كه روح به وجهى متحد الوجود با بدن یعنى با نطفه است ، چه معنا دارد و معلوم مى

شود و مضغه و خون حیض البته نطفه به ضمیمه خونهاى حیض كه به تدریج جزء آن مى

د است و پدر و مادر با نطفه اتحاد دارند. این اتحاد طرفین هر دو با بدن پدر و مادر متح
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شود فى توان گفت آنچه در این عالم بر وجود انسان عارض مىهمواره ادامه دارد پس مى

الجمله و تا حدى در وجود پدران و مادران معین شده بوده  و فهرست كتاب هستى انسان ، 

 شده . از پیش در كتاب هستى پدران و مادران نوشته 

شود كه فرمود: خداى عزوجل با این بیان ، معناى كالم امام بهتر معلوم مى

عبارت پدر را شركت  فرماید سر خود بلند كنید و به سر مادرش بنگرید و اگر در اینمى

نداد و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگرید ، براى این بود كه قضا و قدرى كه نطفه از 

گذشته ،  (چه خوب و چه بد) شدنش از پدر منقطع شده ، هر چه بودهناحیه پدر دارد با جدا 

دیگر نوشتن ندارد ، آنچه كه فعال یعنى در شكم مادر ، اتصال و بستگى به آن دارد قضا و 

قدر مادر است ، این است كه فعال همین باید در پیشانى كودك نوشته شود و لذا فرمود: چون 

  . ه پیشانى مادر كودك آویزان استبینند كه بكنند لوحى مىنگاه مى

و اگر لوح را آویزان بر پیشانى مادر دانست براى این است كه پیشانى محل اجتماع 

كنند و آن لوح را حواس آدمى و طلیعه سیماى اوست ، مالئكه به پیشانى مادر نگاه مى

یثاقش و بینند كه در آن ، صورت كودك و زیبایى او و مدت زندگیش و مخوانند و مىمى

اینكه آیا سعید است یا شقى و نیز سایر خصوصیات وجودیش نوشته شده یكى از آن دو 

نویسد، پس نسبت این دو خواند و دیگرى در پیشانى كودك مىفرشته آن سرنوشت را مى

  فرشته هم چیزى نظیر نسبت فاعل با قابل است.

كنند راى خدا شرط مىرا ب« بدا  »، و اینكه فرمود : و در هر یك از آن خصوصیات

... جهتش این است كه صورتى كه جنین در رحم دارد مشتمل بر تمامى علل حوادث آینده او 

نیست ، چون صورت هر چند مبدأ تمامى احوال و حوادث و جریاناتى هست كه بعدها در 

 دهد و لیكن تنها مبدأ آنها نیست بلكه مبادى دیگرى نیز دارد و آنمورد این كودك رخ مى

مبادى عبارتند از امور و حوادثى كه خارج از وجود كودك است و در حوادث وى دخالت 

 است .  «بداء» دارند و بدین جهت است كه آن حوادثى كه حتمى الوقوع نیست در معرض 

این را هم باید دانست كه اگر در این روایت ، جزئیات مساله والدت را به تحریك 

فرستادن دو فرشته خالق و فرشته زاجر و امورى از این  خداى سبحان و وحى او به رحم و

قبیل دانسته ، منافاتى با این معنا ندارد كه این امور و مخصوصا اصل والدت مستند به 

عواملى طبیعى باشد ، براى اینكه این دو قسم از عوامل یعنى عوامل معنوى و عوامل مادى 

یاتش یا مستند به آن است و یا به این و در عرض هم قرار ندارند ، تا بگوئى والدت و جزئ

كند و نه شود مستند به هر دو باشد ، بلكه در طول هم قرار دارند ، نه این آنرا باطل مىنمى

آن این را و نه هر دو یكدیگر را و نه علت والدت ، چیزى است كه مركب از هر دو عامل 

 دیگرى . باشد ، بلكه هر یك در مرتبه خود علت تامه است جداى از 

و معلوم است كسى كه خداى عزوجل او را مامور كرده تا مردم را به سوى سعادت 

السالم یعنى سلسله جلیله انبیا علیهم -معنویشان هدایت و به سوى رضایت او رهنمون باشد 

چنین كسانى وظیفه دارند در تمامى  -با در نظر داشتن اینكه طریق هدایت طریق باطن است 

ا مردم به زبانى سخن بگویند كه ایشان را به سوى باطن راه ببرد و مقام بیانات خود ب
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پروردگارشان را بیادشان بیندازد و آن زبان همین است كه مالئكه خدا را واسطه بین خدا و 

حوادث قرار داده ، حوادث عالم را مستند به اعمال مالئكه كرده، سعادت بشر را مستند به 

هاى آنها  و از سوى دیگر همه را مستند به شیاطین و وسوسهتایید مالئكه و شقاوت او 

مستند به خدا كنند، البته با زبانى كه الیق ساحت  (چه خوبش را و چه بدش را )حوادث را

قدس او و حضرت ربوبیتش باشد ، تا از این طرز گفتار نتیجه بگیرند كه هدایت و ربح 

 چیست و ضاللت و خسران كدام است . 

 ه آنكه : از آن طرز بیان نتیجه بگیرند كه هدایت دنیا در آخرت به چهو سخن كوتا

دهد و ضاللت در آن عالم چه شكلى دارد و چه شود و چه ربحى مىشكلى مجسم مى

گویند مساله اسباب طبیعى را هم آورد و در عین اینكه با این زبان سخن مىخسرانى ببار مى

م ادا كنند ، چون عوامل طبیعى نیز یكى از اركان مهمل و هیچكاره ندانند و حق آنها را ه

حیات انسان است و اصوال اساسى است كه حیات دنیا مستند به آن است و انسان باید 

اطالعاتى از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود همچنان كه باید از عوامل معنوى نیز 

ه به پروردگار خود هم معرفت پیدا سر در آورد ، تا بطور كامل ، خود را بشناسد و در نتیج

 كند . 

 24ص :    3ج :  المیزان
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 فصل سوم

 

 سعادت و شقاوت در روایات

 

 

 

 

 بحثى آزاد پیرامون چند روایت درباره:
 

 چند موضوع مهم قرآنی 

 

ِ َو فَِریقاً َهَدى َو فَِریقاً َحقَّ َعلَیِهُم الضلَلَةُ إِنَُّهُم اتَخذُوا »  الشیَِطیَن أَْوِلیَاَء ِمن ُدوِن َّللاَّ

ْهتَُدونَ   !«یْحسبُوَن أَنُهم مُّ

گروهى را هدایت كرد و گروهى گمراهى بر ایشان محقق شد! زیرا آنان شیاطین » 

 اعراف(/30« )اند!پندارند كه هدایت شدهرا به جاى خدا سرپرست گرفتند و مى

 

 سعادت و شقاوت ذاتی یا اکتسابی؟ -1
 

على بن ابراهیم قمى در تفسیر خود روایتى از ابى الجارود از حضرت ابى جعفر 

 السالم نقل كرده كه آنجناب در خالل آن روایت در ذیل آیه:علیه

 اعراف(/29«)كما بداكم تعودون! فریقا هدى و فریقا حق علیهم الضاللة!» 

و كافر و شقى و كرد مؤمن اند: خداوند در همان حینى كه بشر را خلق مىفرموده

 شوند . سعید خلق فرمود و در روز قیامت هم مهتدى و گمراه مبعوث مى

 هم فرموده:  وسلّموآلهعلیههللاگوید: رسول خدا صلىآنگاه خود قمى مى

 شقى آن كسى است كه در شكم مادرش شقى بوده!» 

  «و سعید آن كسى است كه در شكم مادرش سعید آفریده شده!

 

ت باال گر چه از ابى الجارود نقل شده كه در نظر علماى رجال مطعون : روایمؤلف

و مخدوش است و لیكن اهل فن روایاتى را كه وى قبل از انحرافش از حضرت ابى جعفر 

كنند، عالوه بر اینكه روایات دیگرى اند و به آنها عمل مىنقل كرده قبول كرده السالمعلیه

شده ، مانند روایت ابراهیم لیثى از حضرت ابى جعفر  نظیر آن در تفسیر آیه مزبور وارد
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  . و همچنین امثال آن السالمعلیه

در روایات دیگرى هم كه در تفسیر آیات قدر وارد شده این مضمون بسیار به چشم 

  . خوردمى

گر چه این روایات از حیث مفاد مختلفند و لیكن همه در افاده اینكه آخر خلقت به 

  . است مشتركندشكل اول خلقت 

البته این روایات و همچنین آیات در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتى نیستند و آنچه 

كنند از قبیل ثبوت زوجیت براى چهار نیست  و اصال سزاوار هم را براى انسان اثبات مى

نیست كسى چنین توهمى بكند ، براى اینكه اگر برگشت آن صرفا به تصویر عقلى بوده و با 

عیت خارجى منطبق نباشد اثر حقیقى نخواهد داشت و اگر برگشت آن به اقتضاى ذاتى و واق

حقیقى انسان كه سعادت و شقاوتش بستگى به آن دارد بوده باشد، منافى با اطالق ملك خداى 

سبحان بوده مستلزم تحدید سلطنت او است ، كه خود قرآن و احادیث و همچنین عقل مخالف 

 آن است . 

اینكه چنین چیزى مستلزم اختالل نظام عقل در جمیع مبانى عقال است ، عالوه بر 

براى اینكه بناى جمیع عقال بر تاثیر تعلیم و تربیت است و همه متفقند بر اینكه كارهایى نیك 

 و قابل ستایش و مدح است و كارهایى زشت و قابل مذمت است . 

ع شرایع و فرستادن كتب از این هم كه بگذریم الزمه این حرف این است كه تشری

فایده باشد و دیگر اتمام حجت در ذاتیات به هر آسمانى و نیز ارسال پیامبران همه لغو و بى

طور كه تصور شود معنا نخواهد داشت ، زیرا بنا بر این فرض ، انفكاك ذوات از ذاتیات 

  . خود محال است ، اینها همه لوازمى است كه قرآن كریم مخالف صریح آن است

آرى ، قرآن كریم نظام عقل را مسلم داشته و اینكه انسان اعمال خود را بر اختیار 

 فرماید:بنا نهاده پذیرفته است و در خالل آیاتش مى

خداوند انسان را از گل آفریده و سپس نسل او را در چكیده آب پستى قرار داد ، 

ردید و از نعمت عقل آنگاه همان چكیده را بطور خوبى رویانید و بزرگ كرد تا بالغ گ

برخوردار شد ، بطورى كه كار نیك و بد را به اختیار خود انجام داده ، خیر و شر ، نفع و 

دهد و بخاطر همین ضرر ، اطاعت و معصیت و ثواب و عقاب را با عقل خود تمیز مى

 تمیز به افتخار مكلف شدن به تكالیف دینى مفتخر گردید . 

اوامر پروردگارش را اطاعت و از منهیاتش دورى  و اگر او از عقل خود پیروى و

 شود . نماید سعادتمند شده به بهترین وجه پاداش داده مى

و اگر با عقل خود مخالفت نماید و هواى نفس را متابعت و پروردگارش را 

چشد و سراى دنیا سراى امتحان و آزمون نافرمانى كند بدبخت شده و بال گناهان خود را مى

  . باشدامروز عمل و فردا روز پاداش مىاست ، 

شود ، و بطورى كه مالحظه این آن مطلبى است كه از قرآن در این باره استفاده مى

كنید اساس این بیان بر دو قضیه عقلى است : یكى اینكه بین فعل اختیارى و غیر اختیارى مى

تبع مدح و ذم و فرق هست و دیگرى اینكه افعال اختیارى متصف به حسن و قبح و مست
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 ثواب و عقاب است.

این دو قضیه از قضایاى قطعى است كه هیچ عاقلى كه در تحت نظام اجتماعى 

تواند آن را انكار داند به هیچ وجه نمىكند و خود را محكوم به احكام آن نظام مىزندگى مى

 نموده قائل به ذاتیت سعادت و شقاوت انسان شود . 

باره وارد شده مانند آیات از حیث مضمون و نحوه بیان روایات بسیارى كه در این 

مختلفند : بعضى از روایات اجماال داللت دارد بر اینكه : خداى تعالى مردم را در موقع 

شان دو گونه خلق كرده : سعید و شقى و كافر و مؤمن ، مانند روایت ابى الجارود كه خلقت

  . در چند صفحه قبل نقل شد

ال /6« )هو الذى یصوركم فى االرحام كیف یشاء!» سیر آیه:و روایتى كه در تف

 عمران(از كافى راجع به خلقت جنین در المیزان نقل نمودیم . 

 موافق این دسته از روایات آیاتى از قرآن كریم هست ، مانند آیه:

 تغابن( و نیز مانند آیه:/2«)هو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن!» 

نشأكم من األرض و إذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم فال تزكوا هو أعلم بكم إذ أ» 

 نجم(و آیه:/32« )أنفسكم هو أعلم بمن أتقى!

  اعراف(/29!«)كما بداكم تعودون!  فریقا هدى و فریقا حق علیهم الضاللة » 

اینگونه آیات و روایات چندان اشكال ندارند زیرا سیاق آیات و مخصوصا آیه آخرى 

ینكه اجماال نوع انسان به قضاى الهى به دو جور و دو قسم تقسیم شده و اما داللت دارد بر ا

اند، مربوط به تفصیل این اجمال و اینكه چه كسانى از این قسم و چه اشخاصى از آن قسم

 شان دارد.اعمال اختیارى خود آنان است و این بستگى به عمل

جود گذشته قضاى و به عبارت دیگر آن قضایى كه در اول خلقت و ابتداى و

شود كه پاى افعال مشروط بوده و اما در مرحله بقاء وقتى آن مشروط مطلق و حتمى مى

اختیارى به میان آید، چون افعال اختیارى است كه مستتبع سعادت و یا شقاوت و مستلزم 

  . شودهدایت و یا ضاللت مى

 

 دسته دوم اخبار طینت -2

 

داللت دارند بر اینكه خداى سبحان خالیق را بعضى دیگر از روایات بطور تفصیل 

شان نیز به سوى بهشت شان از گل بهشت است و سرانجاممختلف آفریده ، بعضیها خلقت

شان نیز به سوى جهنم ، مانند روایت ها از گل جهنم است و بازگشتخواهد بود و بعضى

د متعال میثاق شیعیان ما كه فرمود : خداون بصائر الدرجات از على بن الحسین علیهماالسالم

شوند، خداوند متعال ما را از طینت علیین را با ما بر والیت ما گرفت ، آنان كم و زیاد نمى

شان را تر از آن آفرید دشمنان ما را از طینت سجین و شیعیانو شیعیان ما را از طینتى پایین

  تر از آن خلق فرمود.از طینتى پایین

   .ات بسیار زیادى هست: در این معنا روای مؤلف
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و در كتاب محاسن از عبد هللا بن كیسان روایت شده كه گفت : خدمت حضرت 

عرض كردم: فدایت شوم من عبد هللا بن كیسان از دوستداران شمایم .  السالمصادق علیه

  فرمود : نسب تو را شناختم و اما خودت را نه!

ام  و چون مردى نشو و نما كردهعرض كردم : من در شام به دنیا آمده و در فارس 

بازرگانم سر و كار زیادى با مردم دارم و بسیار برایم اتفاق افتاده كه به مردى ظاهر 

ام كه از ام و وقتى از عقایدش جستجو كرده دیدهالصالح و خوش خلق و امین برخورده

فتیش از دشمنان شما است و بر عكس به مردمى بد اخالق و نادرست برخورده كه پس از ت

 . ن معنا براى من قابل هضم نیستعقایدش برایم معلوم شده كه وى از دوستان شما است و ای

دانى كه خداى تعالى طینتى را از بهشت و طینتى را از حضرت فرمود : مگر نمى

دارى و حسن دوزخ گرفت و درهم آمیخت سپس آنها را از هم جدا ساخت ، پس این امانت

شان با بینى بخاطر آن اختالطى است كه طینتاز دشمنان ما مىظاهر و خوش خلقى كه 

بینى طینت دوستان ما داشته و آن كمى امانت و بدى خلق و خشونتى كه در دوستان ما مى

شان با طینت دشمنان ما داشته  و گر نه سرانجام دشمنان امین بخاطر تماسى است كه طینت

ت امر دوستان خشن ما نیز به اصل و خوش خلق ما به همان اصل خودشان  و عاقب

 خودشان خواهد بود . 

   .: در این معنا نیز روایات بسیار دیگرى هست مؤلف  

 

روایت شده كه فرمود:  السالمو در كتاب علل الشرایع از حبه عرنى از على علیه

د ها مختلفنها و سرزمینخداى تعالى آدم را از قسمت بیرونى روى زمین آفرید و چون خاك

خیز است از این رو ذریه آدم زار و بعضى پاكیزه و حاصل، بعضى بایر و بعضى شوره

  . نیز بعضى نیكوكار و بعضى بدكار شدند

 : مساله خلقت انسان از طینت علیین و سجین اشاره است به مفاد آیه:مؤلف

كال ان كتاب الفجار لفى سجین! و ما ادریك ما سجین! كتاب مرقوم! ویل یومئذ » 

للمكذبین ...! كال ان كتاب األبرار لفى علیین! و ما أدریك ما علیون! كتاب مرقوم! یشهده 

 مطففین(/28تا7«)المقربون!

 و بیان این آیات ان شاء هللا در محل خود خواهد آمد .  

باید دانست كه روایت آخرى خالى از بیان روایت قبلیش نیست زیرا  -و اما روایات 

ارتباط به داللت دارد بر اینكه ماده زمینى با اختالفى كه در اوصاف و خواص آن است بى

احوال انسان و اوصاف مختلفى كه از جهت صالح و فساد دارد نیست و اینكه تركیب بدن 

مانند نباتات و یا هر موجود دیگرى كه از ماده زمینى تركیب  انسان از ماده زمین عینا

گردد ، البته صحیح است و شود به حسب اختالفى كه در ماده زمینى آن است مختلف مىمى

 لیكن این ارتباط بنحو علیت تامه نیست ، بلكه بنحو اقتضاء است . 

ل از بهشت و یا پس ، از اینكه خداى تعالى فرمود خلقت انسان از گل و اصل آن گ

هایش از بهشت و بعضى دیگرش از آید كه زمین هم بعضى از قسمتدوزخ بوده بدست مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                          کتاب شصت و هشتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مقدرات و اعمال 29

گردند ، براى اینكه هر كدام بتدریج به جهنم بوده و سرانجام هم هر كدام به اصل خود بر مى

است پیمایند و یا راه جهنم را و معلوم آیند كه یا راه بهشت را مىهایى در مىصورت انسان

  . شان باشدروند كه مناسب با ماده اصلى خلقتكه هر كدام راهى را مى

انسانى كه ماده اصلیش خاك بهشتى است در طول زندگى با تهذیب نفس و عمل 

 پیوندد . صالح خود را صفا و نورانیت داده و به اصل و منشا خود كه بهشت است مى

ل زندگى كدورت و ظلمت خود و انسانى كه ماده اصلیش خاك جهنمى است، در طو

گذارد تا سرانجام به اصل اولى خود یعنى كند و همچنان رو به انحطاط مىرا بیشتر مى

 گیره دوزخ شود. آیه:جهنم پیوسته و آتش

 «الحمد هلل الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة حیث نشاء!» 

 زمر( /74)

اى به این مطلب اشعار دارد ، زیرا از دازهكه حكایت سخن اهل بهشت است نیز تا ان

كند و در آید كه منظور از زمین همین زمینى است كه بشر در آن زندگى مىظاهر آن بر مى

 شود و منظور از جنت هم همین زمین است و نیز آیه:میرد و از آن برانگیخته مىآن مى

  به آن اشاره دارد.ابراهیم(/48...!« )یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات » 

پس بعید نیست كه منظور از طینت بهشت و طینت دوزخ كه در روایات است همان 

شود و خصوصا این احتمال با توجه به طینتى باشد كه بعدها از اجزاى بهشت و یا دوزخ مى

بعضى از تعبیراتى از قبیل طینت علیین ، طینت سجین ، طینت جنت و طینت نار كه در 

  . رسدبه نظر قوى مىروایات است 

و بنا بر این احتمال ، مراد این خواهد بود كه : انسان بر حسب تركیبى كه اجزاى 

اى ناپاك و این ماده اى پاك بوده و یا مادهاى زمینى گرفته شده كه یا مادهبدن او دارد از ماده

است، به این  پاك و ناپاك در ادراكات و عواطف و قواى انسانى كه از آن تركیب شده مؤثر

معنا كه انسان مركب از طینت پاك و یا ناپاك وقتى ادراكات و عواطف و قوایش شروع به 

دهد كه مناسب با ماده اصلیش كند و آثارى از خود نشان مىكند بیشتر كارهایى مىكار مى

ند، تا كاش اعمالش را كمك مىاش را تایید نموده و آثار مادهباشد، اعمالش اعمال و آثار ماده

 كارش باال گرفته انسانى سعید و یا شقى تمام عیار گردد . 

و اینكه گفتیم این ارتباط بنحو اقتضا است نه به طور علیت براى این است كه 

  . خاصیت و اثر ماده در نحوه عمل انسان مانع از اراده و سلطنت خداوند نیست

سباب فعال موجود را بر تر از اتواند در این مورد سبب دیگرى قوىو خداوند مى

انسان مسلط نماید كه مجراى سیر فعلى انسان را مبدل به مجراى دیگرى نماید ، زیرا 

اسباب و شرایطى كه در سرنوشت نیك و بد انسان دخالت دارند یكى و دو تا نیستند و آنچه 

، به  اى بیش نیسترا كه ما سراغ داریم در قبال آنچه كه از حیطه علم ما بیرون است ذره

شهادت اینكه نوادرى از افراد سراغ داریم كه نشو و نمایشان بر خالف آن مقتضیاتى است 

 پنداریم ، آرى:كه ما آنرا منشا مى

 روم(/19« )یخرج الحى من المیت و یخرج المیت من الحى!» 
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از جمله اسباب و شرایطى كه ما از آن اطالع داریم این است كه : انسانى كه 

و سالم باشد و در رحمى سالم پرورش یابد و در دوران جنینى و همچنین بعد اش صالح نطفه

از والدت آب ، هوا و غذایش سالم باشد و در محیط سالم زندگى كند و در مناطق اعتدالى 

متولد شده باشد چنین انسانى استعدادش براى سلوك طریق انسانیت بیشتر و فهمش تیزتر و 

  . بیشتر است عمل به وظایف انسانى تر و نیرویش براىادراكش لطیف

اش آلوده و یا مریض باشد و یا در رحم ناپاك و ناسالم بر عكس انسانى كه نطفه

پرورش یابد و یا غذاى سالم به آن نرسد، یا پس از والدت محیط زندگیش سالم نباشد و یا در 

ك را ندارد و مناطق استوایى و قطبى به وجود آمده باشد آن استعداد و آن فهم و ادرا

  . تر استبخشونت و قساوت قلب و كم فهمى نزدیك

هاى سالمى كه از عوامل مذكور و سایر موانع و مزاحمات عالوه بر این، مزاج

ترند و این روح و عقل و تر و عقلى كاملتر و عواطفى رقیقدورترند داراى روحى لطیف

امیدارد كه صالح انسانیتش در آن این عواطف، انسان را به عقاید و تصمیمات و كارهایى و

است و او را نخست به تحصیل مواد غذایى صالح و استفاده صالح و شایسته از آن واداشته 

سپس از همین راه روح او را تكمیل نموده در انجام اعمال صالح و تصمیمات شایسته تایید 

ثیر عمل روح در كند و این تاثیر طرفینى یعنى تاثیر مواد غذایى صالح در روح و تامى

 استفاده صحیح از مواد غذایى همچنان ادامه دارد تا آنكه او را به سعادت واقعیش برساند . 

  . عین این حرف در طرف شقاوت نیز صحیح است

 قرآن كریم در این باره نسبت بطرف سعادت فرموده:

 بوت(عنک/69« )و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان هللا لمع المحسنین!» 

 فرماید:و نسبت بطرف شقاوت مى

 «ثم كان عاقبة الذین اساؤا السواى ان كذبوا بایات هللا و كانوا بها یستهزؤن!» 

 روم(/10)

 و نظایر این دو آیه در دو طرف بسیار است .  

كوتاه سخن ، سعادت انسان در زندگى خاص انسانیش یعنى سعادتش در علم و عمل 

بودن مواد اصلیش دارد ، چون حامل روح انسانى همین موادند و ارتباط تامى به پاكیزه 

كنند ، همچنانكه شقاوتش در علم كه همان همین موادند كه او را به سوى بهشت هدایت مى

دهد و ترك عقل و سرگرمى به اوهام و خرافاتى كه شهوت و غضب را در نظرها جلوه مى

بندوبارى در شهوات مادى و بى همچنین شقاوتش در عمل كه همان سرگرمى به لذات

حیوانى و استكبار از هر حقى است كه مزاحم و مخالف با هواى او است ، ارتباط مستقیمى 

با آب و گل او دارد ، این دو قسم آب و گل است كه یكى انسان را به حق و سعادت و بهشت 

  . دهندو دیگرى به باطل و شقاوت و دوزخ سوق مى

بنحو اقتضاء است نه علیت تامه ، چون خداى تعالى است كه  و البته این سوق دادن

تر از آن به كار ببرد و تواند سبب دیگرى قوىاین آثار را در آب و گل قرار داده و او مى

  . اثر آنرا خنثى سازد
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در حدیث خلقت جنین در اوایل سوره آل عمران مطالبى كه داللت بر این معنا 

روایات دیگرى نظیر آن هست كه براى خدا مشیت و قدرت بر كند، در المیزان، آمده و مى

 كند . محو و اثبات در هر امرى را اثبات مى

ترى كه تعقلش محتاج به صفاى ذهن و قدم البته روایات مورد بحث را به وجه دقیق

توان توجیه نمود و آن این است كه: سعادت و شقاوت راسخ در معارف حقیقى است مى

شود كه ادراك او فعلیت پیدا كرده و مستقر شده باشد و ادراك هم محقق مىوقتى در انسان 

از آنجایى كه مجرد از ماده است قهرا مقید به قیود ماده و محكوم به احكام آن كه یكى از آنها 

  زمان) مقدار حركت( است ، نیست!

رسد كه سعادت بعد از حركت ماده به بنا بر این، گو اینكه ما بنظرمان چنین مى

شود و لیكن حقیقت امر این است كه منشا سعادت یعنى ادراك از سوى فعلیت موجود مى

 آنجایى كه مجرد است مقید به زمان نیست . 

، داشتهعینا قبل از حركت نیز وجود شود پس سعادتى كه پس از حركت ماده پیدا مى

نظیر نسبت دادن ما امور حادث را به فعل خداى تعالى ، كه اگر ما فعل خدا را در این 

گوییم: در گوییم : خداوند زید را در فالن روز آفریده و یا مىنسبت مقید به زمان كرده مى

فالن تاریخ قوم نوح را هالك كرد و یا قوم یونس را نجات داد و یا رسول هللا 

را مبعوث فرمود این تقیید در حقیقت تقیید از نظر ما است ، چون ما  وسلّموآلهعلیههللاصلى

دهیم نظرمان به خود حادثه است و زمان و حركتى را كه منتهى به در این نسبتى كه مى

گیریم و گر نه فعل خداى تعالى مقید به زمان نیست ، مجموع حدوث آن شده در نظر مى

هر حادثه و سایر قیود و شرایطى را كه دارد او ایجاد كرده حوادث و همچنین زمان حدوث 

، آن وقت چطور ممكن است عمل خود او مقید و محدود به حدود زمان شود؟ پس اینكه 

گوییم امروز فالن مطلب را درك كردم و یا اآلن فالن چیز را فهمیدم در حقیقت عمل مى

كنیم و گر نه ند مقید به زمان مىسلولهاى دماغى و یا عصبى خود را كه امورى مادى هست

 شود . اصل علم و ادراك مجرد است و به روز و ساعت مقید نمى

پس از آنجایى كه سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمى او است كه مجرد و 

توان آنها را پیش از امتداد زمان زندگیش گرفت چنانكه به واسطه بیرون از زمان است مى

 توان متاخرتر از آنها گرفت.عمال و حركات انسان مىارتباط آنها به ا

 

 دسته سوم از روایات  -3

 

) این باب روایاتى است كه خلقت انسان را منتهى به آب گوارا و آب تلخ و شور 

 داند! (مى

نقل  السالماز آن جمله روایتى است كه در كتاب علل الشرایع از امام صادق علیه

و جل آب گوارایى آفرید و از آن آب اهل طاعت را خلق فرمود  كند كه فرمود: خداى عزمى

 . 
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  . بار دیگر آب تلخى آفرید و از آن اهل معصیت را خلق كرد

كرد سپس امر كرد تا این دو آب بهم در آمیزند و مخلوط شوند ، كه اگر چنین نمى

  . شدمؤمن جز از مؤمن و كافر جز از كافر متولد نمى

پرسیدم اولین  السالمنان نقل كرده كه گفت از امام صادق علیهو نیز از محمد بن س

چیزى كه خداى تعالى خلق فرمود چه بود؟ حضرت فرمود: اولین چیزى كه خداى عز و 

  . جل آفرید چیزى بود كه تمامى موجودات عالم از آن آفریده شد

دریاى عرض كردم آن چه بود ؟ فرمود : آب بود ، خداى تبارك و تعالى نخست دو 

آب یكى گوارا و یكى تلخ آفرید آنگاه به آب گوارا نظر انداخته صدایش زد ، دریاى آب 

  . گوارا عرض كرد : لبیك و سعدیك

  .كنمفرمود : بركت و رحمت من در تو است ، بهشتم و اهل طاعتم را از تو خلق مى

ر دیگرش صدا آنگاه به دریاى شور نظر افكنده او را صدا زد ، دریا جواب نداد ، با

الجرم فرمود لعنتم بر تو باد ، من دوزخیان و اهل معصیتم را  -تا سه بار  -زد جواب نداد 

  . كنماز تو خلق مى

  . آنگاه بار دیگر امر نمود تا بهم مخلوط شدند

بینیم مؤمن از كافر و اضافه كرد : از همین جهت است كه مى السالمسپس امام علیه

 آید . مىكافر از مؤمن پدید 

در تفسیر عیاشى از عثمان بن عیسى از بعضى از اصحابش از امام صادق 

نقل كرده كه فرمود : خداى تعالى به آبى فرمود : شیرین و گوارا باش تا از تو  السالمعلیه

  . بهشتم و اهل طاعتم را خلق كنم

بیافرینم آنگاه آن و به آبى فرمود : شور و تلخ شو تا از تو آتشم و اهل معصیتم را 

  دو آب را بر گل جارى ساخت...!

: در معناى هر یك از این سه حدیث احادیث بسیار دیگرى از امیر المؤمنین  مؤلف

هست و ما این سه حدیث را بعنوان نمونه در اینجا  السالمو امام باقر و امام صادق علیه

  . آوردیم

 مانند آیه:بر طبق این دسته از اخبار نیز آیاتى هست ، 

و هللا خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا و ما تحمل من انثى و ال تضع » 

اال بعلمه و ما یعمر من معمر و ال ینقص من عمره اال فى كتاب ان ذلك على هللا 

 یسیر!

و ما یستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من كل  

تخرجون حلیة تلبسونها و ترى الفلك فیه مواخر لتبتغوا من تاكلون لحما طریا و تس

 فاطر(/12و11«)فضله و لعلكم تشكرون!

كنید آیه دومى به منزله مثالى است براى بیان مضمون آیه به طورى كه مالحظه مى

از منافع و آثار مشتركند  قبلیش و اینكه چطور مردم با اینكه در جامع انسانیت و در بعضى

انبیا( نیز این اشتراك را /30«)ء حى!و جعلنا من الماء كل شى» ف دارند، آیه:با هم اختال
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  . رساندمى

 و نیز مانند آیه:

و هو الذى مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و » 

 حجرا محجورا !

!« و هو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قدیرا  

 فرقان(/53)

  . بیان این آیات به زودى در محل خود خواهد آمد

 

اى كه نقل شد و همچنین روایات دیگرى كه به آن مضمون گانهو اما روایات سه

 شوند:وارد شده از جهت معنا به دو قسم تقسیم مى

فرمود كه خداوند آن دو را بر كرد و مىروایاتى كه آب گوارا و تلخ را ذكر مى -1

ها مختلف شدند این ها به جهت اختالف آبانسان را از آن آفرید جارى ساخت و گل گلى كه

قسم از اخبار برگشت معنایش به همان طایفه از اخبار است كه اختالف خلقت بشر را از 

دانست . بنا بر این ، حرفهایى كه در این روایات باید زده شود همان ناحیه اختالف طینت مى

  . اخبار طینت زدیمحرفهایى است كه در 

قسم دوم اخبارى است كه تنها متعرض خلقت انسان نیست، بلكه خلقت هر  -2

ها منشا فرمود: اختالف آبدانست و مىموجودى را حتى خلقت بهشت و دوزخ را از آب مى

اختالف خصوص مردم در سعادت و شقاوت است و این همان معنایى است كه در قسم اول 

نتیجه حرفهایى كه آنجا زدیم در اینجا نیز جریان دارد و در حقیقت  از روایات بود ، در

اخبار دسته اول به منزله مفسر براى اخبار دسته دوم و هر دو به منزله مفسر براى اخبار 

 طینتند . 

فرمود: انتهاى خلقت به سوى آب است همانطورى كه ابتدایش از آب و اما اینكه مى

 بحثش خواهد آمد! ان شاء هللا!بود ، به زودى در جاى مناسب 

 

 دسته چهارم اخبار نو ر و ظلمت -4

 

دسته چهارم روایاتى است كه برگشت اختالف در خلقت را به اختالف در نور و 

نقل شده كه  السالمداند، مانند روایتى كه در كتاب علل الشرایع از امام صادق علیهظلمت مى

ورى آفرید كه آن نور نیز از نور دیگرى خلق شده فرمود : خداى تبارك و تعالى ما را از ن

هاى شیعیان ما را از آب و گلى آفرید كه با آن و اصلش از طینت اعلى علیین است و دل

تر از آن آفرید ، به همین جهت هاى آنان را از طینتى پایینهاى ما را خلق كرد و بدنبدن

، براى اینكه از همان چیزى آفریده است كه دلهاى شیعیان همواره متمایل به سوى ما است 

 ایم . اند كه ما آفریده شدهشده

 آیه: السالمآنگاه امام علیه
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 كال ان كتاب االبرار لفى علیین!  و ما ادریك ما علیون!» 

 مطففین(/21تا18«)كتاب مرقوم!  یشهده المقربون!

را تالوت نمود و سپس اضافه كرد كه خداى تعالى دلهاى دشمنان ما را از طینتى  

تر از آن آفرید، دلهاى شیعیان آنان را هم از آب و هایشان را از طینتى پستاز سجین و بدن

گلى آفرید كه بدن آنان را از آن خلق فرموده و از همین جهت دلهاى شیعیان ایشان متمایل به 

 گاه آیه:آنان است ، آن

ان كتاب الفجار لفى سجین و ما ادریك ما سجین كتاب مرقوم ویل یومئذ » 

 مطففین(/10تا7«)للمكذبین!

 را تالوت فرمود .  

   .: در این معنا روایات دیگرى نیز هست مؤلف

كنند بر برگشت این دسته از روایات در حقیقت به همان روایاتى است كه داللت مى

باشد ، با این تفاوت كه در اینكه انتهاى خلقت و ریشه آن ، طینت علیین و طینت سجین مى

این روایات این معنا اضافه شده است كه انسان پس از خلقت مبدل به نور و یا ظلمت 

 شود . مى

ن باشد كه طینت سعادت باعث ظهور حق و انجالى معرفت و و شاید جهتش ای

طینت شقاوت مالزم با جهل است و جهل هم همان ظلمت و كورى است، پس طینت سعادت 

  . نور و طینت شقاوت ظلمت است

نامد همچنانكه ایمان را زندگى قرآن كریم هم غالبا علم و هدایت را نور مى

 فرماید:خواند، از آن جمله مىمى

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

 فرماید:انعام( و نیز مى/122«)الظلمات لیس بخارج منها!

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

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

اى از موجودات از قبیل انبیا ، مالئكه ، لوح ، قلم نكه نور اصل خلقت طایفهو در ای 

ان شاء هللا  -، عرش ، كرسى و بهشت است ، اخبار بسیارى وارد شده كه به زودى 

 نقل خواهد شد .  -

 
 

 دسته پنجم اخبار راجع به نامه اعمال -5

 

بر انتقال حسنات افراد  دسته پنجم از اخبار این باب روایاتى است كه داللت دارد

شقى در روز قیامت به نامه عمل افراد سعید و بعكس ، انتقال سیئات افراد سعید به نامه 

عمل افراد شقى ، مانند روایتى كه علل الشرایع به سند خود از ابراهیم لیثى از امام باقر 

 السالم نقل كرده كه آنجناب در ضمن حدیث طویلى فرمود:علیه
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كند و شعاع خود را به همه بگو ببینم وقتى قرص خورشید طلوع مى اى ابراهیم !

تاباند آیا شعاعش از خود قرص جدا است یا نه؟ عرض كردم آرى، در حال طلوع جا مى

 شعاعش از خودش جدا است . 

كند دامنه شعاعش نیز برچیده شده به فرمود : آیا جز این است كه وقتى غروب مى

 رود!دنبالش مى

  ؟ چرا عرض كردم

كند و فرمود : به همین نحو هر موجودى به سوى اصل و جوهر خود بازگشت مى

ها و از ها را كه از سنخ وجود ناصبىكند خداى تعالى وزر و وبالوقتى قیامت قیام مى

ها و مساعى طینت آنان است از نامه مؤمنین به نامه ناصبیها منتقل نموده و حسنات و نیكى

مل ناصبیها است از آنجایى كه از سنخ وجود مؤمن و از جنس طینت او خیرى كه در نامه ع

كند آیا این ظلم و تعدى است ؟  عرض كردم نه ، یا ابن است به نامه مؤمنین منتقل مى

 رسول هللا! 

فرمود: به خدا سوگند نه تنها ظلم و عدوان نیست ، بلكه قضاء فاصل و حكم قاطع و 

 عدالت آشكار است:

 انبیا(/23«)عما یفعل و هم یسئلون!ال یسئل » 

اى ابراهیم ! این حقى است از ناحیه پروردگارت ، و حكمى است از احكام ملكوت  

  . او

او  عرض كردم : یا بن رسول هللا ! حكم ملكوت چیست ؟ فرمود حكم خدا و انبیاى

 گفت:السالم به آن تمسك جست و است ، همان حكمى است كه خضر در جواب موسى علیه

 «انك لن تستطیع معى صبرا!  و كیف تصبر على ما لم تحط به خبرا!» 

 کهف(/68و67)

آورد از كارهاى خضر سر در مى السالمكنى كه موسى علیهتو اى ابراهیم! فكر مى

  . دانستهمع ذلك اعمالش را منكر و شنیع مى

فت : من این نه ، او از وجهه اعمال خضر آگاه نبود ، تا آنكه خضر در جوابش گ

  . كارها را به دستور و اذن خداى تعالى انجام دادم

این بود قسمتى از آن حدیث و در قبال این دسته از روایات آیاتى از قرآن كریم 

هست كه بعضى از آنها در خود این حدیث ایراد شده است و از جمله آیاتى كه در متن 

 حدیث ایراد نشده:

طیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیركمه جمیعا آیه لیمیز هللا الخبیث من ال» 

 انفال(/37«)فیجعله فى جهنم!

سازد به فرماید خداى تعالى در روز قیامت طیب را از خبیث جدا مىاست، كه مى

اى از جنس طیب در خبیث باقى اى از خباثت در طیب مخلوط نباشد و ذرهطورى كه ذره

ق در بنى نوع بشر است ، یكجا جمع نموده و شاخ و نماند ، آنچه از آلودگیها و خباثت متفر

گرداند ، برگهایى را كه از ریشه درخت خباثت در آنان دویده شده به اصل درخت باز مى
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نتیجه این جدا ساختن طیب از خبیث این است كه همه حسنات در یك طرف گرد آمده به 

بى گرد آمده به منشا و شائبه ذات برگردند و همه سیئات نیز در جانسعادت خالص و بى

 اصل خود رجوع كنند و این بیان بعینه همان بیانى است كه در حدیث بود . 

فرمود: اى ابراهیم بگو ببینم وقتى قرص خورشید طلوع  السالماینكه امام علیه

كند ... خواست تا با این مثال محسوس بفهماند هر اثرى مظهر مؤثر و هم سنخ آن و مى

جود آن و مالزم وجود آن است و این هم كه فرمود : این عمل نه تنها ظلم وجودش قائم به و

و عدوان نیست ، بلكه به خدا سوگند قضاء فاصل و حكم قاطع و عین عدالت است با این كه 

رسد ، مبنى بر همان سنخیت نظر ابتدائى عملى مخالف عدالت بنظر مى بظاهر و به حسب

  . بین فعل و فاعل و اثر و مؤثر است

چون این سنخیت از چیزهایى است كه عقل به ضرورت و بداهت ، حكم به آن 

كند به اینكه هر فعلى از افعال كه فرض شود ، فاعلى آن را از كند ، همچنانكه حكم مىمى

كند كه ذاتش تناسب با آن فعل را داشته باشد و اگر نظر سطحى برخالف این خود ابراز مى

انسان به نظر سطحى از هر فعلى همان حركات و سكنات حكم كند براى این است كه 

گوید این شرابخوارى از زید مؤمن سر زده به چه مالك در بیند و لذا مىظاهریش را مى

نامه عمرو كافر نوشته شود؟ و لیكن اگر دقیق شود و درك كند كه این فعل داراى معنویتى 

ادت و یا از معانى سیئه و از آثار است كه آن معنا یا از معانى حسنه است و از آثار سع

شقاوت است ، آن وقت تصدیق خواهد كرد كه این اثر اثر ذاتى است كه در وصف سعادت 

و شقاوت هم سنخ آن عمل است و اگر در باره یك عمل زشتى كه از ذات انسان سعیدى سر 

اده عینا كنیم ، براى اختالط و امتزاجى است كه بین دو موضوع رخ دزده دو جور حكم مى

گوییم: آب گرم است و حال آنكه نظیر حرارتى است كه ما آن را به آب نسبت داده و مى

 عامل اصلى آن آتش و یا تابش خورشید است . 

بنا بر این ، در نظر یك دانشمند آشنا به حقایق ، جمیع حسنات از هر كس سر بزند 

ز هر كس صادر شود عمل عمل كسانى است كه ذاتا نیكوكار و سعیدند و جمیع سیئات ا

اند ، عدالت واقعى و همچنین سراى آخرت كه ظرف حق كسانى است كه ذاتا بدكار و شقى

  . كندو حقیقت است نیز همین را اقتضا مى

 البته این معنا با امثال آیه:

 زلزله(/8و7«)فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره! و من یعمل مثقال ذرة شرا یره!» 

 و آیه:

 نجم(و آیه:/38« )وازرة وزر اخرى!اال تزر » 

كه ثواب و عقاب هر عمل نیك و  بقره(/286«)لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت!» 

داند ، منافاتى ندارد، زیرا مفاد این قبیل آیات هم در محل خود بدى را عاید فاعل آن عمل مى

 صحیح و بجا است . 

مان كسى است كه حركت و البته بر حسب نظر اجتماعى دنیوى ، فاعل هر فعلى ه

سكون فعل از او سر زده و پیامدهاى فعل و آثار آن هم اگر مدح و ثواب و یا ذم و عقاب 
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شود و لیكن این را هم باید دانست كه این حكم در ظرف اجتماع دنیوى است به او عاید مى

 صحیح است و اما در ظرف حقیقت و واقع ، فاعل هر فعلى آن اصلى است كه متسانخ و

متناسب آن فعل است و آن اصل ممكن است غیر آن كسى باشد كه حركات و سكنات فعل از 

  . او سر زده

گردد معنایش این نیست كه گوییم آثار حسنه و سیئه عمل به اصلش بر مىو اگر مى

شود ، تا كسى بگوید این حرف منافات با آن آیات ثواب و عقاب عمل بغیر فاعل آن عاید مى

فرمود این حكم حكم ملكوتى است كه در طول  السالمدر حدیث باال هم امام علیه دارد و لذا

  حكم ظاهرى دنیوى و احكام زندگى اجتماعى آن قرار دارد.

ها و ظهور حق باشد قهرا در آن روز احكام آرى وقتى روز قیامت روز بروز باطن

ق شده ، هر چیزى به هم ملكوتى خواهد بود ، یعنى هر حكمى به موضوع حقیقى خود ملح

 گردد ، همچنانكه فرموده:اصل خود باز مى

 زمر(  و:/47«)و بدا لهم من هللا ما لم یكونوا یحتسبون!» 

ق( و /22« )كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید! لقد» 

 نیز:

 طور( و:/21«)ء!الحقنا بهم ذریتهم ما التناهم من عملهم من شى» 

 عنکبوت(/13«)لیحملن اثقالهم و اثقاال مع اثقالهم!و » 

از اینجا وجه اختصاص حكم ملكوتى به روز قیامت با اینكه عالم برزخ هم از 

شود ، زیرا ظاهر كالم خداى تعالى كه ظرفهاى مجازات و جزء ایام هللا است نیز معلوم مى

 فرماید:مى

 قال كم لبثتم فى االرض عدد سنین!» 

 یوما او بعض یوم فسئل العادین! قالوا لبثنا 

 مومنون(/114تا112«)قال ان لبثتم اال قلیال!

 و همچنین ظاهر آیه: 

و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفكون! و » 

اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم فى كتاب هللا الى یوم البعث!  فهذا یوم  قال الذین

 روم(/56و55«)البعث!

این است كه عالم برزخ و زمانى كه فاصله بین مرگ و قیامت است تتمه زندگى دنیا 

اى از احكام با زندگى دنیوى شركت دارد  و مردم در آن و مكث در زمین است و در پاره

عالم هنوز در راه تصفیه و تكامل به سوى سعادت خالص و یا شقاوت خالص هستند و جاى 

شان یكسره شده یا سعادت خالص و یا شقاوت خالص ت كه مردم تكلیفحكم قطعى زمانى اس

  كسب كرده باشند و آن خانه آخرت است.

جزاى حسنات كفار را در دنیا  و نیز از اینجا سّر این گفته قرآن و حدیث كه: خداوند

وم اى ندارند معلكند و در آنجا جز آتش بهرهدهد  و در آخرت میزانى برایشان بر پا نمىمى

  دقت فرمایید! -شود مى
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 به آیه: السالماستشهادى كه امام علیه

 انبیا(/23«)ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون!» 

 فرمود به منظور تعلیل بیان حكم ملكوتى بود.

  

: حقیقت سؤال از هر چیزى ، چه فعلى باشد كه از فاعلى سر زده و یا  توضیح اینكه

حكمى كه از حاكمى صادر شده و یا خبرى كه از مخبرى رسیده ، این است كه فاعل و یا 

حاكم و یا مخبر ، كردار و گفتار خود را با واقع تطبیق نموده  و نحوه مطابقت آن را با واقع 

عنا را بیان ننموده جاى سؤال باقى است و اما در جایى كه فعل بیان نماید و مادامى كه این م

نیاز از بیان فاعل و یا حاكم و یا مخبر باشد البته سؤال و یا حكم و یا خبر عین واقع و بى

  . معنا نخواهد داشت

پرسد چرا این یتیم را زدى ؟ و یا چرا حكم كردى به مثال وقتى سائل از شما مى

زید است ؟ و یا بپرسد این كه خبر آوردى زید ایستاده از كجا گفتى ؟ اینكه فالن چیز مال 

دارد و همچنان حق سؤال دارد تا شما عمل خود را با واقع و حق دست از این سؤال بر نمى

تطبیق كنى ، مثال بگویى من اگر یتیم را زدم منظورم تادیب او بود و یا اگر حكم كذایى را 

مال را از پدرش ارث برده بود و یا اگر گفتم زید ایستاده براى  دادم براى این بود كه زید آن

این بود كه من به چشم خود دیدم كه ایستاده، سؤال از اینگونه مطالب كه محتاج به دفاع و 

  تطبیق با حق و واقع است صحیح است.

و اما مطالبى كه احتیاج به تطبیق ندارد از قبیل جفت بودن عدد چهار و بیشتر بودن 

د ده از عدد پنج و مردن زید پس از جدا شدن سرش از بدن از آنجایى كه عین واقع و عد

حق است سؤال از آن معنا ندارد و صحیح نیست كسى بپرسد چرا عدد چهار جفت و چرا 

عدد ده بیشتر از عدد پنج است؟ و یا چرا فالن علت تامه فالن معلول را به وجود آورد؟ این 

گوییم: فعل خداى سبحان عین حق و واقع است و قولش عین ىمعنا كه روشن شد اینك م

موجود خارجى و واقعى است، فعل و قول او مستند به چیز دیگرى نیست تا سؤال از آن به 

چرا و چطور صحیح باشد ، آرى جمیع قضایاى حقى كه ما عقاید و افعال خود را بر آن 

كنیم همه از موجودات خارجى كه دهیم و بدین وسیله حقانیت آن را اثبات مىتطبیق مى

همان فعل خداى سبحان است اخذ شده ، با این حال چگونه ممكن است فعل خود او محكوم 

به آن شود ؟ نسبتى كه فعل خداوند با آن قضایا دارد نسبت محكوم به حاكم نیست ، بلكه 

 رمایید! دقت ف -نسبت ملزوم به الزم و متبوع به تابع و منشا انتزاع به منتزع است 

یابد ، و اسباب به عبارت دیگر فعل خداى تعالى به وسیله اسباب تكوینى تحقق مى

شود و اگر تكوینى به منزله آالت و ابزارى هستند كه فعل خدا جز به توسط آنها ظاهر نمى

  . سائلى از یكى از افعال خدا سؤال كند قطعا سؤالش از علتى است كه برایش مجهول است

پرسد وارى بر سر زید فرو ریزد و زید در این حادثه بمیرد سائل مىمثال اگر دی

چرا خدا این جوان را از بین برد و چرا به جوانى او و به حال پدر و مادر فقیرش رحم 

گوید چرا دیوار را نكرد؟ و اگر در جوابش گفته شود: دیوار بر سرش فرو ریخت، مى
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ن دیوار سست شد و سنگینى دیوار دیوار را خراب كرد و اگر كسى بگوید باران بارید و ب

كند و همچنین به سؤال خود متمایل و ساقط كرد، در جواب نقل كالم به مساله باریدن ابر مى

 دهد و در هر بار سؤالش از علتى است كه برایش مجهول است . ادامه مى

ه او از در نادانى براى زید عمر و حیاتى قائل است كه مستند به عللى است ك

شود پیش هیچكدام آنها باعث مرگ ناگهانى او نیست و وقتى با مرگ ناگهانى او مواجه مى

گشاید و جهت بوده و لذا لب به سؤال و اعتراض مىكند این مرگ گزاف و بىخود خیال مى

ال یسئل عما » در تفسیر آیه -كرد داشت قطعا سؤال نمىاى احاطه مىاگر به علل هر حادثه

 در بحث از اعتراضات ابلیس مطالبى مناسب با این بحث گذشت .  انبیا(/23)!«یفعل ... 

در ضمن گفتارش فرمود: حكم خدا و حكم انبیاى اوست ...  السالماینكه امام علیه

اند ، به حسب معنایش این است كه قضاى خداى تعالى و قضایى كه انبیاى او به اذن او رانده

به حسب ظاهر و مانند احكام ما به اعتماد بر شواهد و حقیقت امر و باطن آن است ، نه 

  . امارات

پس معناى لحوق حسنات و آثار حسنه به ذوات طیبه و لحوق سیئات و آثار آن به 

ال یسئل » ذوات خبیثه و از سنخ ظلمت و فساد معلوم گردید و همچنین با روشن شدن معناى

هم كه ممكن است به ذهن خلجان كند  اىجواب شبهه انبیا(/23«)عما یفعل و هم یسئلون!

 معلوم شد . 

و آن شبهه این است كه چرا حسنات و آثار آن تنها از ذواتى صادر شود كه از سنخ 

نورند و چرا سیئات و آثار سوء آن اختصاص به ذواتى داده شد كه از سنخ ظلمتند؟ و چرا 

شد؟ از بیان قبلى ما  اثر حسنات نعمت دائم و بهشت جاوید و ثمره سیئات نقمت و دوزخ

شود، زیرا گفتیم بین حسنات و آثارش و همچنین بین سیئات و جواب این شبهه نیز داده مى

آثار سوء آن یك رابطه حقیقى و واقعى برقرار است  و صرف احكام وضعى و قراردادى 

 نیست . 

و اگر در لسان شارع از آن آثار به لسان احكام وضعى و قراردادى و به نظائر 

كنیم ، تعبیر كرده به تعبیراتى كه ما از تبعات احكام وضعى موجود در ظرف اجتماعمان مى

ها و منظور تعمیم نظام تشریع بوده، نه از این جهت كه تبعات و آثار مذكور مانند مجازات

  . هاى دنیوى ، صرف اعتبار و خالى از حقیقت و واقعیت استهاى قراردادى نظامپاداش

معلوم شد و بدست آمد كه اختصاص حسنات به ذوات طیبه و سیئات به این معنا كه 

ذوات خبیثه و همچنین اختصاص بهشت به حسنات و دوزخ به سیئات از جهت روابط 

توان تكوینى و خارجى است ، كه بین ذوات اشیاء و آثار ذاتى آنها است و ذاتیات را نمى

كنیم كه مبادا از مطالب داده تاكید هم مىمورد سؤال قرار داد، اینك بخواننده محترم تذكر 

گذشته ما غفلت ورزیده و خیال كند معناى اختصاص هر اثرى به ذات هم سنخ و متناسبش 

این است كه آن ذات در ابراز آن اثر ، مستقل به ذات و مستغنى از خداى سبحان است، 

همان معنایى است كه آیه  چون بطالن این معنا را ما از بیانات خود قرآن اثبات نمودیم و این

 شریفه:
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 !«و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذى خبث ال یخرج اال نكدا » 

 اعراف(/58) 

كند و براى این معنا كه هر ذاتى داراى اقتضایى است مثل آورده به آن اشاره مى

 است . 

براى دفع این كرده ، « باذن ربه!» بینید كه اقتضاى مزبور را مقید به قیدو اگر مى

توهم است كه ، لزوم ذاتى به معناى استقالل و استغناء از خداى سبحان است ، همچنانكه از 

اند: قلم بر سعادت هم روایت شده كه در این باره فرموده وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

 ت. مترجم.(كسى كه ایمان آورده و تقوا پیشه ساخته خشكیده است! )یعنى چنین تقدیر شده اس

  120ص :    8المیزان ج : 

 

 

 

 

 تحلیل روایتی در موضوع:

 تیره بختی و سعادت مقدر انسانها  

 

 «یَْوَم یَأِْت ال تَكلَُّم نَْفٌس إاِل بِِإْذنِِه  فَِمْنُهْم شِقىٌّ َو سِعیٌد!» 

روزى بیاید كه هیچ كس جز به اذن او سخن نگوید و برخى از آنان بدبخت باشد » 

  هود(/105«) برخى نیكبخت!و 

 

 وسلّم وآلهعلیههللاعلى كرم هللا وجهه از رسول خدا صلى در کتاب درالمنثور از

اى بود ، چوبى برداشت و با نوك آن زمین را روایت شده كه وقتى در تشییع جنازه

ند اخراشید در همین حال فرمود: هیچ یك از شما نیست مگر آنكه منزلش را معلوم كردهمى

  كه در بهشت است یا در دوزخ!

پرسیدند بنا بر این آیا بر) اعمال خود( تكیه و اتكا نكنیم؟ فرمود: عمل بكنید، زیرا 

هر كس براى رسیدن به آنچه كه تقدیر برایش نوشته راه آسانى دارد و سپس این آیه را 

ا َمْن أَْعطى» :تالوت فرمودند ُرهُ ِلْلیُْسرى ْسنى!َو َصدََّق بِاْلحُ  َو اتَّقى! فَأَمَّ  !«فََسنُیَس ِ

 لیل(/7تا5)

: براى اینكه این مطلب روشن شود الزم است بگوییم هیچ خردمند و صاحب  مؤلف

هایى یابد ، چه آن حادثهفكرى شك ندارد در اینكه تمامى حوادثى كه در این عالم جریان مى

هایى كه از مقوله اثر اعیان حادثهكه از مقوله اعیانند) از قبیل پدید آمدن عسل،( و یا آن 

باشد) مانند خواص عسل،( و خالصه هر چه باشد مادام كه حادث نشده، در حد امكان قرار 

دارد یعنى ممكن است حادث بشود و ممكن است نشود و به همین جهت ، امكان هم یك نسبت 

كه هنوز در اثر كنیم به وجود آن دارد و هم نسبتى به عدم آن ، مثال یك چوب را فرض مى
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احتراق به صورت خاكستر درنیامده ، این چوب امكان دارد خاكستر شود و عینا امكان هم 

 دارد كه خاكستر نشود . 

و همچنین یك قطره منى كه مبدأ پیدایش آدمى است مادام كه به صورت یك انسان 

، نتیجه این قطرهز جمع بشوند و در درنیامده ممكن است ما بقى اجزاى علت انسان شدنش نی

انسانى بشود و ممكن هم هست آن اجزا و شرایط مساعدت نكنند و در نتیجه به صورت چیز 

  . دیگرى غیر از انسان درآید

این امكان تا موقعى است كه تكلیفش یكسره نشده باشد و اما اگر یكسره شد و مثال 

شود، سان شدن باطل مىخاكستر بالفعل و یا انسان بالفعل گردید امكان خاكستر شدن و ان

عدم انسان شدن ندارد ، بلكه تنها انسان است و  زیرا دیگر نسبتى با عدم خاكستر شدن و

خاكستر و چیز دیگرى نیست و در عین اینكه خاكستر و انسان است محال است چیز دیگرى 

  . باشد

هاى لتشود كه اگر ما فعلیات را گرفته و آنها را به عبا این بیان بخوبى روشن مى

هاى قبلیش و همچنین تمامى سلسله معلولها ها را هم باز به علتشان نسبت دهیم و علتتامه

شود از مشتى فعلیات كه نه امكان ها را یكجا در نظر بگیریم ، عالم عبارت مىو سلسله علت

در آنها راه دارد و نه استعداد و اختیار و اگر همین موجودات را از این جهت كه داراى 

كه به سوى آن در حركتند قهرا  هایىامكان و استعداد هستند در نظر بگیریم نسبت به غایت

نسبت آنها به آن غایتها نسبت امكان و استعداد خواهد بود و معلوم است كه هیچ موجودى از 

موجودات مادى در رسیدن و نرسیدن به آن غایات از حیز امكان و اختیار بیرون نرفته 

  . است

عالم كون دو وجه است : یك وجه ، وجه ضرورت و فعلیت است كه در  پس براى

این وجه هر جزئى از اجزاى عالم چه اعیان و چه آثار و خواص اعیان داراى تعین است و 

هیچگونه ابهام و تردیدى در آن نیست و هیچ تغییر و تبدیلى در آن راه ندارد و این همان 

علل تامه خود) یعنى آن عللى كه از مقتضاى  وجهى است كه مسببات به وسیله اسباب و

توان اى نمىپذیرند و به هیچ حیلهها تخلف نمىخود هرگز انفكاك ندارد و معلولها از آن علت

 پذیرند . این دو را از هم جدا نمود،( تحقق مى

وجه دیگر ، وجه امكان و وجه استعداد و قابلیت است كه هیچ چیزى از این وجه 

گیرد و تا واقع نشود و از امكان در نیاید محدود و متشخص نگشته و تا نمىتعین به خود 

آید و چون چنین است)و در تمامى موجودات این دو وجه تحقق نیابد از ابهام و اجمال درنمى

آید و به خاطر همین وجه دوم است كه هست و در خصوص آدمیان،( پاى اختیار به میان مى

و عمل و  ود و در دنبال آن ، مساله سعى و كوشش و حركتشقانون اختیار واقعیتى مى

ها مصحح یافته و اكتساب سر درآورده تعلیم و تربیت و خوف و رجاء و آرزوها و خواهش

ها را معلوم كرده دیگر چه فایده و اثرى در پاسخ این سؤال: با اینكه قلم تقدیر سرنوشت

هیشان و ثواب و عقابى كه وعده شود و دعوت انبیاء و امر و نسعى و عمل تصور مى

  . گردداند چه معنایى دارد روشن مىداده
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كند و در عالم و پر واضح است كه هیچ یك از این دو وجه ، دیگرى را باطل نمى

وجود با هم تدافع ندارند، بلكه فعلیت در ظرف خود فعلیت است و امكان و استعداد در 

نند ابهام یك حادثه است قبل از واقع شدنش و ظرف خود امكان و استعداد است ، عینا ما

بینیم نه آن ابهام در آن ظرف ، تعین در این ظرف را از تعین آن بعد از تحققش كه ما مى

 برد و نه تعین در این ظرف با ابهام در آن ظرف منافات دارد . بین مى

ین آرى ، وجه اول كه همان وجه قضا و قدر الهى است و حوادث در آن ظرف متع

است تعین حوادث در این ظرف ، عدم تعین در ظرف دعوت انبیاء و عمل و اكتساب را 

  . كندباطل نمى

و ما این مساله را در بحث قضا و قدر در المیزان هر جا كه مناسب بود مورد بحث 

و به سراغ  گذاریمقرار داده ایم و فعال خواننده محترم را به انتظار رسیدن چنین موردى مى

رویم: اگر در سیاق این احادیث دقت كنیم این معنا به خوبى براى ما روشن یث فوق مىاحاد

شود كه پرسش كنندگان از مساله نوشته شدن سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ و مى

اند كه اوال آنانكه قلم برایشان بهشت و سعادت جریان یافتن قلم بر این معانى چنین فهمیده

اند و از این درك وب بهشتى هستند و دیگران بطور مسلم دوزخىنوشته ، بطور حتم و وج

  اند كه دیگر سعى و عمل بیهوده است.خود چنین نتیجه گرفته

شود ، چه ما عمل نیك انجام دهیم و چه مرتكب گناه و خالصه هر چه باید بشود مى

دمه و هدف را اند نتیجه بگیرند كه بطور كلى باید رابطه میان هر مقشویم و بلكه خواسته

انكار كنیم ، هر چند آن مقدمه به نظر ما موصله باشد ، و همچنین رابطه میان اسباب و 

 مسببات را . 

اند كه اسباب و مقدماتى كه به نظر ما رساننده به غایاتند ، عینا و ثانیا توهم كرده

تمى مانند خود غایات و مسببات از اختیار ما بیرون هستند و واقع در تحت قضاى ح

باشند و با چنین وضعى دیگر اختیار و تالش و اكتساب ، معنایى ندارد )چه ما سعى مى

شود و هم به بكنیم و چه نكنیم قضاء و قدر اگر گذشته باشد ، هم مقدمات و اسباب فراهم مى

  شوند!(دنبالش نتایج و مسببات موجود مى

اى بنا بر این بر سر چه نتیجه اند: یا رسول هللاكه مثال پرسیده آرى ، سؤاالت ایشان

عمل كنیم ، بر چیزى كه خدا از مقدر كردنش فارغ شده؟ و یا چیزى كه هنوز مقدر نكرده و 

اند: حال كه چنین اند : یا رسول هللا ! به چه امیدى عاملین عمل كنند ؟ و نیز پرسیدهیا پرسیده

پذیرد ، ه و دیگر تغییر نمىاست آیا جا دارد كه ما به خدا و آنچه كه قضاى حتمیش نوشت

تكیه نموده از سعى و عمل دست بكشیم ؟ همه اینها داللت دارد بر توهم اول آنان و اگر در 

كنم براى این شود كه داللت كند بر توهم دوم آنان ، خیال مىپرسشهایشان چیزى دیده نمى

ن وجدانى بودن ، دیدند و همیبوده كه مساله اختیار و استطاعت را بالوجدان در خود مى

ایشان را باز داشته از اینكه در این باره چیزى بگویند ، چون گو اینكه توهم به دلهایشان 

شد ، چنگ زده و لیكن میان توهم و پرسش مالزمه هست كه قطعا اگر آن وجدان مانع نمى

  . پرسیدندمى
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 هم در پاسخ سؤالشان فرمود:  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

هر كس براى رسیدن به آنچه كه تقدیر برایش نوشته ، راه  -كل میسر لما خلق له » 

 «آسان دارد!

عبس( كه راجع به چگونگى /20«)ثم السبیل یسره!» و این كالم از آیه شریفه 

خلقت انسانى است اقتباس شده و معنایش این است : هر فردى از اهل بهشت كه خدا براى 

 آنجا خلقشان كرده است . 

 و در این باره فرموده:

  اعراف(/179«)و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن و االنس!» 

غایتى در خلقتش منظور شده و خداوند او را براى رسیدن به آن غایت به راه 

  انداخته و اسباب آن را فراهم و سیر و سلوك به سوى آن غایت را برایش آسان ساخته.

نوشته شده و میان بهشتش راهى است كه هیچ  پس در میان انسانى كه برایش بهشت

اى از پیمودنش نیست همچنانكه میان انسانى كه برایش جهنم نوشته شده و بین جهنم چاره

  . راهى است كه او نیز باید بپیماید

راه بهشت عبارت است از ایمان و تقوا و راه دوزخ عبارت است از شرك و 

 معصیت . 

شده ، بهشتى برایش نوشته شده كه راه آن ایمان و انسانى كه بهشت برایش نوشته 

تواند فكر كند حال كه من اهل بهشتم چرا خود را مقید به ایمان و تقوا تقوا است ، پس او نمى

سازم و همچنین آن كس كه آتش برایش نوشته شده آتشى برایش حتمى شده كه راهش شرك 

  . هم نپیمود باز به آن برسد و معصیت است نه آتش مطلق كه اگر راه شرك و گناه را

دنبال  السالمبنا به روایت على علیه  وسلّموآلهعلیههللابه همین جهت رسول خدا صلى

فاما من اعطى و اتقى! و صدق » :این آیه را تالوت كردند« كل میسر لما خلق له!» جمله:

فسنیسره بالحسنى! فسنیسره للیسرى! و اما من بخل و استغنى! و كذب بالحسنى! 

 لیل(/10تا5« )للعسرى!

بنا بر این ، كسى كه توقع دارد به یكى از این دو غایت برسد بدون اینكه راه آن 

غایت را پیموده باشد ، عینا مانند كسى خواهد بود كه توقع دارد نخورده سیر و نیاشامیده 

كه خداى سیراب شود و بدون كمترین حركتى از جایى به جاى دیگر منتقل گردد ، با این

 تعالى فرموده:

و ان لیس لالنسان اال ما سعى! و ان سعیه سوف یرى! ثم یجزیه الجزاء » 

  نجم(/41تا39«)االوفى!

جواب از توهم دوم را هم با  وسلّموآلهعلیههللاعجب اینجاست كه رسول خدا صلى 

جواب اشاره  در باره آن سؤالى نشده بود مهمل نگذاشت و با آوردن كلمه میسر به آن آنكه

فرموده) چون كلمه مذكور اسم مفعول از باب تفعیل و مشتق از تیسیر( و معنایش تسهیل 

است و تسهیل خود شاهد است بر اینكه آن امرى كه براى رسیدنش تسهیل شده امرى حتمى 

و ضرورى نیست كه عدم آن محال باشد و اگر راه بهشت براى هر كس كه مقدر شده 
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ى القطع بدون قید و شرط بوده باشد دیگر براى تیسیر و تسهیل و ضرورى السلوك و حتم

  . آسان كردن سلوك آن معنایى نخواهد ماند

خود « كل میسر لما خلق له!» فرمود: وسلّموآلهعلیههللاپس ، اینكه رسول خدا صلى

دلیل بر این است كه براى عاقبت كار انسان چه سعادت و چه شقاوت دو وجه هست : یكى 

جه ضرورت و قضاى حتمى كه به هیچ وجه قابل تغییر نیست و یكى هم وجه امكان و و

تواند و برایش میسر است كه با عمل و اكتساب ، خود را به یكى از دو اختیار كه انسان مى

  . هاى الهى هم به خاطر این وجه است نه وجه اولغایت سعادت و شقاوت برساند و دعوت

بقره( بحثى /26«)و ما یضل به اال الفاسقین!» تفسیر آیه: )در جلد اول المیزان در

 در باره جبر و تفویض ایراد شده است.(

  46ص :    11المیزان ج : 
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 فصل چهارم
 

 سعادت و نحوست ایام
 

 

 

 

 گفتارى در چند مبحث پیرامون :

  و طیره و فال  سعادت و نحوست ایام
 

!إِنَّا »  ستَِمر ٍ  «أَْرسْلنَا َعلَیِهْم ِریحاً صْرصراً فى یَْوِم نْحٍس مُّ

 «ما بادى سخت طوفانى در روزى نحس مستمرى بر آنان گسیل داشتیم!» 

 قمر(/19)

معناى فرستادن باد در روزى نحس مستمر این است كه خداى    مقدمه تفسیری:

و شوم بود و نحوستش مستمر  تعالى آن باد را در روزى فرستاد كه نسبت به ایشان نحس

   .بود ، چون دیگر امید خیر و نجاتى برایشان نبود

اى از زمان است ، نه روز لغوى كه یك هفتم هفته است، و مراد از كلمه یوم قطعه

فصلت( /16« )فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فى ایام نحسات!» چون در جاى دیگر فرموده:

سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام » قوم فرموده : و باز در جاى دیگر در باره همین 

تنزع الناس كانهم اعجاز »اند: حاقه( بعضى هم كلمه نحس را به سرد معنا كرده/7«)حسوما!

كند و همچنین قمر( و معنایش این است كه باد انسانها را از زمین مى/20«)نخل منقعر!

 كند:یین آنها مىهاى درخت خرما را از أعجاز آنها یعنى از پاتنه

 

  بحث اول:   در سعادت و نحوست ایام
 

نحوست روز و یا مقدارى از زمان به این معنا است كه در آن زمان بغیر از شر و 

اى رخ ندهد و اعمال آدمى و یا حداقل نوع مخصوصى از اعمال براى صاحب بدى حادثه

 الف این است . عمل بركت و نتیجه خوبى نداشته باشد و سعادت روز درست بر خ

توانیم بر سعادت روزى از روزها ، و یا زمانى از ازمنه و یا و ما به هیچ وجه نمى

نحوست آن اقامه برهان كنیم ، چون طبیعت زمان از نظر مقدار ، طبیعتى است كه اجزا و 

أبعاضش مثل هم هستند و خالصه یك چیزند، پس از نظر خود زمان فرقى میان این روز و 
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یست ، تا یكى را سعد و دیگرى را نحس بدانیم و اما عوامل و عللى كه در حدوث آن روز ن

حوادث مؤثرند و نیز در به ثمر رساندن اعمال تاثیر دارند، از حیطه علم و اطالع ما 

توانیم تكه تكه زمان را با عواملى كه در آن زمان دست در كارند بسنجیم، تا بیرونند، ما نمى

این تكه از زمان چه عملكردى دارند و آیا عملكرد آنها طورى است كه بفهمیم آن عوامل در 

كند یا نحس ، و به همین جهت است كه تجربه هم بقدر كافى این قسمت از زمان را سعد مى

گشا باشد ، چون تجربه وقتى مفید است كه ما زمان را جداى از عوامل در تواند راهنمى

سنجیده باشیم، تا بدانیم فالن اثر ، اثر فالن عامل است دست داشته باشیم و با هر عاملى هم 

 و ما زمان جداى از عوامل نداریم و عوامل هم براى ما معلوم نیست . 

و به عین همین علت است كه راهى به انكار سعادت و نحوست هم نداریم ، و 

بر اثبات آن  توانستیمتوانیم بر نبودن چنین چیزى اقامه برهان كنیم ، همانطور كه نمىنمى

اقامه برهان كنیم ، هر چند كه وجود چنین چیزى بعید است ، ولى بعید بودن ، غیر از محال 

 بودن است ، این از نظر عقل . 

و اما از نظر شرع در كتاب خداى تعالى نامى از نحوست ایام آمده ، در همین 

و جایى « ستمر!انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فى یوم نحس م» فرموده: 19سوره آیه 

  فصلت(/16«)فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فى ایام نحسات!:» دیگر فرموده 

شود كه و هر چند از سیاق داستان قوم عاد كه این دو آیه مربوط بدانست استفاده مى

نحوست و شئامت مربوط به خود آن زمانى است كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم 

فت شب و هشت روز پشت سر هم بوده ، كه عذاب به طور مستمر عاد وزید و آن زمان ه

آید كه این تاثیر و دخالت زمان به نحوى بوده كه با گردش شده اما بر نمىبر آنان نازل مى

 ها دوباره آن زمان نحس برگردد . هفته

بود ، بدون شود و گرنه همه زمانها نحس مىاین معنا به خوبى از آیات استفاده مى

  . ه دائر مدار ماهها و یا سالها باشداینك

 در مقابل زمان نحس نامى هم از زمان سعد در قرآن آمده و فرموده:

 دخان(/3و2«)و الكتاب المبین! انا انزلناه فى لیلة مباركة...!» 

 و مراد از آن شب ، شب قدر است ، كه در وصف آن فرموده:

 قدر(/2«)لیلة القدر خیر من الف شهر!» 

واضح است كه مبارك بودن آن شب و سعادتش از این جهت بوده كه آن  و این پر

شب به نوعى مقارن بوده با امورى بزرگ و مهم از سنخ افاضات باطنى و الهى  و 

تاثیرهاى معنوى ، از قبیل حتمى كردن قضاء و نزول مالئكه و روح و سالم بودن آن شب، 

 همچنان كه در باره این امور فرموده:

 دخان( و نیز فرموده:/4«)رق كل امر حكیم!فیها یف» 

 تنزل المالئكة و الروح فیها باذن ربهم من كل أمر !» 

 قدر(/5و4!«)سالم هى حتى مطلع الفجر 

و برگشت معناى مبارك بودن آن شب و سعادتش به این است كه عبادت در آن شب 
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یر شبها نیست و داراى فضیلت است و ثواب عبادت در آن شب قابل قیاس با عبادت در سا

 اند نزدیك است . در آن شب عنایت الهى به بندگانى كه متوجه ساحت عزت و كبریایى شده

این بود آن مقدار از معناى سعادت و نحوست كه در قرآن آمده بود و اما در سنت ، 

روایات بسیار زیادى در باره سعد و نحس ایام هفته و سعد و نحس ایام ماههاى عربى و نیز 

اههاى فارسى و از ماههاى رومى رسیده ، كه در نهایت كثرت است و در جوامع از م

حدیث نقل شده و در كتاب بحار االنوار احادیث زیادى از آنها نقل شده، و بیشتر این احادیث 

ضعیفند ، چون یا مرسل و بدون سندند و یا اینكه قسمتى از سند را ندارند ، هر چند كه 

  ر دارد البته به این معنا كه خالى از اعتبار نیست.بعضى از آنها سندى معتب

شمارد  و از آن جمله چهارشنبه هر هفته  و چهار و اما روایاتى كه ایام نحس را مى

شنبه آخر ماه  و هفت روز از هر ماه عربى  و دو روز از هر ماه رومى و امثال آن را نام 

نحوست ایام هفته و ایام ماههاى عربى برد ، در بسیارى از آنها و مخصوصا روایاتى كه مى

برد ، علت این نحوست هم آمده  و آن عبارت است از اینكه در این روزهاى نحس را نام مى

حوادث ناگوارى به طور مكرر اتفاق افتاده ، آن هم ناگوار از نظر مذاق دینى ، از قبیل 

السالم و انداختن ابراهیم علیه و شهادت سید الشهداء وسلّموآلهعلیههللارحلت رسول خدا صلى

 در آتش و نزول عذاب بر فالن امت و خلق شدن آتش و امثال اینها .  السالمعلیه

و این ناگفته پیداست كه نحس شمردن چنین ایامى استحكام بخشیدن به روحیه تقوى 

ین)ع( شكنان تاریخ ، ابراهیم و حساست ، وقتى افرادى فقط به خاطر اینكه در این ایام بت

زنند  و از اهداف و لذتهاى اند ، دست بكارى نمىهاى زمان خود شدهگرفتار دست بت

گردد ، بر عكس ، اگر مردم پوشند ، چنین افرادى روحیه دینیشان قوى مىخویش چشم مى

هیچ حرمتى براى چنین ایامى قائل نباشند و اعتنا و اهتمامى به آن نورزند و همچنان افسار 

هاى نفسانى خود باشند ، بدون توجه به اینكه م كوشش در برآوردن خواستهگسیخته سرگر

امروز چه روزى است و دیروز چه روزى بود و بدون اینكه اصال روز برایشان مطرح 

توانند حرمت دین را هتك باشد، چنین مردمى از حق رویگردان خواهند بود و به آسانى مى

 مید و در نتیجه ناراحت سازند . كنند و اولیاى دین را از هدایت خود نو

بنا بر این، برگشت نحوست این ایام به جهاتى از شقاوتهاى معنوى است ، كه از 

گیرد ، كه به نوعى از ارتباط ، مرتبط به این ایام است و علل و اسباب اعتبارى منشا مى

اى از این عدهشود و نیز در اعتنایى به آن علل و اسباب باعث نوعى شقاوت دینى مىبى

روایات آمده كه براى دفع نحوست این ایام باید به خدا پناه برد یا روزه گرفت یا دعا كرد ، 

  . اى داد و یا كارى دیگر از این قبیل كردیا مقدارى قرآن خواند و یا صدقه

مانند روایت ابن الشیخ كه در كتاب مجالس به سند خود از سهل بن یعقوب ملقب به 

نقل كرده كه در ضمن حدیثى گفته است: من به  السالمابى نواس، از امام عسكرى علیه

آنحضرت عرضه داشتم : اى سید من در بیشتر این ایام به خاطر آن نحوستها كه دارند و 

گذارد انسان به این روزها دارد و این نحوست و وحشت نمى براى دفع وحشتى كه انسان از

مقاصد خود برسد، چه كند؟ لطفا مرا به چیزى كه رفع این نگرانى كند داللت بفرما ، براى 
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آید ، كه باید فورا در رفع آن اقدام كرد و وحشت از اینكه گاهى حاجتى ضرورى پیش مى

د؟ به من فرمود: اى سهل ! شیعیان ما همان نحوست ، دست و پا گیر آدم است ، چه باید كر

كران و یا والیتى كه از ما در دل دارند حرز و حصنشان است، آنها اگر در لجه دریاهاى بى

وسط بیابانهاى بى سر و ته و یا در بین درندگان و گرگان و دشمنان جنى و انسى قرار 

دل دارند، پس بر تو باد كه به  گیرند از خطر آنها ایمنند ، به خاطر اینكه والیت ما را در

خداى عز و جل اعتماد كنى و والیت خود را نسبت به امامان طاهرینت خالص گردانى ، آن 

وقت هر جا كه خواستى برو و هر چه خواستى بكن...) تا آخر حدیث!( و سپس در آخر او 

و شومى را  دهد به خواندن مقدارى از قرآن و دعا ، تا به این وسیله نحوسترا دستور مى

  . خواهد بروداز خود دفع نموده ، به دنبال هر هدفى مى

سند خود از محمد بن ریاح فالح روایت آورده كه گفت : من امام  و در خصال به

كرد، عرضه را دیدم كه روز جمعه حجامت مى السالمابو ابراهیم موسى بن جعفر علیه

ام ، تو د؟ فرمود : من آیة الكرسى خواندهكنیداشتم: فدایت شوم ، چرا روز جمعه حجامت مى

  . هم هر وقت خونت هیجان یافت چه شب باشد و چه روز آیة الكرسى بخوان و حجامت كن

اى به باز در خصال به سند خود از محمد بن احمد دقاق روایت كرده كه گفت : نامه

ه آخر ماه پرسیدم، در نوشتم و از مسافرت در روز چهارشنب السالمامام ابو الحسن دوم علیه

پرستان( مسافرت پاسخم نوشتند: كسى كه در چهارشنبه آخر ماه على رغم اهل طیره) خرافه

كند ، از هر آفتى ایمن خواهد بود و از هر گزندى محفوظ مانده ، خدا حاجتش را هم بر 

 آورد . مى

ر ماه همین شخص نوبتى دیگر نامه به آن جناب نوشته از حجامت در چهارشنبه آخ

السالم در پاسخش نوشته است: هر كس على رغم اهل طیره) كه به نفوس پرسید و امام علیه

گویند: النفوس كالنصوص!( حجامت كند، خداوند از هر آفتى عافیتش داده ، از معتقدند و مى

شود! این جمله اشاره است به رد كند و محل حجامتش كبود هم نمىهر گزندى حفظش مى

روایات كه در آنها آمده : هر كس در روز چهارشنبه آخر ماه و یا هر چهارشنبه اى از پاره

كند و در بعضى دیگر شود و خالصه عفونت پیدا مىحجامت كند محل حجامتش كبود مى

 آمده كه ترس آن هست كه محل حجامتش عفونت پیدا كند. 

ین بن مسعود و در معناى این حدیث روایتى است كه در تحف العقول آمده ، كه حس

شرفیاب شوم ، در آن  السالمگفت: روزى خواستم به حضور ابى الحسن امام هادى علیه

ام زد و اى به سرعت از من گذشت و به شانهروز هم انگشتم به سنگ خورد و هم سواره

خواستم وارد شوم از بس شلوغ بود لباسم را پاره ام صدمه دید و هم اینكه وقتى مىشانه

خود گفتم : خدا مرا از شرت حفظ كند چه روز شومى هستى و چون شرفیاب شدم  كردند، با

حضرت فرمود: اى حسن این چه پندارى است؟ تو كه همواره دور و بر ما هستى نباید 

گناهت را گردن كسى كه بیگناه است بگذارى . امام با این گفتار خود عقل مرا بیدار كرد و 

شتم: اى موالى من، از خدا برایم طلب مغفرت كن! ام، عرضه دافهمیدم كه خطا رفته

رسید آن فرمود: اى حسن روزها چه گناهى دارند كه شما هر وقت به كیفر اعمالتان مى
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خوانید ؟ عرضه داشتم : من ناراحتى را به گردن روز گذشته ، آن روز را روزى شوم مى

همین توبه من است یا بن رسول كنم و به نوبه خود از این گناه و خطا براى ابد استغفار مى

هللا ! فرمود: این تنها كافى نیست كه شما از تفال به ایام دست بردارید و سودى به حالتان 

كند كه ایام را به جرمى مذمت كنید كه ندارد ، چون خدا شما را از این جهت عقاب مى

ى تعالى است كه ثواب اى كه این خدااند ، اى حسن تا حاال متوجه این معنا نشدهمرتكب نشده

و عقاب در دست او است و اوست كه ثواب و عقاب بعضى از كارها را فورى و در همین 

دهد ؟ عرضه داشتم : بله اى موالى دنیا داده و ثواب و عقاب بعضى دیگر را در آخرت مى

من ، فرمود : هیچ وقت تندروى نكنید و براى ایام هیچ دخالتى در حكم خداى تعالى قائل 

 شوید!  عرضه داشتم : چشم اى موالى من! م

شود كه مالك در نحوست ایام استفاده مى -كه نظایرى دارد  -و از روایات قبلى هم 

نحس صرفا تفال زدن خود مردم است ، چون تفال و تطیر اثرى نفسانى دارد ، كه بیانش 

  . آید ، ان شاء هللامى

خواهد تفال) و نفوس( است، مى و این روایات در مقام نجات دادن مردم از شر

بفرماید اگر قوت قلبت به این حد هست كه اعتنایى به نحوست ایام نكنى كه چه بهتر  و اگر 

  چنین قوت قلبى ندارى دست به دامن خدا شو  و قرآنى بخوان و دعایى بكن!

بعضى از علما آن روایاتى را كه نحوست بعضى از ایام را مسلم گرفته حمل بر 

اند  و خیلى هم بعید نیست ، براى اینكه تفال به زمانها و مكانها و اوضاع و احوال  ردهتقیه ك

ها و و شوم دانستن آنها از خصایص عامه است ، كه خرافاتى بسیار نزد عوام از امت

شود و از قدیم االیام تا به امروز این خرافات در بین مردمان طوایف مختلف آنان یافت مى

ه و حتى در بین خواص از اهل سنت در صدر اول اسالم روایاتى بوده كه مختلف رایج بود

دادند ، در حالى كه احدى جرأت نكرده نسبت مى وسلّموآلهعلیههللاآنها را به رسول خدا صلى

آنها را رد كند ، همچنان كه در كتاب مسلسالت به سند خود از فضل بن ربیع روایت كرده 

مامون بودم ، خواستیم به سفرى برویم ، چون روز چهارشنبه بود كه گفت: روزى با موالیم 

گفت: از مامون گفت امروز سفر كردن مكروه است ، زیرا من از پدرم رشید شنیدم مى

گفت، گفت، از پدرم محمد بن على شنیدم مىگفت، از منصور شنیدم مىمهدى شنیدم كه مى

گفت، از رسول خدا هللا بن عباس شنیدم مىگفت، من از پدرم عبد من از پدرم على شنیدم مى

 فرمود: آخرین چهارشنبه هر ماه روز نحسى است مستمر.شنیدم مى وسلّموآلهعلیه هللاصلى

و اما روایاتى كه داللت دارد بر سعادت ایامى از هفته و یا غیر هفته ، توجیه آنها 

ست ایام بدان اشاره كردیم ، نیز نظیر اولین توجیهى است كه قبال در اخبار داله بر نحو

براى اینكه در این گونه روایات سعادت آن ایام و مبارك بودنش را چنین تعلیل كرده كه 

چون در فالن روز حوادثى متبرك رخ داده ، حوادثى كه از نظر دین بسیار مهم و عظیم 

روایت شده كه  و بعثتش ، همچنان كه وسلّموآلهعلیههللااست ، مانند والدت رسول خدا صلى

خود آن جناب دعا كرد و عرضه داشت : بار الها روز شنبه و پنجشنبه را از همان صبح 

 براى امتم مبارك گردان! 
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شنبه براى داوود نرم كرد و و نیز روایت شده كه خداى تعالى آهن را در روز سه

یكشنبه  -نكه كلمه أحد رفت و ایروز جمعه به سفر مى وسلّموآلهعلیههللااینكه رسول خدا صلى

  یكى از اسماى خداى تعالى است.

پس از آنچه گذشت هر چند طوالنى شد این معنا روشن گردید كه اخبارى كه در 

باره نحوست و سعادت ایام وارد شده بیش از این داللت ندارد كه این سعادت و نحوست به 

اثیر نفوس یا در فالن خاطر حوادثى دینى است ، كه بر حسب ذوق دینى و یا بر حسب ت

روز ایجاد حسن كرده و یا باعث قبح و زشتى آن شده و اما اینكه خود آن روز و یا آن قطعه 

از زمان متصف به میمنت و یا شئامت شود و تكوینا خواص دیگرى داشته باشد، كه سایر 

 زمانها آن خواص را نداشته باشد و خالصه علل و اسباب طبیعى و تكوینى آن قطعه از

آید و هر روایتى كه بر خالف زمان را غیر از سایر زمانها كرده باشد از آن روایات بر نمى

 آنچه گفتیم ظهور داشته باشد ، باید یا حمل بر تقیه كرد و یا به كلى طرح نمود. 

 

  بحث دوم: در سعادت و نحوست كواكب
 

سمانى در كنیم كه آیا اوضاع كواكب آدر این فصل راجع به این مطلب بحث مى

   سعید بودن و یا نحس بودن حوادث زمین تاثیر دارند یا خیر ؟

و گفتار در این بحث از نظر عقل همان گفتارى است كه در مساله سعادت و 

نحوست ایام گذشت ، در اینجا نیز راهى براى اقامه برهان بر هیچ طرف نداریم ، نه 

ن سعدین را اثبات كنیم و نه نحوست توانیم با برهان ، سعادت خورشید و مشترى و قرامى

 مریخ و قران نحسین و قمر در عقرب را ) و نه نفى اینها را .( 

بله منجمین قدیم هند معتقد بودند كه حوادث زمین ارتباطى با اوضاع سماوى دارند 

  . و به طور مطلق چه ثوابت آسمان و چه سیاراتش در وضع زمین اثر دارند

غیر هند این ارتباط را تنها میان اوضاع سیارات هفتگانه و بعضى دیگر از منجمین 

آن روز و حوادث زمین قائل بودند ، نه ثوابت و آنگاه براى اوضاع مختلف آنها آثارى 

گویند به گویند، كه هر یك از آن اوضاع پیش آید مىاند كه به آنها احكام نجوم مىشمرده

 شود . زودى در زمین چنین و چنان مى

اند : این اجرام اند : بعضى گفتهمنجمین در باره خود ستارگان اختالف كردهو همین 

كنند به عنوان یك علت موجوداتى هستند داراى نفوسى زنده و داراى اراده و كارهایى كه مى

  . كنندفاعلى مى

اند : اجرامى هستند بدون نفس ، ولى در عین حال هر اثرى كه و بعضى دیگر گفته

  . دهنددهند به عنوان یك علت فاعلى بروز مىمىاز خود بروز 

اند: اصال علت فاعلى آثار خود نیستند ، بلكه زمینه فراهم ساز بعضى دیگر گفته

 فعل خدایند و فاعل حوادث خداى تعالى است . 

اند: كواكب و اوضاع آن صرفا عالمتهایى هستند براى حوادث و جمعى دیگر گفته
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ند و حوادث نه فعل آنها است و نه آنها زمینه چین فعل خدا در آن اكارهاما خود آنها هیچ

  . حوادثند

اند : اصال هیچ ارتباطى میان اوضاع كواكب و حوادث زمینى نیست بعضى هم گفته

، حتى آن اوضاع عالمت حدوث آن حوادث هم نیستند ، بلكه عادت خدا بر این جارى شده 

ن وضع آسمانى پدید آورد و هیچ یك از این احكام كه كه فالن حادثه زمینى را مقارن با فال

گفته شد دائمى و عمومى نیست و چنان نیست كه در هنگام پدید آمدن فالن وضع آسمانى 

شود ، گاهى این پیشگوییها بتوان حكم قطعى كرد به اینكه فالن حادثه زمینى حادث مى

عجیب و حكایات غریبى كه  شود و لیكن داستانهاىآید و گاهى هم دروغ مىدرست در مى

كند كه چنان هم نیست كه میان از استخراجات این طائفه به ما رسیده ، این معنا را مسلم مى

اى نباشد ، بلكه رابطه جزئى هست ، اما اوضاع آسمانى و حوادث زمینى هیچ رابطه

ه از ائمه همانطور كه گفتیم رابطه جزئى ، نه رابطه صد در صد  و اتفاقا در روایاتى هم ك

 السالم در این باب آمده ، این مقدار تصدیق شده است . معصومین علیهم

توان حكم قطعى كرد به اینكه فالن كوكب یا فالن وضع آسمانى سعد بنا بر این ، نمى

است یا نحس و اما اصل ارتباط حوادث زمینى با اوضاع آسمانى را هیچ دانشمند اهل بحثى 

رساند حال چه اینكه این مقدار ، از نظر دین ضررى به جایى نمىتواند انكارش كند و نمى

بگویند این اجرام داراى نفس ناطقه هم هستند ، یا این را نگویند ، على اى حال با هیچ یك از 

مگر اینكه كسى توهم كند كه اعتقاد به چنین تاثیرى شرك  ضروریات دینى مخالفت ندارد

داند آنها ن را در پدید آوردن حوادث زمین مؤثر مىاست ، چون در حقیقت كسى كه ستارگا

 تواند خلقت حوادث را منتهى به خداى تعالى نسازد . شمارد و مىرا خالق آن حوادث مى

لیكن این توهم صحیح نیست ، چون احدى چنین حرفى نزده ، حتى وثنى مذهبان از 

  . اندپرستند چنین ادعایى نكردهصابئه كه كواكب را مى

است كسى اشكال كند كه وقتى ستارگان پدید آورنده حوادث زمینند پس در  ممكن

حقیقت مدبر نظام كون و مستقل در تدبیر آن هستند ، در نتیجه داراى ربوبیت هستند ، كه 

خود مستوجب معبودیت نیز هست و این همان شرك در پرستش است ، كه صابئه 

  . پرست بر آنندستاره

اینكه اوضاع ستارگان در سعادت و نحوست اثر دارند و یا  و اما روایات وارده در

ندارند بسیار زیاد و بر چند قسمند: بعضى از آن روایات به ظاهرش مساله سعادت و 

نحوست را پذیرفته ، مانند روایتى كه صاحب رسالة الذهبیه در كتاب خود از حضرت رضا 

زنان در وقتى كه قمر در برج حمل)  نقل كرده ، كه فرمود : بدان كه جماع با السالمعلیه

فروردین( و یا برج دلو) بهمن( است بهتر است و از آن بهتر وقتى است كه قمر در برج 

 ثور) اردیبهشت( باشد ، كه شرف قمر است . 

روایت  السالمو در بحار از نوادر و او به سند خود از حمران از امام صادق علیه

و یا ازدواج كند ، در حالى كه قمر در عقرب باشد ، كرده كه فرمود: كسى كه مسافرت 

 هرگز خوبى نخواهد دید...) تا آخر حدیث!( 
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روایت كرده كه فرمود : مسافرت  السالمو ابن طاووس در كتاب نجوم از على علیه

كردن در هر ماه وقتى كه قمر در محاق است و همچنین وقتى كه در عقرب است خوب 

  . نیست

و ممكن است امثال این روایات را حمل كنیم بر تقیه كه البته دیگران هم اینطور 

زنند ، اند و نیز ممكن است حمل شود بر مقارنه این اوقات با تفالى كه عامه مىحمل كرده

اند اى از روایات نیز به آن اشعار دارد ، چون در آن روایات دستور دادههمچنان كه عده

قه دهید ، مانند روایتى كه راوندى به سند خود از موسى بن جعفر از براى دفع نحوست صد

اى تصدق ده تا پدرش از جدش نقل كرده كه در حدیثى فرمود : در هر صبحگاه به صدقه

اى تصدق ده تا نحوست آن نحوست آن روز از تو بر طرف شود و در هر شامگاه به صدقه

 شب از تو دور گردد...) تا آخر حدیث!( 

هم هست بگوییم: این روایات نظر به ارتباط خاص دارد كه بین وضع آسمان  ممكن

  . و حادثه زمینى به نحو اقتضا هست ، نه به نحو علیت

دسته دوم از روایات آن روایاتى است كه به كلى تاثیرات نجوم در حوادث را انكار 

كند ، مانند كالم نهى مىو تكذیب نموده و به شدت از اعتقاد بدان و نیز اشتغال به علم نجوم 

و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و :» فرماید امیر المؤمنین در نهج البالغه كه مى

 « الساحر كالكافر و الكافر فى النار!

آید كه آن را تصدیق كرده و اجازه داده كه در نجوم نظر و از اخبارى دیگر بر مى

نجوم براى این است كه مبادا كسى آنها را مستقل اند: نهى از اشتغال به علم كنند و فرموده

  . در تاثیر بپندارد  و كارش منجر به شرك شود

دسته سوم از آن روایات ، احادیثى است كه داللت دارد بر اینكه نجوم در جاى خود 

آید ، حق است چیزى كه هست اندك از این علم فایده ندارد و زیادش هم به دست كسى نمى

كافى به سند خود از عبد الرحمان بن سیابه روایت كرده كه گفت: به امام همچنان كه در 

گویند تحصیل علم نجوم حالل عرضه داشتم : فدایت شوم ، مردم مى السالمصادق علیه

دارم ، اگر به راستى مضر به دین من است ، دنبالش نیست و من این علم را دوست مى

م باشد حاجتى نیست  و اگر مضر به دینم نیست نروم ، چون مرا به چیزى كه مضر به دین

مندم  و خیلى اشتهاى تحصیل آن را دارم؟ فرمود : بفرما ، كه به خدا قسم خیلى به آن عالقه

زند ، آنگاه فرمود: لیكن شما گویند نیست ، نجوم ضررى به دینت نمىاینطور كه مردم  مى

ك قسمت از آن را تحصیل كنید ، كه توانید مختصرى از این علم را به دست آورید و یمى

خورد...) توانید به دست آورید  و اندكش هم به دردتان نمىتازه زیاد همان قسمت را هم نمى

 تا آخر حدیث!( 

و در بحار از كتاب نجوم ابن طاووس از معاویة بن حكیم از محمد بن زیاد از محمد 

از علم نجوم پرسیدم ،  السالمعلیهبن یحیى خثعمى روایت كرده كه گفت: من از امام صادق 

  . كه آیا حق است یا نه؟ فرمود: بله حق است

عرضه داشتم : آیا در روى زمین كسى را سراغ دارید كه این علم را دارا باشد ؟ 
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  داند!فرمود: بله ، در روى زمین كسى هست كه آن را مى

اى از عرب و خانواده اى از روایات آمده كه كسى به جز یك خانواده هندىو در عده

  . از آن آگهى ندارد

  . اى از قریش آمدهاى از عرب خانوادهو در بعضى از آن روایات به جاى خانواده

كند كه گفتیم بین اوضاع كواكب و حوادث و این روایات مطلب سابق ما را تایید مى

  . زمین ارتباطى جزئى هست

عالى مشترى را به صورت مردى به بله در بعضى از این روایات آمده كه خداى ت

زمین فرستاد و او در زمین به مردى از عجم) غیر عرب( برخورد و علم نجوم را به او 

تعلیم كرد ، تا آنجا كه پنداشت كه كامال فرا گرفته ، بعد از او پرسید : حاال ببین مشترى كجا 

دانم كجا است ، مشترى بینم  و نمىاست ؟ آن مرد گفت : من ستاره مشترى را در فلك نمى

فهمید كه او درست نیاموخته او را عقب زد  و دست مردى از هند را گرفته علم نجوم را به 

او تعلیم داد ، تا جایى كه پنداشت كامال یاد گرفته ، آنگاه پرسید: حاال بگو ببینم مشترى كجا 

مین كه این را است؟ او گفت محاسبات من داللت دارد بر اینكه مشترى خود تو هستى ، ه

بیتش به ارث رسید  و علم نجوم در آن خانواده اى زد و مرد  و علم او به اهلگفت صیحه

 است . 

 ولى این روایت خیلى شباهت دارد به روایات جعلى . 

 

  بحث سوم: در تفال خوب و بد
 

خوانند ، عبارت است از تفال را كه اگر خیر باشد تفال و اگر شر باشد تطیر مى

آید و در بسیارى از مواردش اى دیگر ، كه بعدا پدید مىالل به یكى از حوادث به حادثهاستد

آید ، چه خیر و چه شر ، شود  و آنچه را كه انتظارش دارند پیش مىمؤثر هم واقع مى

چیزى كه هست فال بد زدن مؤثرتر از فال خیر زدن است) و این تاثیر مربوط به آن چیزى 

ند نیست ، مثال صداى كالغ و جغد نه اثر خیر دارد و نه اثر شر بلكه( زنكه با آن فال مى

 فال زننده ، حال ببینیم در شرع در باره این مطلب چه آمده ؟ این تاثیر مربوط است به نفس

قبل از این رسیدگى باید بگوییم كه : اسالم بین فال خوب و فال بد فرق گذاشته ،  

بزنند  و از تطیر یعنى فال بد زدن نهى كرده  و خود این دستور داده مردم همواره فال نیك 

بینیم مربوط به نفس دستور شاهد بر همان است كه گفتیم اثرى كه در تفال و تطیر مى

  . صاحب آن است

نقل شده  وسلّموآلهعلیههللااما در باره تفال در روایاتش این جمله از رسول خدا صلى

  «همواره فال نیك بزنید تا آن را بیابید! -تجدوه تفالوا بالخیر » كه فرموده : 

زده ، همچنان كه در داستان حدیبیه و نیز از آن بزرگوار نقل شده كه بسیار تفال مى

 وسلّموآلهعلیههللادیدیم كه وقتى سهیل بن عمرو از طرف مشركین مكه آمد رسول خدا صلى

 فرمود : حاال دیگر امر بر شما سهل و آسان شد! 
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نیز در داستان نامه نوشتنش به خسرو پرویز آمده كه وى را دعوت به اسالم كرد  و

و او نامه آن جناب را پاره كرد و در جواب نامه مشتى خاك براى آن حضرت فرستاد ، 

حضرت همین عمل را به فال نیك گرفت و فرمود: به زودى مسلمانان خاك او را مالك 

  بسیارى از مواقفش داشته!ها را در شوند و این گونه تفالمى

هاى گذشته و اما تطیر و فال بد زدن را در بسیارى از موارد ، قرآن كریم از امت

زنیم و دانیم و فال بد به تو مىها به پیامبر خود گفتند ما تو را شوم مىنقل كرده كه آن امت

طیر ، حق را ناحق آوریم و آن پیامبر در پاسخشان گفته كه: تبه همین جهت به تو ایمان نمى

كند و كارها همه به دست خداى سبحان است ، نه به دست فال ، كه و باطل را حق نمى

خودش مالك خودش نیست تا چه رسد به اینكه مالك غیر خودش باشد و اختیار خیر و شر و 

 سعادت و شقاوت دیگران را در دست داشته باشد ، از آن جمله فرموده:

لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و لیمسنكم منا عذاب الیم!  قالوا طائركم  قالوا انا تطیرنا بكم» 

كشاند با خود شما است نه یس( یعنى آن چیزى كه شر را به سوى شما مى/19و18«)معكم!

نمل( یعنى آن /47«)قالوا اطیرنا بك و بمن معك قال طائركم عند هللا!» با ما و نیز فرموده:

رسد نزد خداست و این خداست كه در میان ن به شما مىچیزى كه خیر و شر شما به وسیله آ

كند ، نه من و نه این همراه من ، ما مالك هیچ چیزى كند آنچه را كه مىشما تقدیر مى

  این چند شاهد از قرآن كریم بود. نیستیم!

و اما در روایات اخبار بسیار زیادى در نهى از آن و اینكه براى دفع شومى آن 

این روایات نیز بیان  ه و به خدا توكل كنید و به دعا متوسل شوید ، رسیده واعتنایى نمودبى

كند، كه گفتیم : تاثیر تفال و تطیر مربوط به نفس صاحب آن است ، از گذشته ما را تایید مى

آن جمله در كافى به سند خود از عمرو بن حریث روایت كرده كه گفت : امام صادق 

اعتنا باشى و چیزى فال بد زدن را اگر سست بگیرى و به آن بىفرمود: طیره و  السالمعلیه

  . گرددشود  و اگر آن را محكم بگیرى محكم مىنشمارى سست مى

پس داللت این حدیث بر اینكه فال چیزى نیست هر چه هست اثر نفس خود آدمى 

  . است بسیار روشن است

ه كه فرمود : سه چیز و نظیر این روایت حدیثى است كه از طرق اهل سنت نقل شد

 است كه احدى از آن سالم نیست ، یكى طیره است  و دوم حسد و سوم ظن. 

 پرسیدند : پس ما باید چه كار كنیم ؟ فرمود:

 اعتنایى كن و برو! وقتى فال بد زدى بى  -

چون دچار حسد شدى در درون بسوز ولى ترتیب اثر عملى مده و ظلم مكن!     -

 دى در پى تحقیق برمیا !) و یا ظن خودت را مپذیر!(چون ظن بد به كسى بر

و نیز در این معنا روایت كافى است كه از قمى از پدرش از نوفلى از سكونى از 

وسلّم فرمود:  كفاره وآلهعلیههللاالسالم نقل كرده كه فرمود: رسول خدا صلىامام صادق علیه

روشن است ، براى اینكه معناى  فال بد زدن توكل به خداست تا آخر حدیث.... ) جهتش

توكل این است كه تاثیر امر را به خداى تعالى ارجاع دهى  و تنها او را مؤثر بدانى  و وقتى 
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 ماند تا از آن متضرر شوى!( چنین كردى دیگر اثرى براى فال بد نمى

و در معناى این حدیث روایتى است كه از طرق اهل سنت نقل شده  و به طورى كه 

نهایه ابن اثیر آمده فرموده : طیره شرك است  و هیچ یك از ما خالى از طیره  در كتاب

  كند.نیستیم  و لیكن خداى تعالى اثر آن را به وسیله توكل خنثى مى

نقل  السالمو باز در معناى حدیث سابق روایتى است كه از موسى بن جعفر علیه

اینكه  - 1ست هفت چیز است: شده كه فرمود : آنچه براى مسافر در راه سفرش شوم ا

اینكه سگى جلو او در آید و دم خود  - 2كالغى از طرف دست راستش بانگ بر آورد، 

اینكه گرگى گرسنه و درنده در روى او زوزه بكشد، در حالى كه روى دم  -3افراشته باشد، 

دا شود و از اینكه آهویى پی - 4نشسته باشد و سپس سه مرتبه دم خود را بلند كند و بخواباند، 

اینكه زنى با  - 6اینكه جغدى بانگ بر آورد،  - 5طرف راست او به طرف چپش بگریزد، 

اینكه االغ عضبان  - 7موى جو گندمى در برابرش قرار گیرد و چشمش بصورتش افتد، 

یعنى گوش بریده) و یا بینى بریده( اى ببیند!  پس اگر از دیدن اینها در دل احساس دلواپسى 

 د:كرد بگوی

پروردگارا از شر آنچه در دل  -اعتصمت بك یا رب من شر ما اجد فى نفسى » 

 ماند! كه اگر این را بگوید از شر آن محفوظ مى« برم!كنم به تو پناه مىخود احساس مى

و این خبر آنطور كه در بحار االنوار آمده به همان عبارت در كافى و خصال و 

هاى فقیه آمده بارتى كه ما نقل كردیم در بعضى از نسخهمحاسن و فقیه نیز آمده ، ولى با ع

  . است

هایى است كه گذشت و همه بحث دیگرى هست كه آن نیز ملحق به این بحث

آید  و آن بحث از سایر امورى است كه در نظر حرفهایى كه زده شد در آن بحث نیز مى

هنگام تصمیم گرفتن بر عامه مردم ، شوم و نحس است ، مانند شنیدن یكبار عطسه در 

اند كه در برخورد با كارى از كارها  و در روایات از تطیر به آنها نهى شده  و دستور داده

آنها به خدا توكل كنید و روایات این امور در ابواب مختلفى متفرق است ، مثال در حدیثى 

فرمود:  وسلّمآلهوعلیههللانبوى كه از طریق شیعه و سنى نقل شده آمده كه: رسول خدا صلى

عدوى ، طیره ، هامه ، شوم ، صفر ، رضاع بعد از فصال ، تعرب بعد از هجرت ، روزه 

از سخن در یك شبانه روز ، طالق قبل از نكاح ، عتق قبل از ملك و یتیمى بعد از بلوغ ، در 

  اسالم نیست!

ن است و مراد از عدوى سرایت مرضهاى مسرى مانند جرب ، وبا ، آبله و امثال آ

، چون كلمه عدوى مانند كلمه اعداء مصدر و به معناى تجاوز است ، و منظور از اینكه 

شود این است فرموده : عدوى در اسالم نیست ، به طورى كه از مورد روایت استفاده مى

كه: ما خود واگیرى را عامل مستقل بیمارى بدانیم ، به طورى كه خداى تعالى و مشیت او 

 تى نداشته باشد . در آن هیچ دخال

و مراد از هامه یك اعتقاد خرافى در بین مشركین و اهل جاهلیت است كه معتقد 

كند و آید و در قبر او النه مىبودند اگر كسى كشته شود روحش به شكل مرغى در مى
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 كند، تا انتقامش را از قاتلش بگیرند. نالد و از عطش شكوه مىهمواره مى

ن در هنگام آب دادن به حیوان است  و رضاع بعد از و مراد از صفر ، سوت زد

  فصال یعنى طفل را بعد از آنكه از شیر گرفتند دوباره شیرخوارش كنند.

و تعرب بعد از هجرت به معناى بازگشتن به زندگى بدوى است بعد از آنكه از آنجا 

  مهاجرت كرده ) و این كنایه است از كفر بعد از اسالم!(

  114ص :    19المیزان ج : 
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 فصل پنجم

 اعمال انسان

 

 

 عمل صالح و معنای آن

 

 بقره(/130!«)و انه فى اآلخرة لمن الصالحین »

عمل ه معناى لیاقت است، كه چه بسا در كالم خدا به وجهى به ب «صالح »كلمه 

 :فرمایدشود و از آن جمله مى انسان منسوب مي

 کهف(/110!«)فلیعمل عمال صالحا »

 فرماید:شود، از آن جمله مى خود انسان منسوب ميه بسا كه بو چه 

 نور(/32!«)و انكحوا االیامى منكم و الصالحین من عبادكم و امائكم »

 !«دختران عزب خود را شوهر دهید ، و نیز صالحان از غالم و كنیز خود را  »

  

را كه صالحیت عمل هر چند در قرآن كریم بیان نشده كه چیست؟ و لیكن آثارى 

  . براى آن ذكر كرده معناى آنرا روشن مي سازد

عمل صالح آن عملى است كه از جمله آثاریكه براى آن معرفى كرده ، این است كه 

 و در این باره فرموده: شایستگى براى درگاه خدایتعالى داشته باشد

 رعد(/22!«)صبروا ابتغاء وجه ربهم »

 !«ر كردندبمنظور بدست آوردن وجه پروردگارشان صب »

 و نیز فرموده: 

 بقره(/272!«)و ما تنفقون اال ابتغاء وجه هللا »

 !« كنید مگر بخاطر خدا و انفاق نمى »

و در  صالحیت براى ثواب دادن در مقابلش دارداثر دیگر آن را این دانسته ، كه 

 این باره فرموده:

 قصص(/80!«) ثواب هللا خیر لمن آمن و عمل صالحا »

  !«بهتر است براى كسى كه ایمان آورد و عمل صالح كندثواب خدا » 

، كه در  بردعمل صالح كلمه طیب را بسوى خدا باال مىاثر دیگرش این است كه 

 این باره فرموده:

 فاطر(/10!«)الیه یصعد الكلم الطیب  و العمل الصالح یرفعه »
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 !«دهدكند  و عمل صالح آنرا در صعود مدد مىكلمه طیب به سوى او صعود مى »

 

صالح عمل صالح نسبت داده ، فهمیده مي شود : كه ه كه ب پس از این چند اثري

عمل به معناى آمادگى و لیاقت آن براى تلبس به لباس كرامت است  و در باال رفتن كلمه 

 همچنانكه در باره قربانى در حج فرمود: طیب بسوى خداي تعالى مدد و كمك است ،

 حج(/37!«)و لكن یناله التقوى منكم »

 !«رسدرسد  و لیكن تقواى شما به او مىگوشت و خون قربانى به خدا نمى »

 و نیز در باره همه اعمال صالحه فرموده:

 اسرا(/20!«)كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك ، ما كان عطاء ربك محظورا »

شان را چه آنها و چه اینها را از عطاء پروردگارت مدد مي دهیم  و عطاى همه »

 !«پروردگار تو جلوگیر ندارد

 . عطاى خداي تعالى بمنزله صورت است و صالح عمل بمنزله ماده استپس 

  

 

 معنای صالح نفس و صالح ذات

 

این بود معناى صالح عمل و اما معناى صالح نفس  و صالح ذات ، ببینیم از قرآن 

 فرماید: كنیم؟ یكجا مىدر باره آن چه استفاده مى

و من یطع هللا و الرسول فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم ، من النبیین  و  »

 نسا(/69!«)الصدیقین  و الشهداء و الصالحین  و حسن اولئك رفیقا 

و كسیكه خدا و رسولش را اطاعت كند ، اینچنین اشخاص با آن كسانى  »

محشورند كه خدا بر آنان انعام فرمود ، از انبیاء  و صدیقین و شهداء و صالحین 

 !«كه نیكو رفقائى هستند

 جاى دیگر فرموده:

 انبیا(/86!«)و ادخلناهم فى رحمتنا ، انهم من الصالحین» 

 !«داخل كردیم بدان جهت كه از صالحان بودندما ایشان را در رحمت خود  »

 :السالم حكایت كرده كه گفتو نیز از سلیمان علیه

 نمل(/19!«)و ادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحین »

 !«مرا برحمت خودت داخل در بندگان صالحت كن »

 فرماید:و در جائى دیگر مى

 !«رحمتنا، انه من الصالحینو ادخلناه فى  -تا جمله  -و لوطا آتیناه حكما و علما  »

 انبیا(/74) 

 

مراد از صالحین در این آیات ، مطلق هر كس كه آنچه مسلم است این است كه 
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چون صالحیت این  صالحیت رحمت عامه الهیه  و رحمت واسعه او را دارد، نیست،

رحمت را تمامى موجودات دارند، دیگر معنا ندارد نامبردگان در این آیات را بداشتن چنین 

 صالحیتى بستاید . 

، چون  مراد ، كسانى كه صالحیت رحمت خاص به مؤمنین را دارند ، نیستو نیز 

 هر چند بحكم آیه:

ن همه چیز را فرا رحمت م - ء فسا كتبها للذین یتقونو رحمتى وسعت كل شى »

!« دهم كه پرهیز كارى داشتندگرفته و بزودى همه آنرا بكسانى اختصاص مى

 اعراف( /156)

ترند، زیرا در میانه رحمت دوم خاص است و لكن صالحان از متقیان خصوصى

تواند آن شمارى صالحند ، پس رحمت خاص متقین نمىطائفه مؤمن و متقى افراد انگشت

   .تر از آن باشدحان شایستگى آنرا دارند ، و حتما باید رحمتى مهمرحمتى باشد كه صال

ها را خاص بعضى از و این هم از قرآن كریم مسلم است ، كه بعضى از رحمت

 فرماید: داند و مىافراد مى

خدا رحمت خود را بهر كس بخواهد اختصاص مي  -یختص برحمته من یشاء  »

 ال عمران(/74!«)دهد

صالحین مطلق هر كسى كه صالحیت والیت و قرار گرفتن در تحت نیز مراد از و 

، براى اینكه هر چند این خصیصه از رحمت خاص قبلى  باشدسرپرستى خدا را دارد، نمى

 تر است و هر چند صالحان نیز در تحت چنین والیتى از خدا هستند و خدا متولىخصوصى

چون در آیه نامبرده انبیاء و  امورشان هست و لكن این والیت مختص بصالحان نیست ،

 صدیقین و شهداء را هم نام برده ، كه با صالحان در آن والیت شریك هستند . 

پس باید دید آن اثرى كه مخصوص صالحان است و هیچكس در آن شركت ندارد 

و آن داخل كردن صالح در رحمت است كه عبارتست از تواند باشد چیست ؟ یك چیز مى

 ، چنانكه هر دو معنا در باره بهشت آمده ، یكجا فرموده:امنیت عمومى از عذاب 

 !«پروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود مي كند -فیدخلهم ربهم فى رحمته  »

  . جاثیه(یعنى داخل در بهشت مي كند/30)

در بهشت هر میوه را كه  -یها بكل فاكهة آمنینیدعون ف »و جاى دیگر فرموده:

 دخان(/55!«)زنند در حالیكه ایمن هستندبخواهند صدا مى

و  :» و نیز درانبیا( /75!«)و ادخلناه فى رحمتنا »و خواننده عزیز اگر در جمله:

دقت كند، كه خدا در این دو مورد عمل را بشخص خودش  انبیا(/72!«)كال جعلنا صالحین

او  »فرماید:و نمى !«ما او را داخل در رحمت خود مي كنیم »فرماید:دهد و مىمىنسبت 

  !«شودداخل در رحمت ما مى

و از سوى دیگر این مطلب مسلم را هم در نظر بگیرد ، كه خداى تعالى همیشه و 

همه جا اجر و پاداش و شكرگزارى از بنده را در مقابل عمل و سعى بنده قرار داده ، آنوقت 

صالح ذاتى ، كرامتى است كه ربطى به عمل و سعى و كوشش تواند بروشنى بفهمد كه ىم
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و خالصه ربطى به خواست و اراده بنده ندارد و موهبتى نیست كه آدمى از راه عمل آنرا 

 آن وقت معناى آیه:بدست آورد ، 

ارند آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختیار د -لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید »

شود كه فهمد و متوجه مىرا خوب مى ق(/35!«)و نزد ما بیش از آنش هم هست

تواند از راه عمل بدست هائى است كه هر كس مىآن پاداش !« لهم ما یشاؤن فیها»:جمله

، شودكه از راه عمل نصیب كسى نمى هائى استآن موهبت، !«و لدینا مزید »و جمله !آورد

 !اشخاص استبلكه در برابر صالح ذاتى 

از سوى دیگر اگر خواننده عزیز در این نكته هم دقت كند ، كه ابراهیم چه حال و 

چه مقامى داشت؟ پیغمبرى بود مرسل ، یكى از پیغمبران اولوا العزم و نیز داراى مقام 

انبیا( /72!«)و كال جعلنا صالحین »:اى از انبیاء و مرسلین و به نصامامت و مقتداى عده

تر از وى به حكم از صالحان بود و با اینكه انبیائى پائین در صالح دنیائى استكه ظهورش 

همین آیه از صالحان بودند ، مع ذلك او از خدا مي خواهد كه به صالحان قبل از خود ملحق 

اند كه او پیوستن به ایشان را درخواست شود كه قبل از او صالحانى بودهشود، معلوم مى

تش را اجابت مي كند و در چند جا از كالمش او را در آخرت ملحق كند و خدا درخواسمى

 فرماید:كند، یكجا مىبایشان مى

او در آخرت از  -و لقد اصطفیناه فى الدنیا و انه فى االخرة لمن الصالحین »

 بقره(/130!«  )صالحان خواهد بود 

 فرماید:جاى دیگر مى

 عنکبوت(/27!«)و آتیناه اجره فى الدنیا ، و انه فى االخرة لمن الصالحین »

  !«ما پاداش او را در دنیا دادیم ، و در آخرت از صالحان خواهد بود »

 فرماید:و در جاى سوم مى

 نحل(/122!«)و آتیناه فى الدنیا حسنة ، و انه فى االخرة لمن الصالحین » 

 .  !«اى به او دادیم  و او در آخرت از صالحان خواهد بودما در دنیا حسنه »

تواند بفهمد كه صالح داراى اگر خواننده عزیز در آنچه گفتیم دقت كند ، بسادگى مى

مراتبى است، كه بعضى ما فوق بعض دیگر است و آنوقت اگر از روایتى بشنود كه ابراهیم 

السالم ملحقش كند ، دیگر هیچ استبعاد به محمد و آل او علیهم خواستهاز خدا مى السالمعلیه

فرماید: كه او بیند كه آیات در مقام بیان اجابت دعاى او ، مىكند ، مخصوصا وقتى مىنمى

وسلّم هم این مقام را براى وآلهعلیههللاشود و رسول خدا صلىدر آخرت ملحق به صالحان مى

 فرماید:هم مى كریم كند و قرآنخود ادعا مى

 اعراف(/196!«)ان ولیى هللا الذى نزل الكتاب  و هو یتولى الصالحین »

همانا سرپرست من خدائى است كه كتاب را بحق نازل كرد و هم سرپرستى  »

  !«صالحان را دارد

ادعاى والیت  وسلّموآلهعلیههللاچون ظاهر این آیه این است كه رسول خدا صلى

همان  وسلّموآله علیههللاآید كه رسول خدا صلىپس از ظاهرش بر مىكند، براى خود مى
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كند به از خدا درخواست مى السالمكسى است كه دارنده صالح مورد آیه است و ابراهیم علیه

اى باالتر از صالح خود او است ، پس درجه صالحانى برسد كه صالحشان در مرتبه

  .منظورش همان جناب است

  459ص :    1 المیزان ج :

 

 

 احاطه خدا به انسانها و اعمال انسانها

 

ِ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض  َو إِن تُْبُدوا َما فى أَنفُِسكْم أَْو تُْخفُوهُ یَُحاِسْبُكم »  َّ ِ لِّل 

 ُ ُ َعلى كل   بِِه َّللاَّ ب َمن یَشاُء  َو َّللاَّ  !«قَِدیرٌ ٍء شىْ   فَیَْغِفُر ِلَمن یَشاُء َو یُعَذ ِ

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، ملك خدا است و شما آنچه در دل دارید چه 

كند، پس هر كه را آشكار كنید و چه پنهان بدارید خدا شما را با آن محاسبه مى

كند و خدا به هر چیز توانا آمرزد و هر كس را بخواهد عذاب مىبخواهد مى

  بقره(/284 !«)است

داللت دارد بر مالكیت خداى سبحان نسبت به عالم، یعنى آنچه در  قسمت اول آیه

و  »فرماید:چینى است براى جمله بعد، كه مىو زمین است و منظور از آن، زمینه آسمانها

خواهد بفرماید آنچه و مىبقره( /284!« )ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا 

جمله، شما انسانها و اعمال شما است و آنچه كه دلهاى  در آسمانها و زمین است، كه از آن

كند همه و همه ملك خدا است و خدا محیط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما كسب مى

شما است و براى او هیچ تفاوتى ندارد كه شما اعمالتان را علنى انجام دهید و یا پنهانى، هر 

 !كنده مىجور انجام دهید، خداوند شما را به آن محاسب

اى را از ظاهر آیه دریافت  و آن این است كه در آیه شریفه بین توان نكتهچه بسا مى

چهار چیز دو به دو مقابله افتاده ، یعنى بین زمین و آسمان یك مقابله  و بین صفات درونى و 

اعمال ظاهرى یك مقابله شده ، در نتیجه آسمان هم سنخ و هم طراز اعمال نفس  و صفات 

فرماید : آنچه در نى است  و زمین ، هم سنخ اعمال بدنى قلمداد شده ، پس وقتى مىدرو

دهد پس صفات نفسانى بشر نیز ملك او است و وقتى آسمانها است ملك خدا است ، نتیجه مى

دهد كه پس اعمال انسانها نیز ملك او است  و در نتیجه مى «و ما فى االرض »فرماید:مى

نچه در دلهاى آنان پوشیده هست ، چه اظهار بشود و چه نشود ملك خدا دهد: آآخر نتیجه مى

 است  و به زودى خداى تعالى با محاسبه خود در این ملك تصرف خواهد كرد . 

آرى ، شوددر نفس چیزى به جز ملكات و صفات چه فضائل و چه رذائل مستقر نمى

شود صفاتى چون ایمان و كفر و حب و بغض و عزم و غیر اینها آنچه در نفس مستقر مى

توان اظهار كرد توان اظهارش كرد و هم پنهانش داشت ، اما مىاست، اینها است كه هم مى

كند  و وقتى فعلى از كسى چون صفات اصوال در اثر تكرار ، افعال مناسب با خود پیدا مى

كند كه فالن صفتى كه مناسب با این فعل است هر كس از آن فعل كشف مىصادر شد ، عقل 
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 در نفس فاعل وجود دارد . 

چون اگر این صفات و ملكات در نفس مستقر نبود ، افعال مناسب با آن از جوارح 

  . شودصادر نمى

شود كه منشاى براى این افعال در پس با صدور این افعال براى عقل روشن مى

توان اخفا كرد براى اینكه ممكن است انسان آن كارى كه داللت ست  و اما مىنفس فاعل ه

 بر وجود منشاش در نفس دارد انجام ندهد . 

ثبوت و استقرار در نفس است ،  «ما فى أنفسكم »و كوتاه سخن اینكه ظاهر جمله:

ظور ، فهمیم كه منالبته منظور ما از این حرف این نیست كه از ظاهر عبارت نامبرده مى

استقرار صفات ، به نحوى است كه نظیر ملكات راسخه نتوان آن را از نفس زایل نمود ، 

توان صدور فعل را مستند به آن كرد  و بلكه منظور ما ثبوت و استقرار تامى است كه مى

قابل انكار نیست ، براى اینكه  «...،ان تبدوا و جمله او تخفوه »:ظهور این معنا از جمله

و اخفا داللت دارد بر اینكه آنچه در نفس هست طورى است كه هم ممكن است منشا خود ابدا 

شود از اى كه نمىپس با ملكات راسخه )و هم ممكن است منشا اظهار نباشد اظهار باشد

آیه شریفه به احوال نفس نظر دارد ، نه پس  ،(بروز و ظهورش جلوگیرى كرد ، فرق دارد

   .به ملكات راسخه در نفس

كند و همچنین تصورات اما خاطراتى كه گاهى بى اختیار در نفس خطور مىو 

اى كه دنبالش تصدیق نیست ، از قبیل صورت و قیافه گناهى كه در نفس تصور ساده

ظ آیه به هیچ وجه شامل آنها شود ، بدون اینكه تصمیم بر آن گناه گرفته شود ، لفمى

، استقرارى در نفس ندارند  و منشا صدور  چون توجه فرمودید كه اینگونه تصورات ،نیست

  . شوندهیچ فعلى نمى

اى داللت دارد آیه شریفه تنها بر احوال و ملكات نفسانیهپس حاصل كالم این شد كه 

ها را با كه منشا صدور افعال هستند ، چه فعل اطاعت و چه معصیت  و خداى سبحان انسان

 كند . آن احوال و ملكات محاسبه مى

 یجه آیه شریفه همان سیاقى را دارد كه آیه:در نت

 بقره( /225!« )ال یؤاخذكم هللا باللغو فى ایمانكم و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم »

ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان » و آیه:  بقره(/283!«)فانه آثم قلبه» و آیه: 

دارند بر اینكه قلوب كه مراد از  دارند ، چون همه این آیات داللت اسرا(/36«)!عنه مسئوال

شود. و نیز آن ، همان نفوس است احوال و اوصافى دارد ، كه آدمى با آن احوال محاسبه مى

 آیه شریفه:

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم فى الدنیا و  » 

ا به خاطر دوست داشتن كه ظهور در این دارد كه عذاب تنها و تنه  نور(/19«) االخرة

   !(دقت فرمائید)اشاعه فحشا است  و معلوم است كه دوستى حالتى قلبى است

این بود ظاهر آیه  و الزم است دانسته شود كه آیه شریفه تنها داللت دارد بر اینكه 

محاسبه بر معیار حاالت و ملكات قلبى است ، چه اظهار بشود  و چه نشود  و اما اینكه 
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ر دو صورت اظهار و اخفا یك جور است یا نه ؟ و به عبارت دیگر آیا جزا تنها جزاى آن، د

بستگى به تصمیم دارد ؟ خواه عمل را هم انجام بدهد یا ندهد ؟ و خواه مصادف با واقع هم 

اى كه شراب تشخیص داده بنوشد ، بعد معلوم شود آب بوده ، آیه بشود یا نشود ؟ و مثال كاسه

 جهات نیست . شریفه ناظر به این 

این بود نظریه ما در تفسیر آیه مورد بحث ، ولى مفسرین در تفسیر آن به راههاى 

كند بر اینكه تمامى خاطراتى كه در اند كه آیه داللت مىاند ، چون خیال كردهمختلفى رفته

كند چه در نفس مستقر بشود و دل آن را بپذیرد و چه نپذیرد مورد مؤاخذه نفس خطور مى

فرسا كرده ، گیرد در حالى كه اگر چنین باشد در حقیقت آیه شریفه تكلیفى طاقتمىقرار 

اى در آن وارد دانیم دل آدمى در و دروازه ندارد ، هر خیالى و خاطرهبراى اینكه همه مى

شود  و این امرى نیست كه بتوان از آن اجتناب كرد مفسرین خودشان متوجه این اشكال مى

 اند . اند  و بعضى در مقام خالصى از آن وجوهى ذكر كردهملتزم شدهشده ، بعضى به آن 

شود به حساب اند : آیه شریفه داللت دارد بر اینكه آنچه وارد دل مىبعضى گفته

اى دیگر كه بعد از آن قرار آید  و این تكلیفى است خارج از قدرت  و به همین جهت آیهمى

و این  بقره(/286!« )یكلف هللا نفسا اال وسعها ... ال »فرماید:دارد، آن را نسخ كرده مى

 پاسخ صحیح نیست ، زیرا اوال : آیه چنین عمومیتى ندارد . 

فرسا از خداى حكیم بدون شك ، جایز نیست  و در ثانى تكلیف به ما ال یطاق و طاقت

یكم و ما جعل عل  - در دین هیچ حرجى بر شما نیست »و در ثالث خود خداى تعالى فرموده:

 حج(/78) !« فى الدین من حرج

اند كه: آیه شریفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آیه قبل بعضى دیگر گفته

گفت، لیكن این پاسخ هم درست نیست، همچنانكه سخن است، كه در باره قرض سخن مى

  . اند : مخصوص كفار است ، صحیح نیستبعضى دیگر كه گفته

هاى نهفته در آیه این است كه اگر با اعمال خود بدىاند: معناى بعضى دیگر گفته

آن را علنى كنید و چنین اعمالى را در انظار عموم مرتكب  دلهایتان را بروز دهید ، یعنى

شوید و یا در خلوت و پنهان از انظار عموم انجام دهید ، در هر دو حال خدا آن اعمال را به 

  . حسابتان محاسبه خواهد كرد

اند : مراد از آیه شریفه مطلق خاطرات است ، اما مراد از محاسبه گفتهبعضى دیگر   

فرماید : هر چه به خاطر شما خطور ، معناى معمولى آن نیست ، بلكه خبر دادن است ، مى

كند چه اظهارش بكنید و چه نكنید ، خدا در روز قیامت شما را از آن خبر خواهد داد و به 

فینبئكم بما كنتم » خواهد برساند كه آیه معنا را مى گفته این مفسر آیه شریفه همان

رساند و این وجه و وجه قبلیش به دلیل اینكه خالف آن معنى را مى مائده(/105!«)تعملون

 ظاهر آیه است كه بیانش گذشت مردود است . 

در  بقره(/284!«)ء قدیرفیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ، و هللا على كل شى» 

اش به اعمال مردم، شده مغفرت الهى و یا عذاب او فرع بر مالكیت خدا و احاطه آیه شریفه ،

صفات و  بقره(/284« )ما فى انفسكم »:عبارتو این مطلب اشاره به این است كه مراد از 
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احوال بد درونى است ، گو اینكه كلمه مغفرت گاهى در قرآن كریم در غیر مورد گناهان نیز 

ین استعمال خیلى نادر و كم است ، كه احتیاج به كمك قرائن دارد ، شود ، ولى ااستعمال مى

قرائنى كه بفهماند منظور نوع خاصى از مغفرت است ، نه مغفرت معمولى كه همان 

 .آمرزش گناهان باشد

  670ص :    2المیزان ج : 
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 فصل ششم

 

 عملالعمل و عکس 

 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع :

 عمل  العمل و عکس 

 

َ َو ْلیَقُولُوا»  یَّةً ِضعَفاً َخافُوا َعلَْیِهْم فَْلیَتَّقُوا َّللاَّ  َو ْلیَْخش الَِّذیَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

  «قَْوالً سِدیداً!

و باید بندگان از مكافات عمل خود بترسند و با یتیمان مردم نیك رفتار باشند » 

د كودكان ناتوان از آنها باقى ماند و زیردست مردم شوند پس ترسنكسانى كه مى

 «باید از خدا بترسند و سخن به اصالح و درستى گویند!

 نساء(/9)                        

 

فرماید: باید سیاق این آیه تهدیدى است بر متجاوزین به ارث اطفال پدر مرده، مى

م و خوردن اموال و پایمال كردن حقوق آنان این طریقه را ) یعنى طریقه محروم كردن ایتا

  را،( ترك كنند.

این است كه « الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم...!» ظاهر جمله:

خواهد رحمت و رأفت بر اطفال صغار و ناتوان و بى سرپرست را تمثیل كند، اطفال بى مى

كسى كه تحت تكفل كسى نیستند و كسى را ندارند كه امورشان را اداره نموده و منافعشان را 

 رفع كند و ذلت و بیچارگى را از آنان دور سازد . جلب و ضررهایشان را 

و این را هم باید دانست كه تخویف و تهدید مستفاد از آیه مورد بحث مخصوص به 

كسانى نیست كه در حال حاضر خودشان نیز ذریه ضعاف و ناتوان دارند،  این جمله تمثیلى 

ستند كه وضعى چنین و است كه به منظور بیان حال آورده شده و مراد از آن ، كسانى ه

هاى ناتوان و چنان دارند ، یعنى در دلهایشان رحمت انسانیت وجود دارد و نسبت به ذریه

هستند) و آنها كه « انسان -ناس » پدر مرده ، رأفت و شفقت دارند و اینگونه افراد همان 

اخالق چنین نیستند انسان نیستند!( مخصوصا مسلمانان كه مؤدب به ادب خدا و متخلق به 

باید  -مردم اگر انسانیت داشته باشند » شود: توان گفت كه معنا چنین مىاویند ، در نتیجه مى

دلواپس باشند و از خدا در امر ایتام پروا كنند ، چرا كه یتیمهاى مردم نیز مانند یتیمان خود 

ان اعتنا اى ضعیف و شایسته ترحمند ، پس باید نگران حال آنان بود و به وضع آناو ، ذریه
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 «ورزید تا مورد ظلم قرار نگیرند و به حقوقشان تجاوز نشود!

پس زمینه گفتار آیه زمینه این معنا است كه هر كس نگران ذلت است و از خوارى 

  . ترسد ، باید براى جلوگیرى از آن برخیزد و همه انسانها این نگرانى را دارندمى

اند ، بلكه مامور به و امثال آن نشدهدر آیه شریفه ، مردم مامور به ترحم و رافت 

اند و این نیست مگر براى اینكه تهدیدشان كند به اینكه : آنچه بر سر خشیت و تقوا گردیده

كنید ، بعد از مردنتان خورید و حقوقشان را پایمال مىآورید و مالشان را مىایتام مردم مى

شزد كند كه هر گونه مصائبى را كه خواهد به آنان گوبر سر ایتام خودتان خواهد آمد و مى

 گردد .براى آنان فراهم آوردند به ایتام خودشان بر مى

   312ص :    4المیزان ج : 

 

 

 :گفتاری پیرامون

 عمل  العمل و عکس  

 

كسى كه بر یتیمى ظلم كند یعنى مالش را از دستش بگیرد بزودى همان ظلم به ایتام 

خود یكى از حقایق عجیب قرآنى است و یكى از  گردد و اینخودش و یا اعقابش بر مى

شود و آن این فروعات و مصادیق حقیقت دیگرى است كه از آیات كریمه قرآن استفاده مى

است كه بین اعمال نیك و بد انسان و بین حوادث خارجیه ارتباط هست و ما در بحثى كه 

  . اره آوردیمپیرامون احكام اعمال در المیزان داشتیم ، مطالبى را در این ب

كنیم كه مردم فى الجمله به این معنا اعتراف دارند كه ثمره در این جا اضافه مى

بیند و كند در زندگیش خیر مىشود ، آن كس كه نیكى مىعمل هر كسى به خود او عاید مى

شود و آن كس كه ستمگر و شرور است ، دیر یا زود نتیجه عمل خود را سعادتمند مى

 چشد . مى

 قرآن كریم آیاتى است كه با اطالقش بر این معنا داللت دارد ، نظیر آیات زیر:در 

 فصلت(/46) !«من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها » 

  زلزله(/8و7!« )فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره » 

بر فان هللا ال یضیع قال انا یوسف و هذا اخى قد من هللا علینا انه من یتق و یص» 

  یوسف(/90«)اجر المحسنین!

  حج(/9...!«)له فى الدنیا خزى » ... 

  شوری(/30!«)و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم » 

و آیاتى دیگر از این قبیل كه داللت دارد بر اینكه اعمال) چه خیرش و چه شرش( 

 گردد.صاحب عمل بر مىنوعى عكس العمل دارد و به نحوى در همین دنیا به 

البته ذهن ما كه مانوس به افكارى است  -كند و آنچه از این آیات به ذهن ما تبادر مى

این است كه این انعكاس تنها از عمل آدمى ، به  -كه در جامعه ما دایر و تجربه شده است 
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ى آیات چشد ، ولگردد و هر كسى تنها میوه تلخ یا شیرین عمل خود را مىخود او باز مى

تر از این است و گاه دیگرى در این میان هست كه داللت دارد بر اینكه مساله انعكاس وسیع

شود كه آثار عمل خیر یك فرد به اوالد و اعقاب او نیز برسد و همچنین آثار سوء عملش مى

 دامن آنان را بگیرد ، نظیر آیه:

حته كنز لهما و كان ابوهما و اما الجدار فكان لغالمین یتیمین فى المدینة و كان ت» 

صالحا، فاراد ربك ان یبلغا اشدهما و یستخرجا كنزهما، رحمة من 

 کهف(/82«)ربك!

آید صالح بودن پدر آن دو یتیم در اراده خداى تعالى به اینكه كه از ظاهر آن بر مى

عمل اى دیگر كه داللت دارد بر اینكه اثر به آن دو رحمت فرستد ، دخالت داشته است ، آیه

 فرماید:رسد آیه مورد بحث است كه مىزشت انسان به فرزندانش مى

 نسا(/9...!«)و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم » 

 كه بیانش گذشت . 

بریم كه سبب حقیقى و اما اگر در كالم خداى تعالى تدبر كنیم به این حقیقت پى مى

 ز یك سو و اجابت خداى تعالى از سوى دیگر است.این تاثیر درخواست عملى انسان ا

بقره( در المیزان كه پیرامون /186«)و اذا سئلك عبادى عنى...!» در تفسیر آیه:

مساله دعا بحث كرده ایم، گفتیم: كالم خداى تعالى بر این معنا داللت دارد كه آنچه از 

ر درخواستى است كه شود ، به خاطحوادث كه از ناحیه خداى تعالى با آدمى روبرو مى

آدمى از پروردگار خود كرده و خالصه كالم اینكه درخواست ، تنها زبانى نیست ، بلكه 

اعمالى كه در پیش آمدن آن حادثه اثر دارد و جنبه مقدمیت براى آن دارد نیز سؤالى است از 

 ناحیه انسان به درگاه خدا ، همچنانكه در جاى دیگر قرآن كریم آمده:

 و نیز آمده:رحمن(/29« )ى السموات و االرض كل یوم هو فى شان!یسئله من ف» 

 ابراهیم(/34!« )و آتیكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت هللا ال تحصوها » 

هاى و اگر بخواهید در خواست -و ان تعدوه ال تحصوه » چون در این آیه نفرمود:

هاى انسان ن درخواستبراى اینكه در میا« رسید!خود را بشمارید به آخرش نمى

ها و گذارى به نعمتهائى است كه نعمت نیست و چون مقام آیه ، مقام منتدرخواست

« و آتیكم من كل ما سالتموه!» كنند ، لذا فرمود: سرزنش كسانى است كه آنها را كفران مى

 هایتان كه در خواست نعمت است . یعنى آن درخواست

دهد و یا بر دیگران واقع به نفع خود انجام مى از سوى دیگر هر عملى را كه انسان

كند) حال آن عمل خیر باشد یا شر،( اگر وقوع آن عمل بر دیگران را كه آنان نیز مى

انسانهائى مثل خود اویند بپسندد آن عمل را در حقیقت براى خود پسندیده است و ممكن 

نسبت به دیگران انجام پسندد و مورد درخواستش نیست نیست عملى را كه براى خود نمى

  . دهد

دهند انسانیت مطرح است ، این پس در حقیقت در همه اعمالى كه انسانها انجام مى

شود كه اگر به كسى احسان كند ، این احسان را از خدا جا است كه براى انسان روشن مى
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براى خود مسئلت نموده ، مسئلت و دعائى كه حتما مستجاب هم هست و ممكن نیست رد 

ود  و همچنین اگر به كسى بدى و ستم كند باز همین بدى را براى خود خواسته و پسندیده ش

و نیز اگر عمل خیر یا شرى را براى اوالد و ایتام مردم بپسندد ، براى اوالد خود خواسته و 

  . پسندیده است

و لكل وجهة هو مولیها، فاستبقوا » بدین جهت است كه خداى تعالى فرمود:

بقره(چون معناى این آیه این است كه به سوى خیرات سبقت بگیرید تا /148)« الخیرات!

  . وجهه و هدف شما خیر شود

و باز از سوى دیگر شركت چندین نفر در خون ، كه خون همه آنها از یك پدر و از 

ء كنیم شىیك رحم منشعب شده باشد ، عمود نسبت را كه از آنان به نام عترت تعبیر مى

د ، به طورى كه هر حالتى بر یك طرف از اطراف این واحد عارض شود و كنواحدى مى

اى براى آن طرف پیش بیاید ، در حقیقت بر متن آن واحد وارد آمده و متن آن در هر حادثه

حساب همه اطراف آن است و ما مطالبى در باره رحم در اول همین سوره در المیزان ایراد 

  كردیم.

اى كه با دیگران ید كه انسان هر گونه برخورد و معاملهپس با این بیان روشن گرد

و یا فرزندان آنان كند ، هیچ راه گریزى از انعكاس آن عمل ، به خودش و یا اطفال خودش 

ندارد مگر آنكه خداوند چنین بخواهد و از این انعكاس جلوگیرى كند و این استثنائى كه 

شمارى وجود دارد كه انسان مل بىكردیم براى آن بود كه در عالم هستى علل و عوا

تواند به تمامى آنها احاطه پیدا كند، لذا ممكن و محتمل است كه عوامل دیگرى از نمى

انعكاس عمل جلوگیرى كرده باشد كه ما اطالعى از آن نداشته باشیم، همچنانكه از آیه زیر 

 بریم:بطور سربسته به وجود چنان عواملى پى مى

 شوری(/30« )بة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر!و ما اصابكم من مصی» 

  319ص :    4المیزان ج : 
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 فصل هفتم
 

 گناهان کبیره و صغیره
 

 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 گناهان کبیره و صغیره

 

ْدَخالً َكِریماً إِن تْجتَِنبُوا كبَائَر َما تُنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِْر َعنُكْم سی ِئَاتُِكْم َو نُْدِخْلكم »   !«مُّ

اید اجتناب كنید، ما از بدیهاى شما اى كه از آنها نهى شدهاگر از گناهان كبیره» 

 « سازیم!كنیم و به منزلگاهى گرامى داخلتان مىصرفنظر مى

  نساء(/31)             

گذرد گناهان دو نوعند: صغیره و كبیره، گناهانى كه طبق آیه شریفه خدا از آن مى

  . ه دلیل مقابله، گناهان صغیره استب

بلى عصیان و تمرد هر چه باشد از انسان كه مخلوقى ضعیف است  و مربوب 

خداى تعالى است نسبت به خدایى كه سلطانش عظیم است ، كبیره و بزرگ است ، ولى این 

مقایسه بین انسان و پروردگار او است ، نه بین یك معصیت با معصیت دیگر ، پس منافات 

ندارد كه تمامى گناهان به اعتبار اول كبیره باشند  و به اعتبار دوم بعضى كبیره و بعضى 

 صغیره باشند . 

یابد كه نهى از آن نسبت به همین كه از معصیت و بزرگى معصیت وقتى تحقق مى

خالى از این اشاره و یا داللت بر !«  ما تنهون عنه ... :» تر باشد ، و جمله دیگر شده مهم

ن معنا نیست  و دلیل بر اهمیت نهى تشدید خطاب است ، یا به اینكه در خطاب اصرار ای

شده باشد و یا به اینكه مرتكبش به عذاب آتش تهدید گشته باشد و یا به نحوى دیگر از آن 

 اهمیت گناه استفاده شود . 

  511ص :    4المیزان ج : 
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 گفتار در گناهان كبیره و صغیره

 و معناى تكفیر یا پوشاندن گناهان 

 

نسا(داللت دارد /31) !«إِن تْجتَنِبُوا كبَائَر َما تُنَهْوَن َعْنهُ ... »  در این كه آیه شریفه:

نامیده « سیئات»بر دو نوع بودن گناهان هیچ تردیدى نیست، كه جامع بین آن دو به عنوان 

  . شده

گناهان آیه شریفه زیر است ، كه و نظیر این آیه در داللت بر دو نوع بودن 

 فرماید:مى

و وضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا » 

 کهف(/49!«)الكتاب ال یغادر صغیرة و ال كبیرة اال احصیها 

چون وحشتشان از دیدن مطالب نامه داللت دارد بر اینكه مراد از صغیره و كبیره 

  . بیره استگناهان صغیره و ك

این كلمه كه جمعش   حال ببینیم كلمه سیئات در عرف قرآن به چه معنا است؟

آید به معناى همزه( و هیات آن بر مى –واو  -آید به طورى كه از ماده آن) سین سیئات مى

یا عملى است كه زشتى و بدى را با خود همراه دارد و به همین جهت اى بسا كه  حادثه و

 شود ، نظیر آیه:كند اطالق مىو مصائبى كه آدمى را بد حال مى لفظ آن بر امور

رسد مگر از ناحیه هیچ مصیبتى بتو نمى -و ما اصابك من سیئة فمن نفسك » 

 نسا( و آیه:/79«)خودت!

 رعد(/6«)عجله دارند بالئى بر سرت آید! -و یستعجلونك بالسیئة » 

وى و اخروى آن اطالق شود ، و اى بسا كه بر نتایج معاصى و آثار خارجى و دنی

 فرماید:نظیر آیه شریفه زیر كه مى

آثار شوم گناهانى كه كرده بودند به ایشان رسید  -فاصابهم سیئات ما عملوا » 

 نحل( و آیه:/34...!« )

بزودى آثار گناهانى كه كرده بودند به ایشان  -سیصیبهم سیئات ما كسبوا » 

 زمر(/51« )رسد!مى

قت به معناى سابق برمی گردد و اى بسا بر خود معصیت نیز و این به حسب حقی

 فرماید:شود ، مانند آیه شریفه زیر كه مىاطالق مى

كیفر هر گناهى معصیتی مثل خود آن  -و جزاء سیئة سیئة مثلها» 

 شوری(/40)«است!

شود ، چه صغیره و و سیئة به معناى معصیت، گاهى بر مطلق گناهان اطالق مى

 مانند آیه:چه كبیره ، 

ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات، » 
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 جاثیه(/21«)سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحكمون!

 اطالق شده است .  مطلق گناهانبر سیئات  كه در این آیه و آیاتى نظیر آن كلمه

شود ، مانند آیه و شاید در مواردى این كلمه در خصوص گناهان صغیره اطالق 

...!« ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم » فرماید:مورد بحث كه مى

 ماند.نسا( چون با فرض اجتناب از گناهان كبیره دیگر گناهى جز صغیره باقى نمى/31)

و سخن كوتاه اینكه در داللت آیه بر دو نوع بودن گناهان و انقسام آن به صغیره و 

  مقایسه آنها با یكدیگر هیچ تردیدى نیست و نباید در آن تردید كرد. كبیره در

و همچنین هیچ تردیدى نیست در اینكه آیه شریفه در مقام منت نهادن بوده و نویدى 

رسد ، كه اگر از بعضى گناهان اجتناب است كه با عنایتى لطیف و الهى به گوش مؤمنین مى

گذرد ، پس نباید پنداشت كه این آیه كنند خداى عز و جل از بعضى دیگر گناهانشان در مى

دهد ، چرا كه معنایى براى چنین ارتكاب گناهان صغیره جرأت مىشریفه مؤمنین را در 

توهمى نیست ، چون هیچ تردیدى در این نیست كه آیه شریفه از ارتكاب گناهان كبیره نهى 

اعتنا است ، خود مصداقى از كند و ارتكاب صغیره از این جهت كه مرتكبش به آن بىمى

طغیانگرى و نا چیز شمردن دستور خداى مصادیق گناه كبیره است و آن عبارت است از 

 سبحان، كه نه تنها گناهى كبیره است، بلكه از بزرگترین گناهان به حساب آمده است . 

خواهد به انسانى كه خلقتش بر اساس شریفه در چنین مقامى نیست، بلكه مى آرى آیه

اب گناهان ضعف و جهالت است و چون جهل و هوا بر او غلبه دارد هیچگاه خالى از ارتك

نیست وعده تكفیر بدهد و بفرماید تو اى انسان كه همواره دستخوش كورانهاى هوا و شهوتى 

دهم كه از گناهان كوچكت اگر بتوانى خود را از ارتكاب كبایر كنترل كنى من وعده مى

اى است كه آیات توبه دارد  و بشر را به سوى صرفنظر كنم ، پس زمینه آیه همان زمینه

 مانند آیه:كند ، ت مىتوبه دعو

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر » 

 زمر(/53«)الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الى ربكم...!

كند ، پس همان طور دهد دعوت به ترك گناه مىكه در عین اینكه وعده آمرزش مى

خواهد مردم را به سوى گناهان بكشاند و به این توان گفت : كه مىكه در باره این آیه نمى

گذارد كه بدون دلهره گناه كنند ، همچنین در آیه منظور باب توبه را به روى آنان باز مى

مورد بحث چنین منظورى ندارد ، بلكه اینگونه خطابها مایه زنده شدن دلهاى نومید و مرده 

  . است

آید و آن این است كه آیه شریفه مانع از به دست مىاز اینجا مطلب دیگرى نیز

شناسید بناچار باید از خواهد بفرماید: چون شما كه كبایر را نمىشناختن كبایر نیست و نمى

همه گناهان اجتناب كنید ، تا دچار كبایر نشوید ، زیرا چنین معنایى از آیه شریفه بعید است 

ر كه گفتیم این است كه مخاطبین به آیه ، گناهان شود همانطوبلكه آنچه از آن استفاده مى

دادند  و شناختند ، و از لحن دلیلى كه از آن نهى كرده آن را تشخیص مىكبیره را مى

فهمیدند گناهى كه اینطور شدید از آن نهى شده ، هالكت آور است  و ال اقل اگر آن معنا مى
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) در ضمن نهى از ارتكاب كبایر( دعوت خواهداز آیه استفاده نشود ، این مقدار هست كه مى

كند به شناسائى آن ، تا مردم مكلف در باره پرهیز از آن اهتمام كامل بورزند ، البته نسبت 

انگارى در باره گناهان هر قدر هم كه آن گفتیم سهلانگارى نكنند چون به غیر آن نیز سهل

 .  آور استگناه صغیره باشد خود یكى از گناهان كبیره هالكت

 

داند كه انسان وقتى گناهان كبیره را شناخت و آنها را تشخیص داد، مىتوضیح این 

آنها محرماتى هستند كه هرگز از ناحیه خداى تعالى به صرف تكفیر مورد اغماض واقع 

شوند ، مگر آنكه مرتكب آنها توبه نصوح بكند و بطور قاطع از ارتكاب آنها پشیمان نمى

  . شودكى از موجبات بیدارى آدمى و انصرافش از ارتكاب آنها مىشود و همین علم خود ی

تواند به دلخوشى از این كه اجتناب از كبایر ، گناهان صغیره را محو پس كسى نمى

 كند همچنان مرتكب گناه صغیره بشود . مى

 

هر چند كه حق است، اال این كه شفاعت به حال آنهائى كه در باره  شفاعتو اما 

كنند  و مثال توبه و ندامت را استهزا نموده و به امید شفاعت انگارى مىتكالیف الهى سهل

اعتنائیش به دهند هیچ سودى ندارد چون چنین كسى با بىهمچنان به ارتكاب گناه ادامه مى

آورترین كبایر شده  و دیگر راهى براى ن و هالكامر خداى سبحان، مرتكب بزرگتری

   .است شفاعت باقى نگذاشته

بزرگى معصیت از شود ، كه گفتیم: و از همین جا مطلب قبلى ما خوب روشن مى

شود ، اگر در نهى اصرار شده باشد  و یا بشدت صادر شده شدت نهى از آن ، فهمیده مى

   .فهمیم این گناه كبیره استباشد ، مى

در تفسیر  توانید به مقدار ارزش حرفهایى كهاز آنچه تاكنون گفتیم شما خوانندگان عزیز مى

  آوریم:اند پى ببرید اینك از آن سخنان چند وجه زیر را مىاین آیه زده

گناه كبیره هر گناهى است كه خداى تعالى مرتكب آنرا » اند:بعضى از مفسرین گفته -1

 .« دنیا نیز حدى براى آن معین كرده باشد به عقاب آخرت تهدید كرده و در 

این تعریف درست نیست ، به شهادت این كه گفتیم اصرار در گناه صغیره از 

در روایتى كه شیعه و  وسلّموآلهعلیههللابزرگترین گناهان كبیره است، زیرا رسول خدا صلى

 اند فرموده:سنى آنرا نقل كرده

هیچ گناهى با استغفار كبیره  -رة مع االصرارال كبیرة مع االستغفار و ال صغی» 

 «اى با تكرار صغیره نیست!نیست و هیچ صغیره

اى كه در آن اصرار ورزیده شود گناه كبیره است ، پس به حكم این روایت صغیره

با این كه) نه در قرآن تهدیدى به عذاب آخرت در باره آن شده،( و نه در دنیا حدى برایش 

سلطنت كفار و خوردن ربا ، كه هر دو از بزرگترین گناهان  والیت و معین گشته و همچنین

  . كبیره است و در قرآن شدیدا از آنها نهى شده ، ولى در قرآن حدى برایش معین نشده

گناه كبیره ، عبارت است از هر گناهى كه خداى تعالى در » اند:بعضى دیگر گفته -2
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و اى بسا بعضى دیگر بر این معنا قرآن عزیزش وعده آتش به مرتكب آن داده باشد 

 «وعده وارد در سنت ، را نیز اضافه كرده باشند!

این نیز صحیح نیست ، براى اینكه طرف عكسش كلیت ندارد ، یعنى چنان نیست كه 

  . هر گناه كه در قرآن و سنت وعده آتش به مرتكبش نیامده باشد گناه صغیره باشد

اهى است كه از بى اعتنایى صاحبش به أمر كبیره ، هر گن» اند:بعضى دیگر گفته -3

دین ناشى شده باشد ، این نظریه امام الحرمین است و فخر رازى نیز آن را 

 «پسندیده!

اند ولى این نیز بى اشكال نیست براى این كه تعریفى كه این دو نفر براى كبیره كرده

است و آن عبارت است تعریف گناه كبیره نیست بلكه تعریف و عنوان یكى از گناهان كبیره 

شود و از طغیان و اعتداء و بسیارى از گناهان كبیره هست ، كه به این عنوان ارتكاب نمى

با اینهمه گناه ، كبیره است ، مانند خوردن مال یتیم و زناى با محرم و قتل نفس) آن هم قتل 

 مؤمن به ناحق!( 

ستقال و به عنوان این كبیره عبارت است از هر گناهى كه م» اند:بعضى دیگر گفته -4

 «كه خودش گناه است حرام شده باشد، نه به خاطر عوارضش!

این قول تقریبا مقابل قول سوم است ، ولى به هر حال درست نیست ، زیرا طغیان و 

بى اعتنایى به دستورات الهى و گناهانى نظیر اینها از بزرگترین كبایرند ، در حالى كه 

ر عروضشان بر یك معصیت كوچك آن را كبیره و عناوینى عارضى هستند و به خاط

  . سازدآور مىهالك

گناه كبیره آن گناهى است كه آیات یك سوره از اولش تا » اند:بعضى دیگر گفته -5

  «تمامى سى آیه در باره آن سخن گفته باشد

مثل اینكه منظور این شخص این است كه آیه شریفه مورد بحث به گناهانى اشاره 

آیات سابق خاطر نشان شده مانند قطع رحم و خوردن مال یتیم  و زنا  و امثال  دارد ، كه در

 آن . 

  . اشكال این وجه این است كه با اطالق آیه مورد بحث منافات دارد

هر عملى كه خداى تعالى از آن نهى كرده ارتكابش گناه » اند:بعضى دیگر گفته -6

  «كبیره است!

اند و شاید منظورش این بوده كه مخالفت خداى دادهاین قول را به ابن عباس نسبت 

 تعالى امرى عظیم است!

این وجه نیز صحیح نیست ، زیرا توجه فرمودید كه گفتیم گناهان از نظر مقایسه بین 

شود ، نه نظر به این كه مخالفت خداى تعالى یكدیگر به دو قسم كبیره و صغیره منقسم مى

مل انسان و مخالفت او كه یكى از مخلوقات خداى است ، سخن ابن عباس اساسش قیاس ع

ها باشد ، كه رب همه مخلوقات است ، البته ممكن است بعضىتعالى است به خداى تعالى مى

...!« كبائر ما تنهون عنه » این قول را بپسندند به توهم اینكه اضافه در جمله:

را اگر اضافه بیانى باشد نسا(اضافه بیانى است، در حالى كه این توهم فاسد است، زی/31)
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اگر از همه معاصى اجتناب كنید ما سیئات شما را » شود كه بگوییم:برگشت معنا به این مى

اى و این غلط است ، براى اینكه بعد از اجتناب از همه معاصى دیگر سیئه« كنیم!تكفیر مى

ه مؤمنین قبل از ماند و اگر منظور از بیانى بودن اضافه این باشد كه گناهانى كباقى نمى

شود به كسانى كه هنگام شود ، آن وقت آیه شریفه مختص مىاند تكفیر مىنزول آیه داشته

اند  و آیه شریفه شامل حال گذشتگان و آیندگان نشود و این خالف نزول آیه حاضر بوده

شود و اگر همچنان عمومیت آیه محفوظ بماند عمومیتى است كه از ظاهر آیه استفاده مى

شود كه شما مؤمنین اگر تصمیم بگیرید از همه معاصى اجتناب كنید گشت معنا به این مىبر

 كنیم . و عالوه بر تصمیم اجتناب هم بكنید ، ما سیئات سابق شما را تكفیر مى

مصداقش بسیار نادر است و یا اصال مصداقى ندارد  و كالم  و این معنایى است كه

  . حمل كردتوان به چنین معنایى خدا را نمى

شمارى كه از ناحیه خداى آرى نوع انسان خالى از سیئه نیست ، مگر افراد انگشت

 تعالى داراى عصمت باشند) دقت بفرمایید!(

گناه صغیره عبارت است از گناهى كه عذابش كمتر از ثواب » اند:بعضى گفته -7

  «باشد! صاحبش باشد و گناه كبیره آن گناهى است كه عذاب آن بزرگتر از ثواب او

این نظریه به فرقه معتزله نسبت داده شده و نظریه نادرستى است ، براى اینكه 

اى از قرآن كریم بر آن داللت ندارد ، بله چیزى كه معنایى است كه این آیه شریفه و هیچ آیه

به دلیل قرآنى ثابت شده وجود حبط در بعضى از گناهان است ، آن هم فى الجمله نه 

مه گناهان ، حال چه این كه با این نظریه معتزله وفق بدهد و چه ندهد و مشخص و نه در ه

 اما این كه حبط چیست ؟ و چه حدودى دارد ؟ بحثش جداگانه آمده است. 

اند ، كه بر خداى تعالى واجب است سیئات و صاحبان این نظریه ، این را نیز گفته

كفیر و محو كند ، چون مؤاخده بر اند تگناهان صغیره كسانى كه از كبایر اجتناب ورزیده

  . آنها درست نیست

 این سخنشان نیز مردود است ، براى اینكه آیه شریفه هیچ داللتى بر آن ندارد . 

اند: بزرگى و كوچكى گناه دو امر اعتبارى هستند ، كه بر هر بعضى دیگر گفته -8

به یك  توان كبیره دانستشوند ، یعنى هر معصیتى را هم مىمعصیتى عارض مى

شود اعتبار  و هم صغیره دانست به اعتبارى دیگر ، گناهى كه انسان مرتكب مى

اعتنایى به امر پروردگار و یا العیاذ خواهد باشد از این نظر كه بىحال هر چه مى

باهلل استهزا است و یا بى مباالتى است كبیره است ، ولى همین گناه به این اعتبار كه 

دمى در كوران عواطف درونى یعنى شدت خشم و یا غلبه در هنگامى سر زده كه آ

، آمرزدصغیره است  و خدا آن را مىترس و یا فوران شهوت قرار گرفته بوده گناه 

 البته به شرطى كه از گناهان كبیره اجتناب شود . 

اعتنایى به امر پروردگار و استهزا و و چون جامع همه این عناوین نامبرده یعنى بى

بى مباالتى ، یك چیز است  و آن عبارت است از عناد و یا تجاوز بر خداى تعالى ، 

توان مطلب را خالصه نموده و گفت كه هر یك از گناهانى كه در دین خدا از آن مى
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غیان بر او انجام پذیرد آن گناه كبیره است و گرنه نهى شده اگر از عناد با خدا و ط

بخشد ، البته به شرطى كه از عناد و طغیان صغیره است و خداى تعالى آن را مى

  . اجتناب شود

اند: هر كار زشت و هر بعضى از مفسرین در توجیه همین وجه گفته

یره و بلكه حرامى كه خداى تعالى در نهى از آن بشر را مخاطب قرار داده ، هم كب

كبایر فرض دارد و هم صغیره و یا صغایر  و بزرگترین كبیره در هر گناه این 

احترامى به اعتنایى به امر و نهى خداى تعالى و بىاست كه آن گناه را از باب بى

اعتنایى تكالیف او مرتكب شوند ، كه اصرار بر گناه یكى از مصادیق همین بى

یك گناه نیست مباالتى به امر و نهى خداى ، چون كسى كه دست بردار از تاس

معناى اینكه خداى تعالى  تعالى ندارد و براى آن احترامى قائل نیست ، پس

نسا( این است كه /31«)ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم!»فرمود:

یر اید اجتناب كنید ، ما سیئاتتان را تكفاگر شما از هر گناهى كه از آن نهى شده

كنیم ، یعنى از صغیره همان گناه اغماض نموده، شما را به خاطر آن باز مى

 كنیم!خواست نمى

لیكن این وجه نیز باطل است ، براى این كه از آن بر آمد كه وقتى گناهى از گناهان 

شود و الزمه این در حال ارتكاب با طغیان بر خداى سبحان توأم باشد ، آن گناه كبیره مى

ست كه پس هیچ عمل زشتى به خودى خود و بدون عنوان طغیان ، كبیره نیست ، سخن آن نی

گناه به شهادت اینكه زناى با محارم نسبت به زناى با زن اجنبى و نیز كشتن یك انسان بى

اند ، چه اینكه توأم با طغیان بر خدا باشد و چه نباشد ، بله در نسبت به زدن یك انسان ، كبیره

شود و آن معصیت وین مهلكه نیز در كار باشد البته زشتى گناه بیشتر مىهر جا كه این عنا

گردد ، چون معلوم است كه زنا از كسى كه دچار طغیان شهوت و غلبه جهالت تر مىكبیره

 گشته با زناى كسى كه آن را مباح دانسته و اعتنایى به حكم خدا ندارد برابر نیست . 

اش را اجتناب كنید ، ما از هر گناهى كبیره عالوه بر این كه این معنا كه) اگر

توان آن را بر كنیم!( معناى ركیكى است كه نمىبخشیم و تكفیر مىاش را از شما مىصغیره

تحمیل كرد ، چون سیاقى كه ...!« ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم » آیه:

رد پوشیده نیست كه چنین معنایى را دارد براى كسى كه كمترین انسى با اسالیب كالم دا

 كند . تحمل نمى

اى است كه ظاهر كالم غزالى) آنطور كه فخر رازى در تفسیرش از كتاب نظریه -9

ها آید وى در جمع بین همه اقوال و نظریهمنتخبات احیاء العلوم نقل كرده،( بر مى

 گفته:

كبیره است و بعضى بین گناهان وقتى با یكدیگر مقایسه شوند فرق هست ، بعضى  -

صغیره ، مثال زنا) آن هم با محرم خود( در مقایسه با نظر كردن به زن اجنبى كبیره است 

این از نظر مقایسه بین خود گناهان ، از یك نظر دیگر نیز ممكن است گناهى كه در اصل 

،  كبیره نبوده كبیره شود ، مانند اصرار بر صغیره كه در عین اینكه خود گناه صغیره است
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 كند . اش مىاصرار بر آن كبیره

شود كه گناهان یعنى خود اعمال و جرم آنها به حسب پس با این بیان روشن مى

شود و همین اعمال از نظر آثار مقایسه بین خود آنها منقسم به دو قسم كبیره و صغیره مى

اقص كردن آن اثر كردن اعمال نیك و یا نسویى كه به دنبال دارد، یعنى از نظر عذاب و بى

شوند ، بعضى از گناهان كفه آثار سوئشان بر كفه آثار نیك اعمال آثار هر دو قسم منقسم مى

برد و بعضى دیگر آنقدر سنگین چربد ، و به كلى آثار نیك آن اعمال را از بین مىخیر مى

بعد از تواند مقدارى از اثر نیك اعمال خیر را بكاهد ، به طورى كه اگر نیست بلكه تنها مى

گناه عمل خیر دیگرى كه ثوابش برابر اثر سوء آن گناه باشد به جاى آورده شود ، دوباره 

 شود .نقص وارده جبران مى

شود مقام نفس باال آرى براى هر اطاعتى اثر نیكى در نفس هست ، كه باعث مى

دى در رود و از قذارت بعد و ظلمت جهل ، رها گردد همچنان كه براى هر معصیتى تاثیر ب

 نفس هست ، كه باعث انحطاط مقام او و سقوطش در جهنم بعد و ظلمت جهل خواهد بود . 

با در نظر داشتن این حقیقت اگر انسان یك یا چند گناه مرتكب شود ، در حالى كه 

قبال با اعمال نیك و اطاعت خداى تعالى نور و صفایى براى دلش كسب كرده بود ، قهرا این 

كند ، اگر ظلمت معصیت غلبه كند و معصیت تصادم و معارضه مىنور طاعت با ظلمت 

وبال آن بتواند نور اطاعت را از بین ببرد ، آن معصیت كبیره است و اگر نور و صفاى 

برد و پلیدى گناه را اطاعت بر ظلمت حاصل از گناه غلبه كند ، قهرا آن ظلمت را از بین مى

ماند شود ، و آنچه باقى مىنور خودش نیز كم مى شوید ، البته معادل آن ازاز صفحه دل مى

بخشد ، این است معناى تحابط و همین معنا عینا به مقدارى كه هست دل را نور و صفا مى

 اند . دهد و این گونه گناهان صغیرهسوره نساء از آن خبر مى 31آن تكفیرى است كه آیه 

یگر را خنثى كنند ، هر چند كه از و اما اینكه حسنه و سیئه برابر باشند و به كلى یكد

اش این است كه بتوانیم یك انسانى فرض كنیم كه نه نظر عقل احتمال صحیحى است و الزمه

فریق فى » اطاعت دارد و نه معصیت ، نه نور در دلش باشد و نه ظلمت  و لیكن آیه شریفه:

اى دیگر در اند یك دسته در بهشت و دستهمردم دو دسته -الجنة و فریق فى السعیر

 كند.شوری( چنین چیزى را نفى مى/7«)آتشند!

 این بود خالصه گفتار غزالى . 

كند ، به اینكه این نظریه مبتنى است فخر رازى بعد از نقل این نظریه آن را رد مى

بر اصول مذهب معتزله كه از نظر ما باطل است ، صاحب المنار بعد از نقل گفتار این دو 

گوید : اگر در قرآن كریم این معنا) یعنى ه فخر رازى حمله نموده چنین مىدانشمند ، شدیدا ب

دو قسم بودن گناهان فى نفسه و صرفنظر از مساله طغیان،( صریحا آمده باشد ، آیا باز هم 

معقول است كه ابن عباس آن را منكر شود ؟ نه ، هرگز ، بلكه عبد الرزاق از او روایت 

یده بود آیا گناهان كبیره هفت است ؟ پاسخ داده كه به هفتاد كرده كه در پاسخ كسى كه پرس

نزدیكتر است ، از سعید بن جبیر نیز روایت شده كه گفته است : گناهان كبیره به هفتصد 

 نزدیكتر است و انكار دو قسم بودن گناهان به اشعریها نسبت داده شده است . 
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صغیره و كبیره بودن( گناهان  و گویا آن عده از ایشان كه منكر دو قسم بودن) یعنى

اند منظورشان این بوده كه به این وسیله با معتزله مخالفت كرده باشند ، هر چند كه شده

ظاهر گفتارشان مرادشان نباشد و اگر از ایشان بپرسى كه این چه سخنى است كه شما 

آید، او گفتار اید؟ آن را تاویل كنند ، همچنان كه از كالم ابن فورك همین معنا بر مىگفته

اش كبیره است و خواهند بگویند معاصى خدا همهاشعریها را این طور توجیه كرده: كه مى

اى را شود بالنسبة است یعنى معاصى مختلفهاگر به بعضى از آنها صغیره و كبیره گفته مى

گویند اصال گناهان دو قسمند صغیره و كبیره و این گیرند، ولى معتزله مىدر نظر مى

  . حیح نیستص

این بود توجیه ابن فورك كه الزمه آن این است كه آیه را به وجهى دور از ذهن 

  . تاویل كنند

پرسیم: آیا صرفا به خاطر این كه با معتزله مخالفت كرده باشند آنگاه از ایشان مى

جایز است آیات و احادیث را تاویل كنند، آن هم در جائى كه معتزله نظریه درستى ارائه 

اده باشند؟ ولى جاى تعجب نیست و از بیمارى تعصب هر چه گفته شود كم است، همین د

فهم به جاى اینكه خودشان را تعصب بود كه باعث شد بسیارى از علماى تیز هوش و خوش

و امتشان را از فطانت خود بهرمند كنند، كتابهایشان را وسیله فتنه و گمراهى مردم كردند، 

  . ایق دینى یكسره به جدال با یكدیگر پرداختندبه جاى بحث پیرامون حق

گذرد كه چگونه فخر رازى سخنى از اى از آن از نظر خواننده مىو به زودى نمونه

فهمى كه رازى كند و آن وقت مىكند و آن را به خاطر همین تعصب رد مىغزالى نقل مى

 چه بوده و غزالى كه بوده ، معاویه چه بوده  و على كه بوده؟ 

ین بود خالصه گفتار صاحب المنار، وى در آخر كالمش به همان بگومگوئى كه ما ا

  . كندقبال از غزالى و رازى نقل كردیم اشاره مى

اى درست است و لیكن از جهاتى و بهر حال آنچه غزالى آورده هر چند كه تا اندازه

خالى از خلل نیست، اول اینكه دو قسم بودن گناهان از نظر چربیدن و نچربیدن عقابش بر 

ثواب اعمال نیك در همه جا و بطور دایم با گناهانى كه وى در اول كالمش آنها را فى نفسه 

شود، براى اینكه غالب گناهانى كه كبیره بودنش مسلم است ، ق نمىدو قسم دانسته منطب

ممكن است در شخص فاعلش با ثواب بسیار بزرگى مصادف شود ، كه آن ثواب بر آن گناه 

غلبه كند و به گفته وى صغیره شود ، با اینكه كبیره بودنش مسلم است و همچنین ممكن است 

مانده مختصرى از بش مصادف شود ، به تهاى را فرض كنیم كه در مرتكمعصیت صغیره

ثواب ، آنقدر مختصر كه آن گناه صغیره از بینش ببرد و در نتیجه گناه نامبرده كبیره شود، 

با اینكه فرض كردیم صغیره است، پس معلوم شد صغیره و یا كبیره بودن گناهان به حسب 

تقسیم اول صغیره و به  شود ، بعضى از گناهان به حسبدو تقسیمى كه وى كرده مختلف مى

شود ، پس این دو تقسیم به طور كلى حسب تقسیم دوم كبیره و بعضى دیگر به عكس مى

 تطابق با یكدیگر ندارند . 

ها هر چند فى الجمله خلل دوم اینكه تصادم و برخورد آثار گناهان با آثار اطاعت
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سنت هرگز ثابت  حق است و لیكن كلیت آن از طریق ظواهر دینى یعنى ظواهر كتاب و

نشده و آقاى غزالى چه دلیلى از طریق كتاب و سنت دارد ، كه داللت كند بر تحقق این كسر 

  . و انكسار ، آنهم به طور كلى تفصیلى هم كه براى بحث داده كلیت ندارد

شود و حاالت دیگرى ظلمانى كه در این كه گفته حاالت نورانى كه در نفس پیدا مى

ها ، درست است) و ها و بدىسازد هر چند در غالب خوبىل را تیره مىاثر گناهان صفحه د

به قول معروف دیو چو بیرون رود فرشته در آید!( و لیكن چنان هم نیست كه به طور كلى 

شود كه آن نور و این ظلمت ، آن فضیلت و این رذیلت با و دائمى چنین باشد بلكه بسیار مى

مانند و قلب) یا بگو نفس آدمى( را بین خود تقسیم مى هم مصالحه نموده ، هر دو در قلب

شود ، به همین كنند چند دانگ آن از فضیلت و چند دانگ دیگرش مخصوص رذیلت مىمى

خورد  و از بلعیدن اموال مردم هیچ بینیم یك فرد مسلمان مثال هم ربا مىجهت است كه مى

د مظلوم كه وى مالش را برده استغاثه پروایى ندارد  و هر قدر طلب كارش التماس كند یا فر

كند ابدا گوشش بدهكار نیست  و در عین حال در انجام نمازهاى واجبش كمال جد و جهد را 

كند  و یا فرد دیگرى دارد  و نهایت درجه خضوع و خشوع را به قدر توانائیش مراعات مى

هیچ پروایى ندارد  و بینیم كه در ریختن خون مردم و هتك اعراض و افساد در زمین را مى

در عین حال در عبادات و صدقاتش سعى بلیغ دارد ، كه خالصانه لوجه هللا انجام دهد و این 

گویند این گونه افراد در نامند و مىهمان است كه علماء النفس آن را ازدواج شخصیت مى

 افتد و با یكدیگرآغاز بین دو صفت نورى و ظلمانیشان در درون دلشان كشمكش مى

شوند ، البته قبل از آنكه هر دو گیر مىكنند و سپس هر دو در نفس جاىمعارضه مى

گیر شوند ، دل انسان دائما در اثر برخورد میلهاى مختلف و كشمكش آنها معركه جاى

درگیریها است و انسان مدتى در تعب و رنج قرار دارد ، تا در اثر تكرار اعمال صالح و 

اى راسخ در قلب شوند ، آنوقت دیگر كشمكشى هر دو صفت ملكه نیز در اثر تكرار گناه ،

شود ، هر گاه یكى از آن شود و انسان ، انسانى دو بعدى) یا بگو دو شخصیتى( مىواقع نمى

گذارد تا سازد و او را به حال خود مىدو ملكه بروز كند ، آن دیگرى خود را پنهان مى

 شكارش را به دست آورد . 

سومین خللى كه در گفتار غزالى هست این است كه الزمه گفتارش لغو بودن 

فرماید شرط این كه شرطیت اجتناب از كبایر در تكفیر صغایر است، با اینكه آیه شریفه مى

ما گناهان صغیره و یا بگو سیئات شما را تكفیر كنیم این است كه از گناهان كبیره اجتناب 

اش براى این جهت نیست بلكه به كه اجتناب از گناهان كبیرهكنید و به گفته غزالى كسى 

تواند مرتكب شود ، چون هر چند مرتكب شود مغلوب نورانیت) و یا خاطر این است كه نمى

و  -البته زورش نرسیده  -شود چون او هزاران گناه را مرتكب نشده بگو ثوابهاى او ( مى

شود به او بگوییم اگر از گناهان ارد دیگر نمىگذهمین ترك كبایر سیئاتى براى او باقى نمى

 اى ندارد . كنیم  و چنین سخنى دیگر وجه پسندیدهكبیره اجتناب كنى سیئات تو را تكفیر مى

گوید: اجتناب از گناه كبیره وقتى باعث تكفیر غزالى در كتاب احیاء العلوم خود مى

، ولى به خاطر ترس از خدا از آن شود كه انسان بتواند آن گناه را مرتكب شود سیئات مى
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تواند بدون هیچ نگرانى صرفنظر كند ، مثل اینكه دسترسى به زن نامحرمى پیدا كرده  و مى

با او زنا كند ، ولى جلو هواى نفس خود را بگیرد و تنها به نظر و دست مالى اكتفا كند، در 

تر از اثر سوئى است كه اینگونه موارد آن مجاهده با نفس اثرش در نورانى كردن قلب بیش

گذارد  و معناى تكفیر سیئات این است و اما اگر این شخص أخته نظر و یا لمس در قلب مى

و یا عنین باشد  و اصال آلت تناسلیش نعوظ نكند و یا موانعى پیش بیاید  و نگذارد او به عمل 

اجتنابى)  جماع مشغول شود  و یا حتى ترس از آخرت نگذارد آلت او نعوظ كند ، چنین

صرفنظر از اینكه اصال اجتناب نیست،( صالحیت براى تكفیر نظر و لمس و یا مقدمات 

خوانى را ندارد ، بلكه كسى كه میل نوشیدن شراب و شنیدن جماع از قبیل رقص و آوازه

گیرد ، شراب را به هاى تار را دارد ، ولى با مجاهده جلوى هواى نفس خود را مىآهنگ

كند این جهاد با نفسش چه بسا ظلمت و اثر و تنها به شنیدن موسیقى اكتفا مىپاشد آسمان مى

سوئى كه از ناحیه صداى موسیقى بر دلش افتاده را از دل او محو كند ، پس همه اینها 

 شود!احكامى است اخروى كه در آخرت به حسابش رسیده مى

 این بود گفتار غزالى .  

ى كه بر صفحه دل نشیند دیگر بر طرف گوید: هر ظلمتوى در جائى دیگر مى

اى كه ضد آن باشد ، نه هر حسنه  و حسنات و سیئات متضاد شود ، مگر به وسیله حسنهنمى

آنهائى هستند كه با یكدیگر تناسب دارند  و بدین جهت سزاوار است كه مسلمان هر گناهى 

آن مبارزه كرده باشد ،  اى از جنس آن آن را زایل كند تا بابه وسیله حسنه كند،را كه مى

رود نه به وسیله حرارت و برودت  و رعایت این چون سفیدى به وسیله سیاهى از بین مى

تدریج و تحقیق از لطایفى است در طریقه محو ، چون امید موفقیت با رعایت آن بیشتر  و 

ر چند كه آورتر از این است كه براى محو گناهان تنها بر یك نوع عبادت تكیه كند هاطمینان

  . آن نیز در محو گناهان مؤثر است

آید كه خواننده عزیز از این گفتار غزالى به طورى كه مالحظه كردید چنین بر مى

محو كننده سیئات ، اجتناب و خوددارى از كبایر است ، با این كه الزمه سخن اولش همان 

ى الزم نبوده ، بلكه طور كه در اشكال سوم ما بیانش گذشت این بود كه اجتناب و خوددار

 نبود گناه كافى است ، هر چند كه این نبود به خاطر نداشتن قدرت باشد . 

پس هیچ یك از این وجوه چندگانه چنگى به دل نزد ، و كالم جامعى كه ممكن است 

 با استفاده از ظواهر آیات كریمه قرآن در این باره گفته شود این است كه:

ضه حسنات با سیئات  و بالعكس اجماال مسلم است ، مساله كسر و انكسار و معار» 

اى تاثیر بگذارد ، اى در هر سیئهاى و به عكس هر حسنهاى در هر حسنهاما اینكه هر سیئه

آن را ناقص یا به كلى از بین ببرد هیچ دلیلى ندارد ، تنها دلیلش حسابگرى در حاالت 

ن اعتبار ، در فهم اینگونه حقایق قرآنى اخالقى و نفسانى است ، كه البته این حسابگرى و ای

 « در باب ثواب و عقاب كمك خوبى است.

و اما مساله گناهان كبیره و صغیره همانطور كه توجه فرمودید گفتیم از ظاهر آیه 

شوند ، مثال قتل آید كه گناهان در مقایسه با یكدیگر صغیره و كبیره مىمورد بحث بر مى
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گناه است  و نظر كردن به زن نامحرم نیز گناه است ولى نفس محترمه از در ستمگرى ، 

اولى نسبت به دومى كبیره است  و نیز مى خوردن و مست شدن از در طغیان و بى اعتنایى 

به نهى خداى تعالى و خالصه حالل شمردن آن گناه است  و خوردن آن از روى هواى نفس 

تر است و از ارتباط این مساله با نیز گناه خواهد بود ، لیكن دومى نسبت به اولى كوچك

مساله كسر و انكسارى كه گذشت و این كه گناهان ثوابها را به كلى از بین ببرد و به عكس، 

  خیلى روشن نیست.

از این بحث بگذریم ، بحث دیگرى كه در این آیه هست این است كه از ظاهرش بر 

خوددارى كنند این كه همه  دهد به كسانى كه از كبایرآید كه خداى سبحان وعده مىمى

سیئات آنان را تكفیر كند ، چه سیئات گذشته و چه آینده آنان ، چون آیه شریفه اطالق دارد و 

دانیم كه ظاهر شود و از سوى دیگر این را مىظاهر اطالق هر دو نوع سیئات را شامل مى

 از این اجتناب . 

ها تواند از كبیرهه مىاجتناب بقدر ممكن است ، یعنى هر مؤمنى به مقدارى ك

اجتناب كند ، به طورى كه كلمه اجتناب صادق باشد بر ترك گناه او ، چون هر ترك گناهى 

اجتناب نیست و اگر شخص با توجه، كمترین توجهى به سلسله گناهان كبیره بكند، متوجه 

پیدا بكند  شود كه به تمامى گناهان كبیره میلشود كه در عالم هستى حتى یك نفر پیدا نمىمى

، و قدرت ارتكاب آنها را نیز داشته باشد و به فرض هم كه چنین كسى پیدا شود آن قدر نادر 

  . است كه ملحق به عدم است و باید گفت اصال چنین كسى نیست

با این حال اگر بخواهیم آیه شریفه را بر چنین فردى حمل كنیم و بگوییم منظورش 

تقیم این حمل ما را نخواهد پسندید ، بناچار باید گفت: چنین كسى است قطعا طبع سلیم و مس

تواند گناه كبیره بكند و نفس او كمال اشتیاق مقصود آیه این است كه هر كس به قدرى كه مى

به آن گناهان را دارد و قدرت بر انجام آن را نیز دارد ، ولى به خاطر ترس از خدا مرتكب 

بخشد، حال چه این كه آن سیئات كند و مىیر مىنشود خداى تعالى سیئات چنین كسى را تكف

  . متناسب و هم جنس آن كبایر باشد و یا نباشد

كه اجتناب فى نفسه و خود  و اما اینكه این تكفیر خاصیت اجتناب باشد ، به این معنا

به خود اطاعتى باشد كه اثرش تكفیر سیئات گردد ، نظیر توبه كه چنین اثرى را دارد ، از 

توان این معنا را به گردن آیه گذاشت ، كه انسان همین كه گناهان آید و نمىبر نمى ظاهر آیه

ها آزاد است و چون هر چه صغیره بكند حسناتش كه یكى كبیره مرتكب نشود ، در صغیره

كنند ، همچنان كه خداى تعالى فرمود: از آنها اجتناب از كبایر است آن را تكفیر و خنثى مى

 هود(/114«)هبن السیئات!ان الحسنات یذ» 

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر » فرماید:تنها از ظاهر آیه مورد بحث كه مى

آید كه اجتناب از كبایر در مساله تكفیر دخالت دارد ، نه نسا( بر مى/31«)عنكم سیئاتكم!

از آنها ها كه یكى تر این بود كه بفرماید اطاعتاینكه علت تامه آن باشد و گرنه مناسب

كنند ، همچنان كه در آیه سوره هود همین را اجتناب مورد بحث است ، سیئات را تكفیر مى

آمرزد ، دیگر احتیاج فرمود و یا بفرماید: خداى تعالى گناهان صغیره را هر چه باشد مى
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نداشت به صورت جمله شرطیه بفرماید اگر شما از گناهان كبیره اجتناب كنید ، ما 

 كنیم . را تكفیر مى هایتانصغیره

و اما اینكه از كجا بفهمیم فالن گناه كبیره است یا صغیره پاسخش را در اول بحث 

دادیم كه از راه شدت نهى وارد از آن و یا از اینكه مرتكبش تهدید به عذاب آتش شده و یا 

در سنت شود حال چه اینكه آن نهى در كتاب خدا آمده باشد و چه این كه امثال آن فهمیده مى

وارد شده باشد ، چون هیچ دلیلى نداریم بر این كه گناه كبیره تنها آن گناهانى است كه در 

 قرآن از آن نهى شدید و یا تهدید به عذاب آتش شده باشد . 

  513ص :    4المیزان ج : 

 

 

 بحث گناهان کبیره و صغیره در روایات

 

حسنى از ابى جعفر محمد بن در مجمع البیان است كه عبد العظیم بن عبد هللا 

على)جواد( از پدرش على بن موسى الرضا از پدرش موسى بن جعفر علیهم السالم روایت 

السالم در آمد، همین كه كرده كه فرمود: عمرو بن عبید بصرى بر پدرم امام صادق علیه

الذین یجتنبون كبائر االثم و » سالم كرد و نشست، این آیه را تالوت كرد:

السالم نجم( و آنگاه از خواندن بقیه آیه خوددارى كرد، امام صادق علیه/32«)الفواحش!

پرسید چرا سكوت كردى؟ گفت: دوست دارم اول گناهان كبیره را از نظر قرآن كریم 

شرك به خداى تعالى  بشناسم! حضرت فرمود: عیبى ندارد، اى عمرو بزرگترین كبایر

 )بقیه به شرح زیر : ( است!

 

 

 (ع ) از امام صادق  گناهان کبیره از نظر قرآن کریمتعداد 

 
 

 بزرگترین گناه کبیره  شرك به خداى تعالى! -1

 فرماید:به دلیل این كالم خداى عز و جل كه مى

 فرماید:نسا( و این آیه كه مى/48«)ان هللا ال یغفر ان یشرك به!» 

كسى كه به خدا شرك   -انه من یشرك باهلل فقد حرم هللا علیه الجنة و ماویه النار» 

 مائده(/72« )بورزد، خدا بهشت را بر او حرام كرده و جایگاهش آتش است!

 

 نومیدى از رحمت خدای تعالی! -2

از  -انه ال ییاس من روح هللا اال القوم الكافرون »   چون در این باره فرموده:

 یوسف(/87«)شوند مگر مردم كافر!رحمت خدا مایوس نمى
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 مكر خداى تعالى!ایمنى از  -3

 چون خداى تعالى او را خاسر و زیانكار خوانده و فرموده:

 اعراف(/99« )فال یامن مكر هللا اال القوم الخاسرون!» 

 

 عقوق والدین! -4

نقل  السالمخدای تعالی عاق والدین را جبار و شقى نامیده و از قول عیسى علیه 

 كرده كه فرمود:

خدا مرا نیكوكار نسبت به مادرم كرده و  -جبارا شقیا و برا بوالدتى و لم یجعلنى » 

 مریم(/32«)مرا جبار و شقى نكرد!

 

 قتل نفس! -5

یعنى كشتن انسانى كه خداى تعالى خون او را محترم قرار داده) و در نتیجه بدون  

 حق نباید كشته شود!( و در باره این گناه فرموده:

و كسى كه مؤمنى را عمدا به  -دا فیها و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خال» 

 نسا(/93« )قتل برساند، كیفرش جهنم است، در حالى كه همیشه در آن خواهد بود!

 

 نسبت زنا به زنان بى گناه دادن! -6

 خداى تعالى در باره این گناه فرموده:

ان الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا فى الدنیا و االخرة و لهم » 

كسانى كه زنان مؤمن پاكدامن و از همه جا بى خبر را تهمت زنا  -اب عظیم عذ

 نور(/23« )اند و عذابى عظیم دارند!زنند، در دنیا و آخرت لعنت شدهمى

 

 خوردن مال یتیم! -7

 فرماید:اش مىچون قرآن كریم در باره 

خورند ه ظلم مىكسانى كه اموال ایتام را ب -ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما » 

 نسا(/10«)كنند!جز این نیست كه آتش در شكم خود مى

 

 فرار از جنگ! -8

 فرماید:چون خداى تعالى در باره آن مى 

و من یولهم یومئذ دبره اال متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من هللا و » 

اینكه بخواهد حیله  و كسى كه پشت به دشمن كند، بدون -ماویه جهنم و بئس المصیر 

جنگى بكار برده و یا به جمعیتى بپیوندد تا او را كمك كنند، با خشمى از خدا روبرو 

 انفال(/16« )شده و چنین كسى جاى در دوزخ دارد، كه چه بد سرانجامى است!
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 ربا خوارى! -9

 خداى تعالى در باره آن فرموده: 

آنها  -الذى یتخبطه الشیطان من المس الذین یاكلون الربوا ال یقومون اال كما یقوم » 

خیزند مگر مثل كسى كه شیطان با تماس خود خورند از جاى بر نمىكه ربا مى

 بقره(و نیز در باره رباخواران فرموده:/275« )مخبطش كرده!

حال اگر باز هم از این عمل دست  -فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من هللا و رسوله » 

  بقره(/279«)نگ با خدا و رسولش دهید!بردار نیستید، اعالم ج

 

 جادوگرى) سحر(! -10

 چون خداى تعالى در باره آن فرموده:

دانند ساحران به خوبى مى -و لقد علموا لمن اشتریه ماله فى االخرة من خالق» 

 بقره(/102« )كسى كه سحر را بر كتاب خدا ترجیح دهد در آخرت نصیبى ندارد!

 

 زنا ! -11

 فرماید:لى مىزیرا خداى تعا

و  -و من یفعل ذلك یلق اثاما، یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلد فیه مهانا  » 

كسى كه این گناه را مرتكب شود با عقوبتى روبرو خواهد شد و روز قیامت عذاب 

 فرقان(/68« )براى او مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه خواهد زیست!

 

 سوگند دروغ! -12

 فرماید:ى در باره آن مىچون خداى تعال 

 -ان الذین یشترون بعهد هللا و ایمانهم ثمنا قلیال اولئك ال خالق لهم فى االخرة » 

آورند، اینان مسلما كسانى كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهایى اندك را به دست مى

 ال عمران(/77«)اى ندارند!در آخرت هیچ بهره

  

 غلول ) دزدیدن از غنیمت!( -13

 خداى تعالى در باره آن فرمود:كه 

و كسى كه از غنیمت بدزدد و در آن خیانت  -و من یغلل یات بما غل یوم القیمة » 

 ال عمران(/161«)آید!كند، روز قیامت با همان خیانتش مى

 

 ندادن زكات واجب! -14

 فرماید:چون خداى سبحان در باره آن مى 

روزى كه  -باههم و جنوبهم و ظهورهم یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها ج» 
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دمند تا سرخ شود، آنگاه با همان پولها پیشانى و ها در آتش جهنم مىبر آن گنجینه

 توبه(/35«)زنند!پشت و پهلویشان را داغ مى

  

 شهادت دروغ  )و(  كتمان شهادت!  -16و  15

 چون خداى تعالى فرموده:

هادت را كتمان كند قلبش گنه كار و كسیكه ش -و من یكتمها فانه آثم قلبه » 

 بقره(/283«)است!

 

 شرب خمر)شرابخواری! ( -17

  پرستى قرار داده است!زیرا خداى تعالى آنرا معادل بت

 

 ترك نماز عمدا   )و(  ترك هر عملى كه خداى تعالى آن را واجب كرده! -19و 18

 وسلّم فرمود:وآلهعلیههللابه دلیل این كه رسول خدا صلى 

وسلّم وآلهعلیه هللاكسى كه نماز را عمدا ترك كند ذمه خدا و ذمه رسول خدا صلى »

 «از او برى و بیزار است!

 

 قطع رحم! -20

 زیرا خداى تعالى فرموده:

اینان مشمول لعنت خدایند و منزل بد كه همان  -اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار » 

 رعد(/25) «دوزخ است از آن ایشان است!
 

 

السالم راوى حدیث سپس اضافه فرموده: كه عمرو بن عبید از نزد امام صادق علیه

هالك شد هر كس كه به گفت: شد، در حالى كه صدایش به گریه بلند بود و مىبیرون مى

  اهل بیت رسول در فضیلت و علم معارضه كرد . -رأى خود فتوا داد و با شما 

 

طرق اهل سنت از ابن عباس روایت  مؤلف قدس سره: قریب به این مضمون از

  شود:شده و با این روایت دو مطلب روشن مى

گناه كبیره عبارت است  -همانطور كه مختار ما در معناى كبیره بود  -این كه  اوال: 

از آن گناهى كه با لحنى شدید از آن نهى شده باشد  و یا در نهى از آن اصرار و یا تهدید به 

ه این كه آن نهى در كتاب خداى تعالى باشد یا در سنت ، همچنان كه آتش شده باشد ، حال چ

خورد و از این به خوبى به چشم مى السالماین معنا در موارد استدالل امام صادق علیه

كه گناه كبیره آن گناهى است » كه در حدیث كافى آمده: شودحدیث همان معنایى استفاده مى

و نیز حدیث فقیه و تفسیر عیاشى « واجب كرده باشد!  كه خداى تعالى عذاب آتش را بر آن

پس مراد « كبیره آن گناهى است كه خداى تعالى مرتكب آنرا تهدید به آتش كرده باشد!» كه:
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از واجب كردن و تهدید نمودن اعم است از اینكه تصریح به آن كرده باشد  و یا این وجوب 

در كالم خداى عز و جل آمده باشد و یا در  و تهدید را به اشاره فهمانده باشد ، چه این كه

 وسلّم !وآله علیههللاكالم و حدیث رسول خدا صلى

كنم حدیثى هم كه در این باره از ابن عباس روایت شده همین طور و من گمان مى

یعنى مراد ابن عباس از تهدید به آتش اعم از تصریح و تلویح و از قرآن و حدیث  است،

نا عبارتى است كه در تفسیر طبرى از ابن عباس روایت شده و آن است ، شاهد این مع

گوید : كبایر عبارتند از هر گناهى كه خداى تعالى بیان حرمت آن را عبارت این است كه مى

شود آن با مساله آتش و غضب یا لعنت و یا عذاب ختم كرده باشد ، باز از اینجا روشن مى

قل شده كه : هر چه خداى تعالى از آن نهى كرده روایتى كه در تفسیر طبرى و غیر آن ن

كبیره است ، مخالف با این روایات در معناى كبیره نیست ، بلكه خواسته است بگوید : همه 

 گناهان در مقایسه با حقارت انسان و عظمت پروردگارش كبیره است . 

ى از شود ، این است كه اگر در بعضمطلب دومى كه با این روایت روشن مى ثانیا:

ها منحصر در هشت و یا نه كبیره شده ، نظیر بعضى از روایات گذشته و آینده كبیره

اى كه از طرق اهل سنت نقل شده و یا منحصر در بیست كبیره شده ، نظیر روایات نبویه

این روایات و یا هفتاد نظیر روایاتى دیگر ، همه به اعتبار اختالفى است كه در بزرگى گناه 

كه در روایت مورد بحث در باره شرك به خداى تعالى تعبیر كرده بود به  است ، همچنان

 بزرگترین كبایر!

  525ص :    4المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 

 زینت و لذت اعمال

 
 

 مقدمه تفسیری بر موضوع: 

 چگونگی زینت دادن اعمال 

 

 « ِ َ َعْدَوا بِغَیِر ِعْلٍم  َكذَِلك َزیَّنَّا ِلكل  َو ال تَسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ   فَیَسبُّوا َّللاَّ

ْرِجعُُهْم فَیُنَب ِئُُهم بَِما كانُوا یَْعَملُونَ  ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلى َربِهم مَّ   !«أُمَّ

خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روى شما مؤمنان به آنانكه غیر خدا را مى» 

خدا را دشنام گویند، ما بدینسان براى هر امتى عملشان را دشمنى و نادانى 

بیاراستیم و عاقبت بازگشت آنان به سوى پروردگارشان است و او از اعمالى كه 

  انعام(/108«) دهد!اند خبرشان مىكردهمى

 

شود و به آن زینت، هر چیز زیبا و دوست داشتنى است كه ضمیمه چیز دیگرى مى

دهد و طالب زینت به طمع رسیدن به آن را مرغوب و محبوب قرار مىبخشد و آنزیبایى مى

شود ، مانند لباس زیبا كه انسان آن كند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع مىحركت مى

 ماند . پوشد و ضمنا بدنش نیز از سرما و گرما محفوظ مىرا به جهت زیبایش مى

ین تعلق گرفته كه بشر تا مدت معینى در اش بر اباید دانست كه خداى تعالى اراده

این دنیا زندگى كند و با اعمال قواى فعاله خود این زندگى متنوع و متحول را ادامه داده و با 

كند تصرف نموده قواى خود در نفع و ضررهایى كه با حواس ظاهرى خود درك مى

عمل نكاح را انجام هایى بیاشامد و با حركات مخصوصى چیزهایى را بخورد و از آشامیدنى

اى ساخته در آن مسكن گزیند دهد چیزهایى را به صورت لباس درآورده به تن كند ، آشیانه

 و خالصه منافعى را جلب و مضارى را از خود دفع كند . 

چشد و خداوند براى انسان در جمیع این تصرفات لذایذى قرار داده كه آنها را مى

  . مه آن نتایج سعادت واقعى و حقیقى زندگى استنتایجى قرار داده كه منتها الیه ه

گیرد كه یا دهد لذتى را در نظر مىبه هر حال ، انسان در هر عملى كه انجام مى

لذت مادى و بدنى است ، مانند لذت طعام ، شراب ، نكاح و امثال آن و یا لذت فكرى است 
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، ثروت و امنیت و صدها نظایر  لذت دوا ، ترقى ، انس ، مدح ، فخر ، نام نیك ، انتقام مانند

  . آن

دهد  و این لذایذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت مى

خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمى را تسخیر كرده ، اگر این لذایذ نبود بشر در صدد انجام 

نسان در نظر داشته و آمد و در نتیجه آن نتایجى را كه خداوند از خلقت اهیچ عملى برنمى

شد ، اگر در خوردن و همچنین نتایج تكوینى از قبیل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمى

شد براى رسیدن به آن ، این بود هیچ وقت انسان حاضر نمىآشامیدن و زناشویى لذتى نمى

همه رنج و زحمت بدنى و نامالیمات روحى را تحمل كند و در نتیجه نظام زندگى مختل 

گشت و حكمت تكوین و ایجاد بدون شك شد  و افراد از بین رفته نوع بشر منقرض مىمى

 گردید. لغو مى

  434ص :    7المیزان ج : 

 

 

 گفتاری دراقسام لذایذ و زینت ها

 

 اند:لذایذ چند قسم
 

ء لذیذ است، مانند یك قسم آن لذایذى است كه لذیذ بودن و زیبایى آن طبیعى شى -1

  در انواع غذاها است و لذت نكاح و امثال آن. طمعهاى لذیذى كه

اینگونه لذایذ مستند به خلقت و منسوب به خداى سبحان است و خداوند آنرا به 

منظور سوق دادن اشیا به سوى غایت و هدف تكوینى در آنها قرار داده و این كار كسى جز 

جودیش راهنمایى خداى تعالى نیست ، او است كه هر چیز را كه آفریده به سوى كمال و

 كرده است . 

كند و قسم دیگر ، لذایذى است فكرى كه هم زندگى دنیوى انسان را اصالح مى -2

  هم نسبت به آخرت او ضررى ندارد.

این قسم نیز مانند قسم اول منسوب به خداى سبحان است، چون التذاذ از این لذات 

مردم را بر اساس آن فطرت شود از فطرت سالمى كه خداوند امرى است فطرى و ناشى مى

باشد  و یكى از مثالهاى روشن این گونه آفرید ، كه هیچ تغییر و تبدیلى در خلقت خدا نمى

« حبب الیكم االیمان و زینه فى قلوبكم!» لذات ایمان است كه به مقتضاى آیه:

  دهد.حجرات(حالوتش را خدا در دل هر كه بخواهد قرار مى/7)

رى كه موافق با هوا و مایه بدبختى در دنیا و آخرت قسم سوم ، لذاتى است فك -3

سازد ، لذاتى است كه فطرت است ، عبادت را تباه و زندگى طیب را فاسد مى

  ساده و سالم مخالف آن است.

شود هیچ وقت با اصل آرى ، احكام فطرت و افكارى كه از فطرت منبعث مى
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طرت انسان را طورى تنظیم كرده فطرت مخالفت و ناسازگارى ندارد و چون خداى تعالى ف

كه انسان را به سوى سعادتش سوق دهد ، پس هر حكم و فكرى كه مخالف با فطرت سالم 

باشد و سعادت آدمى را تامین نكند از خود فطرت ترشح نشده  و به طور مسلم القایى است 

ه انسان از القائات شیطان و لغزشى است روحى و مستند به شیطان ، مانند لذات موهومى ك

كند ، اینگونه لذات را خداوند به شیطان نسبت داده و از از انواع فسق و فجور احساس مى

 كند:قول او چنین حكایت مى

 فرماید:حجر( و نیز مى/39«)الزینن لهم فى االرض و الغوینهم اجمعین!» 

 نحل(/63!« )فزین لهم الشیطان اعمالهم » 

شود این است كه و وجه اینكه اینگونه لذایذ بدون واسطه به خدا نسبت داده نمى

خداى تعالى كه نظام خلقت را منظم ساخته و هر چیزى را به سوى غایتش كه همان سعادت 

آن است سوق داده و هدایت نموده در نهاد آدمیان نیز فطرتى و در آن فطرت افكار و 

مال خود را بر اساس آن افكار انجام داده در نتیجه به سعادت عقایدى قرار داده تا آدمیان اع

خود نایل آیند و دچار شقاوت و گمراهى و تباهى نگردند ، ساحت ربوبى او پاك و منزه 

است از اینكه از این سنت جارى خود چشم پوشیده امر به فحشا و نهى از معروف كند و 

را هم به عمل زشت و هم به عمل نیك  مردم را به سوى هر كار زشتى بخواند ، همه مردم

 امر كند و همه مردم را هم از عمل زشت و هم از عمل نیك نهى كند . 

و خالصه نظام تكلیف و تشریع و ثواب و عقاب را مختل ساخته و در عین حال در 

وصف چنین دینى بگوید كه: این دین دین قیم است و آن دینى است كه خداوند فطرت بشر را 

 آن قرار داده است . بر اساس 

هیچ فطرتى حاضر نیست چنین تناقضى را قبول نموده و چنین كارى را كه خودش 

  . شمارد به خود نسبت دهدآنرا سفاهت مى

در اینجا ممكن است كسى بگوید چه مانعى دارد كه خداوند نفوسى را كه آراسته به 

عوت كند و نفوسى را كه زیور تقوا و مجهز به سریره صالحند به اطاعت و عمل صالح د

به فسق و فجور  -به حسب اختالف استعدادها  -آلوده به قذارت فسق و فجور و خبث باطنند 

دعوت نماید و به عبارت دیگر خودش هم داعى به خیر و اطاعت باشد و هم داعى به سوى 

 شر و معصیت ؟ 

م ، این كنیگوییم : این غیر آن نظرى است كه ما روى آن بحث مىدر جواب مى

سؤال راجع به اسباب و وسایطى است كه بین خداى تعالى و اطاعت و معصیت بندگانش 

متخلل است و در جاى خود هم مطلب صحیحى است ، زیرا بدون شك خوب بودن و بد 

بودن حاالت نفسانى دخالت مستقیمى در عمل اعضا دارد ، خوبى آن حاالت باعث صدور 

توان ت است و در نتیجه اطاعت و معصیت را هم مىاطاعت و بدى آن باعث صدور معصی

به این حاالت نسبت داد و هم به خداى تعالى مستند ساخت ، البته استنادش به حاالت نفسانى 

بدون واسطه است و به خداى تعالى به واسطه اذن است، چون خداى تعالى است كه هر 

 آورد . سبب به اذن او مسبب خود را به وجود مى
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اجع به اطاعت و معصیت از نظر تشریع احكام بود و گفتیم كه معقول بحث ما ر

نیست خداى تعالى در مرحله تكوین میل به اطاعت و نیكى را جزو سرشت انسانى قرار 

داده باشد آنگاه در مرحله تشریع خودش بدون واسطه امر به معصیت بكند و در حقیقت هم 

به اطاعت وابدارد و هم به معصیت و در عین  به ایمان دعوت كند و هم به كفر، هم مردم را

  . حال دین خود را مایه قوام جامعه بشرى و دینى فطرى معرفى نماید

از دواعى نفسانى آن دواعى فطرى است كه با شرایع و گفتار ما در این بود كه 

 دستورات دینى الهى موافق باشد و اما آن دواعى كه موافق با هواى نفس و مخالف با احكام

توان آنرا به فطرت سالم كه سرشت خدایى است شریعت است مخالف با فطرت است و نمى

 همچنانكه فرموده: نسبت داده به خداى تعالى مستند ساخت ،

 

و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا و هللا امرنا بها قل ان هللا ال یامر » 

 !«امر ربى بالقسط  بالفحشاء ا تقولون على هللا ما ال تعلمون!  قل

 اعراف( /29و28)

این بود محل بحث ما نه اینكه بخواهیم استناد گناهان را به خداوند حتى با واسطه 

انكار كنیم حاشا اینكه كسى بتواند بدون اذن او در سلطنت مطلق و ملك عامش تصرف نماید 

دل اولیاى  ، شیطان هم كه شرك و گناه و هر چیزى را كه مایه غضب پروردگار است در

 دهد به اذن خداى متعال است:خود زینت مى

 یونس(/3«)ما من شفیع اال من بعد اذنه!» 

خواهد بدین وسیله امتحان و حجت را كه نظام تشریع این خداى تعالى است كه مى

 اقتضاى آنرا دارد بر بندگان خود تمام نماید ، همچنانكه فرموده:

 ال عمران(/141«)الكافرین!و لیمحص هللا الذین آمنوا و یمحق » 

 آیه شریفه:

 تر آیه:انعام(  و از آن روشن/108«)كذلك زینا لكل امة عملهم!» 

  کهف(/7«)انا جعلنا ما على االرض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عمال!» 

شاهد ادعاى ما است كه گفتیم زینت اعمال كه همان محبوبیت و لذیذ بودن آن است 

 نیز دارد .  نسبتى به خداى تعالى

 انعام(/108«)ثم الیه مرجعهم فینبئهم بما كانوا یعملون!» جمله:

تزیین در این آیه مطلق و شامل جمیع اعمال باطنى نیز ادعاى ما را مبنى بر اینكه 

نماید ، براى تایید مى از قبیل ایمان و كفر  و تمامى اعمال ظاهرى و حسنات و سیئات است

دهد چه خوب و چه بد به رساند كه انسان هر عملى را كه انجام مىاینكه ظاهر این جمله مى

كند كه این عمل آن غرض خاطر غرضى است كه در نظرش محبوب و لذیذ است و فكر مى

ه كند ، چیزى كه هست وقتى به سوى پروردگار خود بازگشت نمود خداوند پردرا تامین مى

سازد ، اولیاى خدا لذاتى را غفلت را از جلو چشم و فهم او برداشته و حقیقت را مكشوف مى

كردند و اولیاى شیطان هم حقیقت آن اعمالى را كه بینند كه هرگز خیالش را هم نمىمى
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شود كه هیچگاه در خاطرشان خطور بینند و امورى براى ایشان كشف مىكردند مىمى

 حقایق اعمال در روز قیامت اختصاص به یك طائفه ندارد .كرد ، پس ظهور نمى

  436ص :    7المیزان ج : 
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 فصل نهم  

 

 نقش رابطه ها در اعمال

 
 

 گفتارى در:

 نسبت اعمال به اسباب

 

ُ بِأَْیِدیكْم َو یْخِزِهْم َو یَنصْرُكْم »  ْبُهُم َّللاَّ َعلَْیِهْم َو یَشِف صُدوَر قَْوٍم قَتِلُوُهْم یُعَذ ِ

ْؤِمنِینَ   !«مُّ

پیكار كنید با ایشان تا خداوند به دست شما عذابشان داده و خوارشان سازد و » 

 توبه(/14« )شما را علیه ایشان نصرت داده و دلهاى مردمى با ایمان را شفا دهد!

 

دهد كه در چند جاى از این كتاب گذشت كه بحثهاى عقلى این معنا را نتیجه مى

حوادث همانطور كه با اسباب نزدیك و متصل به خود نسبتى دارند همچنین به اسباب دور 

یعنى اسبابى كه سبب وجود اسباب نزدیكند نیز نسبتى دارند  و حوادث همچنانكه افعال و 

ار آنها نیز هستند ، مثال فعل مانند حركت محتاج است به فاعلى كه آثار این اسبابند افعال و آث

محرك باشد و آن را ایجاد كند و نیز احتیاج دارد به محركى كه محركش را تحریك كند و 

احتیاجش به محرك عینا مانند احتیاجش به محرك محرك است ، مانند چرخى كه چرخ دیگر 

 دهد . را و آن چرخ چرخ سومى را حركت مى

پس فعل ، یك نسبتى به فاعلش دارد  و یك نسبتى به عین همان نسبت ) نه به نسبتى 

دیگر مستقل و جداى از آن،( به فاعل فاعلش ، چیزى كه هست وقتى فعل به فاعل فاعلش 

شود و به عبارت نسبت داده شود فاعل نزدیكش به منزله آلت و ابزار براى فاعل فاعل مى

كه در صدور فعل استقاللى ندارد به این معنا كه در تاثیرش از شود دیگر واسطه صرفى مى

فاعل فاعل بى نیاز نیست، چون فرض نبود فاعل فاعل مساوى است با فرض نبود فاعل و 

  . مؤثر نبودن آن

و شرط واسطه این نیست كه فاقد شعور باشد و در فعلش شاعر و مختار نباشد ، 

كند و در نتیجه فعل از او ر فعل خود اثرى مىزیرا شعورى كه فاعل شاعر بوسیله آن د

زند خود فعل یك فاعل دیگرى است ، چون او خودش شعور خودش را ایجاد نكرده سرمى
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بلكه فاعل دیگرى خود او و شعور او را ایجاد كرده و همچنین اختیار او را خود او براى 

نیز به وجود آورده است و  خود درست نكرده ، بلكه فاعلى كه او را ایجاد كرده اختیارش را

به فاعل خود بود و به عین همین توقف  همچنانكه فعل در غیر موارد شعور و اختیار محتاج

و احتیاج متوقف بر فاعل فاعل خود بود ، همچنین در موارد شعور یعنى افعال شعورى و 

به فاعل اختیارى محتاج است به فاعلش و به عین این احتیاج و توقف موقوف و محتاج است 

  . فاعلش كه شعور و اختیار براى فاعلش ایجاد كرده

پس فاعل فاعلى كه شاعر و مختار است ، از آنجائى كه شعور و اختیار برایش 

فهمیم كه از فاعل شاعر و مختار خواسته است از طریق شعورش فعلى چنین ایجاد كرده مى

است و  ، پس هم فعل را از او خواستهو چنان انجام دهد و یا با اختیار خود فالن كار را بكند

هم اینكه این فعل را به اختیار انجام دهد ، نه اینكه تنها فعل را خواسته و اختیار را كه فاعل 

دقت فرمائید كه ممكن است لغزشى رخ  -آن بوسیله همان ظهور یافته مهمل گذاشته باشد 

  دهد!

هر فعلى را همچنانكه  كنند ومردم بحسب فهم غریزى خودشان همینطور درك مى

دهند و اش هم نسبت مىدهند به فاعل دور و با واسطهبه فاعل مباشر و نزدیكش نسبت مى

گویند: فالنى خانه ساخت و چاه كند در حالى دانند ، مثال مىفعل را از ترشحات آن نیز مى

ى را اعدام كرد گویند : امیر ، فالنكه بنا و مقنى ساخته و مباشر در عمل بوده است و یا مى

و فالنى را دستگیر و اسیر كرد و یا با فالن مملكت جنگید در حالى كه خود امیر مباشر هیچ 

یك از این كارها نبوده ، بلكه اعدام بدست جالد و دژخیم و دستگیرى به دست گارد 

  . مخصوص و جنگ به دست لشكریان صورت گرفته است

را سوزاند با اینكه آتش سوزانده و یا فالن گویند : فالنى لباسهاى فالنى و نیز مى

اش كرده و دكتر مریض را معالجه كرد و حال آنكه دوا و شربتى كه او داده بود معالجه

  . بهبودش بخشید

بینیم كه براى امر كارفرما و ما فوق و یا توسل در همه این مثالها مردم را مى

همین جهت فعل منسوب به فاعل قریب را متوسل تاثیرى در فاعلیت فاعل نزدیك قائلند و به 

دهند و این دو نسبت دو جور نسبت نیست كه یكى حقیقى و به فاعل بعید هم نسبت مى

 دیگرى مجازى باشد بلكه هر دو حقیقت و اصوال یك نسبت است . 

ها مجازى گویند همه این نسبتو اگر بعضى از علماى ادب و یا دیگر علما مى

بینیم صحیح است بگوئیم فاعل بعید این فعل را انجام نداده چون او مى ، به شهادت اینكهاست

خشتى روى خشت نگذاشته ، بلكه بنا بوده كه این كار را كرده ، منظورشان از مجاز بودن ، 

مجاز در كلمه بنا كرد نیست بلكه منظورشان مجاز در كلمه : به دست خود و به مباشرت 

، چون مسلم است كه مباشرت در عمل ، كار فاعل خود بنا كرد است و صحیح هم هست 

نزدیك است و ما در عمل مباشرى حرفى نداریم ، بلكه كالم ما در خود فعل است بدون 

خصوصیت صدورش از فاعل مباشر و اینكه وجود فعل محتاج است به فاعل و این معنا 

 وجود فاعل فاعل . همچنانكه قائم است به وجود فاعل نزدیك و مباشر ، همچنین قائم است ب
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و اعتبار همین نكته موجب شده كه میان افعال فرق گذاشته و بعضى از آنها را ، هم   

به فاعل نزدیك نسبت دهند و هم به فاعل دور و بعضى دیگر را جز به فاعل مباشر و نزدیك 

معناى  آن افعالى كه از قبیل خوردن یعنى لقمه گرفتن و بلعیدن و یا آشامیدن به، نسبت ندهند

شنود خصوصیت اى آن را مىمكیدن و قورت دادن و یا از قبیل نشستن است و وقتى شنونده

دهند و اگر فهمد چنین فعلى را جز به فاعلى مباشر نسبت نمىمباشرت را از خود كلمه مى

آقائى به نوكرش بگوید: فالن غذا را بخور  و یا فالن شربت را بیاشام و یا بنشین روى 

گویند خادم ، خودش خورد و آشامید و نشست  و عمل را به آقا و آمر نسبت صندلى، مى

گویند آمر ، خورد و آشامید و بر صندلى نشست ، ولى تصرف در آن غذا و دهند و نمىنمى

گویند: فالن آقا) یعنى آمر( تصرف دهند و مىاو نسبت مى آب  و استعمال آن صندلى را به

  . ل را دادو استعمال كرد و یا فالن پو

بخالف كارهائى كه خصوصیت مباشرت و حركات مادى ، قائم به فاعل مباشرى 

در آن معتبر نیست از قبیل كشتن و دستگیر كردن و زنده كردن و میراندن و دادن و احسان 

شود  و هم به و احترام كردن  و مانند آن كه هم بطور مساوى بفاعل مباشر نسبت داده مى

تر است تا به اى موارد نسبتش به فاعل بعید قوىبلكه چه بسا در پاره فاعل دور و آمر ،

اش بیشتر تر و قدرت و احاطهفاعل قریب و آن مواردى است كه فاعل بعید وجودش قوى

  . باشد

دهد و هم فهم غریزى كه گفتیم هم بحث عقلى آن را دست مى این آن معنائى است

 ئیم قرآن كریم نیز این معنا را تصدیق كرده و در آیه:گوكند ، اینك مىانسان آن را درك مى

 قاتلوهم یعذبهم هللا بایدیكم و یخزهم و ینصركم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین!» 

 توبه(/15و14!« )و یذهب غیظ قلوبهم ... 

عذاب را كه دست مؤمنین ، مباشر آن بوده بخداوند نسبت داده شده و دست مؤمنین 

  . عرفى شده استبه منزله آلت دست م

 و مانند آیه شریفه:

 صافات(/96«)و هللا خلقكم و ما تعملون!» 

كنید اعمال مردم است و یا بتهائى است كه از سنگ كه یا مرادش از آنچه عمل مى 

اند ، كه در این صورت هم باز مقصود تنها مواد سنگ و تراشیدهو یا چوب و یا فلزات مى

چوب و فلز نیست بلكه سنگ و چوب و فلزیست كه انسان هم در آن عملى انجام داده و به 

 صورت بتش درآورده است . 

  . پس در این آیه نیز اعمال آدمیان مانند خود آنان ، مخلوق خدا خوانده شده است

« و جعل لكم من الفلك و االنعام ما تركبون!» و قریب به این مضمون آیه:

زخرف( كه نسبت خلقت را به كشتى داده با اینكه كشتى به وسیله عمل انسان كشتى /12)

  شده.

نسبت خلق را به اعمالى داده كه از روى اراده و این شواهدى بود از آیاتى كه   

زند  و اما اعمالى كه تحققش متوقف بر اراده و شعور نیست از شعور ، از انسان سرمى
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ها و قبیل افعال طبیعى مانند زنده شدن زمین و روئیدن نباتات و بیرون شدن و شكفتن دانه

شمارى نیز به خدا نسبت ، در آیات بىها و امثال آن جارى شدن نهرها و به راه افتادن كشتى

 داده شده است . 

و هیچ منافاتى ندارد كه اینگونه اعمال ، هم به خدا و امر او نسبت داده شود و هم به 

اسباب و علل طبیعى ، چون این دو نسبت در عرض هم نیستند تا یكى از آنها با دیگرى 

بت دادن یك فعل به دو فاعل محذورى منافات داشته باشد بلكه در طول هم قرار دارند و نس

  . ندارد

كه چطور  -اى را كه مادیون كرده بودند هاى گذشته خود شبههو ما در ضمن بحث

ها و وبا و طاعون را به خدا نسبت ها و قحطىقرآن حوادث عالم از قبیل : سیلها و زلزله

دفع كرده و  -فته است داده و حال آنكه بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعى آنها دست یا

اند كه اگر فعل و یا گفتیم: آقایان میان علل عرضى و اسباب طولى خلط كرده و پنداشته

شود كه ادعاى قرآن و اعتقاد خداپرستان اى مستند به علل طبیعیش شد دلیل بر این مىحادثه

همه امور به  مبنى بر اینكه همه اینها مستند به مسبب االسباب و به آن خدائى است كه مرجع

 سوى اوست باطل است . 

توبه( و /14« )بایدیكم! قاتلوهم یعذبهم هللا» اشاعره و معتزله، در آیه قبلى یعنى آیه:

آیات مشابه آن بحث عجیب و غریبى دارند كه فخر رازى آن را بطور مفصل در تفسیر خود 

 كنیم:اش را ایراد مىآورده و ما در اینجا خالصه

اند بر استدالل كرده...!« قاتلوهم یعذبهم هللا بایدیكم » گوید: اشاعره به آیه وى مى

اینكه افعال بندگان ، همه مخلوق خداست و مردم در كارهایشان مجبور بوده و از خود 

اختیارى ندارند ، به دلیل اینكه خداوند در این آیه فرموده : خداوند آن كسى است كه به دست 

اى دیگر را مجروح كرد و این بیان اى را كشته و عدهركین را عذاب داد و عدهمؤمنین ، مش

هایشان آلت صرف بوده هاى مؤمنین عینا مانند شمشیرها و نیزه، دلیل بر این است كه دست

آنچه » و از خود هیچ گونه تاثیرى ندارند بلكه فعل و اثر هر چه هست از خداست و تعبیر:

 لیف است یك اسم بى مسمائى بیش نیست . كه مناط تك« اند،كرده

انفال( بر /17«)و ما رمیت اذ رمیت و لكن هللا رمى!» و داللت آیه مزبور از آیه:

تر است، چون در این آیه نسبت تیراندازى را در عین اینكه از رسول خدا مدعاى ما قوى

 وسلّموآله علیه هللاخدا صلىدهد به رسول نفى نموده و به خدا نسبت مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

كند به خالف آیه مورد بحث كه تعذیب را منحصرا به خدا نسبت داده و نیروى هم مستند مى

 مؤمنین را به منزله آلتى كه از خودش هیچگونه تاثیرى ندارد معرفى كرده است . 

حیح جبائى كه از معتزله است از این گفتار پاسخ داده و چنین گفته است : اگر ص

باشد به آن معنائى كه فخر رازى ادعا كرده ، بگوئیم : خداوند كافران را با دست مؤمنان 

عذاب داده چرا جائز نباشد بگوئیم ، خداوند مؤمنان را به دست كافران عذاب كرد و این 

كند و با زبان ایشان مؤمنان را لعنت و خداست كه به زبان كفار انبیاى خود را تكذیب مى

گوئى دست مؤمنان آلت دست خداست ما نیز فرستد؟ چون همانطورى كه تو مىدشنام مى
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گوئیم دست و زبان كفار آلت دست اوست چون دست و زبان همه مخلوق اوست و چون مى

شود كه اعمال بندگان مخلوق خدا نیست بلكه توانیم چنین حرفى را بزنیم پس معلوم مىنمى

 مخلوق خود آنان است . 

شود اینكه در آیه مورد بحث ، عذاب را به خداى تعالى نسبت داده ، مى و نیز معلوم

از باب یكنوع توسع و مجازگوئى است و به این مناسبت است كه عمل مؤمنان به دستور و 

ها و كارهاى نیك مؤمنان را به خود لطف خدائى انجام یافته است همچنانكه همه اطاعت

  . اندبه كمك توفیق او انجام داده نسبت داده ، چون مؤمنان به امر او و

فخر رازى هم برگشته در پاسخ جبائى چنین گفته است: اصحاب ما اشاعره به همه 

گوئیم نه تنها كارهاى نیك مستند به خداست هاى جبائى و اصحابش ملتزمند ، ما نیز مىگفته

زم به این معانى بلكه كارهاى زشت بندگان نیز مستند به اوست ، آرى اشاعره در حقیقت ملت

آورند ، این بود هستند هر چند به خاطر رعایت ادب نسبت به خداوند به زبان خود نمى

 خالصه بحث فخر رازى . 

هائى كه در این كتاب در پیرامون این معانى گذشته براى روشن كردن حق و بحث

كند و كفایت مىمطلب و اشتباهاتى كه هر دو فریق اشاعره و معتزله به آن دچار شدند كامال 

  . شوداینك در اینجا نیز به جواب آنان مبادرت مى

اشعریها گفتند ما به همه این لوازم ملتزم هستیم براى این است كه آقایان رابطه  اینكه

اند به میان خدا و خلق علیت و معلولیت میان موجودات را انكار كرده و آن را منحصر كرده

 -نه بطور مستقل و نه غیر مستقل  -تى در عالم وجود ندارد اند كه هیچ سبب و علو پنداشته

بینیم در حقیقت اسمى بیش جز خداى تعالى  و این رابطه سببى كه ما میان موجودات مى

نبوده و واقعیتى ندارد ، آنچه واقعیت دارد این است كه عادت خدا بر این جریان یافته كه در 

نامیم موجودى خلق كند ا به اسم سبب و علت مىهنگام وجود یافتن آن موجودى كه ما آن ر

پنداریم ، پس آنچه میان خود موجودات است صرف اتفاق كه ما آن را مسبب و معلول مى

 دائمى و یا اغلبى است ، نه رابطه علیت و معلولیت . 

و الزمه انكار علیت و معلولیت در میان موجودات این است كه ما این رابطه را در 

ت و خداوند هم باطل كنیم و حال آنكه اشاعره آن را قبول دارند ، توضیح اینكه میان موجودا

اى وجود نداشته و نسبت هر موجودى به هر موجود اگر در میان موجودات، چنین رابطه

دیگرى یكسان و نسبت واحدى بوده و هیچ اختالفى از نظر تاثیر و تاثر در میان این 

ت و معناى كلمه : سبب و علت آشنا شده و از چه راهى ها نیست انسان از كجا به لغنسبت

تواند سببیت خداى تعالى را براى همه موجودات اثبات كند؟ عالوه بر این، انسان همواره مى

كند برد و از مقدماتى یقین به نتیجه پیدا مىاز مشاهده حوادثى انتظار حوادث دیگرى را مى

كند به طمع اینكه از مقدم داشتن این ربیت بنا مىو اصوال زندگى خود را بر اساس تعلیم و ت

اسباب به مسببات آن برسد حاال چه مردمى معترف به وجود صانع و آفریدگار باشند و یا 

نباشند ، در هر حال اگر انسان به ارتكاز فطریش اصل علیت و معلولیت را اذعان 

نیت اصل علیت و زد و اگر فطرت انساداشت دست به هیچ یك از این امور نمىنمى
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دانست نظام معلولیت را باطل دانسته و جریان حوادث را بر سبیل اتفاق و تصادف مى

توانست در باره چیزى فكرى كرده و یا عملى شد ، زیرا دیگر نمىزندگیش به كلى مختل مى

انجام دهد و دیگر راهى براى اثبات سببى كه ما فوق حوادث طبیعى باشد برایش باقى 

 .  ماندنمى

از این گذشته ، خود قرآن كریم بیاناتش همه بر اساس تصدیق علیت و معلولیت 

كند، اى را به خدا نسبت داده و هر بدى و گناهى را از او نفى مىاست هر خوبى و حسنه

كند و برد و به همه اوصاف پسندیده وصف مىخدا را به همه اسماء پاكیزه و نیكو اسم مى

كند  و اگر اصل علیت و معلولیت را از او نفى مى لهو و گزافى هر شوخى و عبث و لغو و

هاى گذشته تمام نبود ، هیچ یك از اینها درست نبود ، كه توضیح همه این معانى در بحث

  . گذشت

اى از مادیون مخصوصا آنهائى كه قائل به ماده متحوله هستند ، عین همین عده

اند با این اختیار را از افعال انسان انكار كردهحرف اشاعره را زده و قائل به جبر شده و 

گویند سبب و علت منحصر به فرد خداى تعالى بوده و غیر او علت تفاوت كه اشاعره مى

اند كه در كارهاى آدمیان نیز سببى اختیارى وجود دیگرى نیست آنگاه از این نتیجه گرفته

ال آدمیان معلول از مجموع حوادثى ندارد ، اما مادیون اساس گفتارشان بر این است كه افع

شود و معناى علیت حوادث دهد و باعث حدوث افعال مىاست كه دوشادوش افعال رخ مى

 جز به این نیست كه بگوئیم انسان در كارهایش مجبور است . 

و این آقایان غفلت كردند از اینكه آن عامل و فاعلى كه نسبت معلول به سوى آن ، 

ت عاملى است كه علیتش تامه باشد و علت تامه مجموع حوادثى نسبت جبر و ایجاب اس

است كه متقدم بر معلول واقع شود و معلول در وجودش بغیر آنها و به چیز دیگرى توقف 

اى جز موجود شدن نداشته باشد در این صورت نداشته باشد و بعد از وقوع آن حوادث چاره

ث كه جزئى از اجزاى علت تامه شود و اما بعضى از حواداست كه وجودش واجب مى

است، نسبت معلول به آن ، نسبت امكان است نه وجوب ، براى اینكه موجود شدنش موقوف 

به بقیه حوادث نیز هست، پس با وجود بعضى از اجزاى علت همه اجزاى معلول موجود 

 شود . نگشته و در نتیجه واجب الوجود نمى

اش و است بر وجود خود انسان و اراده مثال افعال انسان در وجود یافتنش موقوف

هزاران شرائط دیگر از ماده و زمان و مكان و اگر نسبت افعال را با همه این شرائط 

بسنجیم البته نسبت حاصله ، وجوب و ضرورت خواهد بود و لیكن اگر نسبت به خود انسان 

ه نسبت به آن افعال جزء بینیم انسان داراى اراداراده بسنجیم مى چه تنهائى و یا انسان داراى

علت است نه علت تامه و در نتیجه نسبت حاصله ، امكان خواهد بود نه وجوب ، به همین 

تواند آنها را انجام دلیل افعال ارادى انسان براى انسان اختیارى است ، به این معنا كه هم مى

، اگر فعلى را انجام  تواند انجام ندهد و در نتیجه همه در اختیار و اراده اوستدهد و هم مى

ندهد به اختیار خود انجام نداده و فعل دیگرى را اختیار كرده و اگر انجام دهد باز هم به 

فهمیم تمامى اختیار و اراده خود انجام داده است و لیكن اگر انجام داد در آن صورت مى
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ى در شرائط حاصل و علت وجود فعل تمام بوده و فعل واجب شده است ، چون هیچ موجود

كند مگر اینكه واجب الوجود است) پس هر فعلى قبل از وجودش ممكن خارج تحقق پیدا نمى

 شود!( الوجود  و در اختیار انسان است و بعد از وجودش واجب الوجود مى

بنا بر این معلوم شد كه مادیون در كلمات خود میان این دو نسبت یعنى نسبت امكان 

وجوب را كه نسبت فعل به مجموع اجزاى علت تامه  و نسبت وجوب ، خلط كرده و نسبت

باشد و به اش مىاست به جاى نسبت امكان، كه نسبت فعل به بعضى از اجزاى علت تامه

 اند.) این بود خالصه كالم جبرىشود بكار بردهعنایتى در انسان به نام اختیار نامیده مى

  هاى آن!(مذهبان و پاسخ

ه گفته بودند : اگر جایز باشد بگوئیم فاعل فعل مؤمنان، و اما گفتار معتزله ، معتزل

خداست و این خدا بود كه كفار را كشت و اسیر كرد و مؤمنان آلتى بیش نبوده و هیچكاره 

اى كه كفار به مؤمنان دادند و تكذیبى كه از انبیاء بودند، چرا جائز نباشد بگوئیم شكنجه

ؤمنان دادند همه را خدا كرده و كفار هیچكاره بودند؟ كردند و دشنامهائى كه به م السالمعلیهم

توانیم ملتزم شویم و حق با توانیم چنین حرفى را بزنیم گفتار اشاعره را هم نمىو چون نمى

ماست كه معتقدیم كارهاى مردم همه و همه مخلوق خود آنان است  و خداوند در آنها 

 هیچكاره است . 

اى را كه ادعا كرده و گفتید : اگر آن حرف هجواب این گفتار این است كه مالزم

اش این نیست كه جایز باشد چرا این حرف جائز نباشد، گفتار صحیحى است و لیكن الزمه

بگوئیم خداوند هیچكاره است، زیرا ممكن است بگوئیم افعال عباد ، عین آن نسبتى كه با 

فاعل فاعل است پس فعل بندگان خود آنان دارد به خداوند دارد ، چون آنان فاعلند و خداوند 

منسوب به بندگان است به این جهت كه از آنان به مباشرت صادر شده و منسوب به خداست 

به این جهت كه خدا فاعل آن را آفریده و درست كرده است و این دو نسبت، در حقیقت 

و  نسبت واحدى است كه از نظر نزدیكى و دورى و داشتن واسطه و نداشتن آن مختلف است

این حرف مستلزم اجتماع دو فاعل مستقل بر فعل واحد نیست ، براى اینكه این دو فاعل در 

 عرض هم نیستند بلكه در طول هم قرار دارند . 

حال اگر بگوئى : اشكال استناد كارهاى نیك و اعمال زشت به خداوند هنوز بحال 

  . خود باقى است

به عنوان گناه و عبادت ، منسوب به گوئیم: خیر ، گناهان و عبادات در جواب، مى

خدا نیست ، آنچه از این دو منسوب به خداست اصل وجود این دو است ، و اما عنوان گناه 

زند از قبیل ازدواج كردن و ثواب كه عنوان آن حركات و سكناتى است كه از انسان سرمى

، چون انسان  و یا ارتكاب زنا و خوردن حالل و حرام ، جز به خود انسان منسوب نیست

شود و اما آن خدائى كه این انسان متحرك را آفریده مادى است كه به این حركات متحرك مى

و از جمله آثارش حركاتش است خودش به آن حركات متحرك نیست ، بلكه حركات را در 

صورتى كه اسباب و شرائطش فراهم شد) و یكى از شرائطش وجود متحرك است،( ایجاد 

شود تا آنكه متصف به فعل ازدواج و د او متصف به انواع این حركات نمىكند ، پس خومى
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 زنا و یا هر كارى كه قائم به انسان است بگردد . 

میان عناوین عامى است كه مستلزم حركت و ماده نیست و مانعى  چرا ، در این

اضالل)  ندارد كه آن را ، هم به انسان و هم به خداوند نسبت دهیم، مانند عنوان هدایت و

  . گمراه كردن( البته در صورتى كه مقصودمان از اضالل اضالل ابتدائى نباشد

گوئیم كشته شدن كفار به دست و نیز مانند عذاب كردن و مبتال نمودن ، كه مى

گوئیم كشته شدن مؤمنان به مؤمنان عذابى است كه خداوند بر آنان نازل كرد همچنانكه مى

خداوند ، مؤمنان را به وسیله آن اجر حسن داد و همچنین  دست كفار بالى حسنى است كه

  . مواردى از این قبیل

این مسلكى را كه معتزله به آن معتقد شدند آنان را به همان محذورى كه  عالوه بر

آید راه براى اثبات صانع به كند و آن این بود كه گفتیم الزم مىاشاعره دچار شدند دچار مى

اى از حوادث بوسیله سببش وجود كلى بسته شود ، براى اینكه اگر جایز باشد در عالم حادثه

سبب خود بكلى و به تمام معنا منقطع باشد به طورى كه ماوراى پیدا كند و از ماوراى 

سببش هیچگونه تاثیرى در آن نداشته باشد ، باید عین این فرض در هر حادثه دیگرى كه 

اى بغیر از سبب خود به چیز فرض شود جایز باشد و در نتیجه جایز باشد بگوئیم هیچ حادثه

خودش از بین برود و اثرش باقى باشد پس  دیگرى ارتباط ندارد و چون جائز است سبب ،

جائز است تمامى حوادث و معلولها را مستند به علت و فاعلى كنیم كه واجب الوجود نباشد و 

این عالم را مستند به یك عالم دیگرى كنیم كه قبال بوده و بعد از آنكه عالم ما را ایجاد كرده 

بینیم هر كدام باعث و به چشم خود مى خود از بین رفته است ، عینا مانند حوادث جزئى كه

سبب وجود حادثه دیگرى است ، هر عالم هم سبب ایجاد و تولید عالم دیگرى باشد  و در 

نتیجه راه اثبات خدا و واجب الوجود بسته شود  و اشكال تسلسل هم وارد نشود ، چون وقتى 

هایش در یك زمان در شود كه سلسله غیر متناهى مفروض با همه حلقهاین اشكال وارد مى

اى كه ما فرض كردیم جز در عالم ذهن وجود عالم خارج ، موجود فرض شود  و سلسله

 ندارد پس آن تسلسل محال نیست . 

البته در گفتار معتزله اشكاالت و مفاسد بسیار دیگرى هست كه در جاى خود بیان 

به خداى تعالى بحث شده و ما در جلد هفتم المیزان در آنجائى كه راجع به نسبت خلق 

  . كردیم مطالبى ایراد نمودیم كه براى این مقام نافع استمى

تواند با خداى سبحان ، موجود دیگرى را اثبات و یك موحد و مسلمان چگونه مى

 كند كه به حقیقت معناى كلمه ، آفریدگار و موجد باشد ، با اینكه در قرآن فرموده:

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

اى جز این و این معنا را در كالم خود مكرر بیان فرموده است و با این بیان چاره

ندارد كه نسبت افعال انسان را بخود انسان دهد بدون اینكه رابطه آن را با خداوند قطع كند، 

و همچنین به دلیل  یعنى میان آن و خداوند نیز نسبتى برقرار بداند به دلیل آیات راجعه به قدر

عقل، كه هر دو داللت دارند بر اینكه فعل هر فاعلى در عین اینكه نسبتى با خود فاعل دارد 

نسبتى هم با فاعل فاعلش دارد، البته این نسبت در خداى تعالى و فعل بندگان نسبتى است كه 
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  الیق به ساحت قدس او است.

ه فاعل مباشر خود دارد و هم پس حق مطلب این است كه افعال انسان هم نسبتى ب

 نسبتى الیق به مقام ربوبى خداوند، به خدا دارد همچنانكه فرمود:

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

 اسرا(/20)

  254ص :    9المیزان ج : 

 

 

 

 مقدمه تفسیری بر موضوع:

 رابطه عمل انسان با شاکله او 

 

 «یَْعَمُل َعلى شاكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى سبِیالً!قُْل كلٌّ » 

تو به خلق بگو كه هر كس بر حسب ذات و طبیعت خود عملى انجام خواهد داد » 

  اسری(/84« ) و خداى شما بر آن كس كه راه هدایت یافته از همه آگاهتر است!

 

اند بدین خلق و خوى را شاكله خواندهشاكله به معناى بستن پاى چارپا است و اگر 

خواهد آزاد باشد، گذارد در آنچه مىكند و نمىمناسبت است كه آدمى را محدود و مقید مى

 سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق رفتار كند.بلكه او را وادار مى

آیه كریمه عمل انسان را مترتب بر شاكله او دانسته به این معنا كه عمل هر چه 

اند از كوزه همان برون تراود كه د مناسب با اخالق آدمى است چنانچه در فارسى گفتهباش

در اوست.  پس شاكله نسبت به عمل، نظیر روح جارى در بدن است كه بدن با اعضا و 

  دهد.اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان مى

به ثبوت رسیده كه میان ملكات و این معنا هم با تجربه و هم از راه بحثهاى علمى 

نفسانى و احوال روح و میان اعمال بدنى رابطه خاصى است و معلوم شده كه هیچوقت 

دهد شجاع و با شهامت با كارهائى كه یك مرد ترسو از خود نشان مى كارهاى یك مرد

انگیز برخورد كند حركاتى كه از خود بروز یكسان نیست ، او وقتى به یك صحنه هول

دهد و همچنین اعمال هد غیر از حركاتى است كه یك شخص شجاع از خود بروز مىدمى

  . یك فرد جواد و كریم با اعمال یك مرد بخیل و لئیم یكسان نیست

و نیز ثابت شده كه میان صفات درونى و نوع تركیب بنیه بدنى انسان یك ارتباط 

آیند و طبعا و به خشم در مىشوند اى از مزاجها خیلى زود عصبانى مىخاصى است ، پاره

اى دیگر شهوت شكم و غریزه جنسى در آنها زود فوران خیلى به انتقام عالقمندند و پاره

سازد و به همین منوال سایر ملكات كه در اثر اختالف مزاجها طاقت مىكند و آنان را بىمى

  ها خیلى سریع است و در بعضى دیگر خیلى كند و آرام .انعقادش در بعضى
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و با همه اینها ، دعوت و خواهش و تقاضاى هیچیك از این مزاجها كه باعث ملكات 

كند به این معنا كه خلق و خوى و یا اعمالى مناسب خویش است از حد اقتضاء تجاوز نمى

كند  و اثرش به آن حد هر كسى هیچ وقت او را مجبور به انجام كارهاى مناسب با خود نمى

را محال سازد و در نتیجه ، عمل از اختیارى بودن بیرون شده و نیست كه ترك آن كارها 

، نكه عصبانى و دچار فوران خشم شدهجبرى بشود خالصه اینكه شخص عصبانى در عین ای

تواند از انتقام صرفنظر كند و شخص شكمباره باز نسبت به فعل و ترك عمل باز هم مى

هوتران در آنچه كه به مقتضاى مناسب با خلقش اختیار دارد و چنان نیست كه شخص ش

كند مجبور باشد ، هر چند كه ترك عمل مناسب با اخالق و انجام خالف دعوت شهوتش مى

 اى موارد در غایت دشوارى است . آن دشوار و در پاره

كند ، آرى كالم خداى تعالى اگر كامال مورد دقت قرار گیرد این معانى را تایید مى

 فرماید:مىاین خداى سبحان است كه 

 !«و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذى خبث ال یخرج اال نكدا » 

 اعراف(/58) 

النذركم به »هاى دینى از قبیل آیه: كه اگر این آیه را با آیات دال بر عمومیت دعوت

رساند كه بنیه انسانى و انعام( مجموعا مورد دقت قرار دهیم این معنا را مى/19«)و من بلغ!

صفات درونى او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو علیت تامه  و اگر 

 رى دقت كند مطلب روشن است . خواننده قد

و چگونه چنین نباشد و صفات درونى علت تامه اعمال بدنى باشد و حال آنكه خداى 

دهد همچنان كه تعالى دین را امرى فطرى دانسته كه خلقت تبدیل ناپذیر انسان از آن خبر مى

 فرموده:

لخلق هللا ذلك  فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل» 

 روم( و نیز فرموده:/30«)الدین القیم!

 عبس( /20«)ثم السبیل یسره!» 

و معنا ندارد كه هم فطرت آدمى او را به سوى دین حق و سنت معتدل دعوت كند و 

خلقت او وى را به سوى شر و فساد و انحراف از اعتدال بخواند آن هم به نحو علیت تامه 

  . كه قابل تخلف نباشد

اند سعادت و شقاوت دو امر ذاتى است كه هرگز از ذات تخلف ینكه بعضى گفتهو ا

اند مساله پذیرد و مانند جفت بودن عدد چهار و فرد بودن عدد سه است و یا اینكه گفتهنمى

سعادت و شقاوت مربوط به قضاء مقرر شده ازلى است و مساله دعوت براى اتمام حجت 

انفال( نه /42«)هلك عن بینة و یحیى من حى عن بینة! لیهلك من» است همچنانكه فرمود:

اینكه شقى را از شقاوت برگرداند و به امید این باشد كه كسى از آنچه در ازل برایش نوشته 

شده دست بردارد ، زیرا آنچه كه نوشته شده ، نوشته شده است و دیگر قابل تحول نیست ، 

 حرف غلطى است . 

كه خود اعتراف كردند ، زیرا همین آیه شریفه  و جوابش همان اتمام حجتى است
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رساند كه سعادت براى سعید و شقاوت براى شقى ضرورى و غیر قابل تغییر نیست ، مى

آرى اگر از لوازم ذات بودند دیگر براى رساندن الزمه ذات به ذات ، حاجت و نیازى به 

ر سعادت و شقاوت به بردار نیستند  و همچنین اگحجیت نبود ، چون ذاتیات دلیل و حجت

، باشند باز هم اتمام حجت لغو بود قضاى حتمى الزم ذات شده باشند نه اینكه خود الزمه ذات

بود ، چون او بود كه شقى را شقى خلق كرد بلكه حجت به نفع مردم و علیه خداى تعالى مى

حجت تعالى علیه خلق اقامه بینیم خداى و یا شقاوت را برایش نوشت ، پس همینكه مى

، باید بفهمیم كه هیچیك از سعادت و شقاوت ضرورى و الزمه ذات كسى نیست ، بلكه كندمى

 از آثار اعمال نیك و بد او و اعتقادات حق و باطل اوست . 

بینیم كه انسان به حكم فطرتش) نه به سفارش غیر( براى عالوه بر این ما مى

و تبشیر و وعد و وعید و امر و نهى و  و تعلم و تربیت و انذار رسیدن به مقاصدش به تعلیم

ترین دلیل است بر اینكه انسان بالفطرة خود را زند و این خود روشنامثال آن دست مى

داند ، بلكه خود را همواره در سر این مجبور به یكى از دو سرنوشت سعادت و شقاوت نمى

در اختیار و قدرت  كند كه انتخاب هر یك كه بخواهدبیند و احساس مىدو راه متحیر مى

كند كه هر یك از آن دو را اختیار كند پاداشى مناسب آن خواهد اوست و نیز احساس مى

 داشت همچنان كه خداى تعالى هم فرموده:

 «و ان لیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزیه الجزاء االوفى!» 

 نجم(/41تا39)

عبارت بود از ارتباط میان اعمال و اخالق و  تا اینجا به یك نوع ارتباط اشاره شد كه

ذات در این میان یك نوع ارتباط دیگرى است كه در میان اعمال و ملكات  آدمى و میان 

اوضاع و احوال جو زندگى او و عوامل خارج از ذات او است كه در ظرف زندگى او 

نیز آدمى را به  حكمفرما است مانند آداب و سنن و رسوم و عادتهاى تقلیدى، زیرا اینها

موافقت خود دعوت نموده و از هر كارى كه با آنها ناسازگار است و همچنین از مخالفت با 

سازد كه گذرد كه یك صورت جدیدى در نظر انسان منعكس مىدارد و چیزى نمىآنها بازمى

كند و مخالفت با آن را شناى بر خالف جریان آب تصور مى از مخالفت آن وحشت نموده و

  . گرددرا اعمالش با اوضاع و احوال محیط و جو زندگى اجتماعیش تطبیق مىقه

كند و لیكن گاهى رسد و از آن تجاوز نمىاین رابطه نیز غالبا تا حد اقتضاء مى

ماند، به خاطر شود كه دیگر امیدى به از بین رفتن آن نمىبرجا مىدار و پاىآنچنان ریشه

كند و در در قلب رسوخ پیدا مى -یا رذیله و یا فاضله  - اینكه در اثر مرور زمان ملكاتى

 فرماید:كالم خداى تعالى هم اشاره به آن آمده ، مانند آنجا كه مى

 ان الذین كفروا سواء علیهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم ال یؤمنون!» 

و  بقره(/7و6) «ختم هللا على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة!

 همچنین آیاتى دیگر. 

و لیكن با این حال باز صحت تكلیف و صحت اقامه حجت علیه چنین افراد و دعوت 

رود و هنوز دعوت آنان صحیح است ، به خاطر اینكه اگر و انذار و تبشیر آنان جائى نمى
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 تاثیر دعوت در آنان محال و ممتنع شده ، بارى امتناع تاثیر آن ، به خاطر سوء اختیار خود

آنان است و این معروف است كه امتناع با اختیار منافى با اختیار نیست) همچنانكه توبیخ 

میرد باز هم صحیح است هر چند كه دیگر راهى براى كسى كه انتحار كرده و دارد مى

 بازگشت ندارد ، زیرا این راه نداشتن را خود براى خود درست كرده !( 

این معنا به دست آمد كه  -د كه طوالنى شد هر چن -بنا بر این ، از آنچه گذشت 

ها دارد ، یك شاكله آدمى زائیده نوع خلقت و آدمى داراى یك شاكله نیست ، بلكه شاكله

اى شخصى و خلقتى است و از فعل و انفعالهاى خصوصیات تركیب مزاج اوست ، كه شاكله

اى است كه از سطهشود مانند خود مزاج او كه یك كیفیت متوجهازات بدنى او حاصل مى

 شود.فعل و انفعالهاى كیفیتهاى متضاد با یكدیگر حاصل مى

شاكله دیگر او خصوصیاتى است كه خلقى كه عالوه بر شاكله ، كه از ناحیه تاثیر 

  . آیدعوامل خارج از ذاتش در او پدید مى

اى كه باشد و هر صفت روحى كه داشته باشد اعمالش بر طبق و آدمى به هر شاكله

زند و اعمال بدنى او همان صفات همان شاكله و موافق با فعلیات داخل روحش از او سر مى

سازد، همچنانكه انسان متكبر مغرور این صفات روحیش از و فعلیات روحى را مجسم مى

بارد و شخص خوار و ذلیل و سراپاى گفتار و سكوت و قیام و قعود و حركت و سكونش مى

خورد ، و همچنین شجاع با ترسو و سكناتش ذلت به چشم مى مسكین از تمامى حركات و

سخى با بخیل و صبور با عجول و هر صاحب صفتى با فاقد آن صفت از نظر كردار و 

رفتار متفاوت است و چگونه نباشد و حال آنكه گفتیم عمل خارجى مجسمه صفات درونى 

 .  است و بقول معروف ظاهر عنوان باطن و صورت دلیل بر معنا است

هاى خود را بر همین اساس كالم خداى سبحان هم این معنا را تصدیق نموده و حجت

 چیده است:

 فرماید:از آن جمله مى

و ما یستوى االعمى و البصیر و ال الظلمات و ال النور و ال الظل و ال الحرور و » 

 فرماید:فاطر( و نیز مى/22تا19«)ما یستوى االحیاء و ال االموات!

الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات ... » 

  . نور( و امثال این از آیات بسیارى دیگر/26!«)

به هر معناى كه حمل شود معناى محكمى «  كل یعمل على شاكلته!» پس این جمله

رحمة للمؤمنین و ال یزید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و » دارد ، جز اینكه اتصالش به آیه:

اسرا(و نیز واقع شدنش در سیاق این معنا كه خداى سبحان /82!« )الظالمین اال خسارا 

دهد و از همین راه ستمگران اش شفا مىمؤمنین را بهره داده و با قرآن كریم و دعوت حقه

، شاكله به  كند كه شاید مراد از شاكلهبخشد این احتمال را به ذهن نزدیك مىرا خسران مى

معناى دوم باشد كه همان شخصیت روحى است كه از مجموع غرائزش و عوامل خارجیش 

 آید . به دست مى

گوئى كه خداى تعالى بعد از آنكه فرمود مؤمنین از كالم او شفا و رحمت استفاده 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                          کتاب شصت و هشتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در مقدرات و اعمال 103

، شان از قرآن بیشتر شدن خسران ایشان استنموده و ظالمین از آن محرومند و بلكه استفاده

كسى اعتراض كرده است كه چرا باید میان بندگانش فرق بگذارد، اعتراض دیگر اینكه اگر 

داد غرض شد و قرآن را بر هر دو فرقه شفا و رحمت قرار مىاین تفاوت را قائل نمى

تر بود و چرا چنین تفاوتى قائل شد، لذا در شد و به حال دعوت نافعرسالت بهتر حاصل مى

  .دهد كه ایشان را پاسخ دهدگرامى خود را دستور مى آیه مورد بحث رسول

یعنى ما تفاوت قائل « كل یعمل على شاكلته!» فرماید تا به ایشان بگوید:به وى مى

هاى موجودشان صادر ایم این خود مردمند كه اعمالشان بر طبق شاكله و فعالیتنشده

شود، آن كس كه داراى شاكله معتدل است راه یافتنش به سوى كلمه حق و عمل صالح و مى

تر است و آن كس كه شاكله ظالم و سركشى دارد، او هم برخوردارى از دین قدرى آسان

تواند به سوى كلمه حق و دین راه یابد اما براى او قدرى دشوارتر است و بیشتر به آن مى

 شود . آید و در نتیجه از شنیدن دعوت دین حق ، جز خسران عایدش نمىراه نمى

ا و مدبر امر شما است و خدائى كه پروردگار شما و داناى به اسرار و نهانهاى شم

داند كه چه كسى شاكله معتدل دارد و چه كسى شاكله عادل و كدام آسانتر به راه حق بهتر مى

تر است  و همچنین آن پیغمبرى كه مند شدن از نعمت دین نزدیكافتد و به استفاده و بهرهمى

ترند  و در ه یابندهداند كه مؤمنین راخداى علیم به او خبر داده و او را واقف ساخته و مى

نتیجه شفا و رحمت هم مختص آنان خواهد بود و از قرآن براى ظالمان چیزى جز بیشتر 

 ماند، مگر آنكه از ظلم دست بردارند و از قرآن منتفع شوند . شدن خسران نمى

شاكله و صفات درونى در دعوت به آنچه تقاضا دارد دعوت الزم و حتمى نیست كه 

اش او را به كرد، خالصه آن كسى كه شاكله ظلم دارد هر چند شاكلهنتوان از آن تخلف 

تواند كند بطور حتم نیست باز هم مىكند اال اینكه هر چه مىسوى كارهاى زشت دعوت مى

و لو به سختى و كندى راه هدایت را پیش بگیرد چیزى كه هست دارنده شاكله عدالت ، 

 رود . تندتر در این راه پیش مى

گوید: آیه اش این است كه مىرازى در تفسیر خود مطلبى دارد و خالصه امام فخر

هایشان با هم مختلفند، كند بر اینكه نفوس ناطقه انسانى اصال در ماهیتشریفه داللت مى

بخشد فرمود قرآن نسبت به بعضى از نفوس فائده ، شفا و رحمت را مىچون در آیه قبلى مى

قل كل یعمل على » اش فرموده:را ، آنگاه دنباله و در بعضى دیگر خسارت و خوارى

و معنایش این است كه الئق به این نفوس طاهره و پاكیزه این است كه از قرآن « شاكلته!

آثار ذكاء و كمال بگیرد و در نفوسى كه شاكله ظلم و كدورت دارد ، الیق براى آن همین 

فتاب نمك را كه سفت است است كه از قرآن آثار خزى و ضاللت بگیرد ، همچنانكه آ

سازد جامه رنگرز متقلب را سفیدتر و كند و روغن را كه نرم است نرمتر مىتر مىسفت

  كند.روئى او را بیشتر مىسیه

گوید : البته این حرف وقتى صحیح است كه ارواح و نفوس در مرحله ذات آنگاه مى

آن كریم نورى بر نور آن باشند ، بعضى صاف و نورانى باشد و قر و ماهیت هم مختلف

بیفزاید و بعضى دیگر كدر و ظلمانى باشد كه در نتیجه قرآن كریم ضاللتى بر ضاللت و 
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  . ذلتى بر ذلتشان بیفزاید

اشكال كالم وى این است كه اگر حجتى اقامه كرد بر اینكه نفوس بعد از رسوخ 

شود باز ن دیگرى مىملكات در آنها هر یك به صورت یكى از آن ملكات در آمده و غیر آ

حرفى بود و اما او چنین نكرده بلكه این حجت را براى نفوس ساده اقامه كرده است و حال 

آنكه نفوس ساده و بى ملكه یعنى قبل از رسوخ ملكات در آنها اختالفى با هم نداشتند و اگر 

ه در هم آثار مختلفى داشته باشند به طور حتم و ضرورى و جبرى نیست، تا حجت نامبرد

 آنها جریان یابد. 

و خواننده عزیز به یاد دارد كه آیه شریفه متعرض حال آدمى بعد از پیدا شدن شاكله 

شود و و شخصیت خلقیه است كه از مجموع غرائز و عوامل خارجیه مؤثره حاصل مى

 -كند البته دعوت بطور اقتضاء نه به طور جبر و حتم آدمى را به یك نوع عمل دعوت مى

  مائید!دقت فر

  262ص :    13المیزان ج : 

 

 

 بحث فلسفى در موضوع: 

  رابطه عمل انسان با شاکله یا خلق و خوی او
 

اند كه میان فعل و فاعلش كه عنوان معلول و علت را دارند سنخیتى حكما گفته

كند كه گویا یك اى ذاتى است كه با آن رابطه وجود عمل طورى جلوه مىوجودى و رابطه

تر از وجود فاعل است ، همچنین یعنى سنخیت و رابطه مذكور اى پائینمرتبه نازله و درجه

اى از وجود فعل است ، دهد كه گویا مرتبه عالیهن جلوه مىو به عكس وجود فاعل را چنا

 بلكه بنا بر اصالت وجود و تشكیك آن نیز ، مطلب از همین قرار است . 

اند اگر میان فعل كه معلول است و فاعل كه علت است هیچ به این بیان كه گفته

و آن فاعل را  ارتباط و مناسبتى ذاتى و خصوصیتى واقعى كه این فعل را مختص آن فاعل

بایست نسبت فاعل به فعلش با نسبت او به غیر آن فعل مختص این فعل كند وجود نداشت مى

برابر باشد، همچنین نسبت فعل به فاعل و غیر فاعل یكسان باشد ، و بنا بر این دیگر معنا 

  . كه فعلى را به فاعل معینى نسبت دهیم ندارد

كند كه میان ه سائر علل جریان داشته اثبات مىنظیر این برهان در معلول بالنسبة ب  

ها و معلولها نیز سنخیت و رابطه وجود برقرار است و علت فاعلى از آنجائى كه اقتضا علت

  دارد وجود معلول را و وجود دهنده آن است:

 «بخش؟ ذات نایافته از هستى بخش!    كى تواند كه شود هستى» 

ناگزیر باید خودش واجد كمال وجودى معلول باشد ، و همچنین معلوم ممثل و  

  اى!(مجسم كننده وجود علت باشد) البته در مرتبه نازله

تر بیان فرموده و آن همین معنا را مرحوم صدر المتالهین به وجهى دقیق و لطیف
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و مربوط به آن  این است كه معلول در هست شدن محتاج علت فاعلى است و ذاتش وابسته

است و با اینكه این فقر جزء ذات معلول است دیگر معنا ندارد كه از مرحله ذاتش عقب 

افتاده و بعد از وجود آن پیدا شودو جداى از هم باشند ، چه در چنین صورتى ذات معلول، 

بود و در چنین فرضى دیگر معلول نبود و این نیاز از علت و خود ، مستقل از آن مىبى

خلف فرض است، چون فرض ما معلول بودن معلول است، پس وقتى ذات معلول  خود

جداى از فقر نبوده و فقر عین ذاتش شد پس از وجود جز وجودى رابط و غیر مستقل 

اى ندارد و وجودش عین ربط با علت است و آن استقاللى كه آدمى در بدو نظر در بهره

، بلكه استقالل علت او است كه در او مشاهده بیند در حقیقت استقالل او نیست وجود او مى

كند، پس بنا بر این وجود معلول از وجود علت خود حكایت نموده و آن را در همان حدى مى

 سازد . كه خود از وجود دارد مجسم مى

 

  دنباله بحث رابطه عمل انسان با شاکله او، از نظر قرآن
 

گذارد كه قرآن كریم موجودات را مىدقت در آیات قرآنى تردیدى براى انسان باقى ن

با همه اختالفى كه در سنخ آنها و در نوع آنها وجود دارد آیات خداى تعالى دانسته كه اسماء 

سازند و هیچ موجودى نیست مگر آنكه هم در اصل وجودش و هم و صفات او را مجسم مى

كننده به ساحت در هر جهتى از جهات كه در وجودش فرض شود آیت خداى تعالى و اشاره 

عظمت و كبریائى اوست و آیت كه به معناى عالمت یعنى داللت كننده است، از جهت اینكه 

اى است كه فانى در صاحب آیت است و بى او آیت است وجودش وجود مرآت و آینه

بود دیگر از این استقالل ندارد زیرا اگر در وجودش یا جهتى از جهات وجودش مستقل مى

گر و داللت كننده به سوى او نبود و این خلف فرض است زیرا فرض جهت آیت و نشان

 كردیم كه وجود موجودات و تمامى جهات وجودشان آیات خدایند . 

بنا بر این موجودات از این جهت كه مخلوق اویند افعال او هستند، افعالى كه با   

او را نشان  كنند، صفات علیاىهستى خود و صفات هستى خود هستى خداى را حكایت مى

دهند و اینكه گفتیم فعل همیشه هم سنخ فاعل است همین معنا است نه اینكه فعل واجد مى

هویت فاعل بوده و مانند حقیقت ذات او باشد ، زیرا این حرف با بداهت و ضرورت مخالف 

 است . 

  268ص :    13المیزان ج : 
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 حیات طیبه مومن

 رابطه زندگی پاکیزه با ایمان و عمل صالح 

 

ً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثى»  َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیاةً َطی ِبَةً َو لَنَْجِزیَنَُّهْم  َمْن َعِمَل صاِلحا

 !«أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن ما كانُوا یَْعَملُون

را زندگى نیكو دهیم و  هر كس از مرد و زن عمل شایسته كند و مؤمن باشد او» 

 نحل(/97!« )دهیماند مىكردهپاداششان را بهتر از آنچه عمل مى

 

دهد ، كه عمل صالح كنند و در این وعده جمیلى است كه به زنان و مردان مؤمن مى

این وعده جمیل فرقى میان زنان و مردان در قبول ایمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه 

همان احیاء به حیات طیبه و اجر به احسن عمل است نگذاشته و این تسویه میان مرد و زن 

یشتر غیر موحدین و اهل كتاب از یهود و نصارى داشتند و زنان على رغم بنائى است كه ب

دانستند و مرتبه زنان را از مرتبه مردان را از تمامى مزایاى دینى و یا بیشتر آن محروم مى

 پنداشتند و آنان را در وضعى قرار داده بودند كه بهیچ وجه قابل ارتقاء نبود . تر مىپایین

حكمى است كلى « لحا من ذكر او انثى و هو مؤمن!من عمل صا» پس اینكه فرمود:

خواهد باشد ، تنها اى براى هر كس كه عمل صالح كند ، حاال هر كه مىنظیر تاسیس قاعده

مقیدش كرده به اینكه صاحب عمل ، مؤمن باشد و این قید در معناى شرط است ، چون عمل 

ت همچنانكه خداى تعالى شود و اثرى بر آن مترتب نیسدر كسى كه مؤمن نیست حبط مى

 فرموده:

 مائده( و نیز فرموده:/5«)و من یكفر باالیمان فقد حبط عمله!» 

 هود( /16«)و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا یعملون!» 

حیات ، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه « فلنحیینه حیاة طیبة!» و در جمله:

خداى تعالى مؤمنى حیات به آن است ، پس این جمله با صراحت لفظش داللت دارد بر اینكه 

و  كندزنده مى به حیات جدیدى غیر آن حیاتى كه به دیگران نیز دادهرا كه عمل صالح كند 

دهد، مثال حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبى حیاتش را تغییر مىمقصود این نیست كه 

كند كه اصل حیات همان حیات عمومى باشد و صفتش را تغییر دهد ، زیرا اگر مقصود مى

كنیم ولى اینطور نفرمود ، بلكه فرمود این بود كافى بود كه بفرماید: ما حیات او را طیب مى

  سازیم!او را به حیاتى طیب زنده مى : ما

ا و من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى » پس آیه شریفه نظیر آیه:

كند خداى تعالى حیاتى ابتدائى و جداگانه و جدید به او انعام( است كه افاده مى/122«)الناس!

  . فرمایدافاضه مى

به  از باب تسمیه مجازى هم نیست كه حیات قبلى او را بخاطر اینكه صفت طیب

خود گرفته مجازا حیاتى تازه نامیده باشد ، زیرا آیاتى كه متعرض این حیات هستند آثارى 

 دهند ، مانند آیه:حقیقى براى آن نشان مى
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 مجادله(/22«)اولئك كتب فى قلوبهم االیمان و ایدهم بروح منه!» 

 و آیه سوره انعام كه در چند سطر قبل ذكرش كردیم همه اینها آثارى واقعى و 

دهند ، مثال نورى كه در آیه انعام است قطعا نور علمى حقیقى براى این حیات سراغ مى

 شود . یابد و به اعتقاد حق و عمل صالح نائل مىاست كه آدمى بوسیله آن بسوى حق راه مى

و همانطور كه او علم و ادراكى دارد كه دیگران ندارند همچنین از موهبت قدرت 

  . اطل سهمى دارد كه دیگران ندارندبر احیاى حق و ابطال ب

 چنانچه خداى تعالى در باره آنان فرموده:

 روم(و نیز فرموده:/47« )و كان حقا علینا نصر المؤمنین!» 

 «من آمن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون!» 

 مائده(/69)

سازند تا اشیاء را بر آنچه و این علم و این قدرت جدید و تازه،  مؤمن را آماده مى 

كنند ، یكى حق و باقى و دیگرى باطل و كه هستند ببینند و اشیاء را به دو قسم تقسیم مى

فانى!  وقتى مؤمن این دو را از هم متمایز دید از صمیم قلبش از باطل فانى كه همان زندگى 

باشد اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز اش مىنقش و نگارهاى فریبنده و فتانه مادى دنیا و

هایش و نفس اماره با هوى و جوید و وقتى عزتش از خدا شد دیگر شیطان با وسوسهمى

تواند او را ذلیل و خوار كنند، زیرا با چشم بصیرتى هایش نمىهوسهایش و دنیا با فریبندگى

  . بیندآن را مى دنیا و فناى نعمتهاى كه یافته است بطالن متاع

شان است ، همان چنین كسانى دلهایشان متعلق و مربوط به پروردگار حقیقى

خواهند و كند، جز آن پروردگار را نمىپروردگارى كه با كلمات خود هر حقى را احقاق مى

ى خویشتن هراسند ، برادارند و جز از سخط و دورى او نمىجز تقرب به او را دوست نمى

حیات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود كسى اداره كن آن حیات نیست و 

بینند ، از دریچه دید آنان هر چه را در طول مسیر آن زندگى ، جز حسن و جمیل چیزى نمى

كه خدا آفریده حسن و جمیل است ، و جز آن كارها كه رنگ نافرمانى او را به خود گرفته 

 شت نیست . هیچ چیز ز

این چنین انسانى در نفس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و سرورى درك 

توان گفت كه چگونه است و چگونه چنین اش را معین كرد و نمىتوان اندازهكند كه نمىمى

نباشد و حال آنكه مستغرق در حیاتى دائمى و زوال ناپذیر و نعمتى باقى و فنا ناپذیر و لذتى 

لم و كدورت و خیر و سعادتى غیر مشوب به شقاوت است و این ادعا ، خود خالص از ا

حقیقتى است كه عقل و اعتبار هم مؤید آن است و آیات بسیارى از قرآن كریم نیز بدان ناطق 

  . است و ما در اینجا حاجت به ایراد آنهمه آیات نداریم

مجازى بوئى از آن شود و زندگى این آثار زندگى جز بر زندگى حقیقى مترتب نمى

ندارد ، خداوند این آثار را بر حیاتى مترتب كرده كه آن را مختص به مردم با ایمان و 

داراى عمل صالح دانسته ، حیاتى است حقیقى و واقعى و جدید ، كه خدا آن را به كسانى كه 

 فرماید . سزاوارند افاضه مى
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همه در آن مشتركند  و این حیات جدید و اختصاصى ، جداى از زندگى سابق كه

نیست ، در عین اینكه غیر آن است با همان است ، تنها اختالف به مراتب است نه به عدد، 

تر و پس كسى كه داراى آنچنان زندگى است دو جور زندگى ندارد ، بلكه زندگیش قوى

تر و واجد آثار بیشتر است ، همچنانكه روح قدسى كه خداى عز و جل آن را روشن

یاء دانسته یك زندگى سومى نیست ، بلكه درجه سوم از زندگى است ، زندگى مخصوص انب

 آنان درجه باالترى دارد . 

كند ، و خود این آن چیزى است كه تدبر در آیه شریفه مورد بحث آن را افاده مى

یكى از حقایق قرآنى است و با همین بیان ، علت اینكه چرا آن زندگى را با وصف طیب 

شود ، گویا همانطور كه روشن كردیم حیاتى است خالص كه روشن مىتوصیف فرموده 

 خباثتى در آن نیست كه فاسدش كند و یا آثارش را تباه سازد!

  492ص :    12المیزان ج : 

 

 

 مراحل مجازات عمل انسان های گناهکار

   

  !«إاِل اْلفَِسِقینَ یُِضلُّ ِبِه كثِیراً َو یَْهِدى بِِه َكثِیراً  َو َما یُِضلُّ بِِه » . . . 

كند ولى جز بسیارى را با آن هدایت و بسیارى را بوسیله آن گمراه مى» . . . 

  بقره(/26 !«    )كندبدان گمراه نمى گروه بدكاران كسى را

 

این آیه شهادت می دهد که یك مرحله از ضاللت و كورى دنبال كارهاى زشت 

شود، این غیر آن ضاللت و كورى اولى  پیدا ميعنوان مجازات در انسان گنه كار ه انسان ب

 :گناه وا داشته كار را باست كه گنه

 !و ما یضل به اال الفاسقین»... 

 !« كند مگر فاسقان را خدا با این مثل گمراه نمي »

اضالل را اثر و دنباله فسق معرفى كرده، نه جلوتر از  در این آیه خدای تعالی 

ست كه قبل از فسق بوده ا اياز ضاللت غیر از آن مرحله شود این مرحله فسق، معلوم مي

  است! فسق كشانیدهه و فاسق را ب

 

كه از  هستند كه تمامى انواع كرامت و خذالني یدو كلمه جامع هدایت و اضالل

 .شود رسد شامل ميسوى خدا بسوى بندگان سعید و شقى مى

خود كرامتهائى دارد و در خدا در قرآن كریم بیان كرده كه براى بندگان نیك بخت 

 فرماید:كالم مجیدش آنها را بر شمرده مى

 نحل(/97!«)كندتى طیب زنده مىاحیه را ب ایشان »

 مجادله(/22!«)كندروح ایمان تایید مىه را ب ایشان »
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 بقره(/257!«)آوردها به سوى نور بیرونشان مىاز ظلمت» 

 !«كنندكند كه با آن نور راه زندگى را طى مىبراى آنان نورى درست مى »

 انعام(/122)

 انعام(/127!«)او ولى و سرپرست ایشان است »

 بقره(/62!«)گردندایشان نه خوفى دارند و نه دچار اندوه مى »

 مجادله(/7!«)او همواره با ایشان است »

 بقره(/186!«)كند را مستجاب مي اگر او را بخوانند دعایشان »

 بقره(/152!«)یاد ایشان خواهد بوده یاد او بیفتند او نیز به چون ب »

 فصلت(/30!«)شوند فرشتگان همواره به بشارت و سالم بر آنان نازل مي »

 هائى دیگر. و از این قبیل كرامت 

 

و براى بندگان شقى و بدبخت خود نیز خذالنها دارد، كه در قرآن عزیزش آنها را 

 :فرمایدمى و برشمرده

 

 غافر(/74!«)كندرا گمراه مى ایشان» 

 بقره(/257!«)بردها بیرون مىسوى ظلمته و از نور ب »

 بقره(/7!«)زندو بر دلهاشان مهر مى »

 جاثیه(/23!«)افكندو بر گوش و چشمشان پرده مى »

 احزاب(/66!«)گرداندعقب بر مىه را ب و رویشان »

 سبا(/33!«)افكندا مىو بر گردنهاشان غله» 

توانند رو بدین سو و آن  اندازد كه دیگر نميگردن مىه غلهایشان را طورى ب »

 یس(/8!«)سو كنند

گذارد، تا راه پس و پیش بندى مىپیش رو و از پشت سرشان سدى و راه از »

 یس(/9!«)نداشته باشند

 زخرف(/36!«)كندها را قرین و دمساز آنان مى شیطان »

كه از گمراهیشان خرسند باشند و بپندارند كه راه  تا گمراهشان كنند، بطوري »

 زخرف(/37!«)همان است كه ایشان دارند

 !«دهند را در نظرشان زینت مي ها كارهاى زشت و بى ثمر آنان و شیطان »

 انعام(/43)

 عراف(/27!«)گردندها سرپرست ایشان مى و شیطان »

كند، یعنى سر كه خودشان هم نفهمند استدراج مىرا از طریقى  خداوند ایشان »

 !«سازد، تا از اصالح خود غافل بمانند هاى ظاهرى دنیاشان ميگرم لذائذ و زینت

 اعراف(/182) 

 !«كه كید خدا بس متین است ،دهد را مهلت مي و بهمین منظور ایشان »
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 اعراف(/183) 

 ال عمران(/54!«)كندو با ایشان نیرنگ مى »

 اعراف(/186) !«دارد، تا بكلى سرگردان شوند ادامه طغیان وا ميه را ب آنان »

 

اى از اوصافى بود كه خدا در قرآن كریمش از آن دو طائفه نام برده ها پاره این

آید كه انسان در ماوراى زندگى این دنیا حیات دیگرى قرین است و از ظاهر آن بر مى

هائى دارد، كه وسیله زندگى اصولى و شاخهسعادت و یا شقاوت دارد، كه آن زندگى نیز 

ها از كار افتاد و حجاب برداشته شد، اویند و انسان بزودى یعنى هنگامى كه همه سبب

  !گرددشود و بدان آگاه مى ن زندگى ميه آمشرف ب

و زندگى دیگرى قبل از  تكه براى آدمیان حیا آیدتعالى بر مى و نیز از كالم خداي

 . گیردكه هر یك از این سه زندگى از زندگى قبلیش الگو مىزندگى دنیا بوده، 

كه انسان قبل از زندگى دنیا زندگى دیگرى داشته و بعد از آن نیز  تر اینواضح

زندگى دیگرى خواهد داشت و زندگى سومش تابع حكم زندگى دوم او و زندگى دومش تابع 

یكى  :دو زندگى قرار داردكه در دنیا است در بین  حكم زندگى اولش است، پس انساني

 .سابق و یكى ال حق

  .شود این آن معنائى است كه از ظاهر قرآن استفاده مي

 

و لكن بسیارى از مفسرین، آیاتى را كه متعرض زندگى اول انسان است حمل بر 

كه آیاتى را كه متعرض زندگى ال حق بشر  اند، همچنانزبان حال و اقتضاى استعداد كرده

 !( اینجا دقت بفرمائید)اندوعى مجاز و استعاره كردهاست، حمل بر ن

 

كند، اما قسم اول كه عبارتند ظواهر بسیارى از آیات این حمل آقایان را تخطئه مى

 بزودى هر یك در مورد خودش خواهد آمد، كه خدا از بشر قبل از آن ،آیات ذر و میثاقاز 

كه قبل از زندگى دنیا یك نحوه زندگى شود  هائى گرفته، معلوم ميدنیا بیاید، پیمانه كه ب

 !داشته است

آوریم، تا در آیات قسم دوم كه بسیار زیادند، چند آیه را بعنوان نمونه در اینجا مى  

؟ آیا همانطور كه ما شود خواننده خودش داورى كند، كه از ظاهر آن چه استفاده مي

آید كه ها بر نمىو آیا از آن ایم زندگى آخرت تابع حكم زندگى دنیا هست، یا نه ؟فهمیده

 جزاى در آن زندگى عین اعمال دنیا است؟

 

 تحریم(/7!«)ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون »

 هاى خود پاداشى داده نميچون بغیر كرده !امروز دیگر عذر خواهى مكنید

 !«شوید

 بقره(/281!«)ثم توفى كل نفس ما كسبت »
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 !«شود تمام و كمال داده ميه سپس به هر كس آنچه را كه خود انجام داده، ب »

 بقره(/24!«)فاتقوا النار التى وقودها الناس و الحجارة »

 !«اش مردم و سنگندگیرانهپس بترسید از آتشى كه آتش »

 علق(/18و17!«)فلیدع نادیه! سندع الزبانیة  »

 !«زنیمى مامورین دوزخ را صدا مىپس باشگاه خود را صدا بزند و ما بزود» 

 !«یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء »

 ال عمران(/30)

 !«یابدكه هر كس آنچه را كه از خیر و شر انجام داده حاضر مى روزي »

 بقره(/174!«)ما تاكلون فى بطونهم اال النار »

 !«كنندن خود نمىخورند جز آتش در درو آنها كه مال یتیم را مي» 

 نسا(/10!«)انما یاكلون فى بطونهم نارا  »

 !«كنندخورند در شكم خود آتش فرو مىآنها كه ربا مى »

 

 اى نبود بجز آیه:اگر در قرآن كریم در این باره هیچ آیه جان خودمه بو 

 !حدید لقد كنت فى غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطائك، فبصرك الیوم»      

شده  تیزبینات را كنار زدیم، اینك دیدگانت تو از این زندگى غافل بودى، ما پرده - 

  !كافى بود ق(/22!«)است

 

كه پیش روى او و  شود كه آدمى از چیزي در موردى استعمال مي غفلتچون لغت 

كه اصال وجود ندارد و بعدها موجود  حاضر نزد او است بى خبر بماند، نه در مورد چیزي

 !شود مي

اى میانه ما و آن حائل ، لكن پردهزندگى آخرت در دنیا نیز هستشود  پس معلوم مي

 است! شده

 

شود كه موجود و در پس  كه كشف غطاء و پرده بردارى از چیزى مي دیگر این

ه روز ب بیند، در دنیا نباشد، صحیح نیست در آنپرده است، اگر آنچه در قیامت آدمى مى

این زندگى در غفلت بودى و این زندگى برایت مستور و در پرده بود، انسانها بگویند: تو از 

 !مشاهده گشته ات را بر داشتیم و در نتیجه غفلت مبدل بما پرده

 

اگر شما خواننده عزیز از نفس خود خواهش كنید كه شما را  جان خودم سوگند،ه و ب

كه پاى مجازگوئى در  این به بیان و عبارتى راهنمائى كند، كه این معانى را برساند، بدون

عین همین بیانات و ه كند، مگر بكار داشته باشد، نفس شما خواهش شما را اجابت نمى

  است! كه قرآن كریم بدان نازل شده اوصافي
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تعالى در باره مسئله قیامت و زندگى آخرت  كه: گفتار خداي ستا حاصل كالم این

 بر دو وجه است:

 

 وجه مجازات -1

كند و در این باره آیات بسیارى از قرآن داللت كه پاداش و كیفر انسانها را بیان مى 

شود، چه بهشت و چه دوزخ،  بر این دارد، كه آنچه بشر در آینده با آن روبرو مي

 است!  جزاء اعمالى است كه در دنیا كرده

 

 وجه تجسم اعمال -2

رساند كه خود اعمال و یا لوازم مىآیات بسیارى دیگر داللت بر آن دارد ، یعنى که 

و آثار آن سرنوشت سازند و امورى گوارا یا ناگوار، خیر یا شر، براى صاحبش 

ن امور ه آشود، ب كنند، كه بزودى در روزیكه بساط خلقت بر چیده ميدرست مى

 !رسندمى

د رسانكه دسته اول مى براى این )میان این دو دسته از آیات هیچ منافاتى هم نیست

كه خداوند براى پاداش و كیفر بندگانش بهشت و دوزخى آفریده، كه همین االن آماده و مهیا 

بینیم و چون با تمام شدن عمر، آن اى میان ما و آن حائل است كه آنرا نمىاست و تنها پرده

رساند كه اعمال ما در روز  شویم و دسته دوم از آیات ميپرده برداشته شد، با آن روبرو مى

شود، پس ممكن است  هاى بهشتى و یا عذابهاى دوزخى مجسم ميصورت نعمته امت بقی

 یك انسان كه خدا سهمى از بهشت را براى او آفریده ، بخاطر كاهلى و انجام ندادن خیراتي

شود ، بهشتى خالى از نعمت داشته باشد ، پس  صورت نعمتهاى آن بهشت مجسم ميه كه ب

كه بهشت و دوزخ هست و آیات دسته دوم فرمود  داد از این ما خبره اگر آیات دسته اول ب

بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شما است، نباید توهم كنیم كه میان این دو تعبیر 

 ( مترجم .منافاتى است

  140ص :    1المیزان ج : 

 

 

  گفتارى پیرامون حبط اعمال
 

یَُردُّوُكْم َعن ِدینِكْم ِإِن استَطعُوا  َو َمن یَْرتَِدْد ِمنُكْم َو ال یََزالُوَن یُقَتِلُونَُكْم َحتى » ... 

ْنیَا َو االَِخَرِة  َو أُولَئك أَصَحب  َعن ِدینِِه فَیَُمت َو ُهَو كافٌِر فَأُولَئك َحِبطت أَْعَملُُهْم فى الدُّ

 !«النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلُدونَ 

كنند به این امید كه اگر بتوانند شما را و این مشركین ال یزال با شما قتال مى»... 

از دینتان برگردانند و هر كس از شما از دین خود برگردد و در حال كفر بمیرد 
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شوند مند نمىاجر شده در دنیا و آخرت از آن بهرهاینگونه افراد اعمال نیكشان بى

 قره(ب/217 !«                          )و آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند

 

كلمه حبط به معناى باطل شدن عمل و از تاثیر افتادن آن است و در قرآن هم جز به 

 عمل نسبت داده نشده ، از آن جمله فرموده:

 زمر(/65!«)لئن اشركت لیحبطن عملك ، و لتكونن من الخاسرین »

 و نیز فرموده: 

بین لهم ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا و شاقوا الرسول من بعد ما ت »

 الهدى لن یضروا هللا شیئا و سیحبط اعمالهم!

 !«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم 

 محمد( /33و32)

كه میان كفار و مؤمنین مقابله انداخته، به آنان  «ص»و ذیل همین آیه سوره محمد  

فرماید زنهار مواظب باشید عملتان باطل نگردد، فرموده اعمالتان حبط شده و به اینان مى

و حبط ما صنعوا  »داللت دارد بر اینكه حبط به معناى بطالن عمل است، همچنانكه از آیه:

 »شود و قریب به آن آیه:معنا استفاده مىنیز این  هود(/16!«)فیها و باطل ما كانوا یعملون

 است .  فرقان(/23!«)و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 

به معناى باطل شدن عمل و از تاثیر افتادن آن  «حبط  » و سخن كوتاه اینكه كلمه

 .است

دنیا  و آنچه خداى تعالى در باره اثر حبط بیان كرده باطل شدن اعمال انسان هم در

و هم در آخرت است ، پس حبط ارتباطى با اعمال دارد ، از جهت اثر آخرتى آنها ، آرى 

سازد ، كند زندگى دنیا را هم پاكیزه مىایمان بخدا همانطور كه زندگى آخرت را پاكیزه مى

من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة  »:همچنانكه قرآن كریم فرمود

  نحل(/97!«)جزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملونطیبة و لن

این بود معناى كلمه حبط، حال ببینیم چگونه اعمال كفار و مخصوصا مرتدین در 

گردند ؟ اما زیانكاریشان در دنیا كه بسیار شود ؟ و ایشان زیانكار مىدنیا و آخرت حبط مى

  . روشن است

ر و دلش به امر ثابتى كه همان خداى و هیچ ابهامى در آن نیست براى اینكه قلب كاف

رسد نعمت را از ناحیه او بداند و خرسند سبحان است بستگى ندارد، تا وقتى به نعمتى مى

رسد آن را نیز از ناحیه خدا بداند و دلش تسلى یابد و نیز در گردد و چون به مصیبتى مى

این مراحل زندگى  هنگام حاجت دست به درگاه او دراز كند، به خالف مؤمن كه در همه

 دلش به جائى بستگى دارد . 

او من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا  »فرماید:و خداى تعالى در این مقایسه مى  

و مؤمن را در  انعام(/122« )یمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها ؟

فمن  »نور و نظیر آن آیه:ه و بىزندگى دنیا نیز داراى نور و حیات خوانده و كافر را مرد
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اتبع هداى فال یضل و ال یشقى ، و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا ، و نحشره 

فهمیم زندگى مؤمن و معیشتش كه از راه مقابله مىطه(/124و123!« )یوم القیمة اعمى

  . فراخ و وسیع و قرین با سعادت است

در یك جمله كوتاه جمع كرده و  و همه این مطالب و علت سعادت و شقاوت را

  محمد(/11!«)ذلك بان هللا مولى الذین آمنوا و ان الكافرین ال مولى لهم »فرموده:

شود، مطلق كارهائى است پس از آنچه گذشت معلوم شد مراد از اعمالى كه حبط مى

دهد، نه خصوص اعمال عبادتى و كه انسان به منظور تامین سعادت زندگى خود انجام مى

كارهائى كه نیت قربت الزم دارد و مرتد ، آنها را در حال ایمان و قبل از برگشتن به سوى 

رساند : مراد از عمل، مطلق عمل كفر انجام داده، عالوه بر دلیل گذشته، دلیل دیگرى كه مى

است، نه تنها عبادت ، این است كه: دیدید حبط را به كفار و منافقین هم نسبت داده، با اینكه 

 ار عبادتى ندارند و در این باره فرموده:كف

 یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا هللا ینصركم و یثبت اقدامكم! »

و الذین كفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما انزل هللا فاحبط 

 محمد(/8و7)!« اعمالهم

 فرماید:و نیز مى

ان الذین یكفرون بایات هللا و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون  » 

 بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم!

!« و االخرة و ما لهم من ناصرین اولئك الذین حبطت اعمالهم فى الدنیا 

  . و آیاتى دیگر  ال عمران(/22و21)

ست كه كفر و ارتداد باعث آن پس حاصل آیه مورد بحث مانند سایر آیات حبط این ا

افتد، شود كه عمل از این اثر و خاصیت كه در سعادت زندگى دخالتى داشته باشد مىمى

دهد، كه به خاطر داشتن آن شود، به اعمال آدمى حیاتى و جانى مىهمچنانكه ایمان باعث مى

ان بیاورد، دهد ، حال اگر كسى باشد كه بعد از كفر ایماثر خود را در سعادت آدمى مى

باعث شده كه به اعمالش كه تاكنون حبط بود حیاتى ببخشد و در نتیجه اعمالش در سعادت 

باشد، تمامى اعمالش  او اثر بگذارند و اگر كسى فرض شود كه بعد از ایمان مرتد شده

گذارد و لیكن هنوز شود و دیگر در سعادت دنیا و آخرت وى اثر نمىمیرد و حبط مىمى

كه تا نمرده به اسالم برگردد و اما اگر با حال ارتداد مرد، حبط او حتمى شده  امید آن هست

  گردد.و شقاوتش قطعى مى

شود كه بحث و نزاع در اینكه آیا اعمال مرتد تا حین مرگ باقى از اینجا روشن مى

شود بحثى است باطل شود ، یا از همان اول ارتداد حبط مىاست و در هنگام مرگ حبط مى

  . هودهو بی

اند ، به اینكه اعمالى كه مرتد قبل از ارتداد انجام داده توضیح اینكه بعضى قائل شده

شود و به ، تا دم مرگش باقى است ، اگر تا آن لحظه به ایمان خود برنگردد آن وقت حبط مى

 فرماید:این آیه استدالل كرده كه مى
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بطت اعمالهم فى الدنیا و و من یرتدد منكم عن دینه فیمت و هو كافر فاولئك ح »

 بقره(/217!«)االخرة

 و چه بسا آیه: 

 فرقان(/23!«)و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا »

كند و هم آن را تایید كند ، چون این آیه نیز حال كفار در هنگام مرگ را بیان مى

ود برگردد ، صاحب نتیجه این نظریه آن است كه اگر مرتد در دم مرگ به ایمان سابق خ

 رود . شود و دست خالى از دنیا نمىاعمال سابق خود نیز مى

شود اند به اینكه به محض ارتداد اعمال صالح آدمى باطل مىبعضى دیگر قائل شده

گردد ، هر چند كه بعد از ارتداد دوباره به ایمان برگردد ، بله بعد از ایمان و دیگر بر نمى

م مرگ اعمال صالحى انجام دهد و آیه شریفه كه قید مرگ را آورده تواند تا دبار دومش مى

  . شودمنظورش بیان این جهت است ، كه تمامى اعمال كه تا دم مرگ انجام داده حبط مى

و ما گفتیم اصال جائى براى این بحث نیست ، چون اگر در آنچه ما گفتیم دقت كنى 

عنا است كه تمامى اعمال و افعال مرتد از شوى كه آیه شریفه در صدد بیان این ممتوجه مى

  . شودحیث تاثیر در سعادتش باطل مى

است آن را نتیجه بحث در حبط  در اینجا مساله دیگرى هست كه تا حدى ممكن

اعمال دانست و آن مساله احباط و تكفیر است و آن عبارت است از اینكه آیا اعمال در 

كنند و یا نه بلكه حسنات حكم خود ، و اثر اطل مىیكدیگر اثر متقابل دارند و یكدیگر را ب

خود را دارند و سیئات هم حكم خود و اثر خود را دارند ، البته این از نظر قرآن مسلم است 

برد ، چون قرآن در این باره تصریح شود كه اثر سیئات را از بین مىكه حسنات چه بسا مى

  . دارد

اند: اعمال یكدیگر را اند و گفتهاعمال شدهبعضى از علما قائل به تباطل و تحابط 

اند : هر گناهى سازند و آنگاه این علما در بین خود اختالف كرده، بعضى گفتهباطل مى

برد و الزمه اى سیئه قبل از خود را از بین مىكند و هر حسنهحسنه قبل از خود را باطل مى

 اشد و یا تنها سیئه . آن حرف آن است كه انسان یا تنها حسنه برایش مانده ب

شود، به این معنا كه از اند: میان حسنات و سیئات موازنه مىو بعضى دیگر گفته

حسنات و سیئات هر كدام بیشتر باشد، به مقدار آنكه كمتر است از آنكه بیشتر است كم 

 شود ، تا بقیه بیشتر بدون منافى باقى بماند و الزمه این دو قول این است كه براى هرمى

اش بجز یك قسم نمانده باشد، یا حسنه به تنهائى و یا سیئه به تنهائى و انسانى از اعمال گذشته

 اند و هیچ چیز برایش نمانده باشد . یا اینكه هر دو با هم مساوى بوده و تساقط كرده

و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا  »:و این درست نیست ، زیرا اوال از ظاهر آیه

توبه(بر /102) !«عمال صالحا و آخر سیئا عسى هللا ان یتوب علیهم ان هللا غفور رحیم

ماند و تنها توبه خدا سیئات را از بین آید كه اعمال چه حسنات و چه سیئات، باقى مىمى

  . سازدبرد و تحابط به هر معنائى كه تصورش كنند با این آیه نمىمى

و ثانیا خداى تعالى در مساله تاثیر اعمال همان روشى را دارد كه عقال در اجتماع 
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دهند و انسانى خود دارند و آن روش مجازات است، كه كارهاى نیك را جدا پاداش مى

كارهاى زشت را جداگانه كیفر، مگر در بعضى از گناهان كه باعث قطع رابطه مولویت و 

كنند و آیات در اینكه این موارد تعبیر به حبط عمل مىشود، كه در عبودیت از اصل مى

  . روش خدا این است بسیار زیاد است و حاجتى به آوردن آنها نیست

اند: نوع اعمال محفوظند و هر یك از اعمال اثر خود را دارد چه بعضى دیگر گفته

  . حسنه و چه سیئه

 انكه فرمود:برد همچنشود كه حسنه سیئه را از بین مىبله چه بسا مى

!« یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا هللا یجعل لكم فرقانا و یكفر عنكم سیاتكم »

 و نیز فرموده: انفال(/29)

 بقره(و نیز فرموده:/203) ...!«فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه» 

  نسا(/31!«) ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم »

 كند ، همچنانكه فرمود:گناه را مبدل به حسنه مىبلكه بعضى از اعمال 

 فرقان(/70) !«اال من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك یبدل هللا سیئاتهم حسنات »

در اینجا مساله دیگرى هست كه اصل و بنیان آن دو مساله است و آن این است كه 

اند: هنگام گفتهببینیم مكان و زمان این جزا و استحقاق آن كجا و چه وقت است؟ بعضى 

اند: عالم آخرت است، بعضى هم اند: حین مرگ و بعضى دیگر گفتهعمل، بعضى دیگر گفته

است به موافات، به این معنا كه اگر آن حالى را كه در حال عمل داشت  اند هنگام عملگفته

و تا دم مرگ ادامه ندهد، مستحق جزا نیست مگر آنكه خدا بداند كه سرانجام حال او چیست 

شود، در نتیجه، همان جزائى را كه در حال عمل مستحق بود برایش بر چه حالى مستقر مى

  . شودنوشته مى

اند ، صاحبان این اقوال هر یك براى گفته خود استدالل به آیاتى متناسب با آن كرده

شود ، البته چون بعضى از آیات هستند كه مناسب با یكى از این اوقات و منطبق با آن مى

  . انداند استدالل نمودهاى كه براى خود تركیب و تلفیق كردهگاهى به وجوه عقلیه

ولى آنچه جا دارد گفته شود : این است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و   

ان هللا ال یستحیى ان  »:تكفیر و مسائلى نظیر اینها راه نتیجه اعمال را كه در تفسیر آیه

بقره(بیان شد پیش بگیریم، الزمه آن راه این /26) !«فما فوقها ...یضرب مثال ما بعوضة 

است كه بگوئیم نفس و جان انسانى مادام كه متعلق به بدن است جوهرى است داراى تحول 

كه قابلیت تحول را هم در ذات خود دارد و هم در آثار ذاتش، یعنى آن صورتهائى كه از او 

  . شقیه قائم به آن صورتها است شود و نتایج و آثار سعیده وصادر مى

اى پیدا شود، در ذاتش صورت معنویهاى از انسان صادر مىبنا بر این وقتى حسنه

شود، كه مقتضى آن است كه متصف به صفت ثواب شود و چون گناهى از او سر مى

شود كه صورت عقاب قائم بدان است، چیزى زند صورت معنویه دیگرى در او پیدا مىمى

ذات انسان از آنجائى كه گفتیم متحول و از نظر حسنات و سیئاتى كه از او سر  كه هست

زند در تغیر است، لذا ممكن است صورتى كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به مى
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صورتى مخالف آن شود، این است وضع نفس آدمى و همواره در معرض این دگرگونى 

حركت از  )ا گشته ، از حركت و تحولهست تا مرگش فرا رسد، یعنى نفس از بدن جد

 بایستد .  ،(استعداد به فعلیت و تحول از صورتى به صورتى دیگر

در این هنگام است كه صورتى و آثارى ثابت دارد، ثابت یعنى اینكه دیگر تحول و 

پذیرد، مگر از ناحیه خداى تعالى، یا به آمرزش و یا شفاعت به آن نحوى كه دگرگونگى نمى

  . یان كردیمدر سابق ب

و همچنین اگر در مساله ثواب و عقاب مسلك مجازات را به آن جور كه در گذشته 

بیان كردیم اختیار كنیم، در آن صورت حال انسان از جهت به دست آوردن حسنه و سیئه و 

اطاعت و معصیت نسبت به تكالیف الهیه و ترتب ثواب و عقاب بر آنها حال یك انسان 

 ترتب مدح و ذم بر آنها خواهد بود .  اجتماعى از جهت تكالیف اجتماعى و

بینیم عقال به مجرد اینكه فعلى از فاعلش سرزد، اگر فعل خوبى باشد شروع و ما مى

پردازند به مذمت و مالمتش ولى این معنا را هم در نظر كنند به مدح او و اگر بد باشد مىمى

خاطر عوض شدن فاعل  تواند باشد، چون ممكن است بهدارند كه مدح و ذمشان دائمى نمى

عوض شود، آنكه فعال مستحق مدح است در آینده مستحق مذمت و آنكه فعال مستحق مذمت 

  . است در آینده مستحق مدح شود

زنند پس عقال هم هر چند مدح و ذم فاعل را به محض صدور فعل از فاعل بكار مى  

ر خالف آنچه كرده بود نكند و دانند كه فاعل عملى بو لیكن بقاى آن دو را مشروط به این مى

دانند ، كه یقین كنند وضع او عوض تنها كسى را مستحق مدح ابدى و یا مذمت همیشگى مى

شود كه فاعل دستش از عمل كوتاه شود، یا به اینكه شود و این یقین وقتى حاصل مىنمى

فاعل عمل نیكى  بمیرد و یا حداقل دیگر استعداد زنده ماندن نداشته باشد ، چنین كسى را اگر

 دانند . بوده مستحق ستایش دائمى و اگر مرتكب جنایتى شده سزاوار مذمت دائمى مى

از اینجا معلوم شد كه همه آن اقوالى كه در مسائل نامبرده نقل كردیم ، اقوالى باطل 

و منحرف از حق بود ، براى اینكه بناى بحث را بر اساسى گذاشته بودند كه اساسى و 

 . درست نبود 

و معلوم شد كه اوال حق مطلب این است كه انسان به مجرد اینكه عملى را انجام داد 

شود و لیكن این استحقاقش دائمى نیست ، ممكن است دستخوش مستحق ثواب و یا عقاب مى

آید كه دیگر عملى از او صادر نشود ، دگرگونى بشود و وقتى از معرض دگرگونى در مى

  . یعنى بمیرد

ر مساله حبط شدن به وسیله كفر و امثال آن ، حق این است كه حبط هم و ثانیا د

آید ، ولى همواره در معرض نظیر استحقاق اجر است ، كه به مجرد ارتكاب گناه مى

  . شوددگرگونى هست تا روزى كه صاحبش بمیرد ، آن وقت یك طرفى مى

 یابدهم جریان مىكه در اعمال اخروى هست در اعمال دنیوى  و ثالثا حبط همانطور

. 

و رابعا فرض تحابط یعنى حبط طرفینى در اعمال و اینكه یك عمل عمل دیگر را 
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  . اى است باطل، به خالف تكفیر و امثال آنحبط كند و دومى هم اولى را حبط كند ، فرضیه

  251ص :    2المیزان ج : 
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 فصل دهم

 

 دراعمالتحوالت سرنوشت ساز 
 

 

 

 گفتارى پیرامون:

 احكام اعمال از حیث جزا

 

 ابطال تمام خوبی های دنیوی و ذخیره آخرتی  انسان -1

اى از گناهان حسنات دنیا و آخرت را یكى از احكام اعمال آدمى این است كه پاره

 :كند، مانندحبط مى

 

 كه آیه شریفه: «ارتداد»   -1

و من یرتدد منكم عن دینه فیمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنیا و  »

 بقره(/217!«)االخرة ...

 است. آنرا باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت معرفى كرده 

 

 حكم آیه: نیز به كفر به آیات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آن که« کفر»  -2

ن النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون ان الذین یكفرون بایات هللا و یقتلو »

 بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم!

 ال عمران(/22و21!«)اولئك الذین حبطت اعمالهم فى الدنیا و االخرة

 .دنیا و آخرت است باعث حبط اعمال در 

 

 محو تمام گناهان دنیا و آخرت انسان -2

نیك هست ، كه اثر گناهان را هم در مقابل آن دو گناه بعضى از اطاعتها و اعمال 

 :كند و هم در آخرت، ماننددر دنیا محو مى

 

 به دلیل آیه شریفه: «اسالم و توبه»  -1

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر  »

 الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم!
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اتیكم العذاب ثم ال تنصرون و اتبعوا و انیبوا الى ربكم و اسلموا له من قبل ان ی

 زمر(/54و53)!« احسن ما انزل الیكم من ربكم

 و آیه شریفه:

 ی!فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشق» 

 !«و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیمة اعمى

 طه(/124و123) 

 

 گناهان مشخص حبط کننده اعمال مشخص -3 

 :كند مانندكه بعضى از حسنات را حبط مى بعضى از گناهان است

 

 كه به حكم آیه شریفه: «دشمنى با رسول خدا » -1

ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم  »

 الهدى لن یضروا هللا شیئا و سیحبط اعمالهم

 !«اعمالكم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلوا

 محمد(/33و32)

كند كه شود، چون مقابله میان دو آیه اقتضا مىباعث حبط بعضى از حسنات مى 

و نیز ابطال در  امر به اطاعت از رسول در مقابل و به معناى نهى از مشاقه با رسول بوده

 .آیه دوم معناى حبط در آیه اول باشد

  

 :م آیه شریفهكه به حك « صدا بلند كردن در حضور رسولخدا»  -2

و ال تجهروا له بالقول  یا ایها الذین آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى » 

 حجرات(/2!«)لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون كجهر بعضكم

 

 کارهای نیک مشخص محو کننده گناهان مشخص -4

 :مانندبرد بعضى از كارهاى نیك است كه اثر بعضى از گناهان را از بین مى

 

 كه به حكم آیه شریفه: «نمازهاى واجب » -1

 !«و اقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات» 

 هود(/114)

 .گرددباعث محو سیئات مى

 

 كه به حكم آیه شریفه: «حج » -2

 بقره(/203!«)فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه و من تاخر فال اثم علیه »
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 كه به حكم آیه شریفه: « از گناهان كبیرهاجتناب »  -3

 نسا(/31!«)ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم  »

 شود و نیز به حكم آیه شریفه:باعث محو سیئات مى

 !« الذین یجتنبون كبائر االثم و الفواحش اال اللمم ان ربك واسع المغفرة  »

 نجم(/32)

 شود . باعث محو اثر گناهان كوچك مى

 

 گناهان منتقل کننده خوبیهای انسان به دیگری -5 

 :كند ، مانندبعضى از گناهان است كه حسنات صاحبش را به دیگران منتقل مى

 اش فرموده: كه خداى تعالى در باره « قتل » -1

 مائده(/29!«)انى ارید ان تبوء باثمى و اثمك» 

 

این معنا در باره غیبت و بهتان و گناهانى دیگر در  که« غیبت و بهتان»  -2

 .نقل شده السالمروایات وارده از رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم

 

 طاعات منتقل کننده گناهان انسان به دیگری -6 

سازد، كه بزودى بعضى از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غیر منتقل مى

 .خواهد آمد

 

 کننده  مثل گناهان دیگران به انسانگناهان منتقل  -7 

كند، نه عین آنرا، بعضى از گناهان است كه مثل سیئات غیر را به انسان منتقل مى

 :مانند

 كه به حكم آیه: « گمراه كردن مردم »  -1

 نحل(/25!«)لیحملوا اوزارهم كاملة یوم القیمة و من اوزارالذین یضلونهم بغیر علم » 

 و نیز فرموده:

 عنکبوت(/13!«)و لیحملن اثقالهم و اثقاال مع اثقالهم »

 

 طاعات منتقل کننده  مثل حسنات دیگران به انسان -8 

كند نه عین بعضى از اطاعتها هست كه مثل حسنات دیگران را به انسان منتقل مى

 آنها را و قرآن در این باره فرموده:

 یس(/12!«)و نكتب ما قدموا و آثارهم »
  

 مضاعف کننده عذاب انسانگناهان  -9

شود، و قرآن در این باره اى از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب مىپاره

 فرموده:
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 و نیز فرموده:اسرا( /75!«)اذا الذقناه ضعف الحیوة و ضعف المماة  »

 احزاب(/30) !«یضاعف لها العذاب ضعفین »

 

 طاعات مضاعف کننده ثواب انسان -10

 :شود، مانندطاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب مىاى از پاره

 

 اش فرموده:كه در باره « انفاق در راه خدا » -1

مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة  »

  بقره(/261!«)ماة حبة

 و نظیر این تعبیر در دو آیه زیر آمده:

اولئك یؤتون اجرهم مرتین یؤتكم كفلین من رحمته و یجعل لكم نورا تمشون به و  »

 حدید(/28!«)یغفر لكم

 :عالوه بر اینكه به حكم آیه شریفه

 انعام(/160!«)من جاء بالحسنة فله عشر امثالها »

  . بطور كلى كارهاى نیك پاداش مكرر دارد

 

 حسنات تبدیل کننده سیئات به حسنات -11

در این  كند و خداى تعالىاز حسنات هست كه سیئات را مبدل به حسنات مى اىپاره

 باره فرموده:

 فرقان(/70!«)اال من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك یبدل هللا سیئاتهم حسنات » 

  

 اعطای حسنات نظیر حسنات یکی به دیگری -12

بشود و در این شود نظیرش عاید دیگرى هم اى از حسنات است كه باعث مىپاره

 باره فرموده:

و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم  » 

  طور(/21!«)ء كل امرء بما كسب رهینمن شى

 

 تسری سیئات انسان به دیگری  -13

ممكن است اگر در قرآن بگردیم نظیر این معنا را در گناهان نیز پیدا كنیم، مانند 

شود فرزند خود انسان یتیم شود و نظیر آن ستم در فرزندان ظلم به ایتام مردم، كه باعث مى

 فرماید:ستمگر جریان یابد، كه در این باره مى

 نسا(/9)!« و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم »
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 تحویل و تحول سئیات یکی با حسنات دیگری و بالعکس -14

حسنات است كه سیئات صاحبش را به دیگرى و حسنات آن دیگرى را به اى پاره

اى از سیئات است كه حسنات صاحبش را به دیگرى و سیئات همچنانكه پاره ،دهدوى مى

 .دهددیگرى را به او مى

 .این از عجایب امر جزا و استحقاق است

لیمیز هللا الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث  »بحث پیرامون آن در ذیل آیه شریفه: 

 در المیزان آمده است.انفال(/37!« )بعضه على بعض فیركمه جمیعا فیجعله فى جهنم

 

در موارد همه این آیاتى كه دیدید روایات بسیار متنوعى وارد شده كه هر دسته از 

 در المیزان نقل شده است. آنها را در ذیل آیه مناسبش 

 

اعمال انسانها از شود كه ات سابق و تدبر در آنها این معنا روشن مىبا دقت در آی

حیث مجازات یعنى از حیث تاثیرش در سعادت و شقاوت آدمى نظامى دارد غیر آن نظامى 

  . كه اعمال از حیث طبع در این عالم دارد

چون در این عالم عمل خوردن مثال كه یك عمل انسانى است، از حیث اینكه عبارت 

از مجموع حركاتى جسمانى و فعل و انفعالهائى مادى كه تنها قائم به شخص خورنده است 

شود و با خوردن است و اثرش هم كه عبارت است از سیر شدن، عاید فاعل به تنهائى مى

شود و همچنین قیامى به غذاى خورده شده دارد، كه آن را از صورتى سیر نمى من دیگرى

شود و هضم ى با جویدن این غذا غذاهاى دیگر جویده نمىآورد، ولبه صورت دیگر در مى

شود و ذات و هویتش متبدل گردد و نیز غذائى كه به صورت نان بوده مبدل به برنج نمىنمى

گردد و همچنین اگر زید عمرو را بزند ، این حركاتى كه از او سر زده تنها زدن است و نمى

یگرى و تنها عمرو زده شده نه دیگرى و چیز دیگرى نیست و تنها زید زننده است نه د

  . همچنین مثالهاى دیگر

بینیم و لیكن همین افعال در نشاه سعادت و شقاوت احكامى دیگر دارد، همچنانكه مى

گیرى از لذات باشد قرآن كریم گناهان را كه از نظر نظام دنیائى اى بسا خدمت به نفس و كام

 فرماید:ظلم به نفس خوانده مى

 و نیز فرموده:بقره( /57!«)ظلمونا و لكن كانوا انفسهم یظلمونو ما  »

 و نیز فرموده:فاطر(  /43!«)ء اال باهله و ال یحیق المكر السیى »

 و نیز فرموده:انعام( /24!«) انظر كیف كذبوا على انفسهم »

ثم قیل لهم این ما كنتم تشركون من دون هللا؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا  »

  غافر(/74و73!«)كذلك یضل هللا الكافرین من قبل شیئا

 

شود كه یك عمل و سخن كوتاه آنكه عالم مجازات نظامى جداگانه دارد ، چه بسا مى
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من سر زده مستند به دیگرى  شود و چه بسا عملى كه ازدر آن عالم مبدل به عملى دیگر مى

شود غیر آن حكمى كه در دنیا داشت و همچنین آثار شود و چه بسا به فعلى حكمى مىمى

 دیگرى كه مخالف با نظام عالم جسمانى است . 

این معنا نباید باعث شود كه كسى توهم كند كه اگر این مطلب را مسلم بگیریم باید 

آن بكلى باطل بدانیم و در اینصورت دیگر سنگ روى احكام عقل را در مورد اعمال و آثار 

بینیم خداى سبحان هر جا گیرد، بدین جهت جاى این توهم نیست كه ما مىسنگ قرار نمى

استدالل خودش و یا مالئكه موكل بر امور را بر مجرمین در حال مرگ یا برزخ حكایت 

هاى نماید ، همه جا به حجتو همچنین هر جا امور قیامت و آتش و بهشت را نقل مى كندمى

كند و همه جا بر این نكته هائى كه عقل بشر با آنها آشنا است استدالل مىعقلى یعنى حجت

كند و هر كس هر چه كرده به كمال و تمام به او بر تكیه دارد، كه خدا به حق حكم مى

  . گرددمى

 فرماید:و از آن جمله مى

و  و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى االرض اال من شاء هللا » 

 نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون!

ء بالنبیین و الشهداء و قضى و اشرقت االرض بنور ربها و وضع الكتاب و جى

 بینهم بالحق و هم ال یظلمون!

 زمر(/70تا68!« )و وفیت كل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون

و نیز در قرآن این خبر مكرر آمده، كه خدا بزودى در قیامت در میان مردم به حق 

كند و در این باب كالمى كه از شیطان داورى و در آنچه اختالف دارند به حق حكم مى

 حكایت فرموده كافى است كه گفت:

ن ان هللا وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان لى علیكم من سلطان اال ا »

  ابراهیم(/22!«)دعوتكم فاستجبتم لى فال تلومونى و لوموا انفسكم

فهمیم كه هر چند میان نشاه طبیعت و نشاه جزا همانطور كه گفتیم از اینجا مى

اختالف روشنى هست و لیكن چنان هم نیست كه حجت و دلیل عقلى در نشاه اعمال و نشاه 

  !ر حل عقده كردچیزى كه هست باید با دقت و تدب .جزا باطل باشد

گشاید، این است كه خداى تعالى در دعوت مردم و و چیزى كه این عقده را مى

ارشادشان به زبان خود آنان حرف زده و در مخاطباتش با آنان و بیاناتى كه براى آنان دارد 

، طبق عقول اجتماعى سخن گفته و به اصول و قوانینى تمسك كرده ، كه در عالم عبودیت و 

دایر است ، خود را مولى و مردم را بندگان و انبیا را فرستادگانى به سوى بندگان مولویت 

شمرده و با امر و نهى و بعث و زجر و بشارت و انذار و وعده و تهدید و سایر ملحقات آن 

  است. فرموده از قبیل عذاب  و مغفرت و غیره ارتباط خود را با آنان حفظ

فرماید كه این طریقه قرآن كریم است در سخن گفتن با مردم و خود او تصریح مى

رسد  و چیزى است كه ها و خیاالتى است كه به ذهن مردم مىتر از آن توهممساله عظیم

یابد و بهمین حوصله مردم گنجایش آن را ندارد، حقایقى است كه فهم بشر بدان احاطه نمى
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از هم نازل كرده، تا هم افق با ادراك بشر شود و در نتیجه آن جهت آن حقایق را نازل و ب

 خواهد از آن حقایق و از تاویل این كتاب عزیز بفهمند همچنانكه فرمود:مقدارى كه خدا مى

و الكتاب المبین! انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون!  و انه فى ام الكتاب لدینا  »

 زخرف(/4تا2) !«لعلى حكیم

ریم در خبر دادن از خصوصیات احكام جزا و آنچه مربوط به آن است پس قرآن ك

اعتمادش بر احكام كلیه عقالئیه است، كه در بین عقال دایر است و اساسش مصالح و مفاسد 

  . است

هاى عادى با همه بلندى لطف قضیه در اینجا است كه این حقایق پنهان از سطح فهم

  . شود با آنها توجیهش كردمبرده است و مىافقش قابل تطبیق با احكام عقالئى نا

آرى عقل عملى اجتماعى هیچ امتناعى ندارد از اینكه بعضى از مفسدین را مثال به 

زند شود و ضررهائى كه به اجتماع مىتمامى آثار سوئى كه بر عمل زشتش مترتب مى

فوت شده ، مؤاخذه نموده، مثال از قاتل تمامى حقوق اجتماعى كه به خاطر مرگ مقتول 

هائى كه دیگران مطالبه كند و یا اگر سنت زشتى در اجتماع باب كرده او را به تمامى زشتى

  . شوند مؤاخذه كندمرتكب مى

در مثال اول حكم كند به اینكه آنچه مقتول گناه داشته به حسب اعتبار عقلى به گردن 

كه افراد اجتماع به خاطر قاتل است و در مثال دوم حكم كند به اینكه تمامى گناهانى را 

اند گناه خود او است، هر چند كه گناه یك یك آن افراد هم هست پیروى از سنت او انجام داده

  نماید.كند، او را نیز مؤاخذه مىو همانطور كه تك تك افراد را مؤاخذه مى

و همچنین ممكن است در باره كسى كه عملى را انجام داده حكم كند به اینكه انجام 

داده و یا در باره فعلى معین و محدود حكم كند به اینكه آن فعل نیست  و یا حسنات دیگران ن

حسنات ما است و یا اینكه انسان امثال آن حسنات را دارد ، همه اینها به مقتضاى مصالحى 

 است كه موجود باشد . 

 اداشپس قرآن كریم این احكام عجیبى كه در باب جزا دارد از قبیل مجازات و یا پ

اند و نسبت دادن فعل به كسى كه فاعل آن نیست و انسان، به خاطر كارى كه دیگران كرده

اى كه در ظرف اجتماع فعلى را غیر آن كردن و امثال آن را تعلیل نموده و با قوانین عقالئیه

دهد ، هر چند كه بر حسب واقع و حقیقت و در سطح افكار عمومى جریان دارد توضیح مى

رد غیر نظام عالم حس و احكام اجتماعى و عقالئى محصور در چهار دیوارى نظامى دا

زندگى دنیا است و به زودى براى انسان چیزهائى كه در امروز برایش مستور بود كشف 

 شود. ها ظاهر مىشود و این كشف در روز قیامت است كه همه سرائر و باطنمى

 همچنانكه قرآن كریم فرموده:

 و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون! » 

هل ینظرون اال تاویله؟ یوم یاتى تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل 

 اعراف(/53) !«ربنا بالحق

 و نیز فرموده:
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و ما كان هذا القرآن ان یفترى من دون هللا و لكن تصدیق الذى بین یدیه و » 

فرماید: بل كذبوا بما لم تا آنجا كه مى ،ریب فیه من رب العالمین تفصیل الكتاب ال

 یونس(/39تا37!«)یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله

با این بیانى كه ذكر كردیم اختالفى كه در نظر ابتدائى میان آیات مربوط به این 

 احكام عجیب و میان امثال آیه: 

 زلزله(/8و7!«)فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره » 

 طور(/21!«)لكل امرء بما كسب رهین » و آیه:

 نجم(/39!«)و ان لیس لالنسان اال ما سعى»  و آیه:

 یونس(/44!«)ان هللا ال یظلم الناس شیئا » و آیه:

  . شودو آیات بسیارى دیگر موجود است برطرف مى 

كند به اینكه گناهان كشته براى اینكه آیات دسته اول كه مورد بحث ما است حكم مى  

اش كنند، به شده به ظلم ، به گردن قاتل ظالم است و وقتى به گردن او بود اگر مؤاخذه

كرد كه هر كس سنت بدى باب كند اند و نیز آن آیات حكم مىاش كردهگناهان خودش مؤاخذه

اند، باب كننده نیز مرتكب شده، پس یك هائى آن گناه را مرتكب نشدهپیروان آن سنت به تن

كرد به اینكه یاور ظالم در ظلمش و پیرو پیشواى معصیت دو معصیت است و اگر حكم مى

اال » ضاللت هر دو شریك در معصیتند و مثل خود ظالم و پیشوا، فاعلند، قهرا مصداق آیه:

شوند، نه اینكه این دو طایفه از حكم نظایر آن مىنجم(و /38) !«تزر وازرة وزر اخرى ...

 آیه نامبرده مستثنا باشند و یا مورد نقض آن واقع گردند . 

و قضى بینهم بالحق و هم ال یظلمون!  و وفیت كل نفس ما عملت و  »آیه شریفه:

و خدا  »:كند ، چون جملههم به همین معنا اشاره مى زمر(/70و69!«)هو اعلم بما یفعلون

پرداخت و دادن داللت و یا حداقل اشعار به این دارد كه  !«كردند داناتر استآنچه مى به

اى است كه او از افعال خلق دارد، نه بر عمل هر كسى به وى بر حسب علم خدا و محاسبه

را ندارند، زیرا  چون خلق علم و عقل این محاسبه اى كه خلق پیش خود دارند،حسب محاسبه

لو كنا  » در دنیا از آنان سلب كرده و در حكایت گفتار دوزخیان فرموده:خدا این عقل را 

 ملک(/10) !«نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعیر

 فرماید:و نیز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته مى

 اسری(/72!« ) و من كان فى هذه اعمى فهو فى االخرة اعمى و اضل سبیال »

 همزه( /7و6!«) الموقدة التى تطلع على االفئدةنار هللا »و نیز فرموده:

قالت اخریهم ال ولیهم ربنا هؤالء  »و در تصدیق این گرفتن علم و عقل فرموده:

 اعراف(/38) !«اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف و لكن ال تعلمون

كرده، اما متبوعان  كه در این آیه براى همه متبوعان و تابعان عذاب دو چندان اثبات

براى اینكه هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را گمراه كردند و اما تابعان براى اینكه 

هم گمراه شدند و هم با پیروى متبوعین مكتب آنان را زنده نگه داشتند و باعث رونق آن 

  !«هر دو طایفه نادانند »:فرمایدمكتب شدند، آنگاه مى
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اتى كه علم را از مجرمین هم در دنیا و هم در آخرت سلب حال اگر بگوئى: ظاهر آی

 »كند ، مانند آیه شریفه:كند، منافات دارد با آیات دیگرى كه اثبات علم براى آنان مىمى

و مانند آیاتى كه علیه كفار احتجاج  فصلت(/3!«)كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون

 شود معنا ندارد. د و استدالل سرش نمىكند و احتجاج علیه كسى كه علم ندارمى

عالوه بر اینكه خود آیات مورد بحث مشتمل بر احتجاجى است كه در آخرت علیه 

  . اى نداریم مگر اینكه براى آنان در آخرت عقل و ادراكى اثبات كنیمشود و ما چارهكفار مى

 

ص آخرت علم از این كه هم بگذریم در این میان آیاتى است كه براى كفار در خصو

 كند، مانند آیه شریفه:و یقین اثبات مى

و ق( /22!« )لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید »

 آیه شریفه:

و لو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم  ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا  »

 سجده(/12)!« نعمل صالحا انا موقنون

منظور از اینكه گفتیم خداى تعالى علم در دنیا را از آنان نفى گوئیم: در پاسخ مى

كرده ، نفى پیروى از علم است و منظور از نفى علم در آخرت از آنان این است كه وقتى 

گیرد آورند جهالتى كه در دنیا بر اساس آن زندگى كردند گریبانشان را مىسر از قبر بر مى

 مچنانكه فرمود:شود هو اعمالشان از ایشان منفك نمى

!«  و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقاه منشورا »

 و نیز فرموده: اسرا(/13)

و آیاتى  زخرف(/38!«)قال یا لیت بینى و بینك بعد المشرقین، فبئس القرین »

 .آن دیگر نظیر

شود ، منتقل مىامام غزالى از این اشكال كه چگونه اعمال از یكى به دیگرى 

هاى خود بطور خالصه گفته: نقل حسنات و سیئات پاسخى دیگر داده و در بعضى از رساله

شود، ولى روز به خاطر ظلمى كه انسان كرده، در همین دنیا و هنگام جریان ظلم واقع مى

بیند كه طاعتهایش در نامه عمل دیگرى شود و مثال ظالم مىقیامت براى انسان كشف مى

  . شود و گرنه در همان دنیا منتقل شده بودپس این معنا در آخرت معلوم مىاست، 

فرماید در كه مى غافر(/16!«)لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار »همچنانكه فرمود:

روز قیامت خداى واحد قهار مالك است و حال آنكه در دنیا نیز مالك حقیقى خدا است، 

الجرم باید بگوئیم منظور از اثبات ملك براى خدا در قیامت این است كه این حقیقت در دنیا 

 داند و درشود ، چیزى را هم كه انسان نمىبراى همه منكشف نیست، در قیامت منكشف مى

خود سراغ ندارد، چنین چیزى براى او وجود ندارد ، هر چند در واقع وجود داشته باشد و 

 همینكه علم به آن چیز پیدا كرد در حقیقت همان هنگام داراى آن شده است . 

امور عرضى منتقل  پس با این پاسخ مقصود كالم آن كسى كه گفته چگونه معدوم و

شود ثواب عمل و اطاعت است ، نه گردد، زیرا آنچه منتقل مىشود؟ از اعتبار ساقط مىمى
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كنند به اینكه خود عمل ، و لیكن از آنجائى كه منظور از عمل نیك ثواب آن است، تعبیر مى

  . شودعمل فالنى منتقل به دیگرى مى

گوئیم: اثر اطاعت امرى شود مىو اما اینكه گفت امور عرضى چگونه منتقل مى

خارج از انسان و عارض و الحق به او نیست، تا این اشكال پیش آید و نیز انتقال آن در 

توانید آخرت بعد از معدوم شدنش در دنیا از قبیل اعاده معدوم و محال باشد و شما هم نمى

 هر چیست ؟ . پرسیم نام این جواثر طاعات را امرى جوهرى بدانید و گرنه از شما مى

آورد، چون طاعات بلكه اثر طاعات آن روشنائى است كه در قلب آدمى پدید مى

گذاریم، همچنانكه گناهان در قلب اثرى دارد اثرى در قلب دارد، كه ما نام آن را تنویر مى

نامش را قساوت و ظلمت گذاشت و با انوار طاعات مناسبت و ارتباط قلب با عالم  كه باید

ها و قساوت استعداد قلب شود و به خاطر تاریكىت و شهود معنوى مستحكم مىنور و معرف

شود و میان طاعات و معاصى تعاقب و تضاد است، براى دورى و حجاب بیشتر مى

هود( و رسول خدا /114) !«ان الحسنات یذهبن السیئات »همچنانكه خود قرآن فرموده:

اى بجاى آر تا دنبال گناه حسنه -یئة الحسنة تمحهااتبع الس »فرموده: وسلّموآلهعلیههللاصلى

و نام آثار سوء گناهان اثم است ، پس آثام آثار حاصله از گناهان است و  !«آنرا محو كنى

آدمى حتى از اینكه تیغى به پایش برود اجر  »بهمین مناسبت است كه آن جناب فرمود:

حدود شرعى كفاره  »نیز فرمود:و !« ان الرجل لیثاب حتى بالشوكة تصیب رجله  -بردمى

  !«الحدود كفارات -گناهان است 

شود ، كه آن كند ظلمت و قساوتى در دلش پیدا مىبنا بر این ظالم از ظلمى كه مى

زداید و مظلوم از ظلم او متالم ظلمت اثر نورى را كه از طاعات در قلبش پیدا شده بود مى

شكند و در نتیجه اثر گناهان یعنى ظلمتى كه از ناحیه آن در دلش پیدا شده گشته شهوتش مى

نورى كه قبال در توان گفت شود، پس مىود و دلش به نوعى نورانى مىشبود، زدوده مى

شود و ظلمتى كه قبال در دل مظلوم بود به قلب ظالم قلب ظالم بوده، به قلب مظلوم منتقل مى

 شود . منتقل مى

 این است معناى انتقال حسنات و سیئات!

 

نایش این شد كه نور حال اگر كسى بگوید: اینكه نقل نیست، بلكه آنچه تو گفتى مع

شود و همچنین شود و نورى دیگر در قلب مظلوم پیدا مىمیرد و خاموش مىقلب ظالم مى

  . شود و این نقل حقیقى نیستمیرد و ظلمتى دیگر در قلب ظالم پیدا مىظلمت قلب مظلوم مى

گاهى بر همین معنا نیز بطور استعاره به كار  «نقل  » گوئیم: كلمهدر پاسخ مى

شود نور شود سایه از فالن جا به جاى دیگر منتقل شد و یا گفته مىرود ، مثال گفته مىمى

آفتاب و یا چراغ از زمین به دیوار افتاد و از این قبیل تعبیرات، معناى انتقال طاعات هم از 

  . همین قبیل است

بب به به این معنا كه از انتقال ثواب طاعات، به انتقال طاعات تعبیر شده و از مس

سبب كنایه آورده شده است و اثبات وصف در محلى و ابطال مثل آن در محلى دیگر را نقل 
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نامیده و همه این تعبیرات در لسانها شایع است: و به برهان معلوم شده، هر چند كه در لسان 

شرع وارد نشده باشد، تا چه رسد به اینكه در لسان شرع هم وارد شده باشد ، این بود 

 تار امام غزالى . خالصه گف

 

 تحلیل  و تنقید گفتار غزالی

و هر  حاصل گفتار وى این شد كه اگر رفتارى كه خداى سبحان نسبت به هر قاتل

اى است در استعاره نخست به استعاره اثر مقتول دارد نقل خوانده شده، در حقیقت استعاره

طاعت را طاعت خوانده و سپس محو چیزى و اثبات چیزى دیگر را نقل نامیده و ما اگر این 

پاسخ را كه غزالى داده در همه احكامى كه براى اعمال شمردیم جارى كنیم باید همه آنها را 

بدانیم در حالى كه خواننده عزیز توجه فرمود، كه گفتیم خداى سبحان این احكام را بر مجاز 

ها تاسیس طبق نظریه عقل عملى و اجتماعى مقرر كرده و احكام خود را بر اساس آن نظریه

نموده، آنچه را كه عقل مصالح بداند مصالح دانسته، آنچه را مفاسد بشمارد مفاسد دانسته و 

شود نه شود به اعتقاد حقیقت صادر مىین احكام عقلى كه از عقل صادر مىشكى نیست كه ا

مجاز  و بهمین حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نموده و مقتول و یا ورثه او را به 

دهد و همچنین معامالتى دیگر نظیر اینكه ناشى از این پاداش حسنات قاتل پاداش و هدیه مى

 جرم این و حسنه این عین حسنه او است و همچنین . اعتقاد است، كه جرم او عین 

این وضع احكام نامبرده است در ظرف اجتماع، كه موطن احكام عقلى عملى است: 

و اما بالنسبه به غیر این ظرف یعنى در ظرف حقایق، البته باید گفت: تمامى این احكام 

ن مفاهیم از آنجا كه مفاهیمى مجازند، مگر اینكه پاى تحلیل عقلى پیش آید، به این معنا كه ای

اند و به مجاز و ادعا جزء مصادیق آن حقایق شمرده اعتباریه هستند كه از حقایق گرفته شده

 !(دقت فرمائید)شدند الجرم همه آنها با مقایسه با آن حقایق ماخوذه مجازهائى خواهند بود

 

 نوشته و محفوظ  بودن اعمال انسان -15

یكى دیگر از احكام اعمال این است كه به حكم آیات زیر اعمال بندگان محفوظ و  

 : نوشته شده است و روزى مجسم خواهد شد

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا  و ما عملت من سوء تود لو ان  »

 ال عمران(/30«)بینها و بینه امدا بعیدا!

« له یوم القیمة كتابا یلقاه منشورا! و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج» 

 اسرا(/13)

 یس(/12«)ء احصیناه فى امام مبین!و نكتب ما قدموا و آثارهم و كل شى» 

 ق(/22!«)لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید» 

 

 ارتباط بین حوادث و اعمال انسان -16

دهد اعمال انسان و حوادثى كه رخ مى یكى دیگر از احكام اعمال این است كه بین

اى است كه عنوان ارتباط هست، البته منظور ما از اعمال تنها حركات و سكنات خارجیه
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حسنه و سیئه دارند، نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبیعى است، به آیات زیر توجه 

 فرمائید:

 شوری(/30!«)و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر »

 ! ان هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم »

 رعد(/11!«)و اذا اراد هللا بقوم سوء فال مرد له  

 انفال(/53!«)بانفسهم ذلك بان هللا لم یك مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما» 

و این آیات ظاهر در این است كه میان اعمال و حوادث تا حدى ارتباط هست ،  

  . و حوادث بد اعمال خیر و حوادث خیر و اعمال بد

و در كتاب خداى تعالى دو آیه هست كه مطلب را تمام كرده ، و به وجود این ارتباط 

 :تصریح نموده است ، یكى آیه شریفه

و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء و لكن كذبوا  »

 اعراف(و دیگرى آیه:/96)!« فاخذناهم بما كانوا یكسبون

ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ایدى الناس لیذیقهم بعض الذى عملوا  »

 روم(/41!«)لعلهم یرجعون

شود، تا حدى تابع اعمال مردم دث مىشود حوادثى كه در عالم حاپس معلوم مى

است، اگر نوع بشر بر طبق رضاى خداى عمل كند و راه طاعت او را پیش گیرد ، نزول 

پى دارند و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف  خیرات و باز شدن درهاى بركات را در

نتظر ظهور گشته ، ضاللت و فساد نیت را دنبال كنند و اعمال زشت مرتكب گردند ، باید م

فساد در خشكى و دریا و هالكت امتها و سلب امنیت و شیوع ظلم و بروز جنگها و سایر 

هائى كه راجع به انسان و اعمال انسان است و همچنین باید در بدبختى ها باشندبدبختى

انتظار ظهور مصائب و حوادث جوى، حوادثى كه مانند سیل و زلزله و صاعقه و طوفان و 

و خداى سبحان در كتاب مجیدش به عنوان نمونه داستان  خانمان برانداز است باشندامثال آن 

سیل عرم و طوفان نوح و صاعقه ثمود و صرصر عاد و از این قبیل حوادث را ذكر 

 فرموده . 

رود و خدا هم پس هر امتى كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى

شود ، به این آیات قهرا منتهى به هالكت و نابودیشان مى چشاند ووبال آنچه كرده بدو مى

 توجه فرمائید:

ا و لم یسیروا فى االرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم، كانوا  » 

هم اشد منهم قوة و آثارا فى االرض، فاخذهم هللا بذنوبهم و ما كان لهم من هللا من 

 غافر(/21) !«واق

هلك قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها، فحق علیها القول، فدمرناها و اذا اردنا ان ن» 

 اسرا(/16«)تدمیرا ! 

ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه، فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم »

 مومنون(/44) !«احادیث فبعدا لقوم ال یؤمنون
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امت صالحه خالف این آیات همه راجع به امت طالحه بود و معلوم است كه وضع 

  . این وضع است

فرد هم مثل امت است، او نیز حسنه و سیئه و عذاب و نقمت دارد، چیزى كه هست 

شود، همچنانكه به مظالم آنان شود كه فرد به نعمت اسالف و نیاكان خود متنعم مىبسیار مى

 گردد، به آیات زیر توجه فرمائید: معذب مى

ن هللا علینا، انه من یتق و یصبر فان هللا ال یضیع قال انا یوسف و هذا اخى، قد م» 

 یوسف(/90) !«اجر المحسنین

 .هاى دیگر او استو مراد از منتى كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت و نعمت  

 قصص(/81!«)فخسفنا به و بداره االرض »

 مریم(/50!«)و جعلنا له لسان صدق علیا »

اى است كه مشمول انعام او باشند ، صالحهكه گویا منظور از یاد خیر ذریه 

 همچنانكه در جائى دیگر فرموده:

 زخرف(/28)!«َعِقبِه َو َجعَلَها َكِلَمةً باقِیَةً في »

و اما الجدار فكان لغالمین یتیمین فى المدینة و كان تحته كنز لهما وكان ابوهما  »

 کهف(/82...!«)صالحا، فاراد ربك ان یبلغا اشدهما و یستخرجا كنزهما 

یَّةً ِضعافاً خافُوا َعلَْیِهم»   نسا(/9...!«)َو ْلیَْخَش الَّذیَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ

ست كه گرفتار آثار شوم ظلم نیاكان خود ا ايو مراد از این ذریه هر نسل آینده

 شوند . مى

فردى افاضه فرمود ، و سخن كوتاه اینكه وقتى خداى عزوجل نعمتى را بر امتى یا 

اگر آن امت و یا آن فرد صالح باشد، آن نعمت در واقع هم نعمتى بوده كه خدا بر او انعام 

فرموده و یا امتحانى بوده كه خواسته او را به این وسیله بیازماید، همچنانكه از سلیمان 

 حكایت كرده است كه گفت:

فانما یشكر لنفسه، و من  هذا من فضل ربى لیبلونى ء اشكر ام اكفر و من شكر »

  نمل(/40!«)كفر فان ربى غنى كریم

 و نیز فرموده:

 ابراهیم(/7!«)لئن شكرتم الزیدنكم و لئن كفرتم ان عذابى لشدید »

و این آیه نظیر آیه قبلش داللت دارد بر اینكه خود عمل شكر ، یكى از اعمال  

 اى است كه نعمت را در پى دارد . صالحه

باشد، نعمتى كه خدا به او داده به ظاهر نعمت است و در واقع  و اگر طالح و بد

در كالم  «نیرنگ » است كه در حقش كرده و استدراج و امال است چنانكه در باره مكرى

 انفال(/30) !«و یمكرون و یمكر هللا و هللا خیر الماكرین » مجیدش فرموده:

 و در باره استدراج و امال فرموده:

 اعراف(/183و182!«)متین ال یعلمون و املى لهم ان كیدى سنستدرجهم من حیث »

  دخان(/17!«)و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون » و نیز فرموده:
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رسد، مردم در مقابل این نیز مانند و وقتى بالها و مصائب یكى پس از دیگرى مى

ها براى آنان فتنه و نعمتها دو جورند، اگر مردمى و یا فردى باشند صالح، این مصیبت

آزماید، تا خبیث از طیب و پاك از ناپاك آزمایش است و خدا بوسیله آن بندگان خود را مى

گردد، مثل طال است امت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها مى جدا و متمایز شود و مثل

 شود، تا خالصش از ناخالص مشخص شود . كه گرفتار بوته آتش و محك آزمایش مى

 و خدا در این باره فرموده:

 ا حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون؟ »

 صدقوا و لیعلمن الكاذبین! و لقد فتنا الذین من قبلهم، فلیعلمن هللا الذین 

 عنکبوت(/4تا2!« )ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا  ساء ما یحكمون 

 و نیز فرموده:

!«  و تلك االیام نداولها بین الناس و لیعلم هللا الذین آمنوا و یتخذ منكم شهدا »

  ال عمران(/140)

 

اند طالح و بدكار شده و اگر قوم و فردى كه به آن گرفتاریها و مصائب گرفتار

بینند  و آیات سابق باشند، خود این حوادث عذاب و كیفرى است كه در مقابل اعمال خود مى

  . نیز بر این معنا داللت داشت

  

پس این هم یكى از احكام عمل آدمى است، كه به صورت حوادث نیك و بد در 

  . شودآید و عاید صاحب عمل مىمى

 فرماید:كه مىو اما این آیه شریفه 

و لوال ان یكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من  »

فضة و معارج علیها یظهرون!  و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتكئون! و زخرفا و 

 زخرف(/35تا33!«)ان كل ذلك لما متاع الحیوة الدنیا و االخرة عند ربك للمتقین

مذمت دنیا و  !(و خدا داناتر است )، بلكه مراد از آننظرى به بحث ما ندارد 

هائى كه نزد خداى خواهد بفرماید لذات دنیا در برابر نعمتهاى آن است، مىسرگرمى

دهد و از آخرت سبحان است قدر و قیمتى ندارد و بهمین جهت خداى تعالى آن را به كفار مى

ت و اگر نبود كه افراد انسان مثل دهد و قدر و قیمت هر چه هست در زندگى آخرت اسنمى

همدیگرند و مساعیشان یكى و نظیر هم است، هر آینه زندگى دنیا را مخصوص كفار 

 كرد . مى

ها  و ها و زلزلهحال اگر كسى بگوید: حوادث عمومى و مخصوصا از قبیل سیل

بیماریهاى واگیر و جنگ و جدالها ، هر یك براى خود علل طبیعى دارد، عللى كه 

ختصاص به یك قوم و دو قوم ندارد، هر وقت و هر جا آن علل پیدا شد ، معلولشان هم پیدا ا

شود ، چه مردم آنجا صالح باشند و چه طالح و بنا بر این دیگر معنا ندارد پیدایش آنها را مى

هائى است دینى كه با واقع به اعمال خوب و بد تعلیل و توجیه كنیم و اینگونه تعلیلها فرضیه
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  . ابقت نداردمط

گوئیم : این یك اشكال فلسفى است كه منافاتى با بحث تفسیرى ما كه در پاسخ مى

شود ندارد و ما این اشكال را در بحث فلسفى مربوط است به آنچه از كالم خدا استفاده مى

و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من  »اى در تفسیر آیه:جداگانه

 در المیزان بحث کرده ایم.بطور مفصل  اعراف(/96«)!السماء

و خالصه بحثى كه در آنجا خواهیم كرد این است كه این اشكال ناشى از بدفهمى و 

اند اینكه قرآن و اهل آن اعمال نیك و عدم توجه به منطق قرآن است و اهل قرآن خیال كرده

هند به كلى علل طبیعى را از خوادانند، مىبد مردم را باعث حدوث حوادثى نیك و بد مى

انداخته، تاثیر آنها را انكار كنند و یا بگویند همانطور كه علل طبیعى علیت دارد، این  علیت

اعمال هم دارد، در حالى كه چنین نیست، اعتقاد به تاثیر افعال كه جاى خود دارد، حتى 

قانون علیت و معلولیت خواهند قرآن و اهل آن و بلكه عموم خداپرستان با اثبات صانع نمى

خواهند افتد صرف اتفاق است و حتى نمىعمومى را انكار كنند و بگویند آنچه اتفاق مى

خداى تعالى را در پدید آمدن حوادث شریك علل طبیعى بدانند، بعضى از حوادث را به علل 

دو  بلكه منظورشان در هر، طبیعى مستند كنند و بعضى دیگر را به خداى تعالى نسبت دهند

مرحله اثبات علتى است، در طول علل طبیعى، اثبات عاملى است معنوى، فوق عوامل 

خواهند بگویند ، هم علل طبیعى دست اندر كارند و هم افعال بندگان و هم خود مادى ، مى

خداى تعالى، اما بطور ترتیب، نزدیكترین علت به حدوث حوادث، علل طبیعى است و باعث 

مت و غضب الهى است و باعث جلب رحمت و فوران غضب الهى، بكار افتادن عوامل رح

اعمال نیك و بد انسانها است نظیر نامه نوشتن كه یك عمل است، هم به نوك قلم نسبتش 

 دهیم و هم به خود قلم و هم به دست و پنجه نویسنده و هم به خود او . مى

ر كه در بحث گوییم همانطوحال خواهى پرسید : منظور از این حرف چیست ؟ مى

از نبوت عامه گفتیم ، خداى تعالى كه عالم كون را آفرید و به راه انداخت ، انسان را هم به 

سوى سعادت هستى و كمال زندگیش به راه انداخته و معلوم است كه یكى از مراحل این 

نوع در مسیرش به سوى سعادت، مرحله عمل او است : كه اگر بشر در این مرحله دچار 

شود، كه او را از سیر به سوى سعادت متوقف نموده و مشرف به هالكت و نابودى مانعى ب

دهد تا آن مانع را بر طرف كند و اگر سازد، خداى تعالى در مقابل آن مانع چیزى قرار مى

برد ، نظیر مزاج بدنى كه آن مانع جزئى از همین انسانها است آن جزء فاسد را از بین مى

ض و بیماریهائى است ، كه یا همه بدن و یا عضوى از آن را همواره در جنگ با عوار

كند و اگر نتوانست عاجز ماند بدن و یا كن مىكند ، اگر بتواند آن بیمارى را ریشهتهدید مى

 كند ، تا به كلى از كار بیفتد . آن عضو را رها مى

واع صنع و و مشاهده و تجربه این معنا را اثبات كرده، كه صانع عالم هر نوع از ان

تكوین را مجهز به اسلحه دفاع از آفات و فسادهائى كرده كه متوجه به سوى او است و معنا 

ندارد كه تمامى موجودات مسلح به این نوع اسلحه باشند و تنها نوع و یا فرد انسان از كلیت 

از  كرده كه هر موجود نوعى را به دشمنى گرفتار كرده ، تا دفاع مستثنا باشد و نیز اثبات
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خود و دور كردن دشمن وادارش كند به اینكه قواى وجودى خود را به كار بگیرد و از این 

راه وجودش كامل شود و به آن غایت و سعادتى كه برایش در نظر گرفته شده برسد، وقتى 

چگونه ممكن است انسان اینطور نباشد و عالم صنع  وضع همه موجودات اینطور است

  . نائى كرده باشداعتنسبت به خصوص او بى

 این همان معنائى است كه آیه شریفه:

و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما العبین! ما خلقناهما اال بالحق و لكن  »

 دخان(/39و38!«)اكثرهم ال یعلمون

 شریفه: و نیز آیه 

 ص(/27!«)و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال ذلك ظن الذین كفروا »

  . داللت دارند بر آن

پس همانطور كه یك صنعتگر اگر چیزى را به عنوان سرگرمى و تفریح بسازد، 

بدون اینكه عنایتى و حاجتى به آن داشته باشد، همینكه آن را ساخت ارتباطش با آن قطع 

افتد و فاسد شود و در كدام خاكروبه مىشود و دیگر اعتنائى به آن ندارد كه چه مىمى

اگر چیزى را براى منظورى بسازد، همواره مراقب آن خواهد بود و آن را و اما شود مى

گیرد، تا اگر خطرى كه آن را از صالحیت به كار بردن در آن منظور ساقط زیر نظر مى

و به این منظور اگر صالح دید از یكى از میكند تهدیدش كرد ، از آن خطر جلوگیرى كند 

كند و یا جزئى دیگر به آن اضافه صرفنظر مى اجزاى آن كه در نتیجه دادنش مؤثر است

سازد كند، اوراقش نموده ، از نو آن را مىكند و یا اگر دید دیگر منظورش را تامین نمىمى

 كند. و صنعت جدیدى درست مى

وضع خلقت آسمانها و زمین و موجودات در آنها كه یكى از آنها انسان است نیز 

ق كرده عبث و بیهوده خلق نكرده، بلكه براى این خلق چنین است، خداى تعالى آنچه را خل

 كرده كه به حد كمالش برساند و دو باره به سوى خودش برگرداند، همچنانكه فرمود:

 مومنون(/115!«)ا فحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا ال ترجعون »

 و نیز فرموده:

 نجم(/42!«) و ان الى ربك المنتهى» 

قرار باشد، بدیهى است كه عنایت الهیه باید شامل انسان نیز و وقتى وضع بدین 

بشود و او را مانند سایر مخلوقاتش به آن غایتى كه براى رسیدن به آن غایتش آفریده برساند 

و براى رساندنش به آن غایت نخست او را دعوت و ارشاد كند و سپس امتحان و ابتال را در 

 نشد آن كسى كه غایت خلقت در او باطل شده و دیگر كارش اعمال كند و اگر از این راه هم

خورد، آن كس را هالك سازد و این رسد و هدایت به دردش نمىوجودش به آن غایت نمى

دهد و هالك ساختن خود مایه اتقان در فرد و در نوع است، به سرنوشت امتى خاتمه مى

 كند . دیگران را از شر آن امت راحت مى

 همچنانكه فرموده:

و ربك الغني ذو الرحمة ان یشا یذهبكم و یستخلف من بعدكم ما یشاء كما أنشأكم   »
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 انعام(/133!«)من ذریة قوم آخرین

نیاز و داراى رحمت پروردگار تو بى -و ربك الغني ذو الرحمة  » دقت در جمله 

  . را فراموش نفرمائید !«است

كه در كتاب خود آن را سنتى و این سنت یعنى سنت ابتال و انتقام سنتى ربانى است 

 :ناپذیر  و غیر مقهور خوانده و غالب و منصورش معرفى نموده ، فرمودهشكست

ایدیكم و یعفوا عن كثیر و ما انتم بمعجزین  و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت »

 شوری(/31و30) !«فى االرض و ما لكم من دون هللا من ولى و ال نصیر

 و نیز فرموده:

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم  » 

  صافات(/173تا171!«)الغالبون

 

 غلبه عوامل سعادت بر عوامل تیره بختی  -17

این است كه عوامل سعادت  تیره بختییكى دیگر از احكام اعمال از حیث سعادت و 

فائق است و از طایفه اول هر صفت و  غلبه دارد و بر آن و تیره بختی بر عوامل شقاوت

اى چون فتح و پیروزى و ثبات و استقرار و امنیت و تاصل و بقا است، خصوصیت جمیله

همچنانكه مقابالت این صفات یعنى بى دوامى و بطالن و تزلزل و ترس و زوال و مغلوبیت 

  . عوامل طایفه دوم است و نظایر آن از جمله

بسیار زیاد است و در این باره كافى است آیات زیر را از و آیات قرآنى در این معنا 

 نظر بگذرانى:

... مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء، تؤتى اكلها كل » 

و مثل كلمة خبیثة  !حین باذن ربها و یضرب هللا االمثال للناس لعلهم یتذكرون

ار یثبت هللا الذین آمنوا بالقول كشجرة خبیثة اجتثت من فوق االرض مالها من قر

 !«الثابت فى الحیوة الدنیا و فى االخرة و یضل هللا الظالمین و یفعل هللا ما یشاء

  ابراهیم(/27تا24)         

اى دار و بارور و باطل را به بوتهدر این آیه شریفه حق را به درختى طیب و ریشه

 .ه استخاصیت مثل زددوام و بىریشه و بىخبیث  و بى

 انفال(/8!«)لیحق الحق و یبطل الباطل »

 طه(/132!«)سرانجام از آن تقوا است -و العاقبة للتقوى  »

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم  »

 صافات(/173تا171) !«الغالبون

 یوسف(/21!«)و هللا غالب على امره و لكن اكثر الناس ال یعلمون» 

  . و آیاتى دیگر نظیر اینها

خود اشعار به  !«دانندو لیكن بیشتر مردم نمى »و اینكه در ذیل آیه اخیر فرموده:

این دارد كه این غلبه خدائى طورى نیست كه همه مردم آن را بفهمند، بلكه اكثر مردم نسبت 
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دیدند و دیگر معنا نداشت بدان جاهلند و اگر این غلبه غلبه محسوس بود، همه آن را مى

دانند، پس غلبه نامبرده از دو جهت براى اكثریت مردم مجهول بفرماید: بیشتر مردم نمى

 است و آنها كه منكر آنند انكارشان از دو جهت است . 

فهمد و اما بیند و مىود را مىاینكه فكر انسان محدود است و تنها پیش پاى خ اول

گوید در باره وضع روز حاضرش بیند، او هر چه مىامورى كه از نظر او غایب است نمى

گوید و از آینده خود غافل است، تنها دولت یك روزه را دولت و غلبه یك ساعته را غلبه مى

ده، بر طبق آن بر داند و عمر كوتاه خود و زندگى اندك خویش را معیار و مقیاس قرار دامى

 كند . له یا علیه كل جهان حكم مى

اما خداى سبحان كه محیط به زمان و مكان و حاكم بر دنیا و آخرت و قیوم بر هر 

راند قضایش حتم است، دنیا كند حكمش فصل و چون قضائى مىچیز است، وقتى حكمى مى

و بهمین جهت در هیچ و عقبى نسبت به او حاضر و عالم واحدى است، او ترس فوت ندارد 

كه فساد یك روز را وسیله  -بلكه واقع هم شده  -كند، پس ممكن است امرى عجله نمى

اصالح عمرى و یا محرومیت فردى را وسیله رستگارى امتى قرار دهد، آن وقت جاهل 

كند كه وضع آن یك فرد خدا را به ستوه آورده و خدا نتوانسته آن را تنگ نظر خیال مى

و  )توانند از او پیشى بگیرندشود و كسانى مىكند خدا مغلوب هم مىو یا فكر مى اصالح كند

 !( رانندچه بد حكمى است كه مى

 بیند، سراپاى سلسلهدانند كه خداى سبحان همانطور كه یك قطعه زمان را مىنمى

نیز  كند، بر تمامى خلقبیند و همانطور كه بر یك فرد از خلق خود حكم مىزمان را هم مى

دارد و حفظ زمین و آسمان كند، هیچ كارى او را از كارهائى دیگر باز نمىحكم مى

 فرماید:كند، خدائى است على و عظیم ، همو است كه به پیامبرش مىاش نمىخسته

و ال یغرنك تقلب الذین كفروا فى البالد! متاع قلیل ثم ماویهم جهنم و بئس  »

 ال عمران(/197و196!«)المهاد

اینكه غلبه معنویات غیر غلبه جسمانیات است، چون غلبه جسمانیات این است  دوم

كه مسلط بر افعال شود و آن را منقاد و مطیع قاهر و غالب سازد به این معنا كه حریت 

اختیار را سلب نموده، كره و اجبار را گسترش دهد، همانطور كه عادت سالطین مستبد و 

كنند و در بقیه به كشند، جمعى را اسیر مىاى را مىعدهغالب همین است، كه بعد از غلبه 

دارند از سوى دیگر تجربه و حكم و برهان هم داللت دلخواه خود تحكم و زورگوئى روا مى

توان تكیه داد اما روى مى گویند به نیزهدر مثل مى )دارد بر اینكه فشار و كره دوام ندارد

و سلطه اجانب هیچوقت بر امتهاى زنده استقرار دائمى نیافته ، بلكه  !(توان نشستنیزه نمى

  . در گرو چند روزى اندك است

شود تا در آن منزل گیرد و افرادى معتقد به خالف غلبه معنویات كه دلهائى یافت مى

اى هست و نه چون آورد و معلوم است كه نه ما فوق ایمان تام درجهو مؤمن به آن بار مى

شود، هر چند كه آن حصنى است، وقتى ایمان به یكى از امور معنوى در دل پیدا مىاحكام 

اى از زمان نگذارند ظهور كند ، باالخره روزى خودنمائى خواهد كرد و روزى و برهه
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هاى بزرگ و بینیم دولتدهرى طوالنى حكومت خواهد كرد و بهمین جهت است كه مى

مساله تبلیغ دارند، بیش از آن مقدارى كه به ارتش و جوامع زنده امروز كمال اعتنا را به 

دانند كه سالح معنوى شدیدتر از سالح دهند، چون مىسالحهاى جنگى اعتنا به خرج مى

 ارتش است . 

تازه این در معنویات صورى و موهوماتى است كه مردم در شؤون اجتماعى خود 

كند، حال ببین غلبه و م تجاوز نمىبه آن اعتقاد دارند و امور موهوم هم از حد خیال و وه

و از نهاد خود بشر سرچشمه ) كنددوام معنویات حقیقى كه خداى سبحان بدان دعوت مى

  . دار استچقدر است و چقدر ریشه ،(گیردمى

پس حق از این جهت كه حق است چیزى جز باطل و ضاللت در مقابلش قرار 

و معلوم یوسف( /32) !«بعد الحق اال الضالل فما ذا  »ندارد، همچنانكه قرآن كریم فرموده:

است كه باطل تاب مقاومت در برابر حق را ندارد، پس همواره غلبه با حجت حق است بر 

  . باطل

این وضع حق است، از همین جهت كه حق است و اما وضع حق از حیث تاثیر و 

نه اختالف ، چون  اش شكست ناپذیر است ، نه تخلف دارد ورساندن بشر به هدف ، نیز غلبه

اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه كند و در همین ظاهر زندگى دنیا بر او چیره گردد كه 

كند ، باز هم ضرر  معلوم است هم پیروز است و هم ماجور و اگر دشمن حق بر او غلبه

اش این است كه طبق اجبار و اضطرار كند حتى اگر او را مجبور به كارى كند وظیفهنمى

اال ان  »  كند و همین عمل باز مطابق رضاى خداى تعالى است، همچنانكه فرمود:عمل 

و حتى اگر او را بكشد مرگش مرگ نیست، بلكه حیاتى  ال عمران(/28!«) تتقوا منهم تقیة

و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء و لكن ال  »است طیب، همچنانكه فرمود:

  بقره(/154!«)تشعرون

س مؤمن در هر حال و همیشه منصور و غیر مغلوب است، حال یا هم در ظاهر و پ

قل هل تربصون بنا اال احدى  »:هم در باطن و یا تنها در باطن همچنانكه فرمود

  توبه(/52!«)الحسنیین

حق در دنیا غالب است، هم در ظاهر دنیا و هم در باطن شود كه از اینجا روشن مى

اما در ظاهر براى اینكه عالم خلقت همانطور كه توجه فرمودید نوع انسانى را تكوینا به آن، 

اى رساند، آرى غلبهكند و به زودى بشر را به هدف نهائى مىسوى حق و سعادت هدایت مى

دوام است كه نباید بدان اعتنا كرد و باید بینیم ، تاخت و تازهائى بىكه به ظاهر از باطل مى

ایست براى ظهور حق، رشته زمان هم كه به ه تاخت و تاز باطل همواره مقدمهدانست ك

خورد و اما اینكه آخر نرسیده و روزگار هنوز تمام نشده و نظام هستى هم هرگز شكست نمى

گفتیم در باطن هم غالب است ، براى اینكه حجت و دلیل قاطع همیشه با حق است و باطل 

 هیچ دلیلى ندارد . 

كه گفتیم: قول و فعل حق عبارت است از قول و فعلى كه متصف به صفات و اما این

اى چون ثبات و بقا و حسن باشد و قول و فعل باطل آن است كه متصف به صفات جمیله
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هاى گذشته به ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدى باشد، وجهش همان است كه در بحث

و آیه  غافر(/62!«)ءلكم هللا ربكم خالق كل شىذ »:آن اشاره كردیم و گفتیم از آیه شریفه

ما اصابك من حسنة فمن  »و آیه شریفه:سجده(/7!« )ء خلقهاحسن كل شى الذى »شریفه:

شود كه سیئات و بدیها اعدام و استفاده مى نسا(/79!«)هللا و ما اصابك من سیئة فمن نفسك

مستند به خداى فاطر و مفیض  باشند، زیرا هستىهائى هستند كه مستند به خدا نمىبطالن

ها، به خالف حسنات كه چون به حكم آیات مذكوره مستند به خدایند، وجود است، نه نیستى

امور وجودى هستند و به همین جهت است كه فعل و قول حسن منشا هر جمال و منبع هر 

هر  خیر و سعادت از قبیل ثبات و بقا و بركت و نفع است و بر عكس قول و فعل بد منشا

 زشتى و منبع هر بدبختى است . 

 فرماید:و خداى تعالى در همین باره مى

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

ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك یضرب هللا الحق و الباطل فاما  علیه فى النار

  رعد(/17!«)لناس فیمكث فى االرضالزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع ا

 

 هماهنگی حسنات با عقل و تخلف سیئات از عقل  -18
 

یكى دیگر از احكام اعمال این است كه حسنات چه اقوال و چه افعال مطابق حكم 

عقل است، به خالف سیئات كه چه اقوالش و چه افعالش بر خالف عقلند  و در سابق هم 

البته  )آنچه را كه براى بشر بیان كرده عقل قرار داده گفتیم كه خداى سبحان اساس تمامى

منظور ما از عقل همان نیروئى است كه بوسیله آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد 

و از چیزى  و بهمین جهت است كه مردم را به پیروى از عقل سفارش نموده!( دهدتمیز مى

وده ، مانند شراب و قمار و لهو و غش سازد نهى فرمكه سالمت و حكمرانى آن را مختل مى

و غرر در معامالت  و نیز از دروغ  و افترا  و بهتان و خیانت  و ترور  و هر عملى كه 

سازد نهى فرموده، چون همه این كارها عقل انسان سالمت عقل در حكمرانى را مختل مى

یات بشر در همه دانیم كه اساس حكند ، و این را هم مىرا در مرحله عمل دچار خبط مى

  . شؤون فردى و اجتماعیش بر سالمت ادراك و صحت فكر و اندیشه است

 و شما خواننده عزیز اگر مفاسد اجتماعي و فردي را ، حتى آن مفاسدى كه فسادش  

براى همه جوامع مسلم است و كسى منكر آن نیست، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهى، 

اعمالى است كه باعث از كار افتادن عقل در حكومت و خواهى دید كه اساس آن مفاسد 

هدایت است و بقیه مفاسد هم هر قدر كه زیاد باشد و هر قدر بزرگ باشد، باز اساسش همین 

 !بطالن حكومت عقل است
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