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

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

 اد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.آیـد، به یبـه میـان مى

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

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

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

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

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

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

 ... 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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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                       «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »   اِنَـّ

 «ــــون! ــــــــــــــــــدر كتــــــــابـــــــى مكنـ»           فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن      

نَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ  ـــرو  َطهَّ  «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلم 
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 عظیم گردد.

ین مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از ا   

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

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

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

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

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

 جلد رسید. 

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

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

 
 

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

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

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

 

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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 آغاز جهان
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 فصل اول

 

 خلقت آغاز شد چگونه

 

 

 

 مفهوم فاطر و ایجاد وجود از عدم

 / ابــراهیـــم( 10« )اَفِــى اللّــِه َشــــكٌّ فــاِطـــِر السَّمـــواِت َو االَْرِض...؟»

در اصـل به معناى پاره كـردن از درازاى پارچـه و یا چیـز دیگـر « فََطرَ »كـلمه 

معنایش این است كه آن را از طرف  طول  «ْطرا،فََطْرت  الشئِى فَ »شود: است. وقتى گفته مى

معنایش این است كه قـبول شكافتـن  -فالن پارچه اَْفَطَر فُُطورا  -شود شكافتم و وقتى گفته مى

 و پاره شدن نمود. 

تعالى نسبت داده به معناى ایجاد، ولى در قرآن كریم هر جا كه این ماده را به خداى

تعالى عالم عدم را شكافته و از شكم آن كه خداىشده، مثل این ایجاد به نوعى عنایت استعمال

تعالــى دو طرف موجودات را بیرون كشیده است و این موجودات مادامى موجودند كه خداى

ها را رها كند كه به هم وصل شوند باز عدم را همچنان باز نگهداشته باشد و اما اگر آن

تعالــى به درستى خداى»وره فاطر فرمود: شوند. همچنان كه در سموجودات معدوم مى

كه نابــود شوند نگه داشتــه و اگــر بخواهند نابــود شوند ها و زمیــن را از اینآسمان

 / فاطــر( 41« )ها را نگــه دارد؟كیست بعد از خــدا كه آن

آورى اجزاء، كه عبارت است از جمع «خلق»به « فََطر»بنابراین، تفسیر كلمه 

  (1)شود، در حـقیقت اشتبـاه است.صـحیحى نیســت و اگر در بعضـى عبارات دیـده مى تفسیر

 . 39، ص: 23المیزان ج:  -1

 

 

 ها و زمین از عدمچگونگى ایجاد آسمان

ِللّــِه فاِطــِر السَّمـواِت َو االَْرِض...!»  / فاطر( 1« )اَْلَحْمـد 

بینیم، كه هم شامل به چشم مىها و زمین روى هم عالمى است كه مراد از آسمان

شود و هم شامل مخلوقاتى كه در آن دو است. در نتیجه عبارت آیه از ها و زمین مىآسمان

ها و قبیل اطالق اعضاى بزرگ و اراده كل است و مجازاً ممكن هم هست مراد خود آسمان
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مواِت َو لََخْلق  السَّ » زمین باشد، به خاطر اعتنایى كه به شأن آن دو داشته، چون 

ها و زمیـن كه جاى شك نیست كه خلقـت آسماناین -االَْرِض اَْكبَر  ِمْن َخْلِق النّاِس 

 / غافر( 57« )بزرگتـر از خلقـت مردم است!

تعالى عدم را پاره كرده و از درون آن كه خداىدر آیه فوق، مثل این

 شود:یه این مىها و زمین را بیرون آورده است. بنابراین حاصل معناى آآسمان
 

 «ها و زمین است، به ایجادى ابتدایى و بدون الگوحمد خداى را كه پدید آرنده آسمان»
 

و  «بدیع»دهد كه كلمه همان معنایى را مى« فاِطر»و بر این حساب كلمه 

عنایت بر نبودن  «ابداع»بدان معنا است، با این تفاوت كه در كلمه « ُمْبِدع»

عنایت بر طرد عدم و ایجاد چیزى است از « فاِطر»مه الگوى قبلى است و در كل

كه به معناى آن كسى است كه مواد مختلفى را با هم  «صانِع»اصل، مانند كلمه 

  (1)كند.كند و از آن صورتى جدید كه هیچ وجود نداشت درست مىتركیب مى

 . 10، ص: 33الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 استعـداد پـذیـرش هستى در جهان

 / فصلت(  11« )فَقاَل لَها َو ِلالَْرِض ائْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها...!» 

كه به آسمان و بدون شك مورد و مقام آیه مورد تكوین است، در نتیجه این

چه بخواهید و چه نخواهید  -ائْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها » دهد، كه زمین فرمان مى

اوند چنین سخنى گفته باشد، بلكه همان كه خدكلمه تكوین است، نه این« باید بیایید!

ه  اِذا »كند و آیه امر تكوینى است كه در هنگام ایجاد موجودى صادر مى اِنَّما اَْمر 

!  دهد.از آن خبر مى یس(/82« )اَراَد َشْیئا اَْن یَق وَل لَه  ك ْن فَیَك ون 

 كه اولى فرمان خدا و دومى پاسخ زمین و« اِئْتِیا»و روى هم دو جمله 

 كند، تا فهم ساده مردم آن را درك كند. آسمان است، صفت ایجاد تكوین را ممثل مى

كه آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخیرشان كرده به این« اِئْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها،»در جمله 

كه منظور از توان به وجهى توجیه كرد به اینبه طوع بیایند، یا به كراهت. و این را مى

كه قبول كردن یا نكردن، خود نوعى مالیمت و سازگارى با توجه به این -« و َكْره َطْوع»

كه قبالً استعداد آن را داشته باشند و این باشد كه آسمان و زمین موجود شوند، چه این -است 

جز اى كه چارهشود از اینكنایه مى« اِئْتِیا َطْوعا اَْو َكْرها،»چه نداشته باشند. در نتیجه جمله 

پذیر نیست، چه وجه تخلفهستى پذیرفتن ندارند و هست شدن آن دو، امرى است كه به هیچ

بخواهند و چه نخواهند، چه درخواست داشتـه بـاشنـد و چـه نداشتـه باشنـد، بایـد موجـود 

 شونـد.

آسمان و زمین فرمان را پذیرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذیرفتیم اما 

، یعنى نه بدون داشتن استعداد قبلى و قبول ذاتى، بلكه با داشتن آن. و نه به كراهت

 یعنى ما استعداد پذیرش هستى داریم. « اَتَْینا طائِعیَن ! » بدین جهت گفتند: 
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 «قـالَـتـا اَتَْینـا طـائِعیَن!» -

ه تعـالــى بــایــن جملــه پاسخــى است از آسمــان و زمیــن، به خطابــى كــه خداى

 دارنــد: مـا بــه اختیــار و طــوع پذیرفتیــم.ایشــان فرمــود و در آن اظهــار مـى

جا كه در قسمت اول آیه خلقت و تدبیر امر آسمان را بیان كرده، مع ذلك در اینبا این

آسمان را دوباره با زمین شركت داده است. در صورتى كه جا داشت تنها سخن از زمین به 

و « وجود»این خالى از این اشعار نیست كه بین آن دو نوعى ارتباط در میان آورد و 

هست. و همین طور هم هست، چون فعل و انفعال، تأثیر در بین تمام  «نظام»اتصال در 

 (1)اجـزاى عالـم مشهـود است.

 . 265، ص: 34الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 

 ها از یكدیگرجدا شدن زمین و آسمان

وا اَنَّ السَّمــواِت َو االَْرَض كانَتــا َرتْقـا فَفَتَْقناه ما...!اََو لَــْم یََرالَّ »   / انبیاء(  30« )ذیــَن َكفَر 

 

به معناى ضمیمه « َرتْق»به دو معناى مقابل همند. كلمه « فَتْق»و « َرتْق»دو كلمه 

ه هم به معناى جداسازى دو چیز متصل ب« فَتْق»كردن و به هم چسباندن دو چیز است. كلمه 

ها جدایى است. آیه فوق نظرها را معطوف به موجوداتى كرده كه میان خلقت و تدبیر آن

ها هر دو از خداست، مانند آسمان كند كه خلقت و تدبیر آنتصور ندارد و هیچ كس شك نمى

اند و بعد از یكدیگر جداشان كرده است. چنین خلقتى از تدبیر و زمین، كه ابتدا یكپارچه بوده

 یست. جدا ن

كنیم و و ما، الیزال جداسازى مركبات زمینى و آسمانى را از هم مشاهده مى

شوند و بعــد هاى دیگر جدا مىبینیــم كه انواع نباتات از زمین و حیوانات دیگر و انسانمى

گیرند و هر یك آثارى غیــر آثار زمان اتصال، از از جدا شــدن صورتــى دیگـر به خـود مى

 ها نبود.دهند، آثارى كه در زمــان اتصــال هیچ خبــرى از آنمىخـود بروز 

كنند، در زمان اتصال نیز بوده، ولى ایــن آثار كه در زمــان جدایى فعلیت پیــدا مى

هاست، رتق و هــا به ودیعــه سپرده شده بــود و همین قوه كه در آنطـور قوه در آنبه

 .ها فتق و جدایىاتصال است و فعلیت

ها و زمین و اجرامى كه دارند، حالشان حال افراد یك نوع است. اجرام فلكى آسمان

 دهد تمام و زمین كه ما بر روى آنیم هر چند كه عمر ناچیز ما اجازه نمى

گیرد ببینیم و یا بَدو خلقت زمین و یا نابود حوادث جزئى را كه در آن صورت مى

نیم كه زمین از ماده تكون یافته و تمامى احكام ماده داشدنش را شاهد باشیم، لكن این قدر مى

 در آن جریان دارد و زمین از احكام ماده مستثنا نیست.
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از همین راه كه مرتب جزئیاتى از زمین جدا گشته و به صورت مركبات و 

كند بر آید، ما را راهنمایى مىچنین موالیدى در جو پدید مىكنند و همموالید جلوه مى

زى همه این موجودات منفصل و جداى از هم، منظم و متصل به هم كه رواین

بودند، یعنى یك موجود بوده، كه دیگر امتیازى میان زمین و آسمان نبوده، یك 

تعالى آن را فتق كرده و در تحت االجزاء بوده و بعدا خداىموجود رتق و متصل

بیرون آورده، كه  شمار از شكم آن یك موجودتدبیرى منظم و متقن،  موجوداتى بى

  (1)ها و آثارى شدند.هر یك براى خود داراى فضیلت

 . 112، ص: 28الـمیــــزان ج:  -1

 

 آسمان یا زمین، كدام جلوتر خلق شد؟

مَّ اْستَوى اِلَى السَّماِء َو ِهَى د خاٌن...!»  / فصلت(  11« )ثـ 

ت كه خدا سپس این اس« ثُمَّ اْستَوى اِلَى السَّماِء،»كه فرمود: معناى این

 متوجه آسمان شد و به امر آن پرداخت.

كه بدان جا رود. و منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است، نه این

ها عطف كرد، این است كه خلقت آسمان «سپس -ثُمَّ »كه جمله را با كلمه ظاهر این

 بعــد از زمیـــن بـــوده اســت.

رساند صرفــا بعدیــت در ه بعدیــت را مىك« ثُمَّ »انــد كه كلمه بعضــى گفته

رساند، نه بعدیت به حسب وجود و تحقق را، مؤید این قول در سوره خبر را مى

یا آسمان كه  -اَِم السَّماء  بَنیها... َو ااْلْرَض بَْعَد ذِلَك َدحیها »  30تا  27نازعات آیه 

ســت كه خلقــت زمیــن را ا «خدا بنایش كرد... و بعــد از آن زمیــن را بگستــرد،

 دانــد. بعــد از آسمــان مى

ظهور در این دارد كه « ثُمَّ »گوییم، در آیه مورد بحث كلمه تر مىساده

نیز « بَْعدَ ذِلكَ »ها بعد از زمین بوده و در آیه سوره نازعات كلمه خلقت آسمان

. ولى ظهور ها بوده استكه خلقت زمین بعد از خلقت آسمانظهور دارد در این

 -در بعدیــت اسـت « ثُـمَّ »تر از ظهــور كلمــه تر و قـــوىروشــن« بَْعدَ ذِلكَ »جمله 

  (1)و خدا داناتر است.

 . 263، ص: 34الـمیــــزان ج:  -1

 

 ها و زمینزمان،  و ماده اولیه خلق آسمان

 / هود(  7« )َو كاَن َعْرش ه  َعلَى اْلمآِء!َو ه َو الَّذى َخلََق السَّمواِت َوااْلْرَض فى ِستَِّة اَیّاٍم »

به لفظ جمع ذكر كرده و با « َسماوات»ظاهرا چیزى را كه خدا به نام 
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كند كه آن را در ظرف شش روز آفریده عبارت از مقارن ساخته و توصیف مى« اَْرض»

 طبقاتى است از یك مخلوق جهانى مشهود كه باالى زمین ما قرار گرفته است. زیرا به

نام موجوداتى است كه در طبقــه باال قرار دارد و بر سر  «سماء»اند طورى كه گفته

 افكنـد و بلندى و پایینى از معانى نسبى است.آدمیــان سایه مى

پس آسمان عبارت از طبقاتى از خلق جهانى مشهود است كه باالى زمین ما قرار  

 «یُْغِشى اللَّْیَل النَّهاَر یَْطلُبُهُ َحثیثا،»یه گرفته و بدان احاطه دارد. زیرا زمین به طورى كه آ
نیز حاكى است كروى شكل است و آسمان اول، همان است كه كواكب و / اعراف(  54)

نجوم )ستارگان مختلف( آن را زینت داده است. یعنى طبقه اولى كه ستارگان را در خود 

ته است، همچون سقفى كه با گرفته و یا فوق ستارگان است و به وسیله ستارگان زینت یاف

هاى باالتر از آسمـان دنیا توصیـفى تعدادى قندیل و چراغ تزئین یابد. ولى در توصیف آسمان

 در كالم خدا نیامـده، غیر از وصفى كه در دو آیـه ذیل آمده است: 

 «آسمان رویهم...،هفت -َسْبَع َسمواٍت ِطباقا »

ْبَع َسمواٍت ِطباقا َو َجعََل اْلقََمَر فیِهنَّ ن ورا َو َجعََل الشَّْمَس اَلَْم تََرْوا َكْیَف َخلََق ّللّا  سَ »

ها نور و ایدكه چگونه خدا هفت آسمان را مطابق هم آفرید و ماه را در آنآیا ندیده -ِسراجا

  / نوح( 16و  15« )خورشید را چراغ قرار داد.
ها متفرق و متالشى و آنها و زمین یادآور شده كه خــدا در توصیــف خلقت آسمان

هــا را به هم پیوستــه كرده و گرد هــم آورده و فشرده بــاز و از هــم دور بودنــد و خدا آن

 فرمــایــد:كه دور بودنــد به صــورت آسمـان درآورده، مـىكرده و پس از آن

یوستیم و ها را به هم پها و زمین از هم باز بودند و ما آنمگــر ندیدند كه آسمان»

 / انبیاء( 30« )آورند؟اى را از آب قــرار دادیــم، آیا بــاز هم ایمــان نمىهر چیز زنــده

ـمَّ اْستَوى اِلَى السَّماِء َو ِهَى د خاٌن ... »  گاه بر آسمان استیال یافت در حالى كه آن -ثـ 

ــاخــواه بیــاییــد، گفتنــد: آسمــان دود بــود. پس بــه آسمــان و زمیــن گفــت: خــواه یــا ن

ها را هفــت آسمان ساخت و در هر آسمان امر خـاص گاه در دو روز آنخواهان آمدیــم. آن

 / فصلت( 12و  11« )را وحى كرد.آن

یك مقدار  «روز»ها در دو روز پایان یافت. البته رساند كه خلقت آسماناین آیه مى

زمین  «روز»در هر ظرف و موقعى  «روز»كه  معین و مشابه زمان است و الزم نیست

كه یك روز در ماه زمین آید. كما اینباشد، كه از یك دور حركت وضعى زمین به دست مى

 ما تقریبا بیست و نه روز و نصف روز از روزهاى زمین است.

 هاى هفتگانه را در دو برهه زمانى آفریده است.پس خدا، آسمان

خدا زمین را در  -َخلََق ااْلْرَض فى یَْوَمْیِن ... »فرماید: ىكــه در مورد زمیــن مچنان

/  10و  9« )هــاى زمین را در چهار روز مقدر ساخت.ظرف دو روز آفرید... و روزى

 فصلت( 

گوید: زمین در ظرف دو روز آفریده شده، یعنى در دو دوره و طى دو این آیه مى

 گیرى شده است.فصول چهارگانه اندازهمرحله و روزهاى زمین را در چهار روز یعنى 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب چهارم: شروع و پایان جهان 17

 آیــد این اســت كــه:چــه از ایــن آیــات بـه دســت مىپـس آن

هــا و زمیــن با این وصف و شكلــى كه امــروز دارند خلقــت آسمان - اوالا 

ها مسبوق به یك ماده متشابه متراكم و گرد نبوده، بلكه وجود آن «عدم صرف»از 

ده كه خدا اجزاى آن را از هم جدا كرده و در دو برهه زمانى به اى بوهم آمده

 صورت هفت آسمان درآورده است.

اند و بینیم همگى از آب به وجود آمدهاین موجودات زنده كه مى - ثانیا

 بنابراین ماده زندگى همان ماده آب است.

 شود:چه گفتیم معنى آیه مورد بحث واضح مىبا آن

ْرَض فى ِستَِّة اَیّاٍم!ُهَو الَّذى َخلَقَ » ََ كه  «خلق»مراد از  -«  السَّمواِت َوااْل

جا آمده همان گرد آوردن و جدا كردن اجزاى آسمان و زمین از سایر مواد در این

 مشـابــه و متراكمى است كه با آن مخلـوط بـوده است.

ها در ظرف دو روز )دوره( بوده و خلقت زمین هم در اصل خلقت آسمان

)دوره( انجــام گرفته و از شش دوره دو دوره دیگــر براى كارهـاى دیگر  دو روز

 ماند.باقى مى

 هود(/7« )َو كاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلمآِء!»ـ 

 ها و زمین را آفرید بر آب بود.ـ عرش خدا روزى كه آسمان

تعبیر قرار داشتن عرش خدا روى آب كنایه از آن است كه ملك خدا در آن 

 آب كه ماده حیــات است قرار گرفته بود.روز بر این 

در جملــه فــوق غیر آن آبــى است كه ما آن را آب « مــاء»مــراد بــه 

هــا و زمین اســت. چون سلطنــت خداى سبحان قبل از نامیــم كه جــزو آسمانمــى

ها و زمین نیــز مستقر بــود و بــر روى آب مستقــر بــود، پــس خلقت آسمان

 (1)شود آن آب غیر ایـن آب بــوده است.معلــوم مى

 . 82، ص: 2ج:  - 241و  240، ص: 19المیزان ج:  -1

 
 

 تفصیل اول خلقت آسمان و زمین

 / نازعات(  27« )السَّماء  بَنیها؟َءاَْنت ْم اََشدُّ َخْلقا اَمِ »ـ 

دلیـل « بَنیها»در جمله فوق اشاره به تفصیل خلقــت آسمــان بــا جملــه 

« بَنیهــا»كــه خلقــت آسمــان شدیدتــر از خلقــت انسـان اسـت. جمله است بر این

 بیانــى تفصیلــى است بـراى خلقــت آسمــان.

 / نازعات( 28« )َرفَــَع َسـْمَكهــا فََســّویهـا!»ـ 

 !«بلنــد كرد سقــف آسمان و نقطــه مرتفع آن را » ـ
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تیب اجزاى آن و تركیب آن است، تا هر جزئى در تر« تسویه آسمان»منظور از 

 مـوضعى كه حكمــت اقتضــا دارد قـرار گیـرد.

 نازعات(/29«)لَْیلَهاَو اَْخَرَج ُضحیها!َواَْغَطشَ »ـ 

 «شبــش را تـاریــك و روزش را روشـن كـــرد!» ـ 

گسترده شدن نور خورشید و امتداد یافتن روز « ُضحى»اصــل در معنى كلمــه 

كه در مقابــل شب قرار گرفته جا منظــور مطلق روز است، به قرینــه ایناست ولى در این

است. اگــر شب و روز را به آسمــان نسبت داده، بدیــن جهت بوده كه سبب اصلـى 

وسیله انوار پیـدایــش آن دو آسمانــى اســت و آن پیدا شــدن اجــرام تاریــك و نــاپیــدا به

كننــد دوباره ز قبیـل نور خورشید و غیره است. و همیـن كه این نورها غــروب مىآسمانى ا

 شوند.اجــرام مستور مى

مسئله شب و روز اختصاص به كره زمین كه ما روى آنیم ندارد بلكه سایر اجرام 

 آسمانى نیز تاریكـى و روشنى و شب و روز دارند.

ْرَض بَْعدَ ذِلـَك دَحیهـا!»ـ  ََ  / نـازعـات(  30« )َوااْل

كه آسمان را بنا كرد و سقفش را بلند نمود و هر جزئش را در جاى بعد از آن»  -

 !«خود قرار داد و شبش را تاریك و روزش را روشن ساخت، زمین را بگسترد 

 / نازعـــات(  31!« )اَْخـــَرَج ِمْنهــا مـــاَءهــا َو َمْرعیهــا »ـ 

ها و جارى ساختن زمین، شكافتن چشمه مراد به بیرون كردن آب زمین از

زمین رویاندن نبات بر روى زمین است، نباتاتى كه « َمْرعاى»نهرهاست و مراد به اخراج 

 كنند.ها تغذیه مىها از آنحیوانات و انسان

 / نـازعات(  32!« )َو اْلِجباَل اَْرسیهــا »ـ 

ان و اضطــراب نكنــد و بتواند هــا را بــر زمیــن استــوار كرد تا زمیــن نوســكوه

هــا را در جــوف خود ذخیــره كند، همچنــان كه سایر آیات قرآنى از ایــن هــا و معدنآب

 انــــد.جــریــان خبــر داده

ْنعاِمُكْم »ـ  ََ  نازعات(/33!« )َمتاعا لَُكْم َو اِل

ودیم تا متاعى باشد چه از آسمان و زمین گفته شد خلق كردیم و امر آن را تدبیر نمآن

 مند شوید.ها بهرهتان از آنبراى شما و چارپایانى كه خداوند مسخر شما كرد تا در زندگى

ها( شدیدتــر است. پس شمــا دیگر نباید از ایــن خلقت و تدبیر از خلقــت شما )انسان

 (1)ریــد.خلقــت بـار دوم خود استبعــاد و تعجب كنیــد و آن را بر خــدا دشوار بپندا

 . 31، ص: 40الـمیـــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 تركیب و تحول اجرام سماوى و زمین
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 «اِنَّ فى َخْلِق السَّمـواِت َو ااْلْرِض َو اْختِــالِف اللَّْیِل َو النَّهــاِر... الَیــاٍت ِلقَْوٍم یَْعِقل وَن!» 

 / بقره(  164)

ین )كه آن هم یكى از كرات جمله فوق اشاره دارد به اجرام آسمانى و زم

ها از عجایب خلقت و بدایع صنع دارد، از اشكالى چه كه تركیبات آناست( و به آن

ها از آن تألیف و تركیب یافته ها بر آن است و مواردى كه جرم آنكه قوام اسماى آن

كند و نقص و زیادتى كه ها را به بعضى دیگر مبدل مىو تحولى كه بعضى از آن

شــود و این همه مفرداتش مركب و مركباتش تجزیه ها مىضى از آنعارض بع

ْرَض نَْنقُُصها ِمْن اَْطرافِها اََو لَْم یََرْوا اَنّا نَأِْتى» كه فرمود: چنانشود، هممى ََ آیا  -ااْل

رعد( و نیز /41«)كنیم؟مىپردازیم و از اطرافش كمزمین مىبینندكه ما بهنمى

ْرَض كانَتا َرتْقا فَفَتَْقناُهما ـ آیا َرالَّذیَن َكفَُروا اَنَ اََولَْم یَ » فرمود:  ََ السَّمواِت َو ااْل

ها را درهم و یكپارچه بود، ما آنها و زمین آسمانكه كفر ورزیدند، ندیدند كه كسانى

  (1)/ انبیاء(  30« )شكافته و از هم جدا كردیم...؟

 . 350، ص: 2المیزان ج:  -1

 

 ها و زمینانمفهوم جنود آسم

ِ ُجنُــودُ السَّمـواِت َو ااْلَْرِض »   / فتح(  4!« )َولِِلّ

ها را به معناى جمــع انبوهى از مردم كه غرضى واحد آن« ُجْند»كلمــه 

خواهند یك مأموریــت دور هم جمـع كرده باشد و به همین جهت به لشكــرى كه مى

 شود.گفته مى« ُجْنــد»انجام دهند 

ها و زمین اسبابى كه مراد به جنود آسماندهد به اینشهادت مىسیاق آیه 

ها شوند و چه آنهایى كه به چشم دیده مىاست كه در عالم دست در كارند، تا چه آن

تعالى و خلق او و هایى هستند بین خداىشوند. پس این اسباب واسطهكه دیده نمى

 ورزند.مخالفـت نمىكننــد و چه را كه او اراده كنــد اطـاعت مىآن

اوست  -ه َو الَّذى اَْنَزَل السَّكینَةَ... » آوردن جمله مورد بحث بعد از جمله 

كه همه اسباب و براى این بود كه داللت كند بر این «كه آرامش را نازل كرد...،

تواند هرچه را بخواهد به هر عللى كه در عالم هستى است از آِن خداست. پس او مى

كه برساند و چیزى نیست كه بتواند بر اراده او غالب شود. براى این چه كه خواست

  (1)كند.هاى آنان مستند مىبینیم زیاد شدن ایمان مؤمنین را به انزال سكینت در دلمى

 . 101، ص: 36المیزان ج:  -1

 

 هاى آسمان و زمینمفهوم كلید گنجینه
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 / شورى(  12« )لَـهُ َمقالیـدُ الـسَّمـواِت َو ااْلْرِض!» 

ها و زمین كه براى آسمانبه معناى مفاتیح است، یعنى كلیدها و این« َمقالید»كلمه 

چه كه در هایى هستند براى آنها و زمین گنجینهكه آسماندارد بر اینكند داللتكلید اثبات مى

 (1)د.پیونداز حوادث و آثار وجودى كه به وقوع مىكه چه رسد و آن ظهور مى به عالم

 . 42، ص: 35المیزان ج:  -1

 

 كیفیت متحول آسمان و زمین

ْجـــعِ َو االْ َو السَّمــ» ـــْدعِ!اِء ذاِت الــرَّ  / طـــارق( 12و  11« )ْرِض ذاِت الصَّ

همین تحوالتى است كه در آسمان براى ما محسوس « َرْجع»مراد به آسمان صاحب 

 كنند.و از طرف دیگر دوباره طلوع مى دریك طرف آن غروبكه ستارگان و اجرامىاست

شكافتن زمین و روییدن گیاهان از آن است. مناسبت « َصْدع»مراد به زمین صاحب 

 (1)این دو سـوگنـد بـا مـسئلـه معـاد بـر كسـى پوشیـده نیست.

 

 . 175، ص: 40المیزان ج:  -1
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 فصل دوم

 

 هاچگونگى آفرینش آسمان

 

 

 

 ماده اولیه آسمان چه بود؟

 / فصلت( 11« )ثُمَّ اْستَوى اِلَى السَّماِء َو ِهَى دُخاٌن...! »

 !«َو ِهـــــَى دُخـــاٌن »  -

تعالى متوجه آسمان شد تا آن را دهد كه خداىجمله فوق چنین معنا مى

اى بود كه گذاشت و آن ماده« دود -دُخاٌن »بیافریند، كه چیزى بود كه خدا نامش را 

و آن را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمایز نبودند خدا به آسمانش درآورد 

ثُمَّ »و همه یكى بود به همین جهت در آیه مــورد بحــث آن را مفرد آورد و فرمــود: 

  (1)«.اَلسَّمـواتِ »و نفرمود: « اْستَوى اِلَى السَّماِء!

 . 264، ص: 34الـمیـزان ج:  -1

 

 متمـایز شدن هفت آسمان

 فصلت(/12!« )َسْبَع َسمواٍت فى یَْوَمْیِن َو اَْوحى فى ُكّلِ َسماٍء اَْمَرها  فَقَضُهنَّ » 

جدا كردن چند چیز از یكدیگر است. این جمله و آیات « قضا»معناى اصلى 

فهماند كه آسمانى كه خدا متوجه آن شد به صورت دود بود و امر آن از نظر مى

تعالى امر آن را متمایز كرد و آن فعلیت یافتن وجود مبهم و غیر مشخص بود. خداى

اى از زمان است البته منظور از روز پاره» را در دو روز هفت آسمان قرار داد. 

 «نه روز معمولى و معهود ذهن ما.

اََولَْم »اش ناظر به تفصیل اجمالى است كه در آیه این آیه شریفه با آیه قبلى

ْرَض كانَتا َرتْقا فَفَتَْقناُهما یََرالَّذیَن َكفَُروا اَنَّ السَّمواِت َو االْ  آیا كسانى كه كافر شدند  -ََ

/  30« )ها را از هم جـدا كردیم،هـا و زمین یكپارچـه بود، ما آننـدیدند كه آسمان

 انبیاء( متعـرض آن بـود.

 «َو اَْوحى فى ُكّلِ َسماٍء اَْمَرها!»ـ 
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آن آسمان را كه منسوب  معنى آیه فوق این است كه خداى سبحان در هر آسمانى امر

 (1)كنـد.و متعلق به خود آن آسمان است به اهل آسمان یعنى مالئكه ساكن در آن وحــى مى

 . 264، ص: 34الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 آسمان دنیا

 ( / فصلت 12« )َو َزیَّنَّا السَّماَء الدُّْنیا بَِمصابیَح َوِحْفظا ذِلَك تَْقدیُر اْلعزیِز اْلعَلیِم!» 

كرد و فرمود: آسمان دنیا را با « دُْنیا»را مقید به « َسماء»در این آیه شریفه كلمه 

كه آن آسمانى كه قرارگاه ستارگان است هایى زینت دادیم، تا داللت كند بر اینچراغ

هـفت  -َخلَـَق َسْبـَع َسمواٍت ِطباقـا » ترین آسمان به كره زمین است، چون به حكم آیه نزدیك

 ها روى هم قـرار دارند./ ملك( آسمـان 3« )را طبقه به طبقه آفرید، آسمان

ا » كه در آیههایى زینت دادیم و اینكه فرمود: آن را با چراغاز ظاهر این اِنّا َزیَّنَـّ

ْنیا بِزینٍَة اْلَكواِكِب، ها عبارتند از صریحا فرموده كه آن چراغ / صافات( 6« )السَّماَء الدُّ

تر از آن قرار دارنـد و بـراى آید ستارگـان همـه در آسمـان دنیا و پـایینمـى ستـارگان، بر

  (1)هایى مى ماننــد كه آویـزان شده باشند.زمیــن قندیـل

 . 270، ص: 34الـمیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 هفت آسمان چیست و كجا قرار دارند؟

 / فصلت(  12)« فَقَضُهنَّ َسْبَع َسمواٍت فى یَْوَمْیِن...!» 

در قـرآن كریم در مـورد آفـرینش و تقدیر « حم َسْجدَة»از ظـاهر آیـات سوره 

 آیـد: ها و زمیـن مطـالبـى بـه شــرح زیـر به دسـت مىآسـمـان

هاى هفتگانه عبارت است از آن فضایى كه این آسمان دنیا از بین آسمان - 1

 ستـارگان بـاالى سـرما قـرار دارنـد.

اند و خالصه همه در هاى هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانىیــن آسمانا - 2

داخــل طبیعت و ماده هستنــد و نه مــاوراى طبیعــت. چیزى كه هســت این عالــم طبیعــت 

تــر بــه ما، ها نزدیكهفت طبقه است، كه هر یك روى دیگرى قرار گرفته و از همه آن

جا قــرار دارنــد. و امــا آن شــش آسمــان ـان و كواكــب در آنآسمانــى است كه ستارگـ

كــه فـرموده روى هــم شـان نــزده، جــز ایندیگـــر، قــرآن كــریـم هیــچ حرفـــى درباره

 قــرار دارنـــد.

ها از هاى هفتگانه، سیارات آسمان و یا خصوص بعضى از آنمنظور از آسمان - 3

 اه و غیر آن دو نیست. قبیل خورشید و م
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ها منزلگاه مالئكه است و یا اگر در آیات و روایات آمده كه آسمان - 4 

آورند و یا تعالى را با خود به زمین مىشوند و امر خداىمالئكه از آسمان نازل مى

كه آسمان درهایى دارد، روند و یا اینمالئكه با نامه اعمال بندگان به آسمان باال مى

شود و یا مطالبى كه ارزاق از آسمان نازل مىشود و یا اینكفار باز نمىكه براى 

ها اشاره دارند، بیش از این داللت ها، كه آیات و روایات متفرق بداندیگر غیر این

كه این تعلق و ها دارند، اما اینندارند كه امور نامبرده نوعى تعلق و ارتباط با آسمان

بینیم، بوده مابین هر جسمى با مكان آن جسم مىارتباط نظیر ارتباطى است كه 

 باشد، آیات و روایات هیچ داللتى بر آن ندارند.

امروز این مسئله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى هر چه و هر جا كه 

چه از احكام و آثار كه در عالم باشند، موجودى مادى و عنصرى جسمانى هستند، كه آن

ها جریان دارد و آن نظامى كه در آیات شریفه قرآن رد، نظیرش در آنزمینى ما جریان دا

یابد هیچ شباهتى به ها جریان مىبراى آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن امورى كه در آن

 این نظام عنصرى و محسوس در عالم زمینى ما ندارد، بلكه به كلى مـنافـى بـا آن است. 

ند، عالمى است ملكوتى كه )نظیر عالم مالئكه براى خود عالمى دیگر دار

اند و آثـار و اش را آسـمانى خـواندهمادى ما( هـفت مرتبه دارد، كـه هر مـرتبه

اند، چون از نظر علو مرتبه ها خواندهخـواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمان

لند است اى كه به زمین دارند، شبیه به آسمانند، كه آن نیز نسبت به زمین بو احاطه

اند كه درك و از هر سو زمین را احاطه كرده است، این تشبیه را بدان جهت كرده

  (1)دالن آسان شود.آن تا حـدى بـراى سـاده

 . 271، ص: 34الـمیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 

 هاى هفتگانههاى ارتباط در آسمانراه

 / مؤمنون(  17) «َو لَقَْد َخلَْقنا فَْوقَُكْم َسْبـَع َطرائَِق...!»

ها را هاى هفتگانه است و اگر آسمانهفتگانه، آسمان« َطرائِق»مراد به 

ها محل نازل هاى عبور و مرور نامید، از این باب بود كه آسمانطرائق یعنى راه

ْمَر ِمَن » كه فرمود: چنانشدن امر از ناحیــه خداست، به سوى زمیــن. هم ََ یُدَبُِّر ااْل

ْرِض ـ امــر را از آسمـان تـا زمیـن تـدبیــر نموده، آنالسَّماِء اِلَ  ََ گاه به سـوى ى ااْل

 / سجده(  5« )كنـد!او عـروج مى

هایى است كه اعمال ما، در صعودش به سوى خداى سبحان و و نیز راه

ِالَْیِه » ... كنند. درباره عمل فرمود: مالئكه در هبوطشان و عروجشان طى مى

رود و ... كلمه طیب به سوى او باال مى -ُم الطَّیُِّب َو اْلعََمُل الّصاِلُح یَْرفَعُهُ یَْصعَدُ اْلَكلِ 
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» / فاطــر( درباره مالئكــه فرمــود:  10« )دهد!عمل صالح آن را در باالتر رفتن مدد مى

ُل اِالّ بِاَْمِر َربَِّك   / مریم( 64) «شویم مگر به امــر پــروردگــارت!نازل نمى -َو ما نَتَنَزَّ

 «َو ما ُكنّا َعِن اْلَخْلِق غاِفلیَن!» -

باشید، بلكه ارتباط نیستید و از تحت مراقبت ما بیرون نمىشما از ما منقطع و بى -

هاى هفتگانه میان ما و شما نصب شده تا فرستادگان ملكى ما دائما در نــزول و این راه

  (1)شما را به سوى ما بیاورند.صعود باشند و امر ما را به سـوى شما و اعمال 

 . 33، ص: 29الـمیـــــــــــزان ج:  -1
 

 هاى هفتگانهمفهوم طباق بودن آسمان

 / نوح(  15 - 16« )اَلَْم تََرْوا َكْیَف َخلََق ّللّاُ َسْبَع َسمواٍت ِطباقا؟» 

مطابق بودن هفت آسمان با یكدیگر بدین معنا است كه بعضى بر باالى بعضى 

 ـرار گرفتــه باشـد و یــا بـه معنـاى ایـن است كـه مثـل هـم بـاشنـد.دیگـر ق

خواهد اقامه حجت كند اى كه مىآن هم در زمینه -ها را هفتگانه خوانده كه آسماناین

كه مشركین معتقد به هفتگانه بودن آسمان بودند و آن را امرى مسلم داللت دارد بر این -

دانستند احتجـــاج ه وسیله همین چیزى كه خود آنان مسلم مىشمردند و قرآن با آنان بمى

 كــرده است. 

السالم )در این آیه( آمده، به ها كه در كالم نوح علیهداستان هفتگانه بودن آسمان

ها رسیده تریـن زمانالسالم از قدیمىكه این مسئلــه از انبیاء علیهمخوبى داللــت دارد بر این

 (1)است.

 .178، ص: 39ن ج: المیزا -1

 

 

 همآهنگى در خلقت هفت آسمان

ْحمِن ِمْن تَفاُوٍت!»  / ملك( 3« )اَلَّذى َخلََق َسْبَع َسمواٍت ِطباقا ما تَرى في َخْلِق الرَّ

هستنــد یعنــى، « ِطبــاق»ـ آن خدایــى كه هفــت آسمــان را آفریــد، در حالــى كــه 

 بینـــى!ـش رحمــان هیــچ تفاوتــى نمــىمطــابــق و مثــل همنــد. در آفرینـ

منظور از نبودن تفاوت در خلق این است كه تدبیر الهى در سراسر جهان زنجیروار 

متصل به هم است. خداى عزوجل اجزاى عالم خلقت را طورى آفریده كه هر موجودى 

آن بتواند به آن هدف و غرضى كه براى آن خلق شده برسد و این از به مقصد رسیدن 

دیگــرى مانع نشود و یا باعـث فوت آن صفتــى كه براى رسیدنش به هدف نیازمند است، 

 نگردد.

در این دو آیه به این نكته اشاره شده كه نظام جارى در عالم نظامى است واحد و 
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 (1)االبعاض.االجزاء و مرتبطمتصل

 . 14، ص: 39الـمیــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 و كرات سماوىها چگونگى حفظ آسمان

 / رعد(  2!« )السَّمواِت بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونَها الَّذى َرفَعَ ّللَاّ  »

 ایستد.چیـزى است كه خیمـه به آن تـكیه دارد و مـى« عـمود»

كه او غرض این آیه یاد دادن دلیل ربوبیت پروردگار متعال است و این

پایه و ستونى كه شما با  ها است كه بدونواحد است و شریك ندارد و آن آسمان

چشمتان ببینید كه بر آن تكیه داشته باشد همچنان مرفوع و بلند است و در آن نظامى 

چرخند. و البد باید جریان دارد، شمسى و قمرى دارد كه تا زمانى معین در آن مى

ا هها را بدون پایه بلند كند و نظام در آنكسى باشد كه قیام به این امور بكند و آسمان

 منتظم سـازد و شمـس و قـمر را مسـخر كنـد و امور عالم را تدبیر نماید. 

معنایش این « الَّذى َرفََع السَّمواِت بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونَها،»كه فرمود: پس این

اى گذاشت، شود كه خداوند آسمان را از زمین جدا كرد و میان آن دو فاصلهمى

ط بر زمین بشود و اشعــه خود را بر زمیــن اى كه باعث شـد آسمان مسلـفاصله

 چنین آثار دیگر.بتاباند و باران و صاعقه خــود را به زمیــن بفرستد و هم

پس آسمان بر باالى زمین بدون ستونى محسوس كه انسان اعتماد بر آن 

احساس كند ایستاده است. پس هر انسانى باید متوجه شود كه البد كسى آن را بدون 

گذارد جا به جا بشــود و آن را از فرو ریختـن از مدارش ه داشتــه و نمىستونى نگ

 نگه داشته است.

ها را وصف و آسمان« َرفََع السَّمواِت بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونَها،»كه فرمود: پس این

ها اصالً اى كه شما ببینید ندارند، مقصودش این نبوده كه آسمانكه پایهكرد به  این

وصفى توضیحى بوده باشد و مفهوم نداشته « تََرْونَها»ند و در نتیجه وصف پایه ندار

 هاى ندیدنى دارد!( باشد، )و نتوان نتیجه گرفت كه پس پایه

هاى محسوس ندارد تا بر این دو تقدیر و نیز مقصودش این نبوده كه پایه

ر پا معنایش این شود كه حال كه پایه ندارد پس خدا آن را بدون وساطت سببى س

ها داشت مثل سایر چیزهایى كه پایه دارد آن پایهنگه داشته است و اگر پایه مى

گذاشت كه بیفتد و دیگر احتیاج به خداى سبحان نداشت. آرى معناى آیه شریفه نمى

پندارد، كه تنها چیزهاى استثنایى این نیست، همچنان كه اوهام عامیانه همین را مى

دهند مانند امور آسمانى و مى خدا نسبت نیست بهلوم ها معرا كه علل و اسباب آن

 حوادث جوى و روح و امثال آن.

تعالى صریح بر این است كه اوالً هر چیزى كه اسم چیز بر چه، كالم خداى
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تعالى همه مخلوق خداست و هیچ خلقى و امرى خالى و بدون آن اطالق شود جز خداى

كه سنت اسباب در تمامى اجزاى عالم ند بر اینكاستناد به خدا نیست. ثانیا تصریح مى

 جـریان دارد و خـدا بر صـراط مستقیم اسـت )كه همـان صراط عـلیت و سـببیت است.( 

بنابراین اگر مثالً سقفى را دیدیم كه روى پایه خود ایستاده باید بگوییم به اذن خدا و با 

ببینیم كه بدون ستون ایستاده  وساطت این سبب خاص ایستاده است. و اگر جرمى آسمانى را

باز هم باید بگوییم كه به اذن خدا و با وساطت اسبابى مخصوص به خود مانند طبیعت خاص 

 یا جاذبه عمومى ایستاده است.

ها نیست بلكه وجه آن این است كه این« بِغَْیِر َعَمٍد تََرْونَها،»وجه تقیید به جمله 

كند، تا به جستجوى سبب آن برخیزد و پس از  خواهد فطرت خواب رفته بشر را بیدارمى

 (1)جستجو در آخر به خداى سبحان پى ببرد.

 .163، ص: 22المیزان ج:  -1

 

 

 حفظ موجودات سماوى از سقوط به زمین

َر لَُكــْم ما ِفى ااْلْرِض َو... یُْمِسـُك السَّماَء ؟»   / حج( 65« )اَلَـْم تََر اَنَّ اللّــهَ َسخَّ

چه در زمین دیگرى است بر عموم قدرت خدا و مقابله میان تسخیر آناین استشهاد 

كند كه مراد به زمین خشكى، در مقابل دریاســت و ها در دریا، تأیید مىاست و تسخیر كشتى

رساند كه حاصل مقصود این است مى« َو یُْمِسُك السَّماَء،»بنابراین تعقیــب دو جمله به جمله 

 چــه در دریاهاست، مسخر بـراى شمــا كرده است. ن و آنچــه در آسماكه خدا آن

گذارد كه آن موجودات مراد به آسمان، جهت باال و موجودات باالست. پس نمى

هاى آسمانى و فروریزد و به زمین بیفتنــد، مگر به اذن خودش، كه با اذن او احیانا سنگ

 افتند.صاعقه و امثال آن به زمین مى

با دو صفت رأفت و رحمت ختم فرمود، تا نعمت را تتمیم نموده و  خداوند این آیه را

 (1)منـت را بر مردم تمام كرده باشد.

 . 291، ص: 28المیزان ج:  -1

 

 

 آسمان، سقفى محفوظ

 / انبیاء( 32« )َو َجعَْلنَاالسَّماَء َسْقفا َمْحفُوظا...!» 

ن باشد كه آن را از كه فرمود: آسمان را سقفى محفوظ كردیم ایگویا مراد به این

 ها حفظ كردیم.شیطان
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آسمان را از هر  -َو َحِفْظناها ِمْن ُكّلِ َشْیطاٍن َرجیٍم » در جاى دیگر فرمود: 

كه در پایان آیه فرموده: / حجر( مراد به این 17« )شیطان رانده شده حفظ كردیم!

بینند و با این است كه حوادث جــوى را مى« گرداننــد،مردم از آیات آن رو مى»

 (1)شوند.كه دلیل روشنى بر مدبر واحد و ایجادكننده واحداست باز متوجه نمىاین

 .116،ص: 28ج: المیزان -1

 

 

 آسمان و طرایق آن

 / ذاریات( 7« )َوالسَّمــــاِء ذاِت اْلُحبُــِك!» 

به معناى حسن و زینت است و به معناى خلقت عادالنه نیز « ُحبُك»كلمه 

شود معنایش طریقه یا طرایق خواهد بود، یعنى آن قتى جمع بسته مىباشد. ومى

شود و معناى آیه بنابر خط، خطى كه در هنگام وزش باد به روى آب پیــدا مى

 شود:معناى اول چنین مى

 خورم.به آسمان داراى حسن و زینت سوگند مى -

 شـــود:و بنــــا بـر معنـــاى دوم چنیـــــن مــى

 مـان كــه خلقتى معتــدل دارد سوگنــد!بــه آس -

 شــــود:و بنــابــر معنــاى ســوم چنیـــن مــى

 كــه داراى خطــوط اســت سوگند!به آسمانــى -

نظر دارد و « َو لَقَْد َخلَْقنا فَْوقَُكْم َسْبـَع َطراِئَق،» كه در این صورت به آیه 

كه آن وقت سوگند با ، براى اینبعید نیست ظهــورش در معناى سوم بیشتر باشد

تــر خواهد بود، چــون جواب قسم عبارت است از اختالف مردم و جوابش مناسب

 (1)/ ذاریات(  8« )اِنَُّكْم لَفى قَْوِل ُمْختَِلْف...! »  -هایى كه دارند تشتت آنان در طریقه

 . 265، ص: 36المیزان ج:  -1

 وعودقرارگاه بهشت مآسمان، محل نزول رزق و 

 / ذاریات(  22« )َو فِى السَّماِء ِرْزقُُكْم َو ما تُوَعدُوَن ! » 

جهت علو است چون هر چیزى كه بلندتر از ما است و ما « َسماء»مراد به 

گویند.  را در زیر پوشش خود قرار داده چنین چیزى را در لغت عرب سماء مى

یعنى از جهت باالى سر ما تعالى آن را از آسمان مراد به رزق باران است كه خداى

كند و به وسیله آن انواع گیاهانى كه در مصرف غذا و لباس و بر زمین نازل مى

 آورد. شود، بیرون مىسایر انتفاعات ما صرف  مى

ممكن هم هست بگوییم، اصالً منظور از آسمان معناى لغوى كلمه كه جهت 
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همه اشیاء از عالم غیب به عالم  علو باشد نیست، بلكه منظور از آن عالم غیب باشد، چون

شود. مؤید این ها رزق است، كه از ناحیه خداى سبحان نازل مىآیند، كه یكى از آنشهود مى

 داند:كه همه موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مىاستمعنا آیاتى

 

 / زمر(  6ـ از چـارپـایـان هـشت جـفــت بـرایـتـان نـازل كـــرد، )

 / حدید( 25كه در آن قوتـى شدید است نازل كردیم، ) ـ ما آهن را

لُــهُ اِالّ بِقَـدٍَر َمْعلُـوٍم!َو اِْن ِمــْن َشـىْ »   - /  21« )ٍء اِالّ ِعْندَنـا َخـزائِنُـهُ َو مــا نُنَـّزِ

 حجر(

داند و كه آیه آخرى به طور كلى همه موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مى

چه تنها از موجودات هایش نزد ماست، آنكه خزینهوجودى نیست مگر آنفرماید: هیچ ممى

هم تمامى  رزقگیرى شده و به اصطالح درخور شده عالم شماست.  مراد به بینید اندازهمى

ها و مند است، چه خوردنىها بهرهها محتاج و ازآنبدان در بقایشانسان كه است  موجوداتى

ها و چه مصالح ساختمانى و چه همســران و فرزنـدان و چه پوشیدنىها و چه چه نوشیدنى

 ها از فضایــل نفسانــى. علــم و چه قدرت و چه سایــر این

ـوَعــد وَن! -  َو مـــا تـ 

 اید نیز در آسمان است!شده چه وعده دادهآن -

 حـــال ببینیـــم منـظـــور از آن چـیســـت؟

ِعْنَدها » اش را داده و فرموده: ها وعدهاست كه به انسانظاهرا مراد به آن بهشتى 

« است!المنتهى در نزدیكى سدرة است آخرین قرارگاه كه بهشتى -اْلَمأْوى َجنَّة  

 (1)نجم(/15و14)

 . 279، ص: 36الـمیـزان ج:  -1

 

 هاوجود جنبندگان در آسمان

 / شورى( 29« )ما بَثَّ فیِهما ِمْن دابٍَّة...! السَّمواِت َواالَْرِض وَ َو ِمْن ایاتِه َخْلق  » 

اى به معناى هر جنبنده«  دابَّةٍ  »به معناى منتشر كردن است و كلمه «  بَثَّ  »كلمه 

كند. پس این كلمه شامل تمامى حیوانات یـعنى جـانـداران است كه روى زمین حركت مى

 شود.مى

 معناى آیه چنین است:

هــا و زمیــن و جنبنــدگانــى اســت كــه در آن ــت آسمــانـ و یكــى از آیاتــش خلق

 آورى كنــــد. هــا را جمــــعتــوانــد آندو منتشــــر كــرده و او هــر وقـــت بخــواهــد مى

كه بعضى جنبندگان ها نیز جنبندگانى هست و اینآید كه در آسماناز ظاهر آیه بر مى

اند، صحیح نیست، زیرا اوالً آیه شریفه مطلق است و كرده آسمان را به مالئكه تفسیر
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شود بدون دلیل آن را مقید به یك نوع جاندار كرد و در ثانى اصوالً اطالق كلمه نمى

 بر فرشتگان معهود نیست.« جنبنده - دابَّةٍ  »

 «َو ُهـَو َعلـى َجـْمـِعِهـْم اِذا یَـشـاُء قَـدیـٌر!»ـ 

ر جنبندگانى كه در زمین منتشر كرده است. این جمله اشاره است به حش

كه جانداران آسمان همه مانند انسان داراى عقلند. چون همین داللتى نیست بر این

َو ما ِمْن َدابٍَّة » مقدار كافى است كه براى خود شعورى داشته باشند و به حكم آیه 

وَن فِي اْْلَْرِض َو ال طائٍِر یَطیر  بَِجناَحْیِه ... ث مَّ اِلى  اى در هیچ جنبنده -َربِِّهْم ی ْحَشر 

ها نیز مانند كه آنكند، نیست، مگر ایناى كه با دو بال خود پرواز مىزمین و پرنده

هایى هستند، ما در این كتاب از هیچ چیز فروگذار نكردیم و سپس همه شما امت

ان / انعام( همه جاندار 38) «شوند!ایشان به سوى پروردگارشان محشور مى

  (1)داراى شعورى مخصوص به خود هستند.

 . 94، ص: 35الـمیــــزان ج:  -1
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 فصل سوم

 

 چگونگى آفرینش زمین

 

 

 تكون زمین، مراحل و زمان آن؟

 / فصلت( 9« )ْرَض فى یَْوَمْیِن...!َخلََق االْ » 

 زمین را در دو روز خلق كرد.  -

ده دو قطعه از زمان است، كه در آن تكون دو روزى كه خدا در آن زمین را آفری

زمین و زمین شدن آن تمام شده است. و اگر آن را دو قطعه از زمان خواند، نه یك قطعه، 

كه زمین در تكـون نخستین خـود، دو مرحلـه متغایر را براى این بود كه داللت كند بر این

و رسیده شدن و به عبارت طـى كرده است: یكـى مرحله خامى و كالى و دوم مرحله پختگى 

 دیگر، یكى مرحله ذوب بودن، و دیگـرى مرحلـه مـنجمـد شدن و امثـال این تعبیـرها. 

ْرَض فى یَْوَمْیِن »در جمله « یَْوم»منظور از كلمه  ََ زمین را در دو روز  -َخلََق ااْل

چون اى از زمان است نه دو روز از روزهاى معمولى و معهود ذهن ما، پاره« خلق كرد،

روز از نظر ما ساكنان زمین عبارت است از مقدار حركت كره زمین به دور خودش، كه 

كه مراد نامیم و احتمال اینیك دور آن را یك روز )و یا به عبارت دیگر یك شبانه روز( مى

 (1)روزى باشد احتمالى است فاسد.به دو روز در آیه چنین

 . 259، ص: 34الـمیــــــــــزان ج:  -1

 

 ها و تقدیر ارزاقیجاد كوها

َو َجعََل فیها َرواِسَى ِمْن فَْوقِها َو باَرَك فیها َو قَدََّرفیها اَْقواتَها فى اَْربَعَِة اَیّاٍم َسواءا » 

 «ِللّسائِلیَن!

 / فصلت(  10) 

 دار و ثـابت.هـایى ریـشهو قـرار داد در زمـین كـوه -

ات زنده روى زمین از نبات و حیوان و در زمین خیر بسیارى قرار داد كه موجود -

 برند.ها از آن خیرات مىانسان در زندگى خود انواع بهره

َر فـیهــا اَْقـواتَهــا فـــى اَْربَعَــِة اَیّـــاٍم... !  -  َو قَـــــدَّ
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چــه قــــوت و رزق هســــت در چهــار روز )چهــار فصــل(پــدیـــد ـ و آن

 آورده...!

كه قرار دادن پاسخ این سؤال كه چرا آیه را حمل نكنیم بر این مفسرین در

اش این كه الزمهاند: براى اینها و تقدیر ارزاق در چهار روز بوده؟ گفتهكوه

چه در آن است در شش روز انجام شده باشد و شود كه روى هم خلقت زمین و آنمى

خلق شده، در نتیجه مجموع ها در دو روز فرماید كه آسمانچون بعد از این آیه مى

شود، در حالى كه قرآن كریم مكرر فرموده كه روى هم خلقت هشت روز مى

اى از زمان ها و زمین در شش روز بوده است. )البته منظور از روز پارهآسمان

 است نه روز معمولى!(

اند. آیه شریفه فوق، ظهورش در غیر آن چیزى است كه مفسرین گفته

كند كه مراد به تقدیر اقوات زمین در چهار امون هست تأیید مىقرائنى كه در پیر

روز، تقدیر آن در چهار فصل است، كه بر حسب ظاهر حس به دنبال میل شمالى و 

 آید، پس ایام چهارگانه همان فصول چهارگانه است. جنوبى خورشید پدید مى

هار روز ها و زمین آمده، چو اما ایامى كه در این آیات براى خلقت آسمان

هاى هفتگانه، است، دو روز براى خلقت زمین و دو روز براى به پا داشتن آسمان

ها، كه دود بود. و اما ایامى كه در آن اقوات درست شده است، نه خلقت آنبعد از آن

ها و تعالى آسمانتعالى مكرر آمده این است كه خداىچه كه در كـالم خـداىو آن

ه، نه مجموع خلق و تقدیر را. مراد بیان تقدیر ارزاق زمین را در شش روز آفرید

 زمین در چهار فصل سال است.

 «َسـواءا ِلـلّسـائِـلیـَن!»ـ 

شدنى معناى جمله فوق این است كه اقوات تقدیر شده فراهم شد، فراهم

مخصوص براى محتاجان!  ممكن هم هست معنایش این باشد كه خدا اقوات را تقدیر 

راى محتاجان یكسان و برابر بود، به طورى كه همه از آن استفاده كرد، در حالیكه ب

 كنند، نه زیاد و نه كم !

و منظــور از سائلین، انواع نباتــات و حیوانات و انســان است، كه همه در 

درخواست »بقاى خود محتــاج به ارزاقند و به اعتبــار این احتیاج ذاتى آنان را 

ـا زبــان حــــال از پـــروردگـــار خــود رزق خــوانــد، چــون بـ« كننده

 (1)خــواهنــد.مــى

 . 260، ص: 34الـمیــــزان ج:  -1

 

 رام كردن زمین براى تسهیل حیات

 «!  «َو ه َو الَّذى َجعََل لَك م  االَْرَض ذَل والا فَاْمش وا في َمناِكِبها َو ك ل وا ِمْن ِرْزقِِه َو اِلَْیِه النُّش ور 

 ملك(  / 15) 
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نام « َمناِكب»ها به معناى مركب رام و رهوار است و كلمه در مركب« ذَلُول»كلمه 

ها خوانده محل برخورد استخوان بازو با شانه است. و اگر نقاط مختلف زمین را منكب

پشت، گرده،  -خواند و قطعات آن را  -چون اسبى رام  -استعاره است. و اگر زمین را 

ــد، به این اعتبــار بود كه زمین براى انواع تصرفات انسان رام اســت، نامی -منكب و شانه 

 ورزد.نــه چمـوشـى ـ زلـزلــه ـ دارد و نــه از تصرفــات بشــر امتنـــاع مـــى

تعالى آن كسى است كه زمین را منقاد و رام شما كرد، تا بتوانید معناى آیه این است كه خداى

اش بروید و از رزقش كه او برایتان از این قطعه به آن قطعهبر پشت آن قرار بگیرید و 

مقدر فرموده بخورید و به انواع مختلفى براى به دست آوردن آن رزق در زمـیــن تـصـرف 

 كـنیــــد.

هاى آن قرار دارد، كه بشر روى شانهو تعبیر این« ذَلُول»در نامیدن زمین به نام 

نیز یكى از سیارات است. و این همان حقیقتى است كه  كه زمیناى است روشن به ایناشاره

  (1)ها بگو و مگو و بحث بدان دست یافته است.شناسى بعد از قرنعلم هیئت و آسمان

 . 29، ص: 39الـمیـــــزان ج:  -1

 

 آمادگى زمین و عوامل حیات

 / نبأ(  16تا  6« )ْرَض ِمهادا َو اْلِجباَل اَْوتادا َو...؟اَلَْم نَْجعَِل االْ » 

مگــر ما نبودیـم كه زمین را براى شما قرارگاه كردیم، )تا بتوانید در آن قرارگیرید و در  -

 آن تصرف كنید(. 

 «َو اْلـِجبـــاَل اَْوتــــادا،» -

ها خوانده شاید از ها را میخجمع وتد به معناى میخ است و اگر كوه« اَْوتادا»كلمه 

هاى فشانهایى كه در روى زمین است از عمل آتشهاین جهت بوده كه پیدایش عمده كو

شكافد و مواد مذاب زمینى از آن فوران االرضى است، كه یك نقطه از زمین را مىتحت

آید تا به صورت ریزد و به تدریج اطراف آن نقطه باال مىكند و به اطراف آن نقطه مىمى

فشان آرامش فوران آتش میخى كه روى زمین كوبیده باشند، در آید و باعث سكون و

 زیرزمین گردد و اضطراب و نوسان زمین از بین برود.

 «َو َخـلَـْقـنــاُكـْم اَْزواجـا،»  -

شما را جفت جفت از نر و ماده آفریدیم، تا سنت ازدواج و تناسل در بینتان جریان 

 یابد، در نتیجه نوع بشر تا روزى كه خدا خواسته باشد باقى بماند. 

 «ْلنا نَْوَمُكْم ُسباتا،َو َجعَ » -

به معنـاى راحتـى و فـراغت است، چـون خـوابیـدن بـاعث آرامش « ُسبـات»كلمـه 

شود و خستگى ناشى از بیدارى و تصرفـات در بــدن از و تجدید قواى حیوانى و بدنى مى

 رود.بـین مى
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 «َو َجـعَـْلنَـا الـلَّْیـَل ِلـبـاسـا،» -

قرار دادیم كه با ظلمتش همه چیز را و همه  ما شب را چون لباس ساترى

پوشاند، همان طور كه لباس بدن را و این خود سببى است الهى، كه ها را مىدیدنى

خواند و متمایل به سكونت و فراغت و مردم را به دست كشیدن از كار و حركت مى

 سـازد.برگشتن بـه خـانـه و خـانــواده مـى

 «اَر َمـعاشـا،َو َجـعَْلنَـا الـنَّهـ» -

ما روز را زمان زندگى شما و یا محل زندگى شما كردیم، تا در آن از 

 طـلب كـنید.فـضل پـروردگـارتــان

 «َو بَنَْینا فَْوقَُكْم َسْبعا ِشدادا،» -

 یعنى بـر بـاالى سـرتــان هفــت آسمـان شــدیـــدالبنــــا قــــرار دادیم.

 «َوّهـــاجــــا،َو َجـعَْلنـا ِســراجـــا » ـ 

 و چراغــى رخشــان بــرافــروختیــم.

به معناى چیزى است كه نور و حرارت شدیدى داشته باشد و « َوّهاج»كلمه 

 منظور از چــــراغ وهــاج خـورشـیـــد اســـــت.

 «َو اَْنَزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء ثَّجاجا،»ـ 

شود كه ما است. معنا چنین مى به معناى ابرهاى بارنده« ُمْعِصرات»كلمه 

 به وسیله بـادهاى فـشارنـده آبى ریزان نازل كردیم.

 «ِلـنُْخــِرَج بِــــِه َحبّــــا َو نَباتـــا،»ـ 

ها و نباتاتى )كه مایه قوت آدمیان و حیوانات یعنى این كار را كردیم تا دانه

 است( بـیرون آوریـم.

 «َو َجنّاٍت اَْلفافا،»ـ 

 ى پـر درخت پـدید آوردیـم.هـاو باغ

  (1)به معناى درختان انبوه و درهم رفته است.« َجنّاٍت اَْلفاف»

 . 421، ص: 39المیزان ج:  -1

 

 هاگهواره بودن زمین و ایجاد راه

 ( طه/  53« )ْرَض َمْهدا َو َسلََك لَُكْم فیهاُسباُلً ! االْ اَلَّذى َجعََل لَُكمُ » 

را براى شما طورى آفرید كه در دامن آن خدا آن كسى است كه زمین  -

 كننـد.پرورش یـابیـد آن طـور كه اطـفال در گـهواره تـربیت شـده و نشـو و نمـا مى

ها به ها درست كرد تا به وسیله آنها و شاهراهو در زمین براى شما راه -

 (1)سوى مقاصد خود راه یافته و هدایت شوید.

 . 139، ص: 35الـمیزان ج:  -1
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 هاى زمینىزمین و نعمت

 / رحمن(  12تا  10« )ناِم!ْرَض َوَضعَها ِلالْ َو االْ »

« َوَضع»به معناى مردم اســت و اگر از خلقت زمین تعبیر كرده به « اَنام»كلمــه 

و خواسته بفهماند « رفع»براى این بود كه درباره آسمان در آیــه قبلى تعبیر كرده بود به 

گویند و ایــن « وضیع»الست، چون در عرب هر افتاده پست را زمین پایین و آسمان با

 خــود لطافتـــى در تعبیر است.

ْكماِم،» - ََ  «فیها فاِكَهةٌ َو النَّْخُل ذاُت ااْل

غــالف « اَْكمــام»هاى غیر خرماســت. و كلمــه میوه« فاِكَهــه»مــراد بــه 

 نیز گویند.« َطْلع»خرماســت كـه آن را 

ْیحاُن،َو الْ » -  «َحبُّ ذُو اْلعَْصِف َو الرَّ

به معنى دانه است و تقدیر كالم این است كه در زمین دانه و ریحان « َحبّ »كلمه 

نیز هست. و منظور از دانه هر چیزى است كه قوت و غذا از آن درست شود، مانند گندم و 

مبرده است، كه هاى نابه معناى غالف و پوسته دانه« َعْصف»جو و برنج و غیره. و كلمه 

گویند. البته بعضى آن را به برگ مطلق زراعت و بعضى در فارسى آن را سبوس مى

به معناى همه گیاهان « َرْیحان»انــد. و كلمه دیگــر به برگ خشك زراعــت تفسیــر كرده

 ها،( است.معطر )چون نعنــاع و مــرزه و ریحــان و آویــش و پونــه و امثال این

َ »ـ  بــاِن؟فَبِــا  «ّىِ آالِء َربُِّكمــا تَُكـذِّ

به معناى نعمت است و خطاب در آیه متوجه عموم جن و انس است. به « آالء»كلمه 

ها نموده توانسته در خالل بر شمردن خاطر همین كه خطاب را متوجه كل اجنه و انسان

ش خبر دهد و هاى مجرمین و اهل آتها و آالء رحمان از شداید روز قیامت و عقوبتنعمت

 ها برشمارد.ها را هم جزو نعمتآن

ها و اجنه مقایسه شود نعمت ها وقتى به كل انسانآرى همین شداید و عقوبت

شود. چون در نظام هستى بدكاران و اهل شقاوت را به سرنوشتى كه مقتضاى عمل مى

در كل و  ایشان و اثر كردار خود آنان باشد سوق دادن، از لوازم صالح نظام عام جارى

حاكم بر جمیع است و خود نعمتى نسبت به كل عالم جن و انس است، هر چند كه نسبت به 

 اى خاص یعنى مجرمین نقمت و عذاب باشد.طایفه

چه از كرامت و چه از عذاب و عقاب كه در آتش براى اهل آتش است و آنپس آن

هاى خداست براى كل تثواب كه در بهشت براى اهلش آماده شده، هر دو نوع آالء و نعم

جن و انس، همان طور كه خورشید و قمر و آسمان بلند و زمین پست و نجم و شجر و غیـر 

  (1)هـایى است بر اهـل دنیا.ها آالء و نعمتاین

 .198، ص: 37المیزان ج:  -1

 

 مفهوم نزول موجودات زمینى و مواد كانى
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 / حدید(  25« )َشدیــدٌ َو َمنافِــُع ِللنّــاِس!َو اَْنــَزْلنَــا اْلَحدیـدَ فیـِه بَــأٌْس » 

َو اَْنَزَل لَُكْم ِمَن االَْنعاِم ثَمانِیَةَ » در این آیه نظیر آن در آیه « اِنزال»ظاهرا 

باشد. اگر خلقت مخلوقات زمینى را انزال نامیده، به  6در سوره زمر آیه « اَْزواجٍ،

در عالم هستى را بعد از عدم انزال تعالى ظهور اشیاء این اعتبار است كه خداى

خوانده، به این اعتبار كه هر موجودى از موجودات نزد خدا و در عالم غیب 

گیرى شده و درخور عالم شهادت شده كه اندازهها دارد و آن موجود پس از آنخزینه

كه در سوره حجر چنانبه ظهور پیوسته است. و این خود نوعى نزول است، هم

ل ه  ااِلّ بِقََدٍر َمْعل وٍم  اِْن ِمْن َشىْ وَ » فرموده:  هیچ  -ٍء ااِلّ ِعْنَدنا َخزائِن ه  َو ما ن نَّزِ

كنیم هایى از آن هست و ما نازلش نمىكه نزد ما خزینهموجودى نیست مگر آن

 / حجر( 21« )اى معلوم.مگر به اندازه

 «،فیــِه بَـــأٌْس َشـدیــدٌ َو َمنــاِفــُع ِللنّــاِس »ـ 

به معناى تأثیر شدید است، لكن غالبا در شدت در دفاع و « بَأْس»كلمه 

شود و بدین جهت فرموده در آهن بأسى شدید است، كه الیزال جنگ استعمال مى

هایى كه ها نیاز به آهن داشته است. چون اقسام سالحها و مقاتالت انواع دفاعجنگ

باز به این فلز دست یافته، متوجه اند از آهن بوده و بشر از دیركردهدرست مى

 منافعش شده و آن را استخراج كرده است. 

و اما منافع دیگرى كه این فلز براى مردم دارد احتیاج به بیان ندارد، چون 

هــا دست و بینیم كــه آهـن در تمامـى شعب زندگـى و صنایــع مربوط به آنمى

 (1)دخالت دارد.

 . 358ص: ، 37الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 هازمین، محل زندگى و مرگ انسان

 / مرسالت(  27تا  25« )ْرَض ِكفاتا اَْحیاًء َو اَْمواتا َو...؟اَلَْم نَْجعَِل االْ » 

فرماید: مگر به معناى جمع كردن و ضمیمه كردن است. مى« ِكفات»كلمه 

ر خود ما نبودیم كه زمین را كفات كردیم، یعنى چنان كردیم كه همه بندگان را د

كه مگر استآیه ایناند معنىگفتهها را. بعضىزندهها را و چهكند، چه مردهجمع مى

  (1)هایى براى جمع احیاء و اموات نكردیم.را ظرفما زمین

 . 407، ص: 39الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 هاى هفتگانهمفهوم زمین

ذي َخلَ »   / طالق(  12!« )ْرِض ِمثْلَُهنَّ الْ َق َسْبـَع َسمواٍت َو ِمَن ااَلـلّهُ الَـّ
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 خدایى كه هفت آسمان خلق كرد و از زمین هم مثل آن را بیافرید...  -

،َو ِمَن االْ »از ظاهر جمله  آیــد كه مراد به مثل مثلیــت عددى برمى« ْرِض ِمثْلَُهنَّ

 است. یعنى همان طور كه آسمان هفــت عدد است، زمیـــن هم مثل آن هفت است.

 ال باید دید منظـور از هفت زمیــن چیست؟ در این بــاب چنــد احتمــال هســت:حـ

كه بگوییم منظور از هفت زمین هفت عدد از كرات آسمانى است، كه این - اول

 كنیـــم.سـاختمـانـش از نـوع ســاختمـان زمینـى اســت كــه مـا در آن زنـدگــى مـى

تنها زمین خود ماست كه داراى هفت طبقه است، كه بگوییم منظور از آن این - دوم

ترین طبقاتش كه )چون طبقات پیاز( روى هم قرار دارند و به تمام كره احاطه دارند و ساده

 هـمین طبقه اولى است كه ما روى آن قـرار داریـم.

هاى هفتگانه روى ها و قسمتهاى هفتگانه اقلیمكه بگوییم منظور از زمیناین - سوم

 اند.ست، كه )علماى جغرافى قدیم( بسیط زمین را به هفت قسمت )یا قاره( تقسیم كردهزمین ا

 (1)این چند وجه، وجوهى است كه هر یك طرفدارانى دارد.

 . 300، ص: 38الـمیـــــــزان ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 خورشید و ماه

 

 

 

 مفهوم جریان و حركت خورشید

 / یس( 38« )ــّرٍ لَها ذِلـَك تَْقدیُر اْلعَزیِز اْلعَلیِم!َو الشَّْمــُس تَْجــرى ِلُمْستَقَ » 

خورشید  -همان حركت آن است. معناى آیه این است كه « جریان شمس»

جا كه قرار گیرد حركت كند. و یا تا آنبه طرف قرار گرفتن خود حركت مى

ستقــرارش كند، یعنى تـا سرآمــدن اجلــش و یا تا زمــان استقـرار و یــا محـل امى

 كند. حركـت مى

 حال ببینیم معناى جریان و حركت خورشید چیست؟

كند، از نظر حس اگر حساب كنیم، حس آدمى براى آفتاب اثبات حركت مى

هاى علمى جا كه بحثحركتى دورانى، پیرامون زمین. و اما از نظر علمى تا آن

رخد، بلكه زمین چكند درست به عكس است، یعنى خورشید دور زمین نمىحكم مى

كند، كه خورشید با سیاراتى كه پیرامون گردد و نیز اثبات مىبه دور خورشید مى

 حـركت انتقـالى دارنـد.« نصـر ثابـت»آنند به سوى ستـاره 

به هر حال حاصل معناى آیه شریفه این است كه آفتاب الیزال در جریان 

روزى كه قرار گیرد و از  است، مادام كه نظام دنیوى بر حال خود باقى است، تا

 حركت بیفتد و در نتیجه دنیا خراب گشته و این نظام باطل گردد.

كه بعضى جریان خورشید را بر حركت وضعى خورشید به دور و اما این

است، زیرا «َجْرى»نیست، چون خالف ظاهر اند، درستكردهمركز خود حمل

 ى دیگر دارد.داللت بر انتقال از مكانـى به مكان« جریان -جرى »

وِن » كه در آیه بعدى )با توجه به این َو اْلقََمَر قَدَّْرناه  َمناِزَل َحتّى عاَد َكاْلع ْرج 

گیرد بیان از آیت قمر تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمین به خود مى( «اْلقَدیِم،

ز كرده، نه احوال خود قمر را و نه احوال آن را نسبت به خورشید به تنهایى، ا

در جمله فوق اشاره باشد « تَجرى»توان گفت بعید نیست مراد به جاست كه مىاین

كند و به احوالى كه خورشید نسبت به مــا دارد و حس مــا از این كــره احساس مى

 اش.اش و حركت سالیانهاش و حركت فصلىآن عبارت است از حركت یومیه
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ره باشد به حالى كه خورشید فى نفسه دارد، و اشا« ِلُمستَقَّرٍ لَها، » و مراد به جمله 

كه نسبت به سیاراتى كه پیرامونش در حركتند، ساكت و ثابت است. آن عبارت است از این

كه هاى خدا براى مردم این است كه خورشید در عین اینپس گویى فرموده: یكى از آیت

لیم به وسیله آن حركت است، براى اهل زمین جریان دارد و خداى عزیز عساكن و بى

سكون و این حركت پیدایش عالم زمینى و زنده ماندن اهلش را تدبیر فـرمـوده اســت، )و 

 خـدا دانـاتـر اسـت!( 

 «ذِلـَك تَـْقـدیـُر اْلـعزیـِز اْلـعَلیـِم!» -

یعنى جریان نامبرده خورشید، تقدیر و تدبیرى است از خدایى كه عزیز است، یعنى 

كند، یعنى به هیچ یك از جهات صالح در كارهایش جـاهل او غلبه نمى هیچ غالبى بر اراده

 (1)نیست.

 . 145و  143، ص: 33الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 مفهوم منازل ماه

 / یس( 39« )َو اْلقََمــَر قَدَّْرنــاهُ َمنــاِزَل َحتّــى عــادَ َكاْلعُْرُجــوِن اْلقَدیـِم!» 

اده شدن و منزل كردن است. و ظاهرا مراد به منازل به معناى پی« َمناِزل»كلمه 

روز طى اى است كه ماه تقریبا در مدت بیست و هشت شبانهنقاط بیست و هشت گـانه

 كند.مى

اى كه از درخت به معناى ساقه شاخه خرماست، البته از نقطه« ُعرُجون»كلمه 

ن قسمت از شاخه را شود. ایها از آن منشعب مىاى كه برگآید، تا نقطهبیرون مى

شود و معلوم است ها( معموالً خمیده مىگویند، كه )به خاطر سنگینى برگمى« ُعرُجون»

گردد و این قسمت چوبى زردرنگ و چون هالل اش بیشتر مىكه اگر چند ساله شود خمیدگى

 ت. قوسى است و لذا در این آیه هالل را به این چوب كه چند ساله شده باشد، تشبیه كرده اس

كند، چون در هاى ماه براى اهل زمین اشاره مىاین آیه شریفه به اختالف منظره

شود و علتش این است كه نور ماه از هاى مختلفى دیده مىطول سى روز به شكل و قیافه

خودش نیست، بلكه از خورشید است و به همین جهت )مانند هر كره دیگر( همیشه تقریبا 

ه نصف دیگرش كه رو به روى خورشید نیست تاریك نصف آن روشن است و قریب ب

گردد، قهرا وضع و محاذاتش با خورشید نسبت به زمیــن است. و چون به دور زمین مى

 كنــد و این دگرگونـى همچنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد.تغییر مى

 اگر ماه را در صورت هاللش فرض كنیم روز به روز قسمت بیشترى از سطح آن

گیرد تا برسد به جایى كه تقریبا تمامى یك كه در برابر آفتاب است به طرف زمین قرار مى

طرف ماه كه مقابل خورشید قرار گرفته، به زمین هم قرار گیرد و )ماه شب چهارده 

اش كه هالل نهد، تا برسد به حالت اولیهشود،( از آن شب به بعد دوباره رو به نقصان مىمى
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 بود.

شود، آثارى در دریا و همین اختالف كه در صورت ماه پیدا مى و به خاطر

آید، كه در علوم مربوط به خودش بیان شده ها پدید مىخشكى و در زندگى انسان

 است.

گیرد بیــان پس آیه شریفه از آیت قمر تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمین به خود مى

 (1)ل آن را نسبت به خورشید به تنهایى.كرده، نه احــوال خود قمــر را و نه احـوا

 . 144، ص: 33الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 شنـاورى كرات و اجرام در فضا

 «الَ الشَّْمـُس یَْنبَغـى لَها اَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َو الَ اللَّْیُل ساِبُق النَّهاِر َو ُكلٌّ فى فَلٍَك یَْسبَُحوَن!» 

 یس( /40)

كه خورشید به ماه برسد، این است ترجیح ندارد این -كه فرموده معناى این

كه چنین چیزى از خورشید سر نزده و منظور از این تعبیر این است كه بفهماند 

تدبیر الهى چیزى نیست كه روزى جارى شود و روزى از روزها متوقف گردد، 

دن آن ناپذیر. مدت معینى ندارد، تا بعد از تمام شبلكه تدبیرى است دائمى و خالل

 مدت به وسیله تـدبیرى نقیـض آن نقـض گـردد. 

پس معناى آیه این است كه شمس و قمر همواره مالزم آن مسیرى هستند كه 

رسد، تا به این وسیله تدبیرى كه خدا به برایشان ترسیم شده، نه خورشید به ماه مى

این دو  افتد، بلكهوسیله آن دو جارى ساخته مختل گردد و نه شب از روز جلو مى

مخلوق خدا در تدبیر پشت سر هم قرار دارند و ممكن نیست از یكدیگر جلو بیفتند و 

 در نتیجه دو تا شب به هم متصل شود، یا دو تا روز به هم بچسبد.

زند رسد و شب از روز جلو نمىخورشید به ماه نمى -آیه شریفه تنها فرمود 

زند و این وز هم از شب جلو نمىرسد و رماه هم به خورشید نمى -و دیگر نفرمود 

بدان جهت بود كه مقام آیه مقام بیان محفوظ بودن نظم و تدبیر الهى از خطر اختالل 

و فساد بود و براى افاده این معنا خاطرنشان ساختن یك طرف قضیه كافى بود و 

فهمد وقتى خورشید با این بزرگى و قوتش نتواند به ماه برسد، ماه شنونده خودش مى

تر از روز چنین شب ناچیز و ناتوانتواند به خورشید برسد. و همطریق اولى نمى به

است، چون شب عبارت است از نبود روزى كه این شب، شب آن روز است و 

وقتى شب كه یك امر عدمى است و طبعا متأخر از روز است، نتواند از روز پیشى 

د كه روز هم از شب فهمگیرد، عكسش هم معلوم است، یعنى شنونده خودش مى

 گیـرد. یعنى از عدم خودش پیشى نمى

 «َو ُكلٌّ فى فَلٍَك یَْسبَُحوَن!»ـ 
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هر یك از خورشیــد و ماه و نجوم و كواكــب دیگر در مسیــر خاص به خــود 

كند، پس كلمــه طور كــه ماهى در آب شنا مىكننــد و در فضا شناورنــد، همانحركت مى

ـت از همان مــدار فضایى كه اجرام آسمانى هر یك در یكى از آن عبارت اسـ« فَلَك»

  (1)كنند.مـدارهــا سیــر مى

 . 146، ص: 33الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 

 تأمین روشنایى به وسیله ماه و خورشید

 / نوح(  16« )َو َجعََل اْلقََمَر فیِهنَّ نُورا َو َجعََل الشَّْمَس ِسراجا ! » 

كند و اگر این چراغ خورشید این است كه عالم ما را روشن مىمعناى سراج بودن 

گرفت و معناى نور بودن ماه این است كه زمین ما تعالى نبود ظلمت عالم ما را فرا مىخداى

كند. پس ماه خودش روشنگـر نیست تـا گیرد روشن مىرا به وسیله نورى كه از خورشید مى

 سـراج نامیده شود.

ها را ظرف قمر خواند ها نور قرار داد و آسمانقمر را در آسمانكه فرمود، اما این

ها قرار دارد، نـه اند،( این است كه بفرماید قمر در ناحیه آسمانمنظور )به طورى كه گفته

  (1)دهد.ها را نور مىكه همه آسماناین

 . 178، ص: 39الـمیـــــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 اهبـروج آسمانى و خـورشید و مـ

 / فرقان( 61« )تَبــاَرَك الَّذى َجعَــَل ِفى السَّمـاِء بُُروجا َو َجعََل فیها ِسراجا!» 

منــازل آفتــاب و ماه در آسمــان است و یا مراد « بُروج»ظاهــرا مراد به 

 ستارگانــى اسـت كـه در آن منـازل قـرار دارنـد.

وره نوح آفتاب را سراج خوانده و كه در سآفتاب است. به دلیل این« ِسراج»مراد به 

 / نوح(  16!« )َو َجعََل الشَّْمَس ِسراجا » فرماید: مى

خواهد تبارك او را به تعالى بر خویش است و مىآیه شریفه در مقام ثناى خداى

هائى محفوظ و تیرهایى شهاب درست كرده و آفتاب را روشنگر و ماه را كه برجخاطر این

محسوس را روشن كنند، افاده نماید. و با این بیان به مسئله رسالت منیر ساخته تا عالم 

كند، چون این مسئله نظیر همان روشنگرى آفتاب و ماه نسبت به عالم رسوالن اشاره مى

كنند. ها را روشن مىهاست. چیزى كه هست رسوالن خدا عالم روحانى انسانجسمانى انسان

زد رسوالن خدا دیده بصیرت بندگان خدا را روشن سااگر آفتاب پیش پاى آنان را روشن مى
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 (1)كنند.مى

 . 60، ص: 30الـمیــــزان ج:  -1

 

 حركت حساب شده مـاه و خورشید

 رحمن(/5« )اَلشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسباٍن!» 

به معناى حساب كردن است. تقدیر كالم چنین است: « ُحْسبان»كلمه 

 ــداى تعـالــى در حـركتنــد.خورشید و ماه بــا حســابــى از خـ

تعالى براى آن دو كنند كه خداىیعنى در مسیرى و به نحوى حركت مى

 (1)تـقـدیـر فـرمـوده اسـت.

 . 193، ص: 37الـمیـــزان ج:  -1

 

 نظام حاكم بر جریان ماه و خورشید

 / لقمان( 29« )النَّهاِر؟اَلَْم تََر اَنَّ ّللّاَ یُوِلُج اللَّْیَل فِى» 

در این آیه در مورد علم خدا به اعمال بندگان استشهاد شده است به تدبیرى 

كه در نظام شب و روز جارى است، گاهى این طوالنى و آن كوتاه و گاهى این 

هاى مختلف در این شود. كه البته فصول سال و نیز سرزمینكوتاه و آن طوالنى مى

فصــل و در هر منطقــه نظــام  كوتاهى و بلندى شــب و روز مؤثرنــد، اما در هر

 ثابــت اســت.

چنین تدبیــرى كه در آفتاب و ماه و اختالف طلوع و غروب آن دو جارى هم

ها چنین اختالفى كه بر حسب حس در مسیر و جریان آن دو است. همه ایناست.  هم

 بینیم هر یكدلیل بر تدبیرى است كه خداوند جهان در سراسر جهان دارد، چون مى

از آفتاب و ماه نظام دقیقى دارد كه هیچ خلل و تشویش و اضطرابى در آن نیست، 

هاست، چون برقرار ساختن چنین نظامى دقیق بر علم و اطالع مدبر آنها دلیلاین

 بـدون علم محال است. 

در روز این است كه شب رو به بلندى بگذارد و بعضى « ایالج»مراد به 

یعنى بعضى از ساعات را كه قبالً روز بودند جزو  از ساعات روز را اشغال كند

كه خود سازد و مراد به ایالج روز در شب عكس این معناست. و مراد به این

فرمود: هر یك از آفتاب و ماه مسخر و رام شده، تا اجل مسمى جریان دارند، این 

است كه هر وضعى از اوضاعشان تا وقتى معین است و دوباره به وضـع اول بـر 

 گـردند.مـى

پس هر كس این نظام دقیق را كه در آفتاب و ماه است در نظر بگیرد، شكى 
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ها كرده، علمى كه آمیخته با جهل نیست، نه كه مدبرش با علم، تدبیر امر آنكند در ایننمى

 (1)كه خودش تصادفا و اتفاقا چنین نظامى به خود گرفته بـاشد.این

 . 59، ص: 32المیزان ج:  -1

 

 ش سایه و داللت خورشید بر آنگستر

لَّ َو لَْو شاَء لََجعَلَهُ ساِكنا؟»   / فرقان(  47تا  45« )اَلَْم تََر ِالى َربَِّك َكْیَف َمدَّ الّظِ

ل»مراد به  شود و به تدریج اى است كه بعد از ظهر گسترده مىامتداد سایه« َمدَّ الّظِ

جا كه آفتاب به كرانه افق تا آن گذارد،از طرف مغرب به سوى مشرق رو به زیادى مى

شود. و این سایه در رسد و شب مىرسیده و غروب كند، كه در آن هنگام امتداد به آخر مى

 كرد. خواست آن را ساكن مىهمه احوالش در حركت است و اگر خدا مى

 «ثُـمَّ َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْیِه دَلیالً!»  -

اى هست و نیز با این است كه در این میان سایه منظور داللت آفتاب با نور خود بر

شود، چه اگـر تر مىگسترده شدن نورش دلیل بر این است كه سایه نیز به تدریج گسترده

 اى وجود دارد.شد كه در این میان سایهآفتاب نبـود كسى متوجه نمى

علت عمومى تشخیص معانى مختلف به وسیله انسان این است كه احوال جاریه بر 

رود و چون حالت دومى آمد آید و حالتى دیگر مىشود. حالتى پدید مىآن معانى مختلف مى

حالت قبلى كه تاكنون آید برد و چون حالتى پدید مىآن وقت به وجود حالت اولى پى مى

شود و اما اگر چیزى را فرض كنیـم كه مورد توجه نبود به خوبى درك مى

 به هیچ وجه راهى براى آگاهى بدان نیست.  همیشـه ثـابت و به یك حـالت باشد

 «ثَُّم قَبَْضناهُ اِلَْینا قَْبضا یَسیرا!»  -

معناى جمله فوق این است كه ما با تابانیدن خورشید و باال آوردن آن به 

كه از بین بردن را قبض نامید، آن هم بریم. و در اینتدریج آن سایه را از بین مى

ا به قبض آسان توصیف كرد خواست تا بر قبض به سوى خودش و آن قبض ر

كمال قدرت الهیه خود داللت كند و بفهماند كه هیچ عملى براى خدا دشوار 

كه فقدان موجودات بعد از وجودشان انهدام و بطالن نیست، بلكه نیست. و این

 (1)گردد.رود در واقع به سوى خدا باز مىهرچه كه به نظر ما از بین مى

 . 43، ص: 30ن ج: الـمیــــــزا -1

 

 توالى شب و روز، حركت و اجل ماه و خورشید

َر الشَّْمَس َو اْلقََمَر ُكـلٌّ یَْجــرى »  ُر النَّهاَر َعلَى اللَّْیِل َو َسخَّ ُر اللَّْیَل َعلَى النَّهاِر َو یَُكّوِ یَُكّوِ
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ــى! َجــٍل ُمَسمًّ ََ  / زمـــر(  5« )اِل

ى از اجزاى چیزى را روى كه بعضعبارت است از این« تَْكویر»

بعض دیگر بیندازیم. بنابراین مراد انداختن شب است روى روز و 

كند. انداختن روز است بر روى شب. این آیه به مسئله تدبیر اشاره مى

شب روز را  -یُْغِشى اللَّْیَل النَّهاَر » معنایش نزدیك به معناى آیه: 

آن پشت سر قرار گرفتن گردد و مراد از / اعراف( مى 7« )پوشاند،مى

بینیم كه روز شب را و كه الینقطع مى -شب و روز به طور مستمر است 

كند و این همــان مسئلــه زند و خــود ظهــور مىشب روز را پس مى

 تدبیر است. 

ى!»  - َجٍل ُمَسمًّ ََ َر الشَّْمَس َو اْلقََمَر ُكلٌّ یَْجرى اِل  «َو َسخَّ

اه را رام و مسخر كرده، تا بر یعنى خداى سبحان خورشید و م

طبق نظام جارى در عالــم زمینى، جریــان یابند و این جریــان تا مدتى 

 (1)معیــن باشد، از آن تجاوز نكنند.

 . 58، ص: 34المیزان ج:  -1

 

 محاسبه زمان و استفـاده از ماه و خورشید

نیَن َواْلِحساَب! ُهَو الَّذى َجعََل الشَّْمَس ِضیآًء َو اْلقََمَر نُورا وَ »   «قَدََّرهُ َمناِزَل ِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ

 یونس(/5) 

هایى براى ماه قرار داد كه هر شب در خدا در مسیر ماه جایگاه -

گیرد و بدین ترتیب پیوسته دور جایى غیر از جاى شب گذشته قرار مى

مل شود تا از طرف دیگر به آن برسد. این جریان در طول یك ماه كامى

آید و آید و از ماه سال به وجود مىگیرد و ماه به وجود مىقمرى انجام مى

نیـَن َو اْلِحساَب!» لذا خدا فرمود:  «ِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ

خدا خورشید را روشنى قرار داد تا شما در كلیه شئون زندگى  -

مند شوید، مثل همه موجودات و مخلوقات دیگر كه در خود از آن بهره

 شوند.مند مىبرند و از خورشید بهرهلم زمینى شما به سر مىعا

خدا مـاه را نیـز نـورانى كرد تا مـورد استفـاده قـرار گیـرد و آن  -

هایى معین قرار داد كه اختالف این جاها باعث پیدایش ماه را در جایگاه

ها و محـاسبات زندگى از آن و سال گردد و شما در عـلم به تعداد سال
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 مند شوید.رهبه

ها را كه اهداف و فوایدى بر آن مترتب است جز به حق نیافریده خدا این

است. این اهداف، اهداف حقیقى و منظمى هستند كه بر خلقت الهى مترتبند و 

ها را براى بنابراین لغو و باطل و تصادف و اتفاق نتواند بود. در حقیقت خدا این

اش و معاد شما خلق و بدین صورت تدبیر شئون زندگى و اصالح امـور مع

 مرتب كرده است.

بنابراین او پروردگار شما و مالك امر شماست كه شئون شما را تدبیر و 

 (1).كند و غیر از او پروردگارى نیستسرپرستى مى

 . 21، ص: 19الـمیــــــــــــــــــزان ج:  -1

 

 بندى تكوینى زمانشمارش و تقسیم

/  36)«ّللّاِ یَْوَم َخلََق الـسَّـمــوِت َو االَْرَض!وِر ِعْندَ ّللّاِ اثْنا َعَشَر َشْهرا فى ِكتبِ اِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُ » 

 تـوبه( 

یابد و این هاى سال دوازده ماه است كه سال از آن تركیب مىشماره ماه -

اى است كه كتاب تكوین و نظام اى است در علم خداى سبحان و شمارهشماره

ها و زمین خلق شده و اجرام فلكى به راه افتاده و كه آسمانروزى آفرینش از آن

 ها به دور كــره زمین به گـردش درآمدند آن را تثبیت نمود.اى از آنپاره

 ها اصل ثابتى از عالم خلقت دارد.گانه بودن آنهاى قمرى و دوازدهماه

مردم از  از لغاتى است كه عموم« هفته»و « سال»مانند كلمه « ماه»كلمه 

اند. اولین آگاهى كه انسان پیدا كرده، شناختهها را مىترین اعصار آنقدیمى

آگاهى به تفاوت فصول چهارگانه سال بوده، بعدا متوجه شده كه دوباره همین 

باره و چهارباره و نگاه متوجه شده كه هر چنین سهچهار فصل تكرار شده و هم

تر از خود فصل است و این تقسیمات وتاهیك از این فصول تقسیماتى دارند كه ك

اند كه در هر فصلى سه نوبت قرص ماه را از اختالف اشكال ماه فهمیده و دیده

آید و طول هر نوبت قریب به سى روز است. در نتیجه به صورت هالل در مى

سال را كه از یك نظر به چهار فصل تقسیم شده بود از این نظر به دوازده ماه 

)و براى هر ماهى نامى تعیین نمودند.( لكــن باید دانست چهار  تقسیم نموده

 فصلــى كه محسوس انســان است همــان سال شمسـى است.

تر است ولى مردم سال قمرى را به كه حساب سال شمسى دقیقبا آن
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توانند با نگاه به ماه استفاده خود تر است و همه مىكه محسوسخاطر این

 كنند.عیین نمایند، پیروى مىرا نموده و زمان را ت

این حساب تنها در كره ماه معتبر است و اما سایر كواكب و كرات 

اى دارند، مثالً سال در هر یكى از آسمانى هر كـدام حسـاب جداگانه

كرات و سیارات منظومه شمسى عبارت است از مدت زمانى كه در آن 

ب سال شمسى آن زمان فالن سیاره یك بار دور خورشید بچرخد. این حسا

اى داراى قمر یا اقمار بوده باشد البتـه ماه قمرى سیاره است. اگر سیاره

 آن ماه دیگرى است.

 «اِنَّ ِعدَّةَ الشُّه وِر ِعْنَد ّللّاِ اثْنا َعَشَر َشْهرا...،» : كه فرمودپس این

هاى قمرى كه گفتیم داراى منشأ است حسى و آن ناظر است به ماه

 كره ماه به خود گرفته است.  تحوالتى است كه

فى ِكتاِب ّللّاِ یَْوَم َخلََق السَّموِت َو » و جمله « ِعْندَ ّللّاِ »قید جمله 

ْرَض، ََ اى است كه كه عده نامبرده در آیه عدههمه دلیل است بر این« ااْل

هیچ تغییر و اختالفى در آن راه ندارد، چون نزدخدا و در كتاب خدا 

 دوازده است.

آفتاب را چنین قرار داد كه در مدار » یس فرمود: در سوره 

معینى حركت كند و ماه را چنین مقدر كرد كه چون بند هاللى شكل 

هایى را طى نموده و دوباره از سر گیرد. نه آفتاب به خوشه خرما منزل

ماه برخورد و نه شب از روز جلو بزند، بلكه هر یك از آن اجــرام در 

گانه بودن / یس( پس دوازده 40تا  38« ).مدارى معین شناورى كنند

تواند حكم مــاه حكمــى است نوشتــه در كتاب تكویــن و هیچ كس نمى

 تعالى را پـس و پیــش كنـــد!خداى

هاى شمسى از قراردادهاى بشرى است، گو واضح است كه ماه

هاى آن كه فصول چهارگانه و سال شمسى این طور نیست اما ماهاین

هاى قمرى كه یك واقعیت الح بشرى است، به خالف ماهصرف اصط

تكوینى است و به همین جهت آن دوازده ماهى كه داراى اصل ثابتى باشد 

 (1)همان دوازده ماه قمرى است.

 .119، ص: 18المیزان ج:  -1

 تأثیر حركت زمان در تكوین انسان و حوادث
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 / معـارج( 40« )ــاِرِب اِنّــا لَقــاِدرُوَن!فَـال اُْقِســُم ِبَرّبِ اْلَمشــاِرِق َو اْلَمغ» 

منظور از مشارق و مغارب، مشارق خورشید و مغارب آن است. چون 

هاى شمسى مشرق و مغربى جداگانه دارد و خورشید در هر روز از ایام سال

كند، هیچ روزى از مشرق دیروزش طلوع و در مغرب دیروزش غروب نمى

هاى آینده. احتمال هم دارد مراد به مشارق و مگر در مثل همان روز در سال

 ها باشد.هاى آنهاى همه ستارگان و مغربمغارب مشرق

خورم به پروردگار من سوگند مى -بَِرّبِ اْلَمشاِرِق َو اْلَمغاِرِب » در جمله 

به صفتى از صفات خودش اشاره نموده و خواسته « ها،ها و مغربمشرق

ها در قرون یعنى همان منى كه مبدأ خلقت انسان« نم»گویم: كه مىبفهماند این

هاى پشت ها و طلوعهایم. چون شروقها و مغربام و اداره كننده مشرقمتوالى

هاى متوالى مالزم با گذشت زمان است و گذشت زمان دخالتى سرهم و غروب

ها در قرون متوالى و نیــز پیدایـش حـوادث در روى زمین تام در تكون انسان

 ارد. د

زمینه كالم به ُرخ كشیدن قدرتش است و نكته « اِنّا لَقاِدرُوَن!»در جمله 

اى سخن از ربوبیت مشارق و مغارب كردن، در كه در چنین زمینهدیگر این

حقیقت علت قدرت را ذكركردن است، تا با این تعلیل بفهماند كسى كه تدبیر همه 

آورد و او را از را به ستوده نمىاى او حوادث عالم منتهى به اوست، هیچ حادثه

شود، چون حوادث فعل اویند، پس هیچ اى دیگر جلوگیر نمىپدید آوردن حادثه

تواند كه آن خلق را مبدل به خلقى بهتر كند مانع نمىخلقى از خالیق او را از این

 (1)بشود.

 . 158، ص: 39الـمیـــزان ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 و ظلمت پیدایش شب و روز، نور

 

 

 

 پیدایش نور و اصالت ظلمت 

 / اعراف( 54!« )یُْغِشى اللَّْیَل النَّهاَر یَْطلُبُهُ َحثیثا » 

كند تا آن را پوشاند و روز به سرعت شب را طلب مىشب را به روز مى -

 بپوشاند.

كه اصل ظلمت است و نور روز چیزى است كه از درخشندگى این جمله اشاره دارد به این

اى است كه عارض بر شب و همان ظلمت مخروطى شكل شود و روز پدیدهد پیدا مىخورشی

 شود كه دائما نصف كمتر سطح كره زمین را پوشانیده است. مى

چــون دائما نور خورشیــد در روى زمیــن در حركــت است قهــرا ظلمت 

 مخروطــى شكل هم در حركــت و گویـا مورد تعقیب روز است.

راٌت بِاَْمِره!» مود: كه فرو این /  54« )َو الشَّْمَس َو اْلقََمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّ

اعراف( معنـایــش ایــن اســت كــه خداونــد آفتاب و ماه و ستارگــان را آفریــد در 

 (1)كه همــه مسخــر امر او و جــارى بـر طبـــق مشیـــت اویـنــد.حالـى

 . 207، ص: 15المیـزان ج:  -1

 

 حركت متوالى شب و روز

م  اللَّْیل  نَْسلَخ  ِمْنه  النَّهاَر!»   یس(/40تا  37« )َو ایَةٌ لَه 

خواهد به پدید آمدن ناگهانى شب به دنبال روز اشاره كند. آیه شریفه مى

تعالــى در چند جــا از كالم معنــى بیرون كشیدن است. خداى« نَْسلَخُ »كلمه 

 -ایالج »ك از روز و شب در دنبــال دیگرى، تعبیر به عزیــزش از وارد شدن هر ی

كرده است. وقتى وارد شدن روز بعد از شــب ایالج و ادخــال روز « داخل كردن

در شب باشد، قهرا در پى آمــدن شب بعد از روز به طور ناگهانى نیز، اخراج روز 

اج. و گویى از شب خواهد بود. البته هم آن ادخال اعتبارى اســت و هم این اخر

ظلمت شب بر مردم احاطه كرده و به روى آنان افتــاده، ناگهــان روز این روپوش 

گیــرد كند و داخل ظلمت شده، نــورش به تدریــج همه مــردم را فرا مىرا پاره مى
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افتــد و ظلمتــش و در هنگام غروب بناگــاه بار دیگر شب چــون روپوشى روى مردم مى

گیرد، پــس در حقیقــت در این تعبیــر ى را كه نــور روز گرفتــه بــود مىهمه آن جاهایــ

  (1)نوعــى استعــاره بـه كنایه به كار رفته است.

 .142، ص: 33المیزان ج:  -1

 

 نظام حاكم بر اختالف شب و روز

 / بقره( 164« )وَن!َو اْخِتـــالِف اللَّْیــِل َو النَّهــاِر... الَیــاٍت ِلقَــْوٍم یَْعِقلُــ» ... 

اختالف شب و روز، همان كم و زیاد كردن و كوتاه و بلند كردنى است كه به خاطر 

شود و اول آن دو عامل اجتماع دو عامل از عوامل طبیعى عارض بر شب و روز مى

عبارت است از حركت وضعى زمین به دور مركز خود، كه در هر بیست و چهار ساعت 

د و از این دوران كه همیشه یك طرف زمین یعنى كمى بیش از یك زنیكبار این دور را مى

زند گیرد و حرارت را مك مىكند و آن طرف از آفتاب نور مىنیمكره آن را رو به آفتاب مى

آید. یك طرف دیگر زمین یعنى كمتر از یك نیمكره آن، كه پشت به آفتاب و روز پدید مى

آید و این شب گیرد و شب پدید مىتاب قرار مىواقع شده و در ظلمت سایه مخروطى شكل آف

 زنند.و روز به طور دائم دور زمین دور مى

عامل دومش عبارت است از میل سطح دایره استوایى و یا معدل، از سطح مدار 

ارضى در حركت انتقالى شش ماه به سوى شمال و شش ماه به سوى جنوب. و این باعث 

ول فروردین و اول پاییز( نسبت به زمین میل پیدا كند و شود آفتاب هم از نقطه معتدل )امى

تابش آن به زمین انحراف بیشترى داشته باشد و در نتیجه فصول چهارگانه )بهار، تابستان، 

پاییز و زمستان( به وجود آید و در منطقه استوایى و دو قطب شمال و جنوب شب و روز 

ب و شش ماه روز باشد یعنى سال یك یكسان شود، با این تفاوت كه در دو قطب شش ماه ش

روز. در شش ماهى كه قطب شمال روز است قطب جنوب شب، در شش مـاهى كه شبانه

اما در نقطه استوایى سال تقریبا مشتمل بر  قـطب جنـوب روز است قطب شمال شب باشد.

سیصد و پنجاه و شش شبانه روز مساوى باشد و در بقیه مناطق شبانه روز بر حسب دورى 

و نزدیكى به خط استوا و به دو قطب، هم از جهت عدد مختلـف شود و هم از جهت بلندى و 

 كوتاهى.

این اخـتالف كه گـفتیم باعث اخـتالف تابش نـور و حرارت بـه كره زمین است،  

آورد. و در نتیجه شود كه تركیبات زمینى و تحوالت آنرا پدید مىباعث اختالف عواملى مى

ها شود و سرانجام منافع مختلفى عایــد انسانحوالت نیز مختلف مىها و تآن تركیب

  (1)شود.مى

 . 351، ص: 2الـمیـزان ج:  -1
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 نظام حاكم بر عالم كبیر و ایجاد نور و ظلمت

ِ الَّ »   انعام(/1« )ْرَض َو َجعََل الظُّلُمِت َو النُّوَر!ذى َخلََق السَّموِت َو االْ اَْلَحْمدُ لِِلّ

اى اى به معارف حقیقىدر این آیه و دو آیه بعدى هست اشاره در ثنایى كه

كه دعوت دینى متكى بر آن است، شده و آن معارف در حقیقت به منزله ماده 

 شود:شریعت است و به سه نظام منحل مى

 ـ نظام عمومى خلقت، 1

 ـ نظامى كه خصوص انسان از جهت وجود دارد، 2

 ـ نظـام عمـل انـسان. 3

آید عبارت است از ثناى بر جموع این سه آیه به دست مىچه از مآن

كند و عالم كه عالم كبیرى را كه انسان در آن زندگى مىپروردگار در برابر این

صغیرى را كه همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به ِگل 

آشكار و كه بر و از طرف انجامش به اجل مكتوب، ایجاد فرموده و ثناى بر این

 او آگاهى دارد. نهان آدمى و تمامى عملیات

ْرَض!» جمله  ََ كه در آیه سوم است مقدمه « َو ُهَو ّللّاِ فِى السَّموِت َو ِفى ااْل

هــاى انسان و بنابرایــن كه است براى بیــان علم خداوند به نهــان و آشكــار و كرده

ْرَض َو جَ » فرمود:  ََ ـوَر،َخلَــَق السَّموِت َو ااْل اشاره است به « عَــَل الظُّلُمِت َو النُـّ

نظامى كه در عالم كبیر حكمفرماست و تمامى اشیاى عالم با همه كثرت و تفرقش 

هاى شود. زیرا عالم مشهود ما همین زمینى است كه آسمانبر طبق آن اداره مى

وس پهناور از هر طرف به آن احاطه نموده و با نور و ظلمتى كه چرخ عالم محس

شود و دائما موجوداتى زند در آن تصرف مىها دور مىدر تحول و تكاملش بر آن

هایى را را از موجودات دیگر تكوین و چیزهایى را به چیزهاى دیگر تحویل و نهان

راتباه و هایىرا تكوین و كهنههایىظاهر و ظاهرهایى را پنهان نموده و تازه

وناگون حركــت كلى جهانى كه موجودات را تحوالت گكند و ازبرخوردهمینفاسدمى

 شود. راند منتظم مىبه سوى مقصد نهایى خود مى

به معنى خلقت است، « َو َجعََل الظُّلُمِت َو النُّوَر،» در جمله « َجعَلَ »كلمه 

ترکیب اشیاء  -خلق الثوب»جایى كه كلمه خلقت در اصل مأخوذ از منتها از آن

نى آن تركیب یافتن از اشیاء گوناگون مأخوذ است است و خالصه در مع« گوناگون

و نور و ظلمت از تركیب چیزى با چیز دیگر موجود نشده و از این جهت در 

فرمود و شاید از همین « َجعَلَ »خصوص نور و ظلمت به جاى خلقت تعبیر به 

ها و زمیـن كـه در آن تـركیب راه دارد جهت بوده كه خلقت را به ایجاد آسمان

 ص داده و خـدا داناتر است.اخـتصا

جا ممكن است سؤال شود كه چرا نور را به صیغه مفرد و ظلمت را در این

به صیغه جمع آورد؟ شاید جهتش این باشد كه وجود ظلمت از نبود نور و بلكه همان 

بایست نور داشته باشد و چیزى كه جا دارد نور عدم نور در چیزى است كه مى
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شود، به خالف نور كه اش به نور متعدد مىجهت دورى و نزدیكىداشته باشد و ندارد از 

امرى است وجودى و وجودش ناشى از مقایسه آن با ظلمت نیست. و اگر هم آن را به قیاس 

بندى كرده و برایش مراتبى قائل شویم در حقیقت صرف تصورى است كه به ظلمت درجه

  (1)شود.ى آن نمىایم و این تصور باعث تكثر حقیقى و تعدد واقعكرده

 . 6، ص: 13الـمیــــــزان ج:  -1

 

 

 ساكنان شب و روز

 / انعام(  13« )َو لَهُ ما َسَكَن فِى الَّْیِل َو النَّهاِر!» 

سكون در لیل و نهار به معنى وقوع در ظرف عالم طبیعى است كه اداره آن به 

 دست لیــل و نهـــار اســـت.

ل به وجود نور دارد. این نور است كه از چون نظام عالم طبیعت بستگى كام

تابد و همه كرات منظومه را زیر اشعه خــود سرچشمه خورشید به همه زوایاى جهان ما مى

گیرد. این نــور است كه از كمى و زیادى آن و طلــوع و غروب و محاذاتش با فرو مى

 آید.التــى در عالم پدید مىچنیــن از دورى و نزدیكــى اجســام به آن تحواجســام عالم و هم

اى است عمومى كه عناصر بسیط توان گفت شب و روز گهوارهپس در حقیقت مى

شود همه در آن گهواره تربیت ها با یكدیگر متولد مىعالم و موالیدى كه از تركیب آن

شوند. و در آن گهواره است هر جزئى از اجزاى عالم و هر شخصى از اشخاص آن به مى

ت خود و هدفى كه برایش مقدر شده و به سوى تكامل روحـى و جـسـمى سـوق سوى غای

 شـود. داده مـى

طــورى كه محل سكونت، چه شخصى و چه عمومى، دخالت تامى در تكون و همان

و وضع زندگى ساكنینــش دارد، اگر انسانند در آن سرزمیــن در طلب رزق تكاپو كرده و 

یابند ارتزاق اى آن و حیواناتــى كه در آن تربیــت مىهاز محصوالت زراعتــى و میوه

كند و از خود در آن محیط آشامــد و از هوایــش استنشــاق مىجــا مىنمــوده و از آب آن

تأثیراتى و از محیــط تأثیراتى داشتــه و اجزاى بدنش بر وفق مقتضیات آن محیــط رشد و 

ه منزلــه مسكنى است عمومــى براى اجزاى عالــم، چنین شــب و روز كه بكنــد. همنمو مى

 دخالت تامى در تكون عموم موجودات متكون در آن دارد.

انسان یكى از همین ساكنین در ظرف لیل و نهار است كه به مشیت پروردگار از 

بینیم تكون یافته است، قیافه و ائتالف اجزاى بسیط و مركب در این قیافه و شكلى كه مى

ه در حدوث و بقایش از سایر موجودات ممتاز است، زیرا داراى حیاتى است كه اندامى ك

اى كه زاییده قواى باطنى و عواطف درونى اوست، مبتنى است بر شعور فكرى و اراده

قوایى كه او را به جلب منافع و دفع مضار واداشته و به ایجاد مجتمع متشكل دعوتش 

 كند.مى
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و ساكنین در آن دو، خداى سبحان است از چون یگانه آفریدگار شب و روز 

این رو صحیح است گفته شود: َو لَهُ ما َسَكَن فِى الَّْیِل َو النَّهاِر...، چون ملك حقیقى 

لیل و نهار و ساكنان در آن دو و جمیع حوادث و افعال و اقوالى كه از آثار وجودى 

انگیز عالم جارى فتچنین نظامـى كه در پهناى شگآنان است از آِن خداســت و هم

 است به دست اوست.

خداى سبحان كسى است كه این عالم را با وسعت عجیبى كه در عناصر و 

بسائط و مركبات آن هست و ما آدمیان جزء بسیار كوچكى از آنیم ایجاد فرموده و 

انگیز به گردش در آورده است و این كارگاه عظیم را تحت شرایط و نظامى حیرت

ام نسل آدمى را زیاد كرده و نظام خاصى در بین افراد این نوع در تحت همان نظ

گاه او را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امورى اعتبارى و اجرا نموده، آن

قراردادى هدایت فرموده و پیوسته با ما و سایر اسباب قدم به قدم همراهى كرده و 

به معیت ما در مسیر لیل  ما را لحظه به لحظه به معیت سایر اسباب و آن اسباب را

و نهار به راه انداخته و حوادثى بیرون از شمار یكى پس از دیگرى پدید آورده 

 (1) است.

 . 40، ص: 13المیـزان ج:  -1

 
 

 استمرار در اختالف شب و روز

 ــر( / فاط 13« )یُـوِلــُج اللَّْیــَل فِى النَّهــاِر َو یُوِلــُج النَّهــاَر ِفــى اللَّْیــِل!» 

در روز به معناى آن است كه با طوالنى كردن شب، « ایالج»

روز را كوتاه كند و ایالج روز در شب آن است كه با طوالنى كردن 

روز، شب را كوتاه كند. و مراد به این دو جمله این است كه به اختالف 

شب و روز از نظر بلندى و كوتاهى اشاره كند، كه به طور دائم در ایام 

 ان دارد.سال جری

داللت بر استمرار دارد، به خالف جریان « یُوِلج»تعبیر كردن به 

و سیر آفتاب و ماه، كه چون همیشه ثابت است، به صیغه ماضى از آن 

 تعبیر آورده و فرموده: 

ى »  َجٍل ُمَسمًّ ََ َر الشَّْمَس َو اْلقََمَر ُكلٌّ یَْجرى اِل خورشید و  -َو َسخَّ

رعد( /2« )ك براى مدتى معین حركت كنند.ماه را مسخر كـرد تـا هر ی

البته این عنایت صورى و مسامحى است وگرنه در خورشید جریان 

  (1).محسوس نیست

 . 47، ص: 33الـمیــــــــــــــــزان ج:  -1
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 مفهوم فلك و وضع شب و روز سایر كرات

ذى َخلََق اللَّْیَل َو النَّهـاَر َو الشَّْمَس َو ا»  /  33« )ْلقََمـَر ُكـلٌّ فى فَلٍَك یَـْسبَـُحـوَن!َو ُهـَو الَـّ

 انبیـاء( 

خواهد براى هر یك از شب )سایه مخروطى آید كه مىاز ظاهر آیه به خوبى بر مى

شكل پشت زمین( و روز كه سمت مقابل آفتاب است و نیز براى هر یك از آفتاب و ماه فلك 

كه ظاهر آیه ها باشد. ولى با اینیك از آن اثبات كند و بنابراین قهرا باید مراد به فلك هر

روشن است معذلك باید بگوییم مراد به فلك اوضاع و احوالى كه در جّو زمین و آثارى كه 

ها باشد. پس باشد هر چند كه حال اجرام دیگر بر خالف آنگذارند مىها در زمین مىآن

كه د، دیگر داللت ندارد بر اینكنبنابراین آیه شریفه تنها براى زمین اثبات شب و روز مى

ها كه كسب نور ها كه از خود نور دارند و چه آنآفتاب و ماه و ثوابت و سیارات چه آن

 (1)معناى جریان و شنا در آب است.به« یَْسبَُحونَ »كنند شب و روز دارند. كلمه مى

 . 116، ص: 28الـمیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 وز در شبمفهوم ایالج شب در روز و ر

 / حدیــد(  6« )یُوِلــُج اللَّْیــَل فِــى النَّهــاِر َو یُوِلــُج النَّهــاَر فِــى اللَّْیــِل!» 

شب در روز و ایالج روز در شب به معناى اختالفى است كه شب و روز « ایالج»

در كوتاهى و بلندى دارند. و این اختالف در دو نیمكره شمالى و جنوبى درست به عكس 

ها بلند است، در نیمكره جنوبى كوتاه است و در همند. در فصلى كه در نیمكره شمالى شب

ها كوتاه و روزها بلند است، در نیمكره جنوبى به عكس آن فصلى كه در نیمكره شمالى شب

  (1)تعالى چند بار دیدیم.است. مسئلــه اختالف شــب و روز را در كــالم خداى

 . 305، ص: 37الـمیـــــزان ج:  -1

 نظام طبیعى ایالج شب و روز

 / حج(  61« )ذِلـَك بِاَنَّ اللّــهَ یُوِلُج اللَّْیـَل فِى النَّهاِر َو یُوِلُج النَّهاَر فِى اللَّْیِل!» 

هر یك از شب و روز در دیگرى به معناى حلول آن در محل آن دیگر « ایالج»

ویى نور صبح مانند فرو رفتن است، مانند حلول نور و روز در جاى ظلمت شب كه گ

شود و پس از وسعت یافتن همه آن فضایى را كه چیزى در چیزى داخل ظلمت شب مى

كه ظلمت عصر وارد در نور روز شده و در آن چنانگیرد، همظلمت شب فرا گرفته بود مى

 گیرد تا همه فضا و جاى نور را بگیرد. وسعت مى
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لوم است كه بر ظالم خود دست بر پیروزى مظ« ذِلكَ »اشاره در كلمه 

قانونى یافته و عقابش نموده است. و معنایش این است كه این نصرت به سبب آن 

است كه سنت خدا بر این جریان یافته كه همواره یكى از دو متضاد و مزاحم را بر 

طور كـه همـواره روز را بر شـب و شـب را بر روز غلبـه دیگرى غلبه دهد، همان

 (1) اَنَّ ّللّاَ َسمیٌع بَصیٌر.وَ  -دهـد مى

 . 289، ص: 28الـمیـــــــــــــــــزان ج:  -1

 

 مفهوم لباس بودن شب و سبات خواب

 / فرقان(  47)«َو ُهـَو الَّذى َجعَـَل لَُكـْم اللَّْیـَل ِلبـاسـا َو النَّْوَم ُسباتا َو َجعََل النَّهاَر نُُشورا!» 

ت كه ظلمت آن مانند لباس و پرده، آدمى بودن شب از این باب اس« ِلباس»

بودن خواب به معناى این است كه در هنگام خواب آدمى از « ُسبات»پوشاند. را مى

كردن روز این است كه روز را هنگام « نُشور»شود. معناى هر كارى منقطع مى

 دهد.انتشار مردم به طلب رزق قرار مى

ها از را با لباس شب و قطع آن تعالى آدمیاناین معانى یعنى پوشاندن خداى

عمل و جنب و جوش و سپس منتشر كردنشان در روز براى سعى و عمل حالش 

حـال همـان گستـردن سـایه و دلـیل قـرار دادن آفـتاب بر وجـود سایـه بـوسیله آفـتاب 

 (1)باشد.به سوى خود مى

 . 289، ص: 28الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 ال انساناختالف شب و روز و اعم

 / لیل(  4تا  1!« )َو اللَّْیِل اِذا یَْغشیها » 

گیرد سوگند یاد شده و در این آیه به شب هنگامى كه روز را فرا مى

یُْغِشى اللَّْیَل » فراگیرى شب نسبت به روز در جاى دیگر نیز آمده است كه فرمود: 

ــال هــم دارد كــه / اعــراف( احتم 54« )گیــرد.شب روز را فــرا مى -النَّهاَر 

 مــراد فــراگیـــرى و پوشانــدن قرص خورشید باشد. 

 «َو النَّهـــاِر اِذا تَــَجــلّــى!»ـ 

به معناى ظهور و پیـدا شدن چیـزى است بعد از خفا و « تََجلّـى»كلـمه 

 ناپیدایى آن.

ْنثى!»ـ  َُ  «َو ما َخلََق الذََّكَر َو ااْل

خورم به شب، وقتى همه جا را فرا مى معناى آیه این است كه سوگند

سازد و به چیزى كه نر و ماده ها را آشكار مىگیرد، و به روز وقتى همه پنهانمى
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كه از یك نوعند مختلف آفرید. مراد به نر و ماده مطلق نر و ماده است، هرچه كـه را با این

 بـاشد و هـر جا محقـق شود. 

 «تّـى!اِنَّ َســْعـیَـُكـْم لَــَشـ» ـ 

جمله باال جواب سوگندهاى سه گانه است و معنایش این است كه من سوگند 

كه مساعى خــورم به این واقعیــات متفرق، كه هم در خلقت و هم در اثر متفرقند، با اینمى

شما نیز هم از نظر جــرم عمل و هم از نظــر اثر مختلفنــد. بعضى عنوان اعطا و تقــوى و 

ها عنوان بخــل و و اثــرش هــم خــاص به خــودش است. و بعضى تصدیــق را دارد

 (1)استغنـاء و تكـذیـب را دارد و اثـرش هـم مخصـوص خـودش اســت.

 . 261، ص: 40المیزان ج:  -1

 

 ها و زمین و شب و روز و آفتاب و ماهآسمان

 و ستارگان در تسخیر انسان

ــَر لَُكــْم مـا ِفى السَّم» ـ  ْرِض َجمیعــا ِمْنـهُ...!َو َسخَّ ََ  / جاثیــه( 13« )ــواِت َو ما فِى ااْل

ها و زمین براى انسان، این است كه عالم مشهود همه چه در آسمانمعناى تسخیر آن

ها حاكم است و بعضى را به بعض بر طبق یك نظام جریان دارد و نظامى واحد بر همه آن

سازد و در نتیجه انسان در زندگى خود صل مىدیگر مرتبط و همه را با انسان مربوط و مت

گیرى جوامع شود و روز بروز دامنه انتفاع و بهرهاز موجودات علوى و سفلى منتفع مى

ها را از جهات گوناگون واسطه یابد و آنبشرى از موجودات زمینى و آسمانى گسترش مى

همین جهت تمامى  دهد، پس بهرسیدن به اغراض خود یعنى مزایاى حیاتى خود قرار مى

 این موجودات مسخر انسانند.

تعالى كه خداى -سازد رساند و معناى جمله را چنین مىابتدا را مى« ِمنهُ »كلمه 

ها از ناحیه چه در آسمان و زمین است مسخر شما كرد در حالى كه هستى همه آنتمامى آن

 خدا آغاز شده است.

ها را ایجاد كرده، در ه، چون او آنپس همه ذوات موجودات از ناحیه خدا آغاز شد

ها حالــى كه قبــل از ایجــاد الگویــش را از جایــى نگرفتــه و همچنــان آثــار و خــواص آن

ها به یكدیگــر است، هــا همین ارتباط آننیز مخلوقــات اویند، كه یكــى از آثار و خواص آن

 هــا مرتبــط اسـت.كه با زندگى انسانها به وجود آورده، نظامى كه نظام جارى در آن

راٌت بِــاَْمــِره...!»  - َر لَُكُم اللَّْیَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلقََمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّ « َو َسخَّ

 / نحـل( 12)

و شــب و روز را به خدمــت شما گذاشــت و خورشیــد و مــاه و ستارگــان بــه »  -

 «ه خــدمــــت درنـــــد! فرمــان وى بـ

چنین مجموع شب و روز و مجموع آفتاب و ماه و نجوم ها و همیك یك این نامبرده

داراى خواص و آثارى هستند كه هر یك براى خود دلیل مستقلى است بر اثبات وحـدانیت 
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 (1)پـروردگار در ربـوبیت.

 264، ص:35المیزان ج: -1

 . 54، ص: 24و ج:  

 

 ه و خورشید و انسانمراتب حركت ما

 «فاَل اُْقِسُم بِالشَّفَِق َو اللَّْیِل َو ما َوَسَق َو اْلقََمِر اِذَا اتََّسَق لَتَْرَكبُنَّ َطبَقا َعْن َطبٍَق!» 

 انشقاق( /19تا16) 

به معنــاى سرخى و بــاالى آن زردى و روى آن سفیــدى « َشفَــق»كلمــه 

 شود.م غروب خورشیــد پیــدا مىاســت كه در كرانـه افــق در هنگــا

 «َو الـلَّْیـِل َو مـا َوَسـَق!» -

 به معنـاى جمـع شدن چند چیز متفرق است.« َوَسـق»كلمـه 

كند، چــه در روز متفرق شده جمع مىفرمایــد به شب سوگنــد، كه آنمى

ور هم انــد در هنگــام شب دهــا كه هر یــك به طـرفى رفـتهها و حیـوانانسان

 شوند.جمــع مى

را به معناى طرد گرفتــه و آیــه را چنیــن معنـا « َوَسـق»هــا كلمه بعضى

 اند:كرده

 اندازد.ـ بـه شب سوگند كه ستارگان را از خـفا به ظهور مى

َسـَق!» -  «َو اْلـقَـَمـِر اِذَا اتَـّ

اطرافــش شود، نــور همه بــه قمــر سوگنــد، وقتى كه نــورش جمــع مى

 آیــد.شود و به صــورت ماه شــب چهــارده در مىمنضم به هــم مى

 «لَتَْرَكبُنَّ َطبَقا َعْن َطبٍَق!» -

این آیه جواب همه سوگندهاى قبلى است و خطاب در آن به مردم است. و 

به معناى چیزى و یا حالى است كه مطابق چیز دیگر و یا حال دیگر « َطبَق»كلمه 

كه یكى باالى دیگرى قرار بگیرد و چه نگیرد، بلكه پهلوى هم باشند و ینباشد، چه ا

به هر حال منظور مراحل زندگى است، كه انسان آن را در تالشش به سوى 

گاه مرحله كند. مرحله زندگى دنیا و سپس مرحله مرگ و آنپروردگارش طى مى

آخر انتقال  حیات برزخى، )و سپس مـرگ در برزخ و هنگام دمیدن صور،( و در

 به زندگى آخرت و حساب و جزا. 

كه مراحلى كه انسان در مسیرش به سوى اى هست به ایندر این آیه اشاره

 (1)كند، مراحل مترتب و با یكدیگر متطابق است.پروردگارش طى مى

 .145، ص: 40المیزان ج:  -1
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 عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان

 / شمس(  8 تا 1!«)َوالشَّْمِس َو ُضحیها » 

به معناى گستردگى نور آفتاب است. در این آیه به خورشید و « ُضحى»كلمه 

 گـستردگى نـورش در زمـین سـوگند یـاد شـده.

 «َو اْلقََمِر اِذا تَلیها!» -

در این آیه به قمر سوگند یاد شده، در حالى كه دنبال شمس در حركت است. و مراد 

كند، كه در كه از خورشید كسب نور مىد باشد، یكى اینتوانروى قمر دو چیز مىبه دنباله

كند و حال دائمى است، چون قمر دائما از شمس كسب نور مى« اِذا تَلیها»این صورت حال 

كه طلوع قمر بعد از غروب خورشید باشد، كه در این صورت سوگند دائمى نیست، یكى این

آید، و یكـى ایـامى كه ت هالل در مىبلكه در دو حال قمر است، یكى ایامى كه قمر به صور

 شود.تـمام قـرص آن روشـن مى

 «َو الـنَّهاِر ِاذا َجـلّیها!» -

به معناى اظهار و برمال كردن است، از فحواى كالم معلوم است كه « َجلّى»كلمه 

 كنـد.را ظـاهر مـى« زمیـن»روز 

 «َو اللَّْیِل اِذا یَْغشیهـا!» -

 گیرد.را فرا مى« زمین»هنگام كه یعنى به شب سوگند در آن 

ْرِض َو مــا َطـحـیـهـا!» - ََ  «َو الــسَّـمــاِء َو مـا بَـنـیـهــا َو ااْل

خورم به آسمان و آن چیز قوى عجیبى كه آن را بنا معنایش این است كه سوگند مى

 ســت.را گـستـرده اآورى كــه آنخورم به زمین و آن چیز نیرومند شگفتكرده و سوگند مى

 «َو نَْفٍس َو ما َسّویها!» -

خورم به نفس و آن چیز نیرومند و دانا و حكیمى كه آن را چنین مرتب سوگند مى

را نكره آورده « نَْفس»خلق كرد و اعضایش را منظم و قوایش را تعدیل كرد و اگر كلمه 

میت دارد كه قابل كه آن قدر این خلقت اهبعید نیست براى این بوده باشد كه اشاره كند به این

 كه این خلقت را خبرى هست. تعریف و توصیف نیست و این

 «فَاَْلَهَمها فُُجوَرها َو تَْقویها!»ـ 

به معناى دریدن پرده حرمت دین است. در حقیقت وقتى شریعت « فُُجور»كلمه 

اى است كه بین آن عمل و ترك كند، این نهى پردهالهى از عمل یا از ترك عملى نهى مى

مل و بین انسان زده شده و ارتكاب آن عمل و ترك این عمل دریدن آن پرده است. كلمه ع

اى قرار دهد. ترسد در محفظهچه مىبه معناى آن است كه انسان خود را از آن« تَْقوى»

كه در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب از فجور و منظور از این محفظه و تقوى به قرینه این

است كه با كمال نفس منافات داشته باشد، و در روایـت هم تـفسیر شـده  دورى از هر عملى

 به ورع و پـرهیز از محرمات الهى. 

به معناى آن است كه تصمیمى و آگهى از خبرى در دل آدمى بیفتد و « الهام»كلمه 

تعالى اى است یا تصورى و یا تصدیقى كه خداىاى است الهى و صور علمیهاین خود افاضه
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اندازد. اگر در آیه شریفه هم تقواى نفس را الهام خوانده ل هر كسى بخواهد مىبه د

و هم فجور آن را، براى این بود كه بفهماند مراد به این الهام این است كه 

تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و به او فهمانیده عملى را كه خداى

 دهد تقوى است یا فجور است.انجام مى

ام فجور و تقوى همان عقل عملى است كه از نتایج تسویه نفس است، پس اله

 (1)از صفات و خصوصیات خلقت آدمى است.الهام نامبرده

 . 249، ص: 40المیزان ج:  -1
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 فصل ششم

 

 ستارگان و كرات آسمانى

 

 

 آرایش آسمان دنیا به وسیله كواكب

ْنیا بِزینَةٍ »   صافات(/6«)َكواِكِب!الْ اِنّا َزیَّنَّاالسَّماَءالدُّ

در كــالم مجیــد خداى سبحــان مسئلــه زینــت دادن آسمــان به وسیله ستارگــان 

 مـكرر آمـده و از آن جـمله فرموده: 

ا الـسَّمـاَء الـدُّْنـیـا بِـَمصـابیَح »  - نَـّ  / فصلت(  12!« )َو َزیَـّ

 هایى زینت دادیم! ما آسمان دنیا را با چراغ -

ا السَّمـآَء الدُّْنیا بَِمصـابیـَح!وَ »  -  / ملــك( 5« ) لَـقَْد َزیَّنَـّ

 هـایى زیـنت دادیـم! ـ بـه تـحقیق كه آسمان دنیا را با چـراغ

 / ق( 6«)اََو لَْم یَْنُظُروا اِلَى السَّماِء فَْوقَُهْم َكْیَف بَنَْیناها َو َزیَّنّاها ! »  -

نــى كــه باالى سرشــان است، چگونــه آن را بنــا كننــد به آسماـ آیــا نظــر نمى

 كردیــم و زینت دادیم. 

اى هاى هفتگانهاین آیات خالى از این ظهور نیستند كه آسمان دنیا یكى از آسمان

است كه قرآن كریم نام برده است. و مراد به آن فضایى است كه ستارگان باالى زمین در آن 

  (1)فضا قرار دارند.

 . 197، ص: 33یـــــــزان ج: الـم -1

 

 

 وجود حیات در سایر كرات و موجوداتى از انسان و جن

د  ما فِى»  ِ یَْسج   نحل(/49« )السَّمواِت َو ما ِفى االَْرِض ِمْن دابٍَّة َواْلَمالئَِكة  ! َو لِِلّ

 به معناى هر چیزى است كه تحرك و انتقال از جایى به جایى داشته باشد. « دابَّه»

چه جنبنده در زمین و آسمان هست در برابر خدا آن -ناى آیه فوق این است كه مع

« تعالىخداى»خضوع نموده و انقیاد ذاتى كه همان حقیقت سجده است دارند، پس حق او 

 است كه پرستش و سجده شود. 
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كه در غیر كره زمین از كرات آسمان نیز این آیه داللت دارد بر این

 كنند.جا مـسكن داشـته و زنـدگى مىدر آن جنبندگانى هستند كـه

شود، چون خدا در انسان و جن هر دو را شامل مى« دابَّه»عمومیت كلمه 

را كه براى سایر جنبندگان از انسان و « جنبش -دبیب »كالم خود براى جن نیز 

 توانبرد كامالً مىكه مالئكه را جداگانه اسم مىكند. و از اینحیوان است اثبات مى

فهمید كه هر چند مالئكه نیز آمد و شد و حركت و انتقال از باال و پایین و به عكس 

 (1)دارند، لكن حركت آنان از نوع جنبندگان و انتقال مكانى آنان نیست.

 . 135، ص: 24الـمیـــــــــــــزان ج:  -1

 

 هاها و زینت آسمانستارگان، چراغ

وما ِللشَّیاطیِن!َو لَقَْد َزیَّنَّا السَّمآَء الدُّ »  ج   ملك(/5« )ْنیا ِبَمصابیَح َو َجعَْلناها ر 

به معنى چراغ است و اگر ستارگان را چراغ نامیده به « َمصابیح»كلمه 

 كند.ها تلـؤلـؤ مىخاطر نورى است كه از آن

 «َو َجعَْلناها ُرُجوما ِلـلشَّیاطیِن!»ـ 

قرار  -تیرها  -ها یم رجمها زینت دادیعنى ما ستارگان را كه آسمان را به آن

شوند تا خبرهاى آسمانى را ها شیاطینى را كه به آسمان نزدیك مىدادیم و با آن

 كنیم. در جـاى دیگـر فرمود:استراق سمع كنند، تیـر باران مـى

 / حجر( 18« )اِالّ َمِن اْستََرَق السَّْمَع فَاَتْبَعَهُ ِشهاٌب ُمبیٌن ! » ـ 

 كنند. راق سمـع كند، كه تیـرهاى شهـاب دنبـالش مىـ مگـر كســى كـه استـ

 / صافات( 10!« )اِالّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَاَتْبَعَهُ ِشهاٌب ثاقٌِب » ـ 

 كند!ـ مگـر شیطانى كه بخواهد چیزى برباید كه شهاب فروزان دنبالش مى

به  كه مراداند جمله مورد بحث داللت دارد بر اینبعضى از مفسرین گفته 

كواكب كه آسمان را زینت داده تمامى ستارگان آسمان است، چه ثوابت و سیارات و 

ها. چون ثوابت و سیارات هر یك در جاى خود و در مدار خود قرار دارند چه نیازك

طور كه همان« نجم»و « كوكب»باشند. و دو كلمه « ُرُجوم»توانند منظور از و نمى

 شود. ها نیز اطالق مى، بر شهابشودبر ستارگان فعلى اطــالق مى

شوند و هایى هستند كه از كواكب جدا مىها تكهاند شهاببعضى دیگر گفته

وجه فرو شوند. و اما خود كواكب به هیچها رجم مىها شیطانبه وسیله آن

هاى ریزند، مگر وقتى كه خدا بخواهد همه را فانى سازد. این وجه با نظریهنمى

ها چه معنا ها به وسیله شهابكه رجم شیطانتر است. و اما اینقعلمى امروز مواف

 (1)تـوضیح داده شـده است.« مـالئكـه»دارد در مبحــث 

 . 17، ص: 39الـمیــــــزان ج:  -1
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 هاى آسمان و زینت و حفاظ آنبرج

 / حجر( 18تا  16« )َو لَقَْد َجعَْلنــا ِفى السَّمــاِء بُرُوجـا َو َزیَّنّاها ِللنّاِظریَن!» 

 / بروج( 1« )َو السَّماِء ذاِت اْلبُرُوجِ!»

به معناى قصرهاست و اگر منازلى را كه آفتاب و ماه در آسمان به حسب « بُُروج»

حس دارند برج نامیـده، از باب تشبیـه آن است به قصـرهایى كه سالطین در نقاط مخـتلف 

 سازنـد.كشـور خـود مـى

هاى معناى هر چیز پیدا و ظاهر است. و اگر بیشتر در كاخالبته اصل كلمه برج به 

ها در نظر تماشاكنندگان و بینندگان ظاهر و شود براى این است كه كاخعالى استعمال مى

سازند نیز برج ها براى دفاع مىهویدا است. ساختمان استوانه شكلى كه در چهار گوشه قلعه

 ، چون در آیه اولى فرمود: شود و همین معنا منظور آیه استنامیده مى

ها قرار دادیم و آسمان را براى نظركنندگان زینت داده و ما براى بناى آسمان برج -

 آن را از هر شیطانى رانده شده حفظ كردیم.

 پــس مــراد از كلمــه بــروج، مـوضــع ستــارگــان در آسمــان اســــت.

 شود.ها محفوظ مىسیله برجآسمانى سوگند یاد شده كه به ودوم بهدر آیه

بینیم، مقصود از زینت دادن آسمان براى ناظرین همین بهجت و جمالى است كه مى

هاى مختلف و لمعات متنوعى دارند با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش كه اندازه

سازد. در قرآن كریم این معنا در چند جا تكرار شده، و همین تكرار ها را حیران مىعقل

كه خداى سبحان عنایت بیشترى به یادآورى آن دارد، یـك جـا كند از اینشف مىك

 فـرمـاید:مـى

ا الـسَّـمـآَء الـدُّْنـیـا بِـَمـصـابـیـَح ! »ـ  نَـّ  «َو لَـقَـْد َزیَـّ

 فصلت( /12« )ها ! دادیم آسمان دنیا را به چراغزینت» ـ 

 فرماید:و جاى دیگر مى

و 6)«السَّماَء الدُّْنیا بِزینٍَة اْلَكواِكِب َو ِحْفظا ِمْن ُكّلِ َشْیطاٍن مـاِرٍد...!اِنّا َزیَّنَّا »  -

 صافات(/7

زینت دادیم آسمان دنیا را به زینتى كه هر یك كوكبى است و هم حفظ است از هر  -

شیطان رانده شده، هر وقت بخواهند از عالم باال خبردار شوند، از هر طرف تیرباران و 

ها به طور قاچاق نزدیك شوند راست عذابى متعاقب و دائم مگر آنشوند و مرایشانىرانده م

 (1)كند.كه شهاب ثاقب دنبالشان مى

 . 152، ص: 40ج:   و    202، ص: 23المیزان ج: -1

 

 هاى ملكوتمفهوم شهاب و آسمان

 ات( / صاف 10!« )ااِلّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَاَتْبَعَه  ِشهاٌب ثاقٌِب » 
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آید. اجرام اى است كه از آتــش بیرون مىبه معنــاى شعله« ِشهاب»كلمــه 

اند كه گویا شوند، از این جهت شهــاب گفتهروشنــى را هم كه در جو دیــده مى

رود و اى اســت كه ناگهان از یك نقطه آسمان بیرون آمده و به سرعت مىستــاره

 ــردد.گـاى خــامــوش مــىپس از لحظــه

هایى است كه شود، از باب مثالتعالى دیده مىاین بیاناتى كه در كالم خداى

چه از خارج از حس است به به منظور تصویر حقایق خارج از حس زده شده، تا آن

 صورت مـحسوسـات در افـهام بـگنجد.

 معناى آیه فوق چـنین است:

ه شهـاب فــروزان ـ مگــر شیطانـى كــه بخواهــد، چیــزى بربایــد كـ

 كنــد.دنبالــش مى

ها به آسمان و استراق سمع كردن و به دنبالش مراد از نزدیك شدن شیطان

خواهند به عالم فرشتگان ها مىها قرار گرفتن، این است كه شیطانهدف شهاب

نزدیك شوند و از اسرار خلقت و حوادث آینده سر در بیاورند و مالئكه هم ایشان را 

سازنــد. یا ها تاب تحمــل آن را ندارند، دور مىاز ملكــوت كــه شیطانبا نورى 

هــا و كننــد، تا آن را تلبیسها خود را به حــق نزدیك مىمــراد این است كه شیطــان

هاى خود به صــورت باطل جلــوه دهند و یا باطــل را با تلبیس و نیرنــگ نیرنگ

كنند و حق صریح را هاى ایشان را پنبه مىرشتهبه صورت حق در آورند و مالئكه 

هــا پى بـرده و حــق را حـق بـبینند و بـاطـل سازند، تـا هـمه بـه تـلبیس آنهویدا مى

 را بـاطل. 

ْعلى َو یُْقذَفُوَن ِمْن ُكّلِ جانٍِب!»ـ  ََ عُوَن اِلَى اْلَمالَِء ااْل  / صافات( 8« )ال یَسَّـمَّ

 گذرد، گوش دهند!چه در مالء اعلى مىوانند به آنتهاى خبیث نمىـ شیطان

 جا هستند.ها ممنوع از نزدیكى بدانكه آنجمله فـوق كنایه اسـت از این

هــاى منظــور از مــالء اعلــى مـالئكــه مكــرمــى هستنـد كه سكنــه آسمان

 دهنــد.بــاال را تشكیــل مــى

نزل دارنــد، عالمى ملكوتــى خواهــد مــراد به آسمانى كه مالئكــه در آن م

تر از افق عالــم ملك و محسوس دارد، همــان طور كه آسمان بود، كه افقــى عالى

  (1)تــر و بلندتــر از زمیــن ماســت.محسوس مــا با اجرامى كه در آن هســت: عالى

 .203و  201، ص: 33المیزان ج: -1

 

 طارق یا نجم ثاقب

 / طارق( 1!« )َو الّطاِرِق َو ما اَْدریــَك َما الّطاِرُق اَلنَّْجـُم الثّاِقـُب  َو السَّمــاءِ » 

در اصل به معناى زدن به شدت است به طورى كه صدایش به « طاِرق»

ها برسد. سپس استعمالش در هر چیزى كه شب ظاهر شود شایع گشته است، گوش
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 ن معنا منظور است. شوند و در آیه همیمانند ستارگان كه در شب پیدا مى

در اصل به معناى دریدن بود و بعدها به معناى هر چیز نورانى و « ثاقِب»كلمه 

درد و گاهى هم روشنگر شد، به این مناسبت كه چنین چیزى پرده ظلمت را با نور خود مى

 آید. به معناى بلندى و ارتفاع مى

است به آسمان و به طارق، و سوگندى « َو السَّماِء َو الّطاِرِق!»كه فرمود: پس این

َو ما »كند. و جمله اى كه در شب طلوع مىگاه طارق را تفسیر كرده به نجم، یعنى ستارهآن

فهماند كه به چیز بزرگى سـوگند یـاد امر آن را بــزرگ داشته و مى!« اَْدریــَك َما الّطاِرُق 

 كــرده اسـت.

 ت، گویا وقتى فرموده:بیان طارق اس!« اَلنَّْجُم الثّاِقُب »جمله 

 دانى كه طارق چیست، شخصى پرسیده: چیست؟ـ تو نمى

 (1)فرموده: اَلنَّْجُم الثّاقُِب.

 . 169، ص: 40المیــــزان ج: -1

 

 عظمت مواضع ستارگان

 واقعه( /76تا75!« )فاَل اُْقِسُم بَِمواقِعِ النُّجـُوِم َو اِنَّهُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعظیٌم » 

 اى آیه چنین است:معن

هــاى ستارگــان، به آن جایــى كه هــر ستــاره خــورم، بــه محلمــن سوگنــد مى

 در آسمــان دارد.

هُ لَـقَـَسـٌم لَـْو تَـْعـلَـُمـوَن َعـظیـٌم!»ـ   «َو اِنَـّ

خواهد، سوگند قبلى را بزرگ جلوه دهد و مطلبى را كه با آن این آیه شریفه مى

 (1)كرد، بیشتر تأكید كند.و اثبات مى سوگند تأكید

 . 280، ص: 37المیزان ج:  -1

 

 توصیف حركت سیارات

ْبحِ اِذا تَنَفََّس!»  تكویر(  /18و15)«فاَل اُْقِسُم ِباْلُخنَِّس اْلَجواِر اْلُكنَِّس َو اللَّْیـِل اِذا َعْسعََس َو الصُّ

به معناى « َجوار». كلمه به معناى گرفتگى و تأخر و استتار است« ُخنَّس»كلمــه 

به « ُكنَّس»سیــر سریــع اســت كــه معنایــى اســت استعــاره از جــریــان آب. كلمــه 

 اش اســت.هایــى از قبیل آهــو و طیــور به درون النــهمعنـاى داخـل شدن وحشى

از  ها و یا بعضىستارگان است، یا همه آن« ُخنَّس و َجوارى ُكنَّس،»منظور از 

هایى كه سیار هستند با ها چیزى كه هست چون ستارگان بعضى سیار و بعضى ثابتند، آنآن

صفاتى كه در این آیات آمده مناسبت بیشترى دارند. چون از جمله صفات، صفت خنوس و 
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جرى و كنوس را آورده و این صفات با وضع پنج سیاره سرگردان یعنى زحل، 

ها در حركتشان البته ق است، زیرا اینمشترى، مریخ، زهره و عطارد منطب

بینیم استقامت و رجعت و اقامت دارند. استقامت دارند براى چه ما مىبرحسب آن

كه حركتشان از نظر زمان شبیه هم است. رجعت دارند چون انقباض و تأخر و این

خنوس  زمانــى دارند. و اقامــت دارند چون در حركــت استقامتى و رجعتــى خود 

انــد كه زمانــى در آشیانـه خود اقامـت انى توقــف دارند، گویى آهــوى وحشىزم

  (1)كند.مى

 . 87، ص: 40المیزان ج:  -1
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 فصل اول

 

 عوامل تكون نبات و حیوان
 

 

 

 آب ، مایه حیات مـحسوس

...!َو َجعَْلنا ِمَن اْلماِء ك لَّ َشىْ »   / انبیاء( 30« )ٍء َحّىٍ

به معنــاى َخْلق باشد و مراد « َجْعل»آیــد كه كلمه از ظاهــر سیاق آیه برمى

كــه در سوره چناندر هستى موجودات زنده دارد، هم این باشد كه آب دخالت تامى

 نور همیــن مضمـــون را آورده و فــــرمــوده: 

 نور(/45«)َوّللّا  َخلََق ك لَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء!»ـ 

 ـ خـداونــد هـر جنبنـده را از آب آفـریـد.

شاید واقع شدن این مضمون در سیاقى كه در آن آیات محسوس را 

باعث شود كه حكم در آیه شریفه منصرف به غیر مالئكه و امثال آن شمارد، مى

 كه خلقت مالئكه و امثال آنان هم از آب باشد.نكند بر اینباشد، دیگر داللت

اى است كه مسئله مورد نظر آیه شریفه، یعنى ارتباط زندگى با آب، مسئله

 (1)در مباحث علمى به خوبى روشن شده و به ثبوت رسیده است.

 . 115، ص: 28الـمیـــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 نظام جریانات جوى، نزول باران و تكون نبات و حیوان

 «َو ما اَْنَزَل ّللّا  ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء فَاَْحیا بِِه االَْرَض بَْعَد َمْوتِها َو بَثَّ فیها ِمْن ك ّلِ دابٍَّة!» 

 بقره(/164) 

صر مختلفى كه در آب دریا و غیره حقیقت آب باران عبارت است از عنا

هست و در اثر تابش خورشید بخار گشته و به خاطر حرارتى كه به خود گرفته به 

جا مبدل به آب اى از هواى سرد برسد و در آنرود تا جایى كه به طبقهآسمان مى

آید. اگر قبل از گشته و ذرات آب به یكدیگر متصل شده و به صورت قطره در مى
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یعنى همان موقعى كه به صورت پودر بود، یخ نزند و بعد به هم متصل شود، متصل شدن 

گردد. و اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن یخ بزند، به به صورت برف سرازیر مى

آید و پایین آمدن باران و برف و تگرگ به خاطر ایــن اسـت كـه صورت تگرگ پایین مى

 تـر اسـت. وزنـش از وزن هــوا سنگیـن

گردد. و شود و سبز و خرم مىبعد از فرود آمدن باران، زمین از آن مشروب مى

شود و به ها در آن قسمت از زمین انبار مىاگر سرماى هوا نگذارد گیاهى بروید، آب

سازد. پس آب نعمتى است هاى پایین خود را مشروب مىسار در آمده و زمینصورت چشمه

 آن بستگى دارد.اى به وجود كه زندگى هر جنبنده

آید خود یكى از حوادث وجودى و جارى بر طبق نظام متقن آبى كه از آسمان مى

تر از آن تصور ندارد و یك تناقض و یا یك مورد استثناء در آن عالم است، نظامى كه متقن

 نیست و این آب منشأ پیدایش نباتات و تكون هر نوع حیوان است. 

ف است به حوادث طولى و عرضى، كه حدوث كه محفوو این حوادث از جهت این

و پیدایش آن بستگى به آن حوادث دارد، در حقیقت با آن حوادث و روبرهم، یك چیز است 

نیاز نیست. و ممكن نیست بدون پدید آورنده پدید آمده باشــد. كه از محدث و پدید آورنده بى

 پس به طور قطع اله و موجدى دارد، كه یكى است. 

اش مستند به آن است، كه پدید آمدن انسان و بقاى هستىاز جهت اینهمین باران 

 (1)كه اله باران و اله انسان یكى است.داللت دارد بر این

 . 362، ص: 2المیزان ج:  -1

 

 

 هاى زمیننزول آب از سماء و جریان آن در رگه

 زمر(/21) «َكــه  یَنابیــَع فِى االَْرِض ث مَّ...؟اَلَــْم تََر اَنَّ اللّــهَ اَْنَزَل ِمَن السَّمــاِء ماءا فََسلَ » 

ها و منابع مگر ندیدى كه خدا از آسمان آبى را فرستاد و همان را در رگ و ریشه -

آورد، زرعى زیر زمین بدوانید و سپس به وسیله همان آب همواره كشت و زرع بیرون مى

بینى كه پس از سبزى و خشكاند و تو مىهاى گوناگون و سپس آن زرع را مىبا رنگ

سازد، كه در این خود تذكرى است براى گاه آن را حطامى مىشود، آنخرمى زرد مى

 خردمندان.

ْرِض،» معناى جمله  ََ ها این است كه خداوند آب را در چشمه« فََسلََكهُ یَنابیَع فِى ااْل

ا از جانبى به هاى بدن آدمى است، داخل كرد و زمین آن رهاى زمینى، كه چون رگهو رگه

كنید، بر یگانگى دهد. و آیه شریفه به طورى كه مالحظه مىجانب دیگر انتقال مى

 .85،ص:34ج:المیزان -1                            1)كند.تعالى در ربوبیت احتجاج مىخداى
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 مـقدار نزول باران
َل ِمــَن السَّماِء ماًء ِبقَدٍَر فَأَْنشَ »  ـذى نَزَّ  / زخرف(  11« )ـْرنا بِِه بَْلدَةً َمْیتا َكذِلَك تُْخَرُجوَن!َو الَـّ

تا « قَدَر»در این آیه شریفه نازل كردن آب از آسمان را مقید كرده به قید 

حساب نیست، بلكه از اراده كه نازل شدن باران جزافى و بىاشاره كرده باشد به این

 شود.و تدبیر خدا ناشى مى

« َمْیت»را با كلمه « بَْلدَة»عناى احیاست. و اگر كلمه به م« اَْنَشْرنا»كلمه 

تنها به این اعتبار است كه شهر براى خود « شهرى مرده،»توصیف كرد و فرمود: 

توان مكانى است و چون همان طور كه زراعت مرده و زنده دارد، شهر را هم مى

 متصف به این دو صفت كرد، چون گفتیم شهر نیز مكانى و سرزمینى است.

كه با نازل كردن آب به انــدازه و زنده كردن شهرى مرده، و بعــد از آن

استدالل كرد بر خلقت و تدبیر خود و در آخر هم نتیجــه دیگرى از این استــدالل 

شود مگر به آن و آن عبارت است از مسئله اى كه توحید تمام نمىگرفــت،  نتیجه

 معاد یعنى بـرگـشتن هـمه به سـوى خـدا. 

 «َو َكـذِلــَك تُــْخـَرُجـوَن!»ـ 

كند، همین طور شما از قبورتان سر طور كه شهرى مرده را زنده مىهمان

 (1)شـوید.دارید و زنـده مىبر مـى

 . 140، ص: 35الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 تقدیر نزول باران و منافع آن

 «ِفى االَْرِض َو اِنّا َعلى ذَهاٍب بِِه لَقاِدرُوَن! َو اَْنَزْلنا ِمَن السَّماِء ماًء بِقَدٍَر فَاَْسَكنّاهُ »

 مؤمنون( /20تا18)

طرف بلنــدى است. عرب به هر چیــزى كه باالى سر « َسمــاء»مــراد از 

« َسمــاء»آدمــى قــرار داشتــه بــاشـــد و ســایــه بــر ســر آدمــــى بینــدازد، 

 اء آب باران است.گویــد. و مــراد از آب نازل از سممى

بارد، بر چه آب باران مىكه آناشاره است به این« بِقَدر»كه فرموده در این

كند، حتى یك قطره گیرى مىمقتضاى تدبیر تام الهى است، كه هر چیزى را اندازه

بارد. و نیز در آن اشاره است كند، نمىچه تدبیر اقتضا مىكم و یك قطره بیش از آن

لُهُ اِالّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم ِمْن َشىْ  َو اِنْ »به آیه  هیچ چیز نیست  -ٍء اِالّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

كنیم مـگر به انـدازه هایى از آن هست و مـا نازلش نمىكه نـزد ما خـزینهمگر آن

 / حجر( 21!« )مـعلوم 

د از جهت و معناى آیه این است كه ما آبى به اندازه كه همان آب باران باش
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اش سازیم، یعنى در انبارهاى زیرزمینى ذخیرهكنیم و در زمینش ساكن مىباال نازل مى

هاى هموار بیرونش ها و زمینها، از كوهسارها و نهرها و چاهكنیم و به صورت چشمهمى

توانستیم آن را از بین ببریم، به طورى كه شما نفهمید، كجایش دهیم، در حالى كه ما مىمى

 ایم. هبرد

نَخیٍل َو اَْعناٍب لَك ْم فیها فَواِكه  َكثیَرةٌ َو ِمْنها تَأْك ل وَن َو َجنّاٍت ِمنْ فَاَْنَشأْنا لَك ْم بِهِ »  -

ْهِن َو ِصْبـٍغ ِلاْلِكلیَن! ج  ِمْن ط وِر َسْیناَء تَْنب ت  بِالدُّ یعنى ما  - / مؤمنون( 20و  19) «َشَجَرةا تَْخر 

هایى و نیز درختى كه در طور سینا است و روغن م جنات و باغبا آن باران رویاندی

یعنى روغن میـوه « رویاندروغن مى»رویاند )كه مراد از آن درخت زیتون است.( جمله مى

 دهــد كه در آن روغــن هســت. اى مىدهــد، یـعنى میوهمى

این درخت  ودن بخاطر عجیب  برد، بهمىزیتون را نام درختان، اگر در بین همه 

 (1)است.

 . 34، ص: 29الـمیــــزان ج:  -1

 

 باران به موقع و نشر رحمت

ل  اْلغَْیَث ِمْن بَْعِد ما قَنَط وا َو یَْنش ر  َرْحَمتَه !»  ـذى ی نَّزِ  / شورى( 28« )َو ه ـَو الَـّ

به معناى باران به موقع است كه آمدنش همه نفع است، به خالف كلمه « َغْیث»كلمه 

     بخش. شود و هم به باران زیانكه هم به چنان بارانى اطالق مى« َمَطر»

كه با به معناى منتشر كردن نعمت در بین مردم است، این« نشر و رحمت»

 هــا را به عرضــه برسانـد. فرستادن بـاران نباتــات را برویانــد و میوه

فرستد خلق برایشان باران مى)معناى آیه این است: او كسى است كه بعد از نومیدى 

 (1)دهد و او سرپرستى ستوده است(.و رحمت خود را گسترش مى

 . 94، ص: 35الـمیـــزان ج:  -1
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 فصل دوم

 

 جریانات سماوى

 

 

 

 ارسال بادها، گسترش و حركت ابرها و نزول باران

یاَح فَتُثیُر َسحابا فَیَْبسُ »  ذى یُْرِسُل الّرِ  / روم( 49و  48« )ُطهُ فِى السَّماِء َكْیَف یَشاُء...!اَللّــهُ الَـّ

فرستد و بادها ابرها را به حركت ـ خدا آن كسى است كه بادها را مى

كند و ابرها در جهت و جو باالى سر شما گسترده گشته و هر درآورده و منتشر مى

هم  ها را قطعه قطعه روىیابد و خدا آنجور كه خداى سبحان بخواهد بسط مى

بینى كه مقدارى باران از شكاف ابرها كند. سپس مىسوار و در هم فشرده مى

شوند خواهد برسد آن مردم خوشحال مىآید و چون به مردمى كه خدا مىبیرون مى

دهند، چون ماده حیاتشان و حیات حیوانات و گیاهان به و به یكدیگر بشارت مى

باران بر آنـان و بلكه قبــل از هر چند قبل از فرستـادن »ها رسیده است آن

  (1)«برخاستــن باد مأیــوس و نومیــد بودنــد.

 . 10، ص: 32الـمیــــــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 حركت ابـرها به وسیله باد 

 و بـارش باران و زنده شدن زمین

یاَح فَت ثیر  َسحابا...!»   / فاطر(  9«)َوّللّا  الَّذى اَْرَسَل الّرِ

فرماید: به معناى برخاستن غبار به سوى آسمان است و مى« یرُ تُث»كلمه 

 برند.بادها دارند ابرها را به سوى آسمان مى

 « فَـُسـْقـنـاهُ اِلــى بَــلَـٍد َمــیِّـٍت،»ـ 

 دهیم.ـ مــا آن ابرها را به سوى سرزمینــى بدون گیــاه سوق مى

ْرَض بَْعدَ َمْوتِهافَاَْحیَْینا بِهِ »ـ  ََ  «،ااْل
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كه گیاهــى كنیــم. یعنى بعد از آنـ پــس آن زمیــن را بعد از مردنــش زنده مى

 كنیــــم.نداشــت، داراى گیــاه مــى

نسبت زنده كردن را به زمین دادن نسبتى است مجازى و نسبتش را به گیاه دادن 

ما مجازا شود، انسبتى است حقیقى. خالصه، هر چند در اثر آمدن باران گیاه زنده مى

گویند زمین ما زنده شد و تغذیه و نمو و تولید مثل و هر عمل دیگرى كه مربوط به این مى

و به      گیرد. اعمال حیاتى است همه اعمالى است كه از اصل حیات سرچشمه مى

همین جهت بعث در روز قیامت و زنده شدن مردگان را به احیاى زمین تشبیه كرد، تا 

كند و در آخر دوباره ه زمین در سال یك دوره زندگى را شروع مىبفهماند همان طور ك

كه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود، در بهار و تابستان جنب و میرد، بعداز آنمى

رود و در زمستان به كلى از عمل جوش خود را از سر گرفته و در پاییز رو به خزان مى

 ایستد.مى

شان در زمین به سر رسید و فصل دوران زندگىها هم همین طورند، وقتى انسان

كه زنده شدند و از قبرها خزان و سپس مرگشان رسید، دوباره در روز قیامت بعد از آن

  (1)شوند و َكذِلَك النُُّشوُر.درآمدند، روى زمین منتشر مى

 . 34، ص: 33المیزان ج:  -1

 

 

 حركت ابرها و تشكیل باران و تگرگ

 آن و مشیت الهى در نزول

ج  ِمــْن  اَلَْم تََر اَنَّ ّللّاَ ی ْزجى َسحابا ث مَّ ی َؤلِّف  بَْینَه  ث مَ »  كاما فَتَـَرى اْلَوْدَق یَــْخر  یَْجعَل ه  ر 

 «ِخــالِلـِه!

 / نـور(  44و  43) 

آله است. البته به عنوان یك شنونده، وعلیههللاخطاب در این آیه به رسول خدا صلى

طاب به هر صاحب سمع است. و معنایش این است كه آیا تو و هر بیننده پس در حقیقت خ

ها را با هم جمع راند و آنبیند كه خدا با بادها ابرهاى متفرق و از هم جدا را مىدیگر نمى

ها بیرون بینى كه باران از خلل و فروج آنسازد، پس مىكند و سپس روى هم انباشته مىمى

 د؟ریزآید و به زمین مىمى

ُل ِمَن السَّمــاِء ِمْن ِجباٍل فیها ِمْن بََرٍد فَیُصیُب بِِه َمْن یَشاُء َو یَْصِرفُهُ َعـْن » ـ  َو یُنَــّزِ

 / نور( 43« )َمــْن یَشـاُء...!

ها و به هر كند، چون كوهبینى كه خدا از آسمان تگرگ متراكم نازل مىآیا نمى -

كند و چه بسا نفوس و ها را تباه مىبستان فرستد و زراعت وسرزمینى كه بخواهد مى

گرداند و در نتیجه از شر آن ایمن كند و از هر كس بخواهد بر مىحیوانات را هم هالك مى

 ها را كور سازد. شود، برف و تگرگى است كه روشنى برق آن نزدیك است چشممى
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اص این آیه در مقام تعلیل آیه قبل است كه نور خدا را به مؤمنین اختص

ُ نُوُر السَّمواِت َو ااْلْرِض...!( و معنایش این است كه مسئله نامبرده منوط مى داد: )ّللَاّ

بینى او وقتى بخواهد از آسمان بارانى كه مىچنانتعالى است، همبه مشیت خداى

هاى ها و بستانفرستد كه در آن منافعى براى خود مردم و حیوانات و زراعتمى

فرستد و در هر سرزمینى بخواهد نازل خواهد تگرگى مىایشان است و چون ب

 (1)گردانــد.كند و از هر سرزمینى كه بخواهــد شر آن را بـرمىمى

 . 198، ص: 29الـمیــــــــــــــزان ج:  -1

 

 بشارت بادها و حیات خاك

یاَح بُْشرا بَْیَن یَدَْى َرْحَمتِه َواَْنَزْلنا مِ »   «َن السَّماِء ماًء َطُهورا!َو ُهَو الَّذى اَْرَسَل الّرِ

 فرقان( /49و48)

فرستد تا قبل تعالى كسى است كه بادها را مىمعناى آیه این است كه خداى

 از آمدن رحمتش )باران( بشارت آن را بیاورد.

جهت « نازل كردیم از سماء آبى طهور را»در جمله « َسماء»منظور از 

طهور به معناى نهایت درجه پاكى باالست كه همان جو باالى زمین است. و ماء 

ها و است، كه هم خودش طاهر است و هم طاهر كننده غیر خودش هست، چرك

 كند. مىحدثبرد و رفعكثافات را مى

ْسِقیَه  ِمّما َخلَْقنا اَْنعاما َو اَناِسىَّ َكثیرا!» ـ  /  49) «ِلن ِحْیـَى بِـه بَـْلَدةا َمـْیتا َو نـ 

 فرقان(

آن سرزمینى است كه گیاه نرویاند و احیاى آن به همین است « َمْیت»مكان 

كه با فرستادن باران سبز و خرمش كند. شامل شدن مرگ زمین را و احتیاج 

ها به آب و نازل كردن آب پاك كننده از آسمان و زنده كردن زمین چارپایان و انسان

ن گستردن سایه هاى بسیار حالش همامرده با آن و سیراب كردن چارپایان و انسان

است و سپس قرار دادن آفتاب را دلیل آن و سپس از بین بردنش به وسیله آفتاب. 

 (1))كه در آیه قبل بیان كرده است.(

 . 47، ص: 30الـمیــــزان ج:  -1
 

 

 نظام حركت ابرها و نیروى مسلط بر تغییرات جوى

ِر بَْینَ َوالسَّحابِ »  َسخَّ  / بقره( 164« )یاٍت ِلقَْوٍم یَْعِقل وَن!السَّماِء َو االَْرِض الَ اْلم 

ها از آن عبارت است از همان بخار متراكم كه باران« ابر -َسحاب »
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شود. ایـن بـخار مـادام كه از زمـین بـاال نـرفته و روى زمـین افتاده است، درست مى

« َغمیم»یا « َسحاب»نام دارد و وقتى از زمین جدا شده و باال رفت، نامش « مـه -ُضـباِب »

 شود.و غـیره مى« َغمام»یا 

به معناى آن است كه چیزى را در عملش مقهور و ذلیل كنى، به « تَْسخیر»كلمه 

طورى كه به دلخواه تو كار كند و نه به دلخواه خودش. و ابر در حركتش و در سردى و 

كند چه مىناش و باریدنش و سایر اعمال و آثارى كه دارد، مقهور و ذلیل خداست و آگرمى

 كند.به اذن خدا مى

ریزد و بادهایى كه از این سو به آن اختالف شب و روز و آبى كه از آسمان فرو مى

تعالى است، یك عده از حوادث كند و ابرهایى كه در تحت سلطه خداىسو حركت مى

و هاى زمینى از مركبات گیاهى و حیوانى و انسانى عمومى است، كه نظام تكوین در پدیده

 (1)ها دارد.غیره، بستگى به آن

 . 364، ص: 2الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 هاى جوىنظام تولید حركت

 و جریان باد

یاحِ... » ...   / بقره(  164!« )َو تَْصـریِف الـّرِ

تصریف بادها به معناى آن است كه بادها را به وسیله عواملى طبیعى و مختلف از 

رین آن عوامل این است كه اشعه نور كه از چشمه این طرف به آن طرف بگرداند، مهمت

شود و در هنگام عبور از هوا سرعت بسیار تولید حرارت نور )یعنى آفتاب( بیرون مى

تواند شود و نمىكند و در نتیجه هوا به خاطر حرارت حجمش زیادتر و وزنش كمتر مىمى

وش بكشد، الجرم هواى هواى سردى را كه باالى آن است و یا مجاور آن قرار دارد به د

زند و هواى گرم قهرا بر خالف سرد داخل در هواى گرم شده و به شدت آن را كنار مى

آید و این جریان همان است كه ما نامش را باد جریان هواى سرد به حركت در مى

 گذاریم. مى

نتایجى كه این جریان دو جور هوا بر خالف مسیر یكدیگر دارد بسیار است. یكى از 

هایى است كه )از خود زمین ها تلقیح گیاهان است و یكى دیگر دفع كثافت هوا و عفونتآن

شود و سوم انتقال كنند و( داخل هوا مىآید و یا سكنه روى زمین آن را تولید مىبیرون مى

جا و غیر آن از فوائد دیگر. پس پدید آمدن باد و وزش جا به آنابرهاى آبستن است، از این

 ند آب چیزى است كه حیات گیاهان و حیوانات و انسان بستگــــى بــدان دارد.آن هم مان

كه اله و مدبرى دارد و با كند، بر اینپدیده با وجود خود داللت مىو این

كه اله آن و اله همه كند بر اینها، داللت مىاش با سایر موجودات و اتحادش با آنسازگارى
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در طریق پیدایش و بقاى نوع انسان، داللت  عالم یكى است و با قرار گرفتنش

 (1)كه اله آن و اله انســان و غیر انسان یكــى است.كند بر اینمى

 .363، ص: 2المیزان ج:  -1

 

 

 هاى خشكانتقال آب به زمینو جریان 

ُكُل ِمْنهُ اَْنعاُمُهْم َو اََولَْم یََرْوا اَنّا نَُسوُق اْلماَء اِلَى االَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِه َزْرعا تَأْ » 

 «اَْنفُُسُهْم...!

 سجده( /27) 

آورد، كه بر حسن تدبیر این آیه یكى دیگر از آیات خداى سبحان را یاد مى

او نسبت به موجودات و مخصوصا موجودات زنده از قبیل چارپایان و انسان داللت 

رانــدن ابرهاى حامــل كند. مراد بــه ســوق آب به سوى زمیــن خالــى از گیاه، مى

 سرزمین است.آنبــاران به سوى

پس از آمــدن باران از ابر، حیات زمین و بیرون شدن زرع و تغذى انسان 

ها كرده، تا ها را رام انسانشود، چارپایانــى كه خداونــد آنو چارپایان تأمیــن مى

 براى رسیدن به مقاصد حیات خود تربیتشان كنند.

تنبیه و توبیخ كفار است كه چرا این آیات را « تُْبِصرُوَن؟ اَفاَل»جمله 

بینند. اگر خصوص آیت باران را اختصاص بدیدن داد، براى این است كه علم نمى

هاى به راندن ابرها به این سرزمین و آن سرزمین و بیرون كردن زراعت از زمین

  (1)دهد.ت مىها و چارپایان از زراعت، از راه دیدن دسمرده و تغذى انسان

 . 111، ص: 32المیزان ج:  -1
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 فصل سوم

 

 دریاها و منابع دریایى

 

 تدبیر امور خشكى، دریا، فضا و تقسیم امر

 / ذاریات( 4تا  1.« )َوالذّاِریـاِت ذَْروا، فَاْلحاِمالِت ِوْقرا، فَاْلجاِریاِت ی ْسرا... » 

گیرد و به همه زیر پوشش خود مىاین آیات چهارگانه تمامى تدابیر عالم را در 

باشد « َوالذّاِریاِت ذَْروا،»ها را كه همان اى از تدبیر امور خشكىاشاره دارد. چون هم نمونه

ذكر كرده و هم « فَاْلجاِریاِت یُْسرا،»اى از تدابیر امور دریاها را در جمله آورده و هم نمونه

خاطرنشان ساخته و هم « فَاْلحاِمالِت ِوْقرا،»اى از تدابیر مربوط به فضا را در عبارت نمونه

ماندگان زوایاى عالم و باالخره روبرهم عالم را، در عبارت تدابیر مربوط به تمامى باقى

ماِت اَْمرا،» هاى تدبیر هستند و اشاره كرده، كه منظور از آن مالئكه است كه واسطه« فَاْلُمقَّسِ

 كنند. تعالى را تقسیم مىاوامر خداى

خورم بـه این آیات چهارگانه در این معناست كه فرموده باشد: سوگند مىپس 

 (1)تمامــى اسبابــى كـه در تـدبـیــر سـراسر جـهان مـؤثـرنـد... .

 . 262، ص: 36الـمیــــــــــزان ج:  -1

 

 

 دریاها در تسخیر انسان

ـَر لَـك م  اْلبَْحَر ِلتَْجِرَى اْلف لْ » ذى َسخَّ  / جاثیه(  12« )ك  فیِه بِاَْمِرِه َو ِلتَْبتَغ وا ِمْن فَْضِلِه...!اَلـلّه  الَـّ

اى از آیات ربوبیت را كه در آن منتى عظیم بر در آیات فوق خداى سبحان پاره

توانند، آن را انكار كنند. به این وجه نمىشمارد، آیاتى كه به هیچها هست بر مىانسان

س تسخیر تمامى موجودات در زمین و آسمان را منظور نخست مسئله تسخیر دریاها و سپ

گونه آیات را دهد اینسازد و معلوم است كه هیچ انسانى به خود اجازه نمىخاطرنشان مى

كه فطرت انسانیت خود را از دست داده باشد و فراموش كرده باشد كه انكار كند، مگر آن

ر جانداران متمایز شده موجودى است داراى تفكر و به خاطر همین خاصیت تفكر از سای

 است. 

خداوند به خاطر شما دریا را مسخر كرد، یعنى آن را  -شود كه معناى آیه چنین مى

طورى آفرید كه كشتى شما را به دوش بگیرد و طورى آفرید كه كشتى شما بتواند بـر روى 

 مند شـوند.ها از آن بـهرهآن جـریان یـابـد و انسان

، «كن»مر خدا، عبارت است از ایجاد جریان با كلمه جریان كشتى در دریا به ا
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 تعالى است.چون آثار اشیاء نیز مانند خود اشیاء منسوب به خداى

تعالـى ایـن است كـه خـداى« َو ِلـتَْبتَغُـوا ِمـْن فَـْضِلـِه،» مـعناى جـملـه 

ى دریـاها را این چنین رام كرد، تا شما عطیه او را طلب كنید، یعنى با سفرها

 (1)دریائى خود، رزق او را به دست آورید.

 . 263، ص: 35الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 هاى دریایى براى انسانتسخیر دریاها و نعمت

وا ِمْنه  ِحْلیَةا تَْلبَس ونَها!» َر اْلبَْحَر ِلتَأْك ل وا ِمْنه  لَْحما َطِریّا َو تَْستَْخِرج   «َو ه َو الَّذى َسخَّ

 نحل(/14)

شمارد و آن نعمت دریاها هاى الهى را بر مىه فصل دیگرى از نعمتاین آی

 هاست.ها و عالمتها و شهرها و راهو كوه

مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا خوردن گوشت ماهى آن است و 

مقصود از استخراج زینت براى پوشیدن لؤلؤ و مرجانى است كه از دریا گرفته 

 آراینـد.آن مىشود، و زنـان خـود را بـا مى

 «َو تََرى اْلفُْلَك َمواِخَر فیِه،» -

 «شكافند.بینى كه آب دریا را از چپ و راست مىها را مىكشتى» -

 «َو ِلـتَْبتَغُــوا ِمْن فَـْضِلـِه،»ـ 

ها تا بعضى از رزق خــدا را با سفرهاى آبــى و به راه انداختــن كشتى»ـ 

 «ار شویــد!طلــب كنید، شـایــد شما شـكرگــز

كه در هاى دریایى فضل زیادى از خداى تعالى است، براى ایننعمت

هاى دریایى نداشته باشد و ها آن قدر نعمت داده است كه بشر احتیاج به نعمتخشكى

لكن خداوند این نعمت زیادى را هم ارزانى داشت و دریاها را مسخر بشر فرمود تا 

ر در ضروریات زندگى خود متوجه نعمت شاید او را شكرگزارند، چه انسان كمت

هاى نعمتضروریات زندگىافتدكه اینمعنى مىشود و به یاد اینخدا مى

كند، به خالف است و اگر بخواهد یــك روزى از انسان سلــب مىسبحانخداى

  (1)شود.خدا مىهابیشتر متوجه نعمتآنهــاى زیادى، كه آدمى در برخورد بهنعمت

 . 55، ص: 24ج:  المیزان -1

 

 

 هاى دریایىدریاهاى شور و شیرین و نعمت
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 / الرحمن(  24تا  19« )َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلتَِقیـاِن بَْینَه ما بَْرَزٌخ ال یَْبِغیاِن...!» 

به معناى مخلوط كردن و نیز به معناى رها و روانه كردن است. « َمَرج»كلمه 

دریاى شیرین و گوارا و دریایى شور و تلخ است.  «بَْحرین ـ دو دریا»ظاهرا مراد از 

این دو دریا یكسان نیستند كه »كه در سوره فاطر از این دو دریا یاد كرده و فرموده: چنانهم

كه یكسان یكى شیرین و گوارا و نوشیدنش بالمانع و این یكى دیگر شور و تلخ است و با این

خورید و مروارید و مرجان شت تازه مىشوید و گومند مىنیستند شما از هر دو بهره

 / فاطر( 12« )كنید.استخراج نموده و آرایش خود مى

اند این است كه مراد به دو دریا ترین تفسیرى كه درباره این دو آیه كردهقابل قبول

دو دریاى معین نیست، بلكه دو نوع دریاست، یكى شور كه قریب سه چهارم كره زمین را 

دهد و یكى هم دریاى ها و دریاهاى شور را تشكیل مىكه بیشتر اقیانوسدر خود فرو برده، 

ها از زمین ها را در زمین ذخیره كرده و به صورت چشمهتعالى آنشیرین است، كه خداى

ریزد. این دو جور دریا دهد و مجددا به دریاها مىجوشد و نهرهاى بزرگ را تشكیل مىمى

دریاهاى داخل زمین همواره به هم اتصال دارند، هم در زیر یعنى دریاهاى روى زمین و 

یعنى برخورد و اتصال دارند نه این « یَْلتَِقیانِ »كه زمین و هم در روى زمین و در عین این

برد و نه آن شیرینى این را، چون بین آن دو حاجز و مانعى است كه شورى آن را از بین مى

 هاى آن است. ند و آن مانع خـود مخازن زمین و رگهگذارد در وضع یكدیگر تغییرى بدهنمى

تعالى دو دریاى شیرین و این است كه خداى -خدا داناتر است  -پس معناى دو آیه 

كه تالقى آن دو دائمى است، به وسیله گوارا و شور و تلخ را مخلوط كرده، در عین این

خود مستهلك كنند و این صفت گذارد كه یكدیگر را در حاجزى كه بین آن دو قرار داده نمى

گوارایى آن را از بین ببرد و آن صفت شورى این را و در نتیجه نظام زندگى جـانـداران و 

 بـقاى آن را تـهدیـد كـنند. 

 «یَْخُرُج ِمْنُهَمـا الُّلْؤلُُؤ َو اْلَمْرجاُن،» -

د یكى آید و این خویعنى از این دو دریاى گوارا و شور، لؤلؤ و مرجان بیرون مى

 شود.مند مىاز فـوائـدى است كـه انسان از آن بهره

 «اْلبَْحِر َكااْلَءْعالِم،َو لَهُ اْلَجواِر اْلُمْنَشـأُت ِفى» -

از ماده انشاء است و انشاى « َمْنَشـأت»به معناى كشتى است. كلمه « َجوارى»كلمه 

ا را ملك خداى دانسته با ههر چیزى به معناى احداث و ایجاد و تربیت آن است. و اگر كشتى

هایى كه در ساختن كشتى سازند، بدین جهت است كه تمامى سببها مىكه كشتى را انساناین

یابد و انسانى كه دخالت دارند، از چوب و آهن و سایر اجزایى كه كشتى از آن تركیب مى

ن و فكر و دهد و نیز شعور این انساكند و صورت كشتى به آن مىاین اجزاء را تركیب مى

اش همه مخلوق خدا و مملوك اوست، قهـرا نتیجـه عـمل انسان هم كـه یا كشـتى است و اراده

 تعالى است. یـا چیـز دیگر مـلك خداى

ها الهام كرد كه چگونه تعالى به انسانها به انسان خداست، چون خداىپس منعم حقیقى كشتى

ب بر این صنع هست و نیز راه استفاده از كه چه منافعى و آثارى مترتكشتى بسازند و این
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 (1)منافع بسیار آن را او الهام فرمود.

 . 201، ص: 37المیزان ج:  -1

 

 

 اختالف آب شور و شیرین دریاها 

 هابردارى از آنو یكسانى بهره

 فـاطـر( / 12!« )َو ما یَْستَِوى اْلبَْحراِن هذا َعْذٌب ف راٌت سائٌِغ َشراب ه  َو هذا ِمْلٌح ا جاٌج » 

به معناى آبى است كه « فُرات»به معناى آب پاكیزه و كلمه « َعْذب»كلمه 

آبى را گویند كه به سهولت به « سائِغ»شكند و یا خنك باشد. كلمه شدت عطش را مى

به معناى آبى است كه به خاطر « اُجاج»رود، بس كه گواراست. كلمه حلق فرومى

 سوزاند.شورى و یا تلخى حلق را مى

ــوَن ِحْلیَــةا »ـ  ـوَن لَْحمــا َطــِریّــا َو تَْستَْخــِرج  َو ِمــْن ك ــّلٍ تَــأْك لـ 

 «تَْلبَس ـونَهـــا!

به معناى گوشت تازه و لطیف است و منظور از آن گوشت « لَُحْم َطِرى»

زیورى كه از « ِحْلیَة»ماهى و یا هم آن و هم گوشت مرغابى دریایى است. مراد به 

كه در جاى چنانهاست، همكننــد، لؤلؤ و مرجــان و انواع صدفاستخراج مىدریا 

َما الُّلْؤل ؤ  َو اْلَمْرجان  »دیگر فرمود:  ج  ِمْنه   / رحمن(  22) !«یَْخر 

زند و در این آیه شریفه مؤمن و كافر را به دریاى شیرین و شور مثل مى

، هر چند كه در بسیارى از كندیكسان نبودن آن دو را در كمال فطرى بیان مى

خواص انسانیت و آثار آن مثل همند، ولى مؤمن به همان فطرت اولیه و اصلى 

رسد، ولى خودش باقى است و در نتیجه به سعادت حیات آخرت و دائمى خود مى

كافر از آن فطرت اصلى منحرف شده و وضعى به خود گرفته كه فطرت انسانیت 

شود. د و به زودى صاحبش به كیفر اعمالش معذب مىدانآیند نمىآن را پاك و خوش

پس مثل این دو قسم انســان، مثل دو دریاى شور و شیریــن است كه یكى بر 

اش، كه همان گوارایى باشــد باقى است و یكى دیگــر )به خاطر فطــرت آبى اصلى

یكند، اختالط با امالح( شور شده اســت، هر چنــد كه در بعضــى آثــار نافع شر

كنند و یا زیور گیرند و یا مرغابى شكار مىها ماهى مىچون مــردم از هر دوى آن

 گیرند. نمایند و یا صــدف و مرجـان مىمروارید استخراج مى

پس ظاهر آیه این است كه زیور استخراج شده از دریا، مشترك بین دریاى 

د، وجود حلیه در هر كننهایى كه در این مورد بحث مىشور و شیرین است. كتاب

 انـد.دو نوع دریـا را مـسلـم دانـسته

وَن!َو تََرى»ـ   «اْلف ْلَك فیِه َمواِخَر ِلتَْبتَغ وا ِمْن فَْضِلِه َو لَعَلَّك ْم تَْشك ر 

تعالى آن را مسخر شما كرده، براى شكافند و خداىها دریا را مىاگر كشتى
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و كنید و از این سو به آن سوى دنیا بـروید و این بود كه شما از عطاى پروردگارتان جستج

 (1)روزى بـه دسـت بـیاورید، شـاید شـكرگـزار او شـوید.

 . 42، ص: 33الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 هااخـتالف آب شور و شیرین و عدم اختالط آن

َل بَْینَُهما بَْرَزخا َو ِحْجرا َو ُهَو الَّذى َمَرَج اْلبَْحَرْیِن هذا َعْذٌب فُراٌت َو هذا ِمْلٌح اُجاٌج َو َجعَ » 

 / فرقان(  53!« )َمْحُجورا 

آبى است كه « اُجاج»به معناى آبى است كه طعم آن برگشته باشد و « ِمْلح»كلمه 

آن حدى را گویند كه میانه دو چیز فاصله شده باشد. و « بَْرَزخْ »شورى آن زیاد باشد. كلمه 

رم است یعنى آنچنان میان این دو آب حاجز قرار به معناى حرام مح« ِحْجر َمْحُجور»كلمه 

 شوند. وجه مخلوط نمىایم كه مخلوط شدن آن دو با هم حرام محرم شده، یعنى به هیچداده

كه مراد به مرج دو دریا، خود قرینه است بر این« َو َجعََل بَْینَُهما،»كه فرمود: و این

ها را درهـم و كردن آن دو، كه اجــزاى آن روانــه كردن آب دو دریاســت با هم، نه مخلــوط

 برهم كند.

اندازد، در این جملـه مسئلـه رسالت از این جهت كه میان مؤمن و كافر را جدایى مى

كنند و در عین حال با هم مخلوط و درهم و برهم كه هر دو در یك زمین زندگى مىبا این

كه در یكجا قرار دارنـد، بـه هـم در شوند، تشبیه شده به آن دو دریا، كه در عین ایننمى

 (1)آمیــزند.نـمى

 . 250، ص: 30الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 

 جریان عوامل جوى و جریان كشتى در دریا

راٍت َو ِلیُذیقَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َو... َو ِمْن ایاتِِه اَْن یُْرِسَل » یاَح ُمبَّشِ  روم(/46!« )الّرِ

ر»ا را منظور از این كه باده دهند، خوانده این است كه بادها مژده باران مى« ُمبَّشِ

 وزد.چون قبل از آمدن باران باد مى

 «َو ِلیُذیقَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه،» -

كه شما را مژده دهد و براى فرستد براى اینتقدیر كالم این است كه بادها را مى

هاست كه رساندن انواع نعمت« رحمتاِذاقه »كه از رحمت خود به شما بچشاند. مراد به این

هــا هــا و میوهوزد، عمل تلقیح در گلشود. چون وقتى باد مىبر وزیدن باد مترتب مى

هایى شود و نعمترود و جــو زندگــى تصفیه مىهــا از بین مىشــود و عفونتانجــام مى
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 شود. دیگر از ایـن قـبیل كـه اطـالق جملـه همه را شامل مى

 «َو ِلتَْجِرَى اْلفُْلُك ِباَْمِرِه،»ـ 

ها به امر او به فرستد تا چنین و چنان شود و نیز كشتىیعنى بادها را مى

 حركت درآیند... و تا رزق او را كه از فضل اوست، بطلبید... .

 ... و تا شاید شكر بگزارید!

و این جمله هدف و نتیجه معنوى فرستادن باد است، همچنان كه بشارت باد 

ها و به دست آوردن فضل خدا، نتایج صورى و چشاندن رحمت و جریان كشتى

  (1)مــادى آن بــــود.

 . 318، ص: 31المیزان ج:  -1
 

 نظام حاكم بر حركت كشتى در دریاها

 / بقره( 164)« َو اْلف ْلــِك الَّتى تَْجــرى ِفى اْلبَْحــِر بِما یَْنفَـع  النّاَس....الَیاٍت ِلقَْوٍم یَْعِقل وَن!»

چه به معنى كشتى است. مراد به حركت كشتى در دریا، به آن« فُْلك»كلمه 

مردم سود ببـرنــد، نقــل كــاال و ارزاق اســت، از ایــن ساحــل بــه ساحلــى دیگــر 

 و از ایــن طرف كره زمیـن به طرفى دیگر. 

و زمین و كه در میان همه موجودات و حوادثى كه مانند آسمان و این

ها مدخلیت ندارد، تنها كشتى و جریان اختالف شب و روز، كه اختیاراتشان در آن

كه این نعمت نیز هر چند كه آن را در دریا ذكر كرده، خود داللت دارد بر این

ها در ساختن كشتى دخالت دارند، ولى باالخره مانند زمین و آسمان به صنع انسان

كه آن نسبتى كه انسان درست هم هست، براى این شود. وخدا در طبیعت منتهى مى

سازى( دارد اگر به دقت بنگرى، بیش از آن نسبت كه هر فعلى به فعل خود )كشتى

باشد و اختیارى كه انسان دارد و با آن به خود به سببى از اسباب طبیعى دارد، نمى

د و چنان نیست كنبالد و او را سبب تام و مستقل از خداى سبحان و اراده او نمىمى

  (1)كه احتیاج او را به خداى سبحان كمتر از احتیاج سایر اسباب طبیعى كند.

 . 352، ص: 2الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 

 وسایل حمل دریایى و زمینى

وِن...!»  ــْم فِى اْلف ْلِك اْلَمْشح  یَّتَه  ــْم اَنّا َحَمْلنــا ذ ّرِ  / یس( 44تا  41« )َو ایَـةٌ لَه 

كند و آن تعالى را بیان مىهاى خداىه شریفه آیت دیگرى از آیتاین آی

نشاند و عبارت است از جریان تدبیر او در دریاها، كه ذریه بشر را در كشتى مى
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كند، تا از یك طرف دریا به طرف دیگر كشتى را از آنان و از اثاث و كاالى آنان پر مى

 و سایــر اغراض خــود قرار دهند.  دریا ببرد و دریا را وسیله و راه تجــارت خود

تعالى كند مگر خداىكند و از خطر غرق حفظ نمىكسى ایشان را در دریا حمل نمى

كند، همه ها استفاده مىچون تمامى آثار و خواصى كه بشر در سوار شدن به كشتى از آن

كــه اینگردد، عالوه بر امورى است كه خدا مسخرش كرده و همه به خلقت خدا منتهى مى

 این اسبــاب اگر به خــدا مـنتهى نشـود هیــچ اثر و خاصیتــى نخواهـد داشت.

ذریه بشر نسبت داد، نه به خود بشر، به این منظور بود كه اگر حمل بر كشتى را به

 به این وسیله عرق محبت و مهر و شفقت شنونده را تحریك كند.

 «َكبُوَن،َو َخلَْقنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه ما یَرْ »ـ 

 ها آفـریدیم هـمانند آن چـیزهایـى كـه سوار شوند.ـ و بـراى آن

مفسرین گویند مراد به این جمله چارپایان است، چون در جاى دیگر كشتى و 

هایى قرار داد تا بـر آن در كشتى و چارپایان وسیله» چـارپـایــان را با هم آورده و فرموده: 

 ن( / مؤم 80« )ســوار شـــویــد!

ْم َو اله ْم ی ْنقَذ وَن، ااِلّ َرْحَمةا ِمنّا َو َمتاعا اِلى »  - ْم فاَل َصریَخ لَه  َو اِْن نََشأْ ن ْغِرْقه 

 «حیٍن!

اختیار به دست مشیت ماست. اگر خواستیم  -خواهد بفرماید در این آیه شریفه مى

دهد و هیچ  كنیم و در این صورت احدى نیست كه استغاثه آنان را جوابغرقشان مى

دهنده از غرقى نیست كه ایشان را از غرق شدن برهاند. به هیچ سببى از اسباب و نجات

كنند مگر به خاطر رحمتى از ما، كه شاملشان گـردد، هیــچ امرى از امور، نجات پیــدا نمى

 (1)ایــم، زنــده بماننـد.كه تـا مـدتى معین كه بـرایشان تقدیــر كردهخاطر اینبه

 . 147، ص: 33المیزان ج: -1

 

 حركت كشتى در دریا و تهدید امواج

 / لـقمـان( 32تـا  31)« اَلَــْم تََر اَنَّ اْلفُْلــَك تَْجرى ِفى اْلبَْحــِر بِنِْعَمــِت ّللّاِ ِلیُِریَُكــْم ِمْن ایاتِــه...؟» 

 افتــد؟ــه راه مىبینــى كــه كشتــى در دریـا بــه وسیلــه نعمــــت او بـ آیــا نمى

و آن نعمت عبارت است از اسباب حركت و جریان كشتى، یعنى باد، و رطـوبت 

 داشـتن آب و امثال آن.

 «َواِذا َغِشیَُهْم َمْوٌج َكالظُّلَِل دََعُوّللّاَ ُمْخِلصیَن لَهُ الدّیَن!»  -

مه چیز كند، دست از هاى ابر برایشان احاطه مىچون موجى در دریا مانند قطعه -

طلبند، در حالى كه دین را برایش شوند و از او نجات خود مىشسته تنها متوجه خدا مى

خواهد بفرماید: این خواندن خدا در آن حال دلیل بر این است كه خالص دارند! و خالصه مى

  (1)پرستى است.فـطرتشان فـطرت تـوحید و یگانه

 . 63، ص: 32الـمیـــــــــزان ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 ها و منابع زمینىكوه

 

 

 ها، ثقل و جاذبه آنگسترش زمین و استقرار كوه

وٍن؟َو االَْرَض َمَدْدناها َو اَْلقَْینا فیها َرواِسَى َو اَْنبَتْنا فیها ِمْن ك ّلِ َشىْ »   / حجر( 19)« ٍء َمْوز 

تعالى آن اســت، چه اگــر خداىبه معنــاى گستردن طــول و عرض « َمــدِّ اَْرض»

شد صالحیت كشت و زرع هــاى جبــال پوشیده مىكــرد و از سلسلهزمیــن را گستــرده نمى

 یافتنــد. و سكـونـت را نـداشـت و جـانـداران كمـال حیـــات خــود را نمى

 «اَْلقَْینا فیها َرواِسَى!»ـ 

 ها را.وهانداختیم در زمین ك -تقدیر آیه این است كه 

هاست. و اشاره است به مطلبى كه در جاى دیگر قرآن به معناى ثابت« َرواسى»

 كنند:ها زمین را از حركت و اضطراب جلوگیرى مىبیان نموده و آن این است كه كوه

شما را  افكند، تا زمینها را در زمین كوه -تَمیدَ  االَْرِض َرواِسَى اَنْ  َو اَْلقى فِى»  

 نحل(/15« )دهد!نحركت 

از وزن و به معناى سنجیدن اجسام از جهت سنگینى است. لكن آن « َمْوُزون»كلمه 

گیرى هر چیزى كه ممكن باشد اندازه گرفت، استعمال كردند، را عمومیت داده و در اندازه

كه اعمال، سنگینى و سبكى اجسام زمینى را با این -حتى در سنجیدن اعمال هم استعمال شده 

ء ند. و چه بسا در مواردى استعمال شود كه مقصود از آن كـم و زیاد نـشدن شىندار

 كند. چه طبیعتش و یا حكمت اقتضاء مىمـوزون است، از آن

است و این غیر « ٍء َمْوُزوٍن!ِمْن ُكّلِ َشىْ » چیزى كه تنبه به آن الزم است تعبیر به 

شود ولى اولى زیرا دومى تنها شامل نباتات مىاست، « ِمْن ُكّلِ نَباٍت َمْوُزوٍن،» تعبیر به 

« ءٍ ُكـّلِ َشـىْ »چنین به خاطر كلمه گیرد همنباتات را مى« اَْنبَتْنا»طور كه به خاطر كلمه همان

 گردد.كند، شامل مىآید و رشد و نمو مىهر چیزى را كه در زمین پدید مى

اى موجودات در زمین پارهشود كه ما این طور مى -خدا داناتر است  -معناى آیه 

داراى وزن و ثقل مادى كه استعداد زیادى و نقصانى دارند چه نباتى و چه ارضى رویاندیم. 

اش بگیریم و را، هم به معناى حقیقى« َمْوُزون»و بنابراین معنى دیگر مانعى نیست كه كلمه 

 هم به معناى كنایى آن.

هاى پابرجا ردیم و در آن كوهشود كه: ما زمین را گستپس حاصل معنا چنین مى
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 -طرح نمودیم، تا آن را از اضطراب جلوگیرى كند و در آن از هر چیز موزون 

داراى وزن ـ و واقع در تحت جاذبــه و یا متناســب، مقدارى را حكمـت اقتضا 

 (1)كـرد رویاندیم.مى

 . 203، ص: 23المیزان ج:  -1

 هاى زمینها در جلوگیرى از اضطرابتأثیر كوه

 / انبیاء(  31)« َو َجعَْلنــا ِفى االَْرِض َرواِســَى اَْن تَمیَدبِِهــْم َو َجعَْلنــا فیهـا فِجاجا س ب الا!» 

 اند.كه با سنگینى خود استوار ایستادههاستمعناى كوهبه« َرواِسى»

 به معنـاى اضطـراب و نـوسان در ایـن سـو و آن سـو است.« تَمیـد»

هایى استوار قرار دادیم، تا زمین كه ما در زمین كوه معناى آیه این است

ها بتوانند بر روى آن زندگى كنند. و ما در دچار اضطراب و نوسان نگردد و انسان

هایى فراخ قرار دادیم تا مردم به سوى مقاصد خود راه یابند و بتوانند ها راهاین كوه

 به اوطـان خـود بـروند.

ها در آرامش زمین و مضطرب كه وجود كوهاین آیه داللت دارد بر این 

نبودن آن تـأثـیرى مسـتقیم و مخصــوص دارد كه اگر نبــود قشر زمیــن مضطــرب 

 (1)گردید.شد و پوستــه رویى آن دچـار ناآرامى مىمى

 . 115، ص: 28الـمیــــزان ج:  -1

 

 

 هاها و رودها و دلیل استقرار و جریان آنكوه

 / رعد( 3« )ـذى َمــدَّ االَْرَض َو َجعَــَل فیهـا َرواِســَى َو اَْنهــرا...!َو ه ــَو الَـّ»

در مداالرض به معناى گستردن است، یعنى زمین را به نحو « َمدَّ »كلمه 

اى كه بشود در آن زنـدگى كرد و حـیوان و نـبات و اشجار در آن پدید آیند، شایسته

 گسترده كرد.

تعالى نسبت داد به منزله تمهید براى به خداىكه گستردن زمین را و این

كه بیان تدبیر  -َو َجعََل فیها َرواِسَى َو اَْنهرا  -شود اى است كه به آن ملحق مىجمله

ها خدا در امور سكنه زمین از انسان و حیوان است، كه چه تدبیرى در حركت آن

ن منظور زمین براى طلب رزق و در سكونشان جهت آسایش به كار برده و به همی

توانست در آن ادامه كرد انسان و حیوان نمىرا گسترده كرد، كه اگر گسترده نمى

داشت شد و در آن پستى و بلندى وجود نمىزندگى بدهد و اگر هم یكسره گسترده مى

هایى كه در آن ذخیره شده بر سطح آن جریان باز هم صالح براى زندگى نبود و آب
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هاى بلند و پابرجا در تعالى كوهآمد. و لذا خداىانى به وجود نمىیافت و زراعت و بستنمى

ها ذخیره نموده و نهرها فرستد در آن كوهچه از آب كه از آسمان مىآن میخكوب كرده و آن

سازد و كشتزارها و باغات را سیراب ها روان مىها بر دامنهاز اطراف آن جارى و چشمه

شیرین و تابستانى و زمستانى و اهلى و جنگلى به بار هاى مختلف تلخ و كند و میوهمى

هاست بر زمین مسلط ها و حاصلآورد و شب و روز را كه دو عامل قوى در رشته میوهمى

شوند كه خود در نضج و نمود و انبساط سازد، آرى شب و روز باعث سرما و گرما مىمى

 و انقباض موجودات زمینى تأثیر دارند. 

كننده حركت حیوانات و انسان است و سعى و اریكى را كه تنظیمو نیز روشنى و ت

 آورند.كند، به بار مىها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مىكوشش آن

ها را براى شق انهار دار و كوههاى ریشهپس گستردن زمین راه را براى ایجاد كوه

مختلف آن هموار ساخته و با ایجاد الوانهاى نر و ماده و پیدایش میوهو شق انهار را براى

ها تدبیرى است گردد و در همه اینشب و روز اغراض نامبرده به نحو كمال حاصل مى

كند و در شریك در ربوبیت كشف مىمتصل و متحد كه از وجود مدبرى حكیم و واحد و بى

 (1)ها آیاتى است براى مردمى كه تفكر كنند.همه این

 .169ص:  ،22المیزان ج:  -1

 

 

 ها، رودها و ستارگان در تداوم و تسهیل حیاتاثر كوه

 «َو اَْلقــى فِى االَْرِض َرواِســَى اَْن تَمیَد بِك ـْم َو اَْنهارا َو س ب الا لَعَلَّك ْم تَْهتَد وَن!»

 / نـحل(  16و  15)

داد براى ها قرار این است كه اگر خدا در روى زمین كوه« اَْن تَمیدَ بُِكْم،»معناى 

كراهت از این بود كه زمین شما را به چپ و راست بلغزاند و به خاطر همین نـاآرامـى 

 تان مـختل گردد.زمـین نـظام زنـدگى

 «اَْنهــــــــــــــــــــارا،»  -

هاى خود ها و بستانیعنى نهرها جارى ساخت تا بتوانید آن را به آسانى به زراعت

 خود را سیراب كنید. هاى اهلىبرسانید و حیوان

 «َو ُسباُلً لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن،» -

رود، كه هایى به سوى هدف هدایتى كه از شما امید مىمعنایش این است كه خدا راه

هایى كه میان دو سرزمین قرار داشته آن دو را به اند مانند مسافتها بعضى طبیعىاین راه

مانعى قطــع كرده باشد، مانند زمین هموارى كه  كه حائــل وكند، بدون اینهــم وصل مى

میان دو كوه قرار دارد. و بعضى دیگر مصنوعــى است مانند آن راهى كه در اثر آمد و شد 

هایى كه آدم به دســت خود درسـت آید و یا جادهكردن بسیار خود به خود به وجود مى

 كند.مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب چهارم: شروع و پایان جهان 85

هاست كه هر عموم راهآید كه مقصود از سبل از ظاهر سیاق چنین بر مى

هایى كه مصنوع بشر شود و هیچ مانعى ندارد كه آن راهدو قسم راه را شامل مى

ها بینیم كه در همین آیات نهرها و عالمتاست به خدا نیز نسبت داده شود، زیرا مى

 كند.كه غالبا نهر و عالمت را بشر درست مىرا هم به خدا نسبت داده، بـا این

 « َو بِالنَّْجِم ُهْم یَْهتَدُوَن،َو َعالماتٍ » ـ 

هایى آن چیزى است كه نشانه چیز دیگر باشد. و خدا عالمت« َعالمات»

كنید كه از حس شما غایب است و قرار داد كه شما با آن استدالل به چیزهایى مى

ها و امارات طبیعى و یا وضعى است، كه هر یك بر ها، آیهمقصود از آن عالمت

ها و خطوط و ها و اشارهها و واژهكند، و از آن جمله شاخصمىمدلولى داللت 

هاست كه یا به طبیـعت خـود و یا به طـور قراردادى داللـت بر مدلـولى امثال این

 كند.مى

كند و خـداى سبـحان سپـس راه یـافتن بـه وسیلـه ستـارگان را ذكر مى

 فرماید:مى

ْجـِم ُهـْم یَـْهـتَـ» -  (1)«ــدُوَن!َو بِـالـنَـّ

 . 57، ص: 24الـمیــزان ج:  -1

 

 

 شرایط اقامت انسان و استفاده از تسهیالت طبیعى

ــوتِك ـــْم َسَكنــــا َو... »   / نحل(  81و  80!« )َو اللّــه  َجعَــَل لَك ــــْم ِمــْن ب یـ 

شود و هم گلى و هم پشمى و هاى سنگى اطالق مىهم به خانه« بَْیت»كلمه 

 ركى. مـعنـاى آیـه ایــن اســت كـــه:هم ك

هاى شما را مایه سكونت كه در آن خدا بر شما قرار داد بعضى از خانه -

 ساكن شوید چه بعضى از منازل قابل سكونت نیستند مانند انبار هیزم.

ْنـعـاِم بُـیُـوتـا،»  - ََ  «َو َجعَـَل لَُكـْم ِمـْن ُجلُـوِد ااْل

ها قرار وست دباغى شده باشد براى شما خانهها كه پیعنى از بعضى پوست

یعنى سبكش  -هایى كه تَْستَِخفُّونَها داد كه مقصود از آن قبه و خیمه است، خانه

در  -یَْوَم اِقاَمتُِكْم  -دهد، در هاى خود اختصاصش مىشمارید و براى نقل و انتقالمى

 تان كه سفرى ندارید.روز اقامت

 «واِفها َو اَْوباِرها َو اَْشعاِرها،َو اَصْ » كه فرمود: و این

ها یعنى هاى آنتقدیرش این است كه خدا قرار داد براى شما از پشم

هایتان اثاثى كه در خانه« مال بزها -اَْشعاِرها « »مال شتران -اَْوباِرها »گوسفندان و 

مندى تا البته این بهره -اِلى حینٍ  -مند شوید به كار بزنید، و متاعى كه از آن بهره

 مدتى است محدود. 
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 «َو اللّــهُ َجعَــــــَل لَُكــــْم ِمّمــا َخلَــَق ِظــــالالً،» ـ 

امرى عدمى « هاسایه -ِظالل »براى این است كه خود « ما َخلَق»تعلیق ظالل بر 

كه خودش عدمى است، همین است و قابل خلق نیست مگر به تبع غیر خودش و در عین این

تعالى بر انسان و سایر هاى بزرگى است كه خداىاش خود یكى از نعمتوجود تبعى

حیوانات و حتى نباتات انعام كرده، به طورى كه نعمت بودن آن و استفاده انسان و حیوان و 

اش از نور نیست. چه اگر سایه نبود یعنى شب نبود، سایه نبات از آن كمتر از استفاده

 نور و روشنى بود یك جاندار در روى زمین زنده نبود. ها نبود و دائمادرختــان و نبات

 «اْلِجباِل اَْكـنانا،َو َجـعََل لَـُكْم ِمـنَ » -

هـا به معناى چیزى است كه با آن چیز دیگرى پوشیده شود. مقصود كوه« َكنْ »كلمه 

 هاى آن است. و غارها و دخمه

- «،  «َو َجعََل لَُكْم َسرابیَل تَقیُكُم اْلَحرَّ

 پیراهن است كه شما را از گرما حفظ كند.« َسرابیل»د از مقصو

 «َو َسـرابـیـَل تَـقیُكـْم بَـأَْسـُكـْم،» -

مراد از این سرابیل كه از صدمه جنگ آدمى را نگه بدارد همان زرهى است كه از 

 (1)شده است.آهن و نـظایر آن سـاخته مى

 . 217، ص: 24الـمیــــــــــــــزان ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 عوامل حیوانى تسهیل حیات

 

 

 

 حیات اجتماعى، اراده، شعور و حشر آنها در قیامت :حیوانات

 / انعام( 38« )َو مــا ِمــْن دآبٍَّة فِى االَْرِض َو ال طائٍر یَطیــر  بَِجناَحْیــِه ااِلّ ا َمــٌم اَْمثال ك ــْم!» 

هر حیوانى « طائِر»نبد. هر حیوانى را گویند كه بر روى زمین بج« دابَّة»

به معنى جماعتى است از « اُمَّت»را گویند كه با دو بال خود در فضا شناورى كند. 

مردم كه اشتراك در هدف واحد مانند دین و یا سنت واحده و یا وحدت در زمان و 

 مكان آنان را مجتمع ساخته باشند. 

ردم و معلوم هایى هستند مثل شما محیوانات زمینى و هوایى همه امت -

ها هم همانند مردم داراى كثرت و است كه این شباهت تنها از این نظر نیست كه آن

گویند، بلكه وقتى به عددند، چه جماعتى را به صرف كثرت و زیادى عدد امت نمى

شود كه یك جهت جامع این كثیر را متشكل و به افراد كثیرى امت اطالق مى

یك هدف را در نظر داشته باشند، حاال چه آن صورت واحدى درآورده باشد و همه 

 هدف، هدف اجبارى باشد و چه اختیارى.

شود كه استفاده مى« ثُمَّ اِلى َربِِّهْم یُْحَشُروَن،» كه در ذیل آیه فرمود: از این

گیرى و تهیه مسكن نیست، ها به انسان در احتیاج به خوراك و جفتتنها شباهت آن

راك دیگرى هست كه حیوانات را در مسئله بازگشت به بلكه در این بین جهت اشت

 سوى خدا شـبیه به انـسان كـرده است. 

حـال باید دیـد آن چیـزى كه در انسان مالك حشر و بازگشت به خدا است 

 چیست؟

هرچه باشد، همان مالك در حیوانات هم خواهد بود. و معلوم است كه آن 

شعورى كه راهى به سوى سعادت و  مالك در انسان جز نوعى از زندگى ارادى و

 دهد چیـز دیگرى نیست.راهى به سوى بدبختى، نشانش مى

تفكر عمیق در اطوار زندگى حیواناتى كه ما در بسیارى از شئون حیاتى 

ها سر و كار داریم و در نظر گرفتن حاالت مختلفى كه هر نوع از انواع خود با آن

سازد كه یرند، ما را به این نكته واقف مىگاین حیوانات در مسیر زندگى به خود مى
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حیوانات هم همانند انسان داراى آراء و عقایدى فردى و اجتماعى هستند و حركات و 

دهند، همه بر مبناى آن سكناتى كه در راه ابقاء و جلوگیرى از نابود شدن از خود نشان مى

كند همه بر مـبناى الش مىچه تعقاید است مانند انسان كه در اطوار مختلف زندگى مادى آن

 باشد. یـك سـلسله آراء و عـقاید مـى

توان آن را برآورده ساخت، داراى كه چگونه مىحیوانات نسبت به حـوایجش و این

شـعور و عقایدى است كه همان آراء و عقاید او را مانند انسان به جلب منافع و دفع مضار 

 دارد.وا مى

یا در یك فرد در مواقع به چنگ آوردن شكار و یا  بسیار شده است كه در یك نوع و

كرده و با ایم كه هرگز عقل بشر آن را درك نمىهایى برخوردهفرار از دشمن به مكر و حیله

چه كه آن حیوان درك كرده، منتقل نشده ها از عمر این نژاد گذشته هنوز به آنكه قرناین

 است. 

ت مانند مورچه و زنبور عسل و موریـانه شناسان در بسیارى از انواع حیوانازیست

هاى ظریفى در صنعت و لطایفى در طرز اداره به آثار عجیبى از تمدن و نازك كارى

 اند كه هرگز نظیر آن جز در برخى از ملل متمدن دیده نشده است.مملكت برخورده

حیوانات هم مثل انسان احكامى دارند و خیر و شر و عدالت و ظلم را تشخیص 

 دهـنـد.مـى

رســد و جــواب ســؤاالت زیر مــواردى اســت كه در این بحــث به ذهــن مى

 شــود:هـا از آیات قرآنــى استفــاده مىیكایــك آن

 ـ آیا حیوانات هم نظیر انسان حشر دارند؟ 1

پس از آن، همه حیوانات به سوى  -ثُمَّ اِلى َربِِّهْم یُْحَشُروَن » ـ جـــواب: آیه 

 / انعام( متكفـل جواب از این سؤال است. 38« )شوند،دگار خود محشور مىپرور

و به یــاد آر آن روزى را كه وحوش محشور  -َو اِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت » آیه 

كند. بلكه از آیات بسیار دیگرى / تكویر( قریب به آن مضمون را افاده مى 5« )شوند.مى

ها و زمین و آفتاب شوند، بلكه آسمانو حیوانات محشور مىشود كه نه تنها انسان استفاده مى

كننــد ها را پرستش مىها و سایر شركایى كه مردم آنو ماه و ستارگان و جن و سنگ و بت

 اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده، همه محشور خواهند شد.و حتى طال و نقره

ها هم مبعوث شده و اعمالشان ست و آنآیا حشر حیوانات شبیه حشر انسان ا - 2

 بینند؟حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و یا كیفر مى

 ـ جــــــــــواب:

ها را از آرى. معناى حشر همین است. چه حشر به معناى جمع كردن افراد و آن

 جاى كندن و به سوى كــارى بسیـج دادن است.

شود، مبرى كه وحى بر او نازل مىآیا حیوانات تكالیف خود را در دنیا از پیغ - 3

گیرنــد یا نــه؟ و آیا پیغمبرانــى كه فرضــا هر كــدام به یك نــوع از انــواع حیوانات مى

 شوند، از افراد همان نوعند؟مبعوث مى
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 جواب: -

جوابش این است كه بشر تاكنون نتوانسته از عالم حیوانات سر در بیاورد و 

 وانات است پس بزند.هایى كه بین او و حیحجاب

اى به فهمیم، كوچكترین اشارهجا كه ما از ظاهر آن مىكالم الهى هم تا آن

 شود. این مطلب نداشته و در روایات هم چیزى كه بتوان بدان اعتماد كرد، دیده نمى

اجتماع حیوانى هم مانند اجتماعات بشرى ماده و استعداد پذیرفتن دین الهى 

همان فطریاتى كه در بشر سرچشمه دین الهى است و وى  در فطرتشان وجود دارد،

سازد، در حیوانات نیز را بـراى حشر و بـازگشت به سـوى خدا قـابل و مستعد مى

 هست. 

كنیم، جزئیات و تفاصیل كه حیوانات به طورى كه مشاهده مىگو این

اوند مكلف معارف انسانى را نداشته و مكلف به دقایق تكالیفى از انسان از ناحیه خد

 به آن است نیستند.

داللت « ِاالّ اَُمٌم اَْمثالُُكْم،»تعالى فرمود: كه خداىدر متن آیه مورد بحث این

شود، بر این دارد كه تأسیس اجتماعاتى كه در بین تمامى انواع حیوانات دیده مى

مثل  تنها به منظور رسیدن به نتایج طبیعى و غیر اختیارى مانند تغذیه و نمو و تولید

كه تنهــا محدود به چهاردیــوارى زندگى دنیاست نبوده، بلكه براى این تأسیس شده 

اى كه دارد، به سوى كه هر نوعــى از آن ماننــد آدمیان به قدر شعــور و اراده

اش تا بیــرون از این چهار دیــوارى، یعنى عوامل بعد اى كه دامنههاى نوعىهدف

ه است، رهسپــار شــده و در نتیجــه آمــاده زندگـى شــود از مــرگ هم كشیــده شــد

 كــه در آن زنــدگــى سعــادت و شقــاوت منــوط بـه داشتــن شعــور و اراده اســت. 

ْطنا فِى اْلِكتِب ِمْن َشىْ »  / انعام( 38« )ٍء!ما فَرَّ

مى ها كه در حیوانات جارى است و نظیر نظام انسانى است، نظااین نظام -

است كه عنایت خداى سبحان واجب دانسته كه انواع حیوانات را بر طبق آن ایجاد 

فایده نباشد و تا نماید تا برگشت خلقتش به عبث نبوده و وجود حیوانات عاطل و بى

 بهره نمانند.توانند و لیاقت قبول كمال را دارند، از موهبت كمال بىجا كه مىآن

 / انعام( 38« )یُْحَشــُروَن!ثُـمَّ اِلـى َربِِّهــْم » -

شود بیان این جمله عمومیت حشر را به حدى كه شامل حیوانات هم مى

آید كه زندگى حیوانات نوعى از زندگى است كه مستلزم كند، و از آن بر مىمى

 (1)حشر به سـوى خـداست، همـان طور كه زندگى انسان مستلزم آن است.

 . 112، ص: 13المیزان ج:  -1
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 رینش چارپایانآف

 ها به انسانبردارى از آنو تفویض مالكیت و بهره

ْم لَها ماِلك وَن...؟» ْم ِمّما َعِملَـْت اَْیدینا اَْنعاما فَه   / یـس(  73تـا  71« )اََو لَْم یََرْوا اَنّا َخلَْقنا لَه 

كه فرمود: چارپایان از چیزهایى است كه دست خدا درستش كرده این مراد به این

فَُهْم »جمله     ها مختص به خداست. ها شركت ندارد و خلقت آنت كـه كسى در خلقت آناس

است چون معناى آن این است كه ما « َخلَْقنا لَُهْم،»گیرى از جمله نتیجه« لَها ماِلُكوَن،

ایم و الزمه آن اختصاص چارپایان به انسان است و چارپایان را به خاطر انسان خلق كرده

شود، چون ملك اعتبارى كه در ظـرف اجتماع، خود الخره منتهى به مالكیت مىاختصاص با

 یكى از شعب اختصاص است.

 «َو ذَلَّْلناها لَُهْم فَِمْنها َرُكوبُُهْم َو ِمْنها یَأُْكلُوَن،»ـ 

ها تذلیل چارپایان براى انسان به این معناست كه خداوند این حیوانات را براى انسان

ر كرده، )به طورى كه یك بچه انسان مهار یك شتر را كه شاید صد برابر او رام و فرمانبردا

برد،( و این همان تذلیل و تسخیر گیرد و هر جا بخواهد مىوزن و درشتى هیكل دارد مى

به معناى این است كه از گـوشتش « ِمْنها یَأُْكلُوَن،»حیوان است، براى انسان. و جمله 

 خورند. مـى

 «ها َمنافُِع َو َمشاِرُب اَفاَل یَْشُكُروَن،َو لَُهْم فی»ـ 

مراد به منافع، هر انتفاعى است كه آدمى از مو، كرك، پشم و پوست حیوان و سایر 

به معناى مشروب است و مراد از مشروب حیوانات شیر « َمشاِربُ »برد. كلمه منافع آن مى

 (1)هاست.آن

 . 175، ص: 33الـمیــزان ج:  -1

 

 رپایان در خدمت انسانمنافع انواع چا

 / نحل( 8تا  5!« )ٌء َو َمناِفــُع َو ِمْنها تَأُْكلُوَن َو االَْنعــاَم َخلَقَها لَُكْم فیهــا ِدفْ » 

ظاهرا به معناى « ءِدفْ »به معناى شتر و گاو و گوسفند است. كلمه « اَْنعام»كلمه 

كنند و از را با آن گرم مى گرمایى است كه به وسیله پوست و پشم و كرك این حیوانات بدن

 دارند... .سـرما نگه مى

شود، از شیرشان و هایى است كه از این حیوانات مىسایر استفاده« َمناِفع»مراد به 

)و حیوانات را نیز آفریده كه در آن حرارت و منفعت دارید  -گوشت و پیه و سایر منافعشان 

 خورید.(و از آن مى

 « حیـَن تُریُحوَن َو حیَن تَْسَرُحوَن! َو لَُكْم فیها َجمالٌ » ـ 

به معناى برگرداندن « تُریُحونَ »به معناى زینت و حسن منظر است. « َجمال»كلمه 

به معناى بیرون « تَْسَرُحونَ »رمه است براى آسایش از چراگاه به منزل در هنگام غروب. 
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ها دن آنبه چراگاه است كه در صبح و برگردان« اصطبل -مراح »شدن احشام از 

 در عصر منظره خوشى است.

َربَُّكْم لََرُؤٌف  َو تَْحِمُل اَثْقالَُكْم ِالى بَلٍَد لَْم تَُكونُوا باِلغیِه اِالّ بِِشّقِ االَْنفُِس اِنَ » -

 «َرحیٌم!

ْنفُس»به معناى بار سنگین است و مقصود از « اَثْقال»كلمه  ََ « ِشّقِ ااْل

هاى دشوار هاى طوالنى و راهدر مسافت مشقتى است كه نفوس در حمل آن بارها

شتران و بعضى گاوها كه بارهاى آدمى را به « اَْنعام»كنند. و مقصود از تحمل مى

كنند كه رسیدن به آن شهر با نبود شتر و گاو مشقتى دارد كه شهرى حمل مى

ها تحملش بر نفوس دشوار است و خداوند با خلقت شتر و گاو و مسخر نمودن آن

 شر، آن مشقت را از بشر برداشت، كه خدا به شما مردم رئوف و رحیم است. براى ب

 «َو اْلَخْیَل َو اْلبِغاَل َو اْلَحمیَر ِلتَْرَكبُوها َو زینَةً،» -

یعنى اسـبان و استـران و خران را نیـز براى شمـا خلق كـرد، تا شما سوار 

ـد كه خلقت چارپایـان فهمانـشوید و تا زینــت شمــا باشد. این جمله اخیر مى

ها را زینت و جمال شوید و آنارتباطــى با منافع شمــا دارد، چه شما سوارشـان مى

 گیرید.خود مى

 «َو یَْخلُــــــــُق مـــــا ال تَْعلَُمـــــــوَن!» -

 (1)دانید.كه شما نمىآفریند چیزهایىـ و مى

 .47، ص: 24المیزان ج:  -1

 

 هاو منافع آن تدبیر خلقت چارپایان

 / مؤمنون( 22تا  21!« )االَْنعاِم لَِعْبَرةا ن ْسقیك ْم ِمّما فى ب ط وِنها... َو اِنَّ لَك ْم فِى»

كه خدا به معناى داللتى است كه با آن استدالل شود بر این« ِعْبَرت»كلمه 

 مدبر امر خـلق است و به ایشان رئـوف و رحـیم است.

چه در بطون چارپایان است سیراب ا را از آنمراد از این كه فرمود: شم

ها نوشانید. و مراد از منافع كنیم، این است كه شیر آن حیوانات را به انسانمى

ها ها و سایر منافع آنبسیار، انتفاعى است كه بشر از پشم و مو و كرك و پوست آن

 خـورد.ها مىبـرد و از گـوشت آنمى

 «ْلِك تُْحَملُوَن!َو َعلَْیها َو َعلَى اْلفُ » -

شود حمــل بر انعام شــدن همان شترســوارى است كه در خشكــى انجام مى

شــود. و بنابرایــن، و در مقابــل آن حمــل در دریــاســت كه بــا كشتــى انجام مى

 (1)دهـد؟را مـى« َو َحَمْلناُهـْم فِـى اْلبَــّرِ َو اْلبَْحــِر،»آیــه شریفـه همـان مضمـون آیــه 

 . 35، ص: 29الـمیــــــــــــــزان ج:  -1
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 استفاده از چارپایان در خشكى

 و از كشتى در دریا

 / مؤمن( 80و  79« )اَللّــه  الَّذى َجعََل لَك م  االَْنعــاَم... َو َعلَى اْلف ْلـِك ت ْحَمل وَن!» -

شوند، و تفع مىخداى سبحان از بین همه چیزهایى كه آدمیان در زندگى از آن من

ها بدان بستگى دارد، چارپایان را نام برد كه مراد از آن شتر و گاو و تدبیر امر انسان

 گوسفند است.

خداى سبحان براى خاطر شما چارپایان را آفرید، )و  -معناى این آیه این است كه 

ر ها را براى شما مسخر كرد،( غرض از این خلقت و این تسخیر این است كه شما بآن

ها یعنى شتران سوار شوید و از شیر بعضى دیگر یعنى گـاو و گـوسفنـد بعضى از آن

 بـخوریـد.

 «َو لَُكـْم فیها َمنافُِع...،»ـ 

ها و پشم و كرك و مویشان و ها منافعى است، مانند شیر آنیعنى شما را در آن

 پـوست و سایر منافعشان. 

 «د وِرك ْم،َو ِلتَْبل غ وا َعلَْیها حاَجةا فى ص  »ـ 

ها سوار شوید و به است كه بر پشت آنها اینیعنى و غرض دیگراز خلقت آن

 كه در سینــه دارید، برسید.هایــىمقاصد و حاجت

 «َو َعلَْیـهـا َو َعـلَى اْلـفُْلـِك تُـْحَملُـوَن!»ـ 

شتران ها را با ها و دریاها، كه بیاباناین جمله كنایه است از وسیله پیمودن بیابان

 (1)پیمـایند و دریاها را با كشتى.مـى
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 ها و زمین نگرشى به آفرینش شتر، آسمان، كوه

ِلقَْت َو اِلَى السَّماِء...؟»  َن اِلَى ااِلبِِل َكْیــَف خ   / غاشیه( 20تا  17« )اَفاَل یَْنظ ــرو 

كه در كیفیت كند به ایننخست دعوت مىتعالى را در این آیه منكرین ربوبیت خداى

تعالى چگونه آن را از زمینى مرده خلقت شتر نظر و دقت كنند، كه چگونه خلق شده و خداى

شعور به این صورت عجیب در آورده، صورتى كه نه تنها خودش عجیب و فاقد حیات و بى

ها سخر انساناست بلكه اعضا و قوا و افعالش نیز عجیب است. و این هیكل درشت را م

ها از سوارى و باركشى و گوشت و شیر و پـوست و كـركش و حتـى از بـول كرده و انسان

 كنند.و پشكـلش استفـاده مى

دهد كه احتمال معقول بدهد كه شتر و این آیا هیچ انسان عاقلى به خود اجازه مى

ضى در كار نبوده فوایدش به خودى خود پدید آمده باشد و در خلقت او براى انسان هیچ غر

 ها ندارد؟ و انسان هیچ مسئولیتى در برابر آن و سایر نعمت
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هایش خصوص تدبیر در خلقت شتر و اگر در بین همه تدابیر الهى و نعمت

را ذكر كرده، از این نظر است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده و جزء اولین 

كه در آن ایام داشتن شتر خورد و در مهایى است كه به گوش مردم عرب مىسوره

 شان بـوده اسـت.از اركـان زندگى

 «َو اِلَى السَّمـاِء َكْیَف ُرفِعَْت؟»ـ 

هــاى نگرند كه چگونــه افراشته شــده و به قندیلو چــرا به آسمان نمى

پرنور چون خورشیــد و ماه و ستارگان درخشنــده آراسته گشتــه و در زیر آن كره 

ده كه مایــه بقاى هر جانــدار است و بدون تنفــس آن هــوا زنـده هوا قرار داده ش

 ماند.نمى

 «َو اِلَى اْلِجباِل َكْیَف نُِصبَْت؟»ـ 

ها مانند میخ هاى آناند و ریشهاندیشند كه چگونه ایستادهها نمىچرا به كوه

ها و نهرها جارى اجزاى زمین را به هم میخكوب كرده و از مخازن آن چشمه

 كـنند.شود و معادن را در سینه خـود حفـظ مىمى

 «ْرِض َكْیــَف ُسِطَحـْت؟َو اِلَــى االْ »ـ 

كنند؟ كه چگونه گسترده شده، به طورى چرا به وضع خلقت زمین فكر نمى

كه شایسته سكنى براى بشر گشته و نقل و انتقال در آن آسان و انواع تصرفات 

 ر گشته است.ها دارند، در آن میسصناعى كه انسان

تعالى است. هم او اش بدون هیچ شكى مستند به خداىپس تدابیر كلى همه

رب آسمــان و زمین و موجــودات بین آن دو اســت. در نتیجــه رب عالــم هــم او 

هــا واجــب است ربوبیتــش را گردن نهنــد. و یگانــه در اســت كــه بر انسان

  (1)ا بـپرستنـد.ربوبیتش بـدانند و تـنها او ر
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 فصل ششم

 

 منابع تغذیه و بقاى حیات

 

 

 غذاى انسان و تأمین آن در طبیعت

 / عبس( 32تا  24« )فَْلیَْنظ ِر ااِلْنسان  اِلى َطعاِمِه...!» 

د رمق خورد و با آن ساین جمله نظر و مطالعه انسان را پیرامون طعامى كه مى

ها كه نعمت طعام یكى از میلیونكند، الزم كرده، با اینكند و بقاى خود را تضمین مىمى

اش فراهم كرده، دستور ها را براى حوائج بشر در زندگىنعمتى است كه تدبیر ربوبى آن

دهد اگر در همین یك نعمت مطالعه كند سعه تدبیر ربوبى را مشاهده خواهد كرد، تدبیرى مى

تعالى چه قدر ش را متحیر و مبهوت خواهد كرد، آن وقت خواهید فهمید كه خداىكه عقل

 نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر او عنایت دارد، آن هم چه عنایتى دقیق و محیط! 

ْرَض َشقّا فَأَْنبَتْنا فیها َحبّا َو ِعنَبا َو قَْضبا وَ »ـ  ََ « ...،اَنّا َصبَْبنَااْلماَء ثُمَّ َشقَْقنَا ااْل

شود، كه چگونه طعام انسان تعالى مىجمله مورد بحث بیانى تفصیلى براى تدبیر خداى    

آفریند. بله البته این مرحله ابتدایى از آن تدبیر تفصیلى است، وگرنه بیان مستوفا و را مى

كامل آن خصوصیاتى كه در نظام آفرینش طعام برقرار است و نظام وسیعى كه در همه این 

و روابط كونى كه بین هر یك از آن امور و بین انسان برقرار است چیزى نیست كه  امور

 بتوان در چند آیه بیان كرد و عادتا از وسع و طاقت بیان بشــرى بیرون است. 

جا فرو در جمله مورد بحث به معناى ریختن آب از بلندى است و منظور در این« َصب»

ندن گیاهان است و بعید نیست كه شامل جریان ها بر زمین براى رویافرستادن باران

هاى زیرزمینى هم از ذخایرى است كه به وسیلــه ها و نهرها نیز بشود، چون آبچشمه

 آیـد.بـاران پـدیـد مـى

 «ْرَض َشقّا،ثُمَّ َشقَْقنَـا االْ »ـ 

شكافتن زمین به وسیله جوانه گیاهى « َشقّ »ظاهر این آیه، این است كه منظور از 

 آورند.سردرمىاززمینكهاست

 «فَـأَْنـبَتْنــا فـیهـا َحـبّـا،»ـ 

رسد، مانند گندم و جو حبوباتى است كه به مصرف غذاى انسان مى« َحبّ »مراد از 

 ها.و نخــود و عـدس و امثال این

 «ِعــنَــبـا َو قَــْضــبـا،» -
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ور باشد. جا منظور درخت انگبه معناى انگور است، شاید در این« ِعنَب»

 خورد.به معناى سبزیجات تر و تازه است كه انسان آن را مى« قََضب»

 «َو َزْیتُونا َو نَْخالً َو َحداِئَق ُغْلبا،» -

هـایى است كه درخـتانش عظیم و كلفت به مـعناى بـوستان« َحـدائِـَق ُغْلب»

 باشند.

 «َو فــاِكَهـــةا َو اَبّـــــا،»ـ 

بــه « اَبّ »هاســت. كلمــه ــه معنــاى مطلــق میوهب «فــاِكَهــة»كلمــه 

 معنــاى گیــاه و هـم چــراگـاه اســت.

ْنعاِمُكْم،» - ََ  «َمتاعا لَُكْم َو اِل

هــا كــه رویاندیــم، براى این بــود كه چــه از خوردنىما آن -فرمایــد مى

مند و سیر ایــد، بهرهدادهشمــا را و چــارپـایــان را كه شمــا به خــود اختصــاص 

 (1)كنیم.

 . 197، ص: 33الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 هاها و انتفاع از آنانواع میوه

 / نحل( 67)« َو ِمــْن ثََمراِت النَّخیــِل َو االَْعنــاِب تَتَِّخــذ وَن ِمْنــه  َسَكـرا َو ِرْزقا َحَسنا!»

گیرید كه نگور چیزى مىهاى نخل و ااز میوه -معناى جمله این است كه 

گیرد رزق پاكیزه و خوب از مانند شراب به انواعى كه دارد مسكر است. و نیز مى

 رود.قبیل مویز و شیره و غیر ذلك از چیزهایى كه آذوقه به شمار مى

خواهد بفرماید مایه مسكرات حالل و مباح است و حتى این آیه شریفه نمى

گیرید، بلكه هاى نامبرده مسكر مى، كه از میوهكنیدخواهد بگوید كار خوبى مىنمى

ممكن است بگوییم داللت بر زشتى این كار دارد. چون شراب گرفتن را در مقابل 

اتخاذ رزق خوب قرار داده، تا بفهماند شراب رزق حسن نیست. اصالً آیه شریفه در 

روز از  مقام بیان حالل و حرام نیست، در این مقام است كه منافعى را كه بشر آن

هاى خداست و از برند بشمارد و بفرماید همه این انتفاعات از نعمتها مىاین میوه

  (1)ذكر آن نتیجـه توحید را بگیرد.
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 مواد غذایى انسان و مجوز استفاده آن

ْرَع َو ُهَو الَّذى آ اَْنَشأَ َجنّاٍت َمْعُروشاٍت َو َغْیَر َمْعُروش»  !« اٍت َو النَّْخَل َو الزَّ

 / انعام(  142و  141)

هایش به وسیله داربست باال رفته و آن درختى را گویند كه شاخه« شجره معروشه»

« َجنّات َمْعُروشات»یكى بر باالى دیگرى قرار گرفته باشد، مانند درخت انگور. بنابراین 

« َجنّات َغْیَر َمْعُروشات»ها و و مانند آن هاى انگورها و باغعبارت خواهد بود از تاكستان

َو »این هم كه فرمود     هاى آن بر تنه خود استوار باشد، نه بر داربست. هایى كه درختباغ

ْرَع ُمْختَِلفا اُُكلُهُ، هاى آن زرع مختلف است، یكى ها و دانهمعنایش این است كه خوردنى« الزَّ

آن دیگرى نخود. مقصود از متشابه و غیر متشابه گندم است و یكى جو، یكى عدس است و 

ْیتُوَن ُمتَشابِها َو َغْیَر ُمتَشابٍِه،»در جمله  آید این است كه به طورى كه از سیاق بر مى« َو الزَّ

ها از نظر طعم و شكل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر هر یك از آن میوه

 متشابه.

 !«ذآ اَثَْمَر ُكلُوا ِمْن ثََمِرِهآ اِ » -

رساند، چون امرى كه در این جمله هست امر وجوبى نیست، بلكه تنها اباحه را مى  

كه قبالً مسئله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غیر آن را خاطرنشان ساختــه از این

 هــا در مورد توهــم منـع اسـت، درهاى آنآید كه امر به خــوردن از میوهبود، به دست مى

 رسـاند نـه وجـوب را.چـنین مـــوردى صیغـه امـر تنـها ابــاحـه را مى

خداوند آن كسى است كه جنات و نخل و زرع آفریـد و » در حقیقت تقدیر كالم این است كه 

ها بخورید و امر فرمود كه در موقع چیــدن آن حـق هاى آنبه شما دستــور داد تا از میوه

 «شما را از اســراف در آن منــع و نهــى كرد. واجبــش را بپردازیــد و

آن حق ثابتى است كه متعلق به « َو اتُوا َحقَّهُ یَْوَم َحصاِدِه،»مقصود از حق در جمله 

 شود.هــاى نامبــرده مىمیوه

ها و حبوبات حقى براى فقرا قائل شده و آیه شریفه به طور اجمال و سربسته از میوه

ها حق فقرا باید داده شود و این اشاره به حكم غالت و چیدن میوهفرموده كه در روز درو 

كه بخواهد باره دارد، امضا كرده نه اینعقل است و در حقیقت حكمى را كه عقل در این

 مسئله زكـات را خاطرنشان سازد.

ها و معنایش این است كه در استفاده از این میوه!« َو ال تُْسِرفُوا »كه فرموده: و این

ت از آن حدى كه براى معاش شما صالح و مفید است تجاوز مكنید. درست است كه شما غال

روى كنید. و یا توانید در خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیادهصاحب آن هستید و لكن نمى

در غیر آن مصرفى كه خدا معین فرموده به كار بزنید، مثالً در راه معصیت خدا صرف 

تواند در آن اسراف نموده مثالً آن را تضییع گیرد نمىكه از شما مىچنین فقیرى كنید. و هم

 كند. پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیـع مردم اسـت چـه مالـك و چـه فقیـر. 
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 «ْنعاِم َحُمولَةً َو فَْرشاَو ِمَن االْ » -

به معناى « فَْرش»به معناى چارپایان بزرگسال است و « َحُمولَة»

نیز مانند امر قبلى تنها !« ُكلُوا ِمّما َرَزقَُكُم ّللّاُ »امر در جمله  هاست.خردساالن آن

كه فرمود: براى اباحه خوردن و امضاى حكم عقل به اباحه آن است. و معناى این

َّبِعُوا ُخُطواِت الشَّْیطاِن اِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبیٌن!» این است كه شما در این امرى « َو ال تَت

حه آن را تشریع فرموده، راه پیروى شیطان را پیش مگیرید و به جاى كه خداوند ابا

پاى او پا نگذارید و حالل خود را حرام مكنید كه پیروى خطوات شیطان معنایش 

 (1)همین تحـریم حـالل اسـت بـدون عـلم.
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 تهیه شیر در بدن حیوان

بَْیِن فَْرٍث َو دٍَم لَبَنا خاِلصا ْنعاِم لَِعْبَرةً نُْسقیُكْم ِمّما فىبُُطونِه ِمنْ االَ لَُكْم فِىَو اِنَ »

 نحل(/66« )سائِغا ِللّشاِربیـَن!

براى شما در شتر و گاو و گوسفند امرى است كه اگر عبرت گیر و پندآموز 

 باشید هـمان امـر براى عبـرت و موعظـه شمـا بس است.

از  -نُْسقیُكْم ِمّما فى بُُطونِِهْم »فرماید: مىامر را چنین بیانكریم آنگاه قرآنآن

 « كنیم.هایشان هست، شما را سیراب مىچه در درون بدنآن

 «ِمْن بَْیِن فَْرٍث َو دٍَم،» -

شیر حیوانات شیرده كه جایش اواخر شكم میانه دو پاست و خون كه 

اطه دارد و اگر شیر را مجرایش شرائین و وریدهاست كه به تمامى آن دو اح

عبارت دانسته از چیزى كه میانه كثافات و خون بدن قرار دارد، از این باب بوده كه 

این هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند. این غذاى پاك و لذیذ را از 

 میانه آن دو بیرون كشیده است.

عام است شیرى چه كه در بطون انمعناى آیه این است كه ما شما را از آن

ها بیرون كشیدیم به شما آشاماندیم، كه به هیچ یك از آن كه از میان پهن و خون آن

دو آلوده نبود و طعم و بوى هیچ یك از آن دو را با خود نیاورده و شیرى گوارا 

 براى آشامندگان. 

اى براى راه بردن به گیرندگان و وسیلهو این خود عبرتى است براى عبرت

كه آن كس كه شیر را از سرگین و خون پاك نگاه و نفوذ اراده خدا و این كمال قدرت

هایش هم داشته، قادر است كه انسان را دوباره زنده كند، هر چند كه استخوان

  (1)پوسیده شده باشد، و اجزایش در زمین گم شده باشد.
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 یله زنبور عسلنظام غریزى تهیه عسل به وس

 / نحل( 69و  68« )َو اَْوحى َربَُّك اِلَى النَّْحِل اَِن اتَِّخذى ِمَن اْلِجباِل بُیُوتا َو...!»

به معناى اشاره سریع است، كه البته همواره از جنس كالم و از باب « َوْحى»كلمه 

از رمزگویى و یا به صورت صوت و مجرد از تركیب و یا به اشاره و نحو آن است. و 

آید كه از باب القاى معنا به نحو پوشیده از اغیار است. پس موارد استعمالش به دست مى

كــه چنانالهام به معناى القاى معنا در فهم حیوان از طریق غریزه هم از وحى است، هم

چنین از طریــق وسوسه و یــا اشــاره، ورود معنا در نفس انســان از طریق رؤیــا و هم

تعــالــى هم در همــه این مـعانــى استعمــال شده وحى اســت. در كــالم خــداىهمــه از 

 است.

 یكجـا در القــاى فهــم در حیــوان از راه غــریــزه استعمــال كــرده و فــرمــوده:

 «َو اَْوحى َربَُّك اِلَى النَّْحِل،»ـ 

 و در القاء از باب رؤیا استعمال كرده و فرموده:

 / قصـص( 7« )ْوَحـْینـا اِلــى اُّمِ ُمـوسـى،َو اَ »ـ 

 و در وسوســه استعمـــال كــرده و فرمــوده: 

 / انعـام( 121« )اِنَّ الشَّیطیَن لَیُوُحوَن اِلى اَْوِلیآئِِهْم،»ـ 

 و در القـاء از بـاب اشـاره استعمـال كـرده و فـرموده:

 / مریم( 11« ) َو َعِشیّا،فَاَْوحى اِلَْیِهْم اَْن َسبِّحُوا بُْكَرةً »ـ 

 كه فرمود:چنانقسم دیگرى از وحى الهى با تكلم با انبیاء و رسل است، هم

 / شورى( 51« )ما كاَن ِلبََشٍر اَْن یَُكلَِّمهُ ّللّاُ اِالّ َوْحیـا،»ـ 

چیــزى كه هست ادب دینــى چنین رســم كرده كه وحــى جــز به كالمــى كه بر 

 شــود اطــالق نگـــردد.القــاء مى انبیــاء و رســل

این است كه خداوند به زنبور « َو اَْوحى َربَُّك ِالَى النَّْحِل،»كه فرمــود: معنــاى این

 اى كه در بـنیه او قـرار داده الـهام كـرده است. عسل از راه غریزه

دارد اش و طبیعتش داستان زنبور عسل و نظامى كه در حیات اجتماعى خود و سیره

عجیبش باعث شده كه خطاب را از آور و شایدهمین نظاماست عجیب و حیرتامرى

َو اَْوحى َربَُّك »آله برگرداند و بفرماید: وعلیههللاخدا صلىرسولمخصوصبه خطابمشركین

 كه فرمود:و این« و وحى كــرد پروردگار تو، -

 «الشََّجِر َو ِمّما یَْعِرُشوَن!اَِن اتَِّخذى ِمَن اْلِجباِل بُیُوتا َو ِمَن » -

ِمّما »این همان مضمونى است كه خدا به زنبور عسل وحى كرد و ظاهرا مراد به 

 گذارند.جا مىرا در آنهمان است كه كندوهاى عسل« یَـْعِرُشوَن،

 كــــه فــــرمـــــود:و ایــــــن

 «ثُـمَّ ُكلى ِمـْن ُكـّلِ الـثََّمـراِت!» -

ها كه زنبور عسل از میوهها بخورد، با اینكه از همه میوهست به ایناو فرموده ا

نشیند و این تعبیر بدان جهت است كه غذاى زنبور عسل از ها مىخورد و غالبا روى گلنمى
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هاست، كه در شكوفه جاى دارد و هنوز بزرگ نشده و پختـه همان مواد اولیه میوه

 نگـردیده است.

را متفرع بر امر به خوردن « لُكى ُسبَُل َربِِّك ذُلاُلً،فَاسْ »تعالى جمله خداى

نموده و این تفریع مؤید این است كه مراد از خوردن برداشتن و به منزل بردن 

ها برده، ذخیره نمایند. اضافه سبل است، تا عسلى را كه از ثمرات گرفته و به خانه

كه تمامى كارها و د بر اینبراى این است كه داللت كن« َربِّك»به كلمه رب در جمله 

 گیرد.رفت و آمدهاى زنبور عسل با الهام انجـام مى

نتیجه عمل و مجاهدت وى « یَْخُرُج ِمْن بُُطونِها َشراٌب ُمْختَِلٌف اَْلوانُهُ،»جمله 

كند. و آن نتیجه را در امتثال امر خداى سبحان و رام بودن در امتثالش بیان مى

كه داراى « عسل»آید شرابى به نام م او بیرون مىكه از شكعبارت است از این

هاى مختلف است بعضــى سفید و بعضى زرد و قرمز سیر و بعضى مایل به رنگ

 كـه براى بیشتــر امراض شفاست. « فیِه ِشفاٌء ِللنّاِس!»سیاهى و 

بحث مفصل در زنبور عسل، این حشره زیرك كه حیاتش مبنى بر اساس 

توان غرایب و حقایق آن را شمرد است به طورى كه نمى اىمدنیى عجیب و فاضله

كند و خواص و سپس بحث در پیرامون عسل كه آن را با مجاهدت پیگیرش تهیه مى

هایــى كه در خصوص این مباحــث نوشتــه هایى اســت كه باید به كتابعسل بحث

 شده مراجعه نمود.

ختم « ِلَك الَیَةً ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن!ِانَّ فى ذ»تعالى آیه مورد بحث را با جمله خداى

جا كه سخن از زنبور عسل و زندگى آن كه سراسر عجایب و فرموده است. آن

شود مگر با تفكر، ها كشف نمىاسرار دقیق براى انساندقایقى است به میان آمد و آن

  (1)پس زندگى زنبور عسل آیتى است براى مردمى كه تفكر كنند.
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 تولید محصوالت متنوع از خاك و طبیعت واحد

« َو فِى االَْرِض ِقَطٌع ُمتَجِوراٌت َو َجنٌّت ِمْن اَْعنٍب َو َزْرٌع َو نَخیٌل ِصْنواٌن َو َغْیُر ِصْنواٍن!»

 رعد(/4)

هایى هست نزدیك به هم و همسایه هم، كه خاكش از نظر در زمین قطعه -

هایى است روید، كه خود از میوهها باغات انگور مىهم است و در آن طبع شبیه به

كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتى و ریزى و لطافت و خوبى بسیار با هم 

ها مختلف است: گندم و روید كه جنس و صنف آنها مىچنین حاصلمتفاوتند. و هم

روید كه خرما مىجو این محل با گندم و جو محل دیگر متفاوت است. و نیز 

زنند و بعضى مثل هم نیستند، با ها مثل هم هستند و از یك ریشه جوانه مىبعضى

شوند و ما بعضى را بر بعضى كه زمین یكى است و همه از یك آب مشروب مىاین
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 به خاطر مزیت مطلوبى كه در صفـات آن اسـت بـرتــرى دادیـم. 

طبیعتى است كه هر كدام براى خود  حال اگر كسى بگوید این اختالفات مربوط به

كند و به هر یك شكل و رنگ ها اثر مىدارند و یا به خاطر عوامل خارجى است كه در آن

دهد. چه علومى كه متعرض شناسایى اشجار و گیاهان اى مىمخصوص و صفاتى جداگانه

علول ها را مكند، هر یك از آنها را به طور مشروح بیان مىاست و طبیعت خواص آن

 ها دخالت دارند. ها و آثار و خواص آنداند كه در كیفیت تكون آنعواملى مى

پرسیم كه جهت این اختالفى كه گوییم: صحیح است و لكن ما نیز مىدر جواب مى

ها مختلف شوند و در عوامل داخلى و خارجى هست چیست؟ و چه باعث شده كه این علت

دهى باز از علت اگر علت این اختالف را هم سراغ در نتیجه آثارشان هم مختلف گردند؟ و

اى كه مشترك میان تمامى موجودات پرسیم، تا منتهى شوى به مادهاختالف آن علت مى

اى كه در جسمانى بوده و اجزاى یك یك آن ماده با هم شبیهند و معلوم است كه چنین ماده

بینیم بوده باشد، پس جوابى ىتواند علت این اختالفات كه متمام موجودات یكى است، نمى

ها سببى است كه هم ماده عالم را ایجاد كرده و هم در آن جز این ندارد كه مافوق تمامى سبب

شمارى به كار برده و به عبارت دیگر در این میان سبب ها و آثار گوناگون و بىصورت

ختلف اوست كه اگر هاى مواحدى است داراى شعور و اراده كه این اختالفات مستند به اراده

 شد. بود هیچ چیزى از هیچ چیز دیگر متمایز نمىهاى او نمىاختالف اراده

و بر هر دانشمند متدبرى الزم است كه توجه داشته باشد و از این نكته غفلت نورزد 

داند، در عین حال قانون كه این آیات كه اختالف خلقت را مستند به اختالف اراده خداوند مى

كند. چه اراده خداى سبحان مانند اراده ما صفتى نیست كه لول را هم انكار نمىعلیت و مع

هاى ها تغییر یابد، بلكه این ارادهعارض بر ذات باشد و در نتیجه ذات با تغییر اراده

شود و اختالف آن گوناگون صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشیاء انتزاع مى

 (1). )در نظر شیعه اراده صفت فعـل است نـه صفـت ذات.(شودباعث اختالف در ذات نمى
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 ارتباط نزول آب با عوامل بقاى حیات و تغذیه

وَن!»  «ه َو الَّذى اَْنــَزَل ِمَن السَّمـاِء مـاءا لَك ْم ِمْنه  َشراٌب َو ِمْنه  َشَجٌر فیِه ت سیم 

 / نحـل(  12تا10)

ها هستند كه شود كه همه از روئیدنىهاى خدا اشاره مىنوعى از نعمتجا به این

ها دخالــت كنند و عواملى كه در پیدایش آنهاى غذایى مىها استفادهبشر و غیر بشر از آن

دارند، از قبیل تاریكى شــب و روشنایى روز و جــرم آفتاب و مــاه و امثال ایــن عوامـل را 

كـه از آسمــان آبى نــازل كــرد كه نوشیدنــى شماســت و از آن اوست  -شمـارد )برمى

 چرانیـــد.( شود كه در آن مىمى« هــاَشَجــر ـ روئیدنى»

ْعناَب َو ِمْن ُكّلِ الثََّمراِت!» - ََ ْیتُوَن َو النَّخیَل َو ااْل ْرَع َو الزَّ  «یُْنبُِت لَُكْم ِبِه الزَّ
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شود و هم به میوه آن. رخت گفته مىزیتون درخت معروفى است كه هم به د

ها ها تنها به اسامى این چند میوه تصریح نموده و بقیه را به آناگر از میان همه میوه

شوند. و عطف كرده، شاید از این جهت بوده كه غالبا به عنوان غذا مصرف مى

ات چون در این تدبیر عمومى كه شامل انسان و حیوان در ارتزاق از آن میوه و نبات

اِنَّ فى »تعالى در ربوبیت لذا آیه شریفه با جمله است حجتى است بر وحدانیت خداى

 (1)ختم گردید.« ذِلـَك الَیَـةً ِلقَـْوٍم یَتَـفَكَُّروَن!
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 یكسانى عامل رشد 

 و دگرگونى الوان میوه و خاك و سنگ و انسان و حیوان

 «ثََمراٍت ُمْختَِلفا اَْلـوانُهــا َو...!ْم تََر اَنَّ ّللّاَ اَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء فَاَْخَرْجنا ِبهِ اَلَ »

 / فاطر(  28و  27) 

بارد و این خود ها مىكند و بارانخداى سبحان آب را از آسمان نازل مى

ها از ن میوههاست و اگر بیرون آمدترین عامل براى روئیدن نباتات و میوهقوى

ها به یك رنگ باشند، چون آب باران مقتضاى همین آمدن باران بود، باید همه میوه

بینیم الوان مختلفى دارند، پس همین اختالف الوان داللت كه مىیكى است و حال این

 آمیزى است. كه تدابیر الهى دست در كار این رنگكند بر اینمى

ها منوط به اختالف عواملى است كه در ىآمیزاین رنگ» اند: كه گفتهاین

كه سؤال ما این است كه این حرف صحیحى نیست، براى این« ها مؤثر است،آن

شود به عامل ماده، كه تمامى این عوامل منتهى مىاختالف عوامل از كجا آمد، با این

شوند، ها تركیب مىكه در همه هست، پس اختالف عناصرى كه موجودات از آن

یل بر این است كه عامل دیگــرى ماوراى ماده هســت كه ماده را به سـوى خود دل

 دهد .هاى گوناگون سوق مىصورت

هــا، اختــالف خــود الــوان ظــاهــرا مــراد به اختــالف الــوان میــوه

 هاى دیگرى از جهت طعم و بو و خاصیت است.اش اختالفاســت، ولـى الزمه

 « ُجدَدٌ بیٌض َو ُحْمٌر ُمْختَِلٌف اَْلوانُها َو َغرابیُب ُسودٌ،َو ِمَن اْلِجبالِ » -

هایى سفید و سرخ و سیاه و با ها راهبینى كه در بعضى از كوهـ آیا نمى

ها قرار دارد هایى است كه در كوهها یا راههاى مختلف است؟ مراد به این راهرنگ

ت كه به صورت خطوطى كشیده هاسو داراى الوان مختلف است و یا مراد خود كوه

شده، در روى كره زمین قرار دارند. بعضى از این سلسله جبال به رنگ سفید 

 هستند و بعضى سرخ و سیاه و بعضى دیگر چند رنگ. 

 «َو ِمـَن الـنّاِس َو الـدَّواّبِ َو ااْلْنـعـاِم ُمـْختَِلٌف اَْلـوانُـهُ َكـذِلَك...!» -
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هاى مختلف ها داراى رنگها و میوهات نیز مثل كوهها و حیوانبعضى از انسان -

 هستند: بعضى سفید و بعضى سرخ و برخى سیاه هستند.

كند و كلمه اى است كه در زمین حركت مىبه معناى هر جنبنده« دّواب»كلمه 

 به معنــاى شتر و گــاو و گوسفنــد اســـت.« اَْنعام»

ما یَْخَشـى ّللّاَ ِمـْن ِعبادِ » - ا اِنَـّ  !«ِه اْلـع لَمؤ 

گیرند و این دهد كه چگونه و چه كسانى از این آیات عبرت مىاین جمله توضیح مى

آیات اثر خود را كه ایمان حقیقى به خدا و خشیت از اوست، به تمام معناى كلمه تنها در 

 بخش است. خشیت به حقیقت معناى كلمهبخشد، نه جهال. انذار تنها در علما نتیجهعلماء مى

شود. و مراد از علماء، علماى باهلل است، یعنى كسانى كه خداى تنها در علما یافت مى

هایشان به وسیله آن شناسند، شناسایى تامى كه دلسبحان را به اسماء و صفاتش و افعالش مى

هاى شك از نفوسشان زایل گشته و آثار زوال آن در اعمالشان هویدا یابد و لكهآرامش مى

اى همان خشیت حقیقى شود. خشیت در چنین زمینهلشان مصدق قولشان مىگردد، فعمى

 (1)شود.است كه به دنبالش خشوع باطنى در ظاهر پیدا مى

 . 67، ص: 33الـمیـــــــــزان ج:  -1
 

 

 استثناء در طبیعت و تولید آتش از درخت سبز

 / یس(  80« )اَْنتُْم ِمْنهُ تُوقِدُوَن!اَلَّذى َجعََل لَُكْم ِمَن الشََّجِر االَْخَضِر ناراً فَِاذا »

ةٍ،»این آیه شریفه بیان است براى جمله  َل َمرَّ و در این سیاق و به « الَّذى اَْنَشأَها اَوَّ

كه این صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند. استبعاد از این

كه مرگ و زندگى متنافى هستند؟ ینچگونه ممكن است چیزى كه مرده است زنده شود؟ با ا

كه آب و آتش هم با هم متنافى هستند، دهد: هیچ استبعادى در این نیست، براى اینجواب مى

ور مع ذلك خدا در درون درخت تر و آبدار آتش قرار داده و شما همان آتش را شعله

 كنید. مى

و درخت « َمْرخ»مراد از درخت به طورى كه در بین مفسرین معروف است 

است كه این دو درخت چنین وضعى دارند كه هرگاه به یكدیگر سائیده شوند، « ِعفار»

اى دیگر از اى از شاخه این درخت و قطعهگردند و در قدیم براى تهیه آتش قطعهمشتعل مى

كه سبز و تر بودند، عفار را در زیر و مرخ را روى آن قرار گرفتند و با اینشاخه آن مى

گرفتند. پس از مرده زنده درست كردن ئیدند و هر دو به اذن خدا آتش مىساداده مى

 (1)كه آب و آتش دو چـیز متضادند.تر از مشتعل كردن آتش از چوب تر نیست، با اینعجیب

 . 180، ص: 33الـمیــــــــزان ج:  -1

 سجده و اظهار نیاز درخت و گیاه
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داِن!»  رحمن(  / 6« )َو النَّْجم  َو الشََّجر  یَْسج 

كند یعنى از زمین هر روئیدنى است كه نجم مى« نَْجم»مراد از  -گویند مى

هایــى است كه به معنــاى روئیدنى« َشَجر»آورد و ساقــه ندارد. كلمه سر بر مى

 ساقـه دارند.

كنند كه منظور از این گیاه و درخت براى خدا سجده مى -كه فرمود اما این

ین دو موجود است براى امر خدا، كه به امر او از زمین سر سجده خضوع و انقیاد ا

ها در چارچوبى كنند، آن هم به قول بعضىآورند و به امر او نشو و نما مىبر مى

كه نجم و تر اینكنند كه خدا برایشان مقدر فرموده است. و از این دقیقنشو و نما مى

تغذى با آن در جوف  شجر رگ و ریشه خود را براى جذب مواد عنصرى زمین و

كه با این عمل خود خدا را هاست، براى ایندوانند و همین خود سجده آنزمین مى

نمایند كه كنند و با سقوط در زمین اظهار حاجت به همان مبدأى مىسجده مى

  (1)كند.آورد و او در حقیقت خدایى است كه تربیتشان مىحاجتشان را بر مى

 . 194، ص: 37ج: الـمیــــــــــــزان  -1

 

 

 احیاى زمین مرده،

 رشد نبات و میوه و سایر عوامل و منابع غذایى انسان

وَن!» ــم  االَْرض  اْلَمْیتَــة  اَْحیَْیناهــا َو اَْخَرْجنــا ِمْنها َحبّا فَِمْنه  یَأْك لـ   «َو ایَةٌ لَه 

 / یــس(  35تــا  33)

كى از آیات و ادله ربوبیت خداى سبحان در این آیه و در دو آیه بعدیش ی

شود و آن آیت عبارت است از تدبیر امر ارزاق مردم و خدا را یادآور مى

 ها از قبیل خرما و انگور و غیره.غذارسانى به آنان به وسیله حبوبات و میوه

این غذاهاى نباتى )كه شما در اختیار دارید،( از آثار زنده كردن زمین مرده 

دمد و آن را كه زمینى مرده بود، به حبوبات و مى است، كه خدا روحى در آن

 كند، تا شما از آن بخورید.ها مبدل مىمیوه

بنابراین به یك نظر، آیت خود زمین نیست بلكه زمین مرده است، از این 

جهت كــه مبــدأ ظهــور ایــن خــواص اســت و تدبیـر ارزاق مـردم به وسیلـه آن 

 شود.تمـام مى

 «ْجنا ِمْنها َحبّا...،َو اَْخـرَ »ـ 

یعنى ما از زمین گیاهانى رویاندیم و از آن گیاهان حبوباتى چون گندم و  -

فَِمْنهُ »هاى خوراكى كه در اختیارشان قرار دادیم. جمله جو و برنج و سایر دانه

گیــرى از بیــرون آوردن حبوبــات از زمیــن اســت، چــون با نتیجه« یَأُْكلُوَن،

 شود.حبوبات تدبیر تمام مىخــوردن 
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ْرنا فیها ِمَن اْلعُیُوِن،»ـ   «َو َجعَْلنا فیها َجنّاٍت ِمْن نَخیٍل َو اَْعناٍب َو فَجَّ

 «ِلیَــأُْكلُــوا ِمْن ثََمــِره َو ما َعِملَتْــهُ اَْیدیِهــْم اَفَــال یَْشُكـــُروَن؟»ـ 

ها جوشانیدیم تـا ها شكافتیم و آبهها قرار دادیم و نیز در آن چشمما در زمین بستان  -

 ها بخورند.مردم از میوه آن باغ

اى كه دست خود آنان درستش نكرده، تا در تدبیر تا از میوه آن بخورند، میوه -

ارزاق شریك ما باشند، بلكه ایجاد میوه و تتمیم تدبیر ارزاق به وسیله آن از چیزهایى است 

شود ها كمكى گرفته باشیم، پس با این حال چه مىكه از آنكه مخصوص ماست، بدون این

 (1)گذارند؟ایشان را كه شكر نمى

 . 137، ص: 33الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 

 نظام تجدید حیات در گیاهان

 / نحل(  65!« )َو ّللّا  اَْنَزَل ِمَن السَّمــاِء ماءا فَاَْحیــا بِِه االَْرَض بَْعــَد َمْوتِهــا »

زمین بعد از خزان و خمودى آن در زمستان است، كه پس از فرا مقصود رویاندن 

ها بعد از یك دوره سكون هاى بهارى ریشه گیاهان و تخم آنرسیدن بهار و آمدن باران

كند و این خود یك زندگى و از سنخ زندگى حیوانى است، هر چند شروع به رشد و نمو مى

ل علمى جدید ثابت شده كه گیاهان از كه یك مرحله ضعیف از آن است، امروز هم در مسائ

هایى كه در حیوان هست، هر چند صورت و هاى حیات تشكیل یافته، همان جرثومهجرثومه

 اثرش با آن مختلف است.

مــراد از شنیدن، « اِنَّ فى ذِلــَك الَیَــةً ِلقَْوٍم یَْسَمعُــوَن،»كــه فرمــود: و ایــن

ذیرفــت، چه عاقل كه طالــب حق اســت وقتى چیزى پذیرفتــن سخنانـى است كه باید پ

 كند.گیرد و حفظ مىدهد گوش فرا داده كامالً فرا مىشنود كه احتمال حقانیتش را مىمى

وقتى براى كسى كه قریحه قبول حق را دارد، داستان فرستادن باران و زنده كردن 

دلیلى است بر مسئله بعث  شود همین داستان براى او آیتى وزمین بعد از مردنش نقل مى

تواند مردگان را هم فهمد كسى كه بدین وسیله زمین مرده را زنده كرد مىروز قیامت و مى

 (1)زنده كند.

 . 173، ص: 24الـمیــــــــــــــــزان ج:  -1

 

 رویش و پژمردگى گیاه

 اعلى( /5و  4« )َو الَّذى اَْخَرَج اْلَمْرعى فََجعَلَه  غ ثاءا اَْحوى!»

چرند و كسى كه آن خواران آن را مىبه معناى چرایى است كه علف« َمْرعى»لمه ك
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 رویاند همان خداى سبحان است.كند و مىرا از زمین خارج مى

 «فََجعَلَهُ ُغثاًء اَْحوى،» -

ریزد به معناى گیاه و خاشاكى است كه سیل به كنار بیابان مى« ُغثاء»كلمه 

گیاه خشكیده است. و كلمه  -اند طورى كه گفته به -جا و منظور از آن در این

به معناى سیاه شده است و منظور از بیرون كردن مرعى براى آذوقه « احوى»

اى از تدبیر ربوبى و دالیل ربوبیت حیوان و سپس خاشاك سیاه كردنش ارائه نمونه

 (1)كه خلقت و تسویه و تقدیر و هدایت نمونه دیگرى از آن است.چنانخداست، هم

 . 185، ص: 40المیــــزان ج:  -1

 

 آثار رحمت الهى در احیاء زمین مرده

 / روم( 50« )فَـاْنُظــْر ِالى اثاِر َرْحَمِت ّللّاِ َكْیَف یُْحِیى االَْرَض بَْعدَ َمْوتِها...!» 

اى است كه از چیزى بعد از رفتنش بماند، به معناى باقى مانده« آثار»كلمه 

 جا بوده است.ند كه قبالً چنین چیزى در اینو به هر بیننده بفهما

ریــزد، مــراد به رحمــت خــدا بارانــى است كه از ابرهــا فــرو مى

ها عبــارت است از هر ابرهایــى كه به وسیلــه بادها گستــرش یافتــه و آثار آن

كه چیــزى كه بر آمدن آن مترتب شود، چون گیاه و درخت و میوه، كه در عین این

 آثار باران هستند، آثــار حیات یافتــن زمین بعــد از مردنش نیــز هستند.

لذا در آیه شریفه فرمود: به آثار رحمت خدا نظر كن كه چگونه زمین را 

كند، كه در این عبارت باران را رحمت خدا و كیفیت زنده بعد از مردنش زنده مى

زنده شدن زمین بعد از مردنش  كردن زمین بعد از مردنش را آثار آن خوانده، پس

است، شدن زمینها ازآثار زندهاز آثار رحمت خداست و نباتات و اشجار و میوه

است الهى، كه از خلقت هستند و تدبیر، تدبیرىها نیز ازآثار رحمتكه خود آنبااین

 شود. باد و باران حاصل مى

از جمله مذكور فهماندن این معنا است كه زنده  مراد« اَْن ذِلَك ِلُمْحِیَى اْلَمْوتى،»مراد به جمله 

كردن مردگان مثل زنده كردن زمین موات است، چون در هر دو مرگ هست، كه عبارت 

از این است كه آثار حیات از چیزى سلب شود، و نیز حیات عبارت از این است كه چیزى 

زمین در فصل بهار  بعد از ساقط شدن آثار حیات از او دوباره اثر حیات به خود بگیرد، و

شود، پس در فصل بهار خداوند زمین مرده را زنده كرده، و حیات داراى اثر حیات مى

 انسان و حیوان نیز مثل حیات زمین است، و چیزى غیر از آن نیست

 

تواند از بین چند چیز مثل هم، یكى را بعد از مردن تعالى مىبینیم كه خداىوقتى مى  

تواند آن دو دیگر را نیز بعد از مردن زنده كند؟ وقتى گوییم كه مىزنده كند، دیگر چرا ن

را درنگ باید قبول كنیم كه حیوان و انسانبینیم زمین و نبات مرده را زنده كرده، بىمى
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 (1)تواند زنده كند.مى

 . 11، ص: 23الـمیــــــزان ج:  -1
 

 

 مفهوم رشد انسان از زمین

 یىو بازگشت او به خاك و خروج نها

ك ــْم اِْخراجــا!»  « َو اللّـه  اَْنبَتَك ْم ِمـَن االَْرِض نَباتــا ث مَّ ی عید ك ــْم فیها َو ی ْخِرج 

 / نـوح(  18و  17)

خدا شما را از زمین رویانید، رویانیدن نبات. این جمله در مقام بیان یك حقیقت  -

د. چون خلقت انسان باالخره منتهى اى را به كار ببركه بخواهد تشبیه و استعارهاست، نه این

شود به عناصر زمینى، و خالصه همین عناصر زمین است كه به طور خاصى تركیب مى

خورند و در آید و پدران و مادران آن را مىشود و به صورت مواد غذایى در مىمى

آن  شــود، و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم كهمزاجشان نطفه مى

شود. آید و متولــد مىهم به وسیله همیــن مواد غذایى است، به صورت یك انسان در مى

حقیقــت نبــات همیــن اســت. پس جمله مورد بحــث در مقام بیان ایــن حقیقــت اسـت، نه 

 كــار بــرد. اى بهكــه خواستــه باشـد تشبیــه و استعــارهاین

 «َو یُْخِرُجُكْم اِْخراجا، ثُمَّ یُعیدُُكْم فیها»ـ 

كند. و میراند و در قبر مىمنظور از برگرداندن به زمین این است كه شما را مى

كه در این آورد.منظور از اخراج این است كه روز قیامت براى جزا از قبر بیرونتان مى

كه اعاده شما به زمین و اشاره است به این« ثُمَّ یُْخِرُجُكْم،»و نفرمود « َو یُْخِرُجُكْم،»فرمود: 

بیرون آوردنتان در حقیقت یك عمل است و اعاده جنبه مقدمه را براى اخراج دارد و انسان 

در دو حال اعاده و اخراج در یك عالم است، آن هم عالم حق است همـچنان كه در دنیا در 

 (1)عالم غرور بود.
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 فصل اول

 

 دنیا در آستانه پایان

 

 

 

 «اْلفَْصلیَْوم  »آمادگى دنیا براى 

وم  ط ِمَسْت َو اِذَا...!»  رسالت(م/14تا  7« )فَِاذَاالنُّج 

اِنَّما »این آیات بیانگر روز موعودى است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: 

 «چه به شما وعده دادند واقع خواهد شد.آن -تُـوَعدُوَن لَـواِقٌع 

شود و مستلزم خداى سبحان روز موعود را با ذكر حوادثى كه در آن واقع مى

كند، نظیر: تیره شدن ستـارگان، ست معرفى مىانقراض عالم انسانى و انقطاع نظام دنیوى ا

ها در ها و تحول نظام دنیا به نظامى دیگر و این نشانىشـكافتن زمـین، متالشى شدن كوه

هاى كوچك قرآن از قبیل سوره نبأ، هاى قرآنى و مخصوصا سورهبسیارى از سوره

 ـرر آمده است.نازعات، تكویر، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعه و غیـر آن مك

این معنا از بیانات كتاب و سنت به طور بدیهى معلوم است كه نظام حیات در همه 

شئونش در آخرت غیر نظامى است كه در دنیا دارد، چون خانه آخرت خانه ابدى است پس 

كند، و خاطرنشان تعالى نشئه قیامت و جزا را به وسیله مقدمات آن تعریف مىكه خداىاین

نشانى آن بر چیده شدن بساط دنیا و خراب شدن بنیان زمین آن و متالشى شدن سازد كه مى

هاى آن و پاره پاره شدن آسمان آن و انطماس نجوم آن و فالن و فالن است، در حقیقت كوه

 اى دیگر است. از قبیل تحدید حدود یك نشئه به سقوط نظام حاكم بر نشئه

 «فَِاذَا النُُّجوُم ُطِمَسْت!» -

به « ُطِمـس»شود، چون كلمه روز نور ستارگان و سایر آثار آن محو مىدر آن 

 معناى زایل كردن اثر و محو آن است.

 «َو اِذَا السَّماُء فُِرَجْت!» -

به معناى پیدا شدن شـكاف « فُِرج»شود، چون كلمه در آن روز كه آسمان پاره مى

 بیـن دو چـیز است.

 «َو اِذَا اْلِجباُل نُِسفَْت!» -

 روند.شوند و از بین مىها از ریشه كنده مىوزى كه كوهر

ــلَــْت!» - ّىِ یَــْوٍم اُّجِ ََ  «اِل
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ایـن امـور براى چه روزى تـأخیر داده شـده و خالصه چه روزى صورت 

 گیرد؟مى

 «ِلــیَـْوِم اْلـفَــْصــِل!» -

منظور از روز فصل روز  -این امور تأخیر انداخته شده براى روز فصل 

 كند.تعالى بین خالیق فصل قضاء مىزاست كه در آن، خداىج

 «َو مــا اَْدریــــَك مــا یَـــــْوُم اْلفَْصـــــِل؟»ـ 

 (1)الفصل چیست؟ دانــى كه یـومتـو چـه مـى

 . 392، ص: 39الـمیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 با نفخ صور« الفصلیـوم»آمـادگى براى میقات 

وِر فَتَأْت وَن اَْفواجا َو ف تَِحِت السَّماء  فَكانَْت اِنَّ یَْوَم اْلفَصْ » ــِل كاَن میقاتــا یَـْوَم ی ْنفَخ  فِى الصُّ

 / نبأ( 20و  19« )اَْبوابا َو س یَِّرِت اْلِجبال  فَكانَْت َسرابا!

 «اِنَّ یَْوَم اْلفَْصِل كاَن میقاتا!» -

در علم خدا معین شده كه خبرش، خبر عظیمى است، « یَْوُم اْلفَْصل»محققا 

آفرید و نظام جارى در آن را بر آن ها و زمین را مىبود! روزى كه خدا آسمان

كرد از همان روز براى نظام مادى جهان مدتى معین كرد كه با به سر حاكم مى

دانست كه این تعالى مىشود، چون خداىرسیدن آن مدت، عمر عالم ماده هم تمام مى

شود چون خودش نشئه دنیا را آفریده بود، الفصل تمام نمىبه یومنشئه جز با انتهایش 

دانست كه اگر آن را بخواهد بیافریند اال و البد باید دنبـالش نشئه قیامت را هم به مى

 پا كند. 

وِر فَتَأْتُوَن اَْفواجا!»ـ   «یَْوَم یُْنفَُخ ِفى الصُّ

ى ما بگذرند. به معناى جمعیتى است كه به سرعت از پیش رو« اَْفواج»

« یَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ اُناٍس بِِاماِمِهْم!»كه آیه مورد بحث نظرى هم دارد به آیه مثل این

كــه روز قـیامت مردم فـوج فـوج كـنـد بر این/ اسراء( كه نیـز داللـــت مى 71)

 آینــد.مى

 «َو فُـتَِحـِت الـسَّمـاُء فَـكانَـْت اَْبـوابا!» -

آسمان باز شد، قهرا عالم انسانى به عالم فرشتگان متصل و وقتـى درهاى 

 شود.مى

 «َو ُسیِّـَرِت اْلِجبـاُل فَكـانَْت َسرابا!»ـ 

« َسراب»حقیقت را كه به نظر حقیقت برسد، به عنوان استعاره هر امر بى

شود افتنــد، معلوم مىها به راه مىگویند. شایــد معنا چنیــن باشــد كه كوهمى

 اند.ب بودهســرا
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جا ها و متالشى كردنشان، باالخره طبعا به اینكه به راه انداختن كوهاین توضیح

كه در چنانشود كه شكل كوهى خود را از دست داده و اجزائش متفرق شود، هممنتهى مى

ها كند، از كوهچند جا از كالم مجیدش وقتى سخن از زلزله قیامت دارد و آثار آن را بیان مى

 فرماید:بر داده و مىهم خ

 فرماید:/ طور( و نیز مى 10« )َو تَسیُر اْلِجباُل َسْیرا،»

ِملَـِت االَْرض  َو اْلِجبال  فَد كَّتا َدكَّةا واِحَدةا » دارند و هایش را برمىـ زمین با كوه َو ح 

 فرماید:/ حاقه( و نیز مى 14« )كنند،یكباره ُخــرد مى

/ مزمل( و  14« )هاى پراكنده شــود،ها تپهبا َمهیالً ـ و كوهَو كانَِت اْلِجباُل َكثی» 

 فرمایــد:نیز مى

/  5« )ها چون پشم حالجى شده باشد،َو تَكُوُن اْلِجباُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش ـ كوه»

 فرماید: قارعه( و نیز مى

/ قارعه( و نیز  5)« ها به طور عجیبى پاره پاره شود،َو بُسَِّت اْلِجباُل بَّسا ـ و كوه»

 فرموده: 

 / مرسالت(  10!« )َو اِذَا اْلِجباُل نُِسفَْت »

شود به بس و نسف و ها و دك آن باالخره منتهــى مىپس به راه انداختــن كوه

كثیــب مهیل كردن و چــون عهن منفــوش ساختنــش و اما ســراب شدنــش به چه 

ـداختــن آن دارد؟ به طــور مسلــم سراب به آن معنــا معناســت؟ و چــه نسبتى بــا به راه انـ

 هــا ندارد.كه به نظــر آبى درخشنـده برسد، نسبتــى با به راه انداختــن كوه

ها به راه افتادند و در آخر حقیقتش باطل شد و دیگر توان گفت كه وقتى كوهبله این را مى

كه حقایقى داراى جرمى « راسیات»ل چیزى به صورت جبال باقى نماند، در حقیقت آن جبا

داد با به حركت در آمدن و باطل شدن بس بزرگ و نیرومند بود و هیچ چیز آن را تكان نمى

َو ُسیِّـَرِت اْلـِجبـاُل »توان گفت آیه: شود خالى از حقیقت، پس به این اعتبار مىسرابى مى

جا كه درباره اقوام هالك عالى آمده، آنتو نظیـر این بیـان در كـالم خـداى« فَكـانَْت َسرابـا،

 / سبـأ(  19« )هـا كـردیم.فََجعَْلناُهْم اَحادیَث ـ ما آنان را داستـان» فرماید: شده مى

َو تََرى اْلِجباَل تَْحَسب ها »فرماید: پس آیه شریفه به وجهى نظیر آیه زیر است كه مى

السَّحابِ  رُّ َمرَّ كنى جامدند، در حالى كه مانند بینى، گمان مىا را مىهـ كوه جاِمَدةا َو ِهَى تَم 

/ نمل( كه اگر بگوییم درباره صفت زلزله قیامت است، شباهتى با  88« )ابرها در حركتند،

 (1)آیه مورد بحث خواهد داشت.

 . 430، ص: 39الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 

 یـا تاریخ بدون زمان -مفهـوم ساعت پـایان دنیا 

ْرسیها...؟ َعنِ یَْسئَل ونَكَ »  نازعات(/46ـ  42« )الّساَعِة اَیّاَن م 
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در این چهار آیه متعرض سؤال مشركین از زمان قیام قیامت شده و آن را 

تعالــى از آن كه علم به آن نزد احــدى نیست و كسى جز خداىكنــد، به اینرد مى

 اص داده است.تعالــى علــم به آن را بـه خــود اختصخبر نــدارد و خــداى

شود و سؤال منكرین قیامت این بود كه چه زمانى آن اثبات و برقرار مى

 شود؟خالصه چه زمانى قیامت به پا مى

 «فیـَم اَْنَت ِمْن ِذْكریها ؟»ـ 

معنى جمله فوق این است كه: تو از یادآورى بسیار قیامت در چه هستى؟ 

گاه شوى، چه چیز به دست كه به وسیله كثرت ذكر از تاریخ آن آیعنى از این

یابى. ممكن هم آورى؟ و خالصه تو با كثرت ذكر قیامت علم به تاریخ آن نمىمى

در مورد قیامــت به معناى حضور حقیقت معنــاى قیامت در « ِذْكرى»هست كلمه 

قلب باشــد و معنا این باشد كه تو علمى به حقیقت قیامت و خصوصیات آن پیدا 

 ه به زمــان آن احاطــه یابى. كنى، مگر وقتى كنمى

 «اِلى َربَِّك ُمْنتَهیها!» -

كه انتهاى آن به سوى توانى با خبر شوى، براى اینتو از وقت آن نمى -

پروردگار تو است، پس حقیقت آن و صفاتش و از آن جمله تعیین وقتش را جز 

 دانـد.پـروردگـار تو نمى

ه در مقام بیان علت باشد و این آی -و خدا داناتر است  -و بعید نیست 

كند مگر با فناى اشیاء و سقوط اسباب و ظهور این حقیقت بفرماید: ساعت قیام نمى

تعالى كه هیچ ملكى جز براى خداى واحد قهار نیست، پس آن روز جز به خداى

شود كه به طور حقیقت بین خدا و مستند و منسوب نیست. و هیچ سببى فرض نمى

سطه باشد و در نتیجه زمان هم كه در این عالم براى خود سببى پدید آمدن قیامت وا

بردار )مشمول تواند واسطه باشد. پس روز قیامت در حقیقت توقیتاست، نمى

تعالى وقتش را معین نكرده است. و كه ممكن باشد ولى خداىنه این -زمان( نیست 

حدیدى براى آن روز گونه تتعالى هیچبینیم در كالم خداىبه همین جهت است كه مى

نیامده است. تنها این تحدید ذكر شده كه روز قیامت با انقراض نشئه دنیا به پا 

شود پس هر كس كه در در صور دمیده مى»باره فرموده: شود. و در اینمى

/ زمر( و در این  68« )شود.هاست و هر كس كه در زمین است، هالك مىآسمان

دهد از دهد و یا خبــر مىراب شدن دنیا خبــر مىمعنا آیات دیگرى است كه از خــ

گردد و ستارگــان فرو كه زمیــن و آسمان به زمین و آسمانى دیگر مبــدل مىاین

 ریزنــد. و آیاتى دیگــر از این قبیل وجود دارد. مى

و اگر تحدیدى هم آمده به نوعى تشبیه و تمثیل آمده، نظیر آیه زیر كه 

بینند گویى جز شبى و یا چنین است كه وقتى قیامت را مى وضعشان»فرماید: مى

گاه حـق مطلب را در / نازعات( آن 46« )شبى و پاسى از روز آن درنـگ نكردند.

هایى كه علم و ایمانشان داده بودند، در پاسخ و آن»فرماید: آیه زیر بیان نموده و مى
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ا روز قیامت درنگ كردید و همین گویند، نه، شما در حســاب خدا از روزى كه مردید تمى

 / روم(  56« )است روز قیامت.

چه گفته شد اشاره شده و آن مواضعى است تعالى در مواضعى به آندر كالم خداى

فرماید: آید، مانند آیه زیر كه مىدهد قیامت جز به ناگهانى و بدون خبر قبلى نمىكه خبر مى

آید مگر به ناگهانى. مردم از تو ه سراغتان نمىها و زمین سنگین است و بقیامت در آسمان»

تعالــى دانى. بگو علم آن تنهـا نـزد خــداىپرسنــد، گویى تو تاریــخ آن را مىاز وقت آن مى

 / اعراف(  187« )داننــد.اسـت و لكــن بیشتر مــردم نمى

 

ـوا ااِلّ »ـ  ـ  ــْم یَــْوَم یَــَرْونَهـا لَـْم یَْلبَث ــةا اَْو ض حیهــا! َكـاَنَّه   / نازعــات( 46« )َعِشیَـّ

فرماید: كند و مىاین جمله نزدیكى قیامت را در قالب یك تمثیل و تشبیه بیان مى

نزدیكى قیامت به زندگى دنیاییشان طورى است كه مثل آنان در هنگام دیدن قیامت مثل خود 

روز از مردنشان دوباره آنان است در آن فرض كه بعد از گذشتن یك شب و یا یك نصفه 

كنند كه نسبتش با زنده شوند... خالصه فاصله بین مردن و قیامت را مدت زمانى احساس مى

 هاى گذشته عمرشــان نسبت یك شــب و یا یك ظهــر را دارد.روز و شب

درنگ در مدت زمانى است كه « لَْبث»شد كه مراد به كلمه چه گذشت روشنازآن

بودند، چون حساب بر مدت در قبرها آرمیدهشده و در اینز بعث فاصلهبین زندگى دنیا و رو

 (1)شود.مجموع زندگى دنیا واقع مى

 . 42، ص: 40المیــــــــــــزان ج:  -1

 
 

 عالئم پایان دنیا 

ــوم  اْنَكــَدَرْت َو اِذَا اْلِجبــال  س یِّـــَرْت.» َرْت َو اِذَا النُّج   تكـویـر(  /14 -1)«..!اِذَا الشَّْمــس  ك ــّوِ

َرْت!»ـ   «اِذَا الشَّـْمـُس ُكـّوِ

َرت»كلمه  به معناى پیچیدن چیزى و به شكل كره در آوردن آن است، نظیر « ُكّوِ

كه تاریكى بر جرم پیچیدن عمامه بر سر و شاید تكویر خورشید استعاره باشد از این

 كند.خـورشید احاطه پیدا مى

 «َكدََرْت!َو اِذَاالنُُّجوُم انْ »ـ 

به معناى سقوط است. مراد به این جمله این است كه در آن روز ستارگان « اِْنِكدار»

رساند. / انفطار( نیز همین را مى 2« )َو اِذَا اْلَكواِكُب اْنتَثََرْت!»كه آیه: چنانریزند، هممى

ز ستـارگان البته ممكن هم هست از باب كدورت و تیرگى باشد و مراد این باشد كه در آن رو

 شوند.نور مىبى

 «َو اِذَا اْلِجباُل ُسیَِّرْت!» -

شوند و افتند و مندك و متالشى مىها به راه مىروزى كه از شدت زلزله آن كوه

هـا شونــد. همه اینگردنــد و سرابى خالــى از حقیقــت )كوهى( مىغبــارى پراكنده مى
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 هــا در آن روز آمــده اسـت.ـع كوهتعبیرهایــى است كه در قــرآن درباره وضـ

لَْت!» -  «َو اِذَا اْلِعشاُر ُعّطِ

اى است كه ده ماه از حملش گذشته به معناى ماده شتر حامله« ُعَشراء»

اش را بزاید. و اى بسا كه نامند، تا وقتى كه بچهباشد و به همین جهت ُعشرائش مى

ترین اموال نین شترى از نفیسبعد از زائیدن هم آن را ُعَشراء بخوانند، چون چ

رود. معناى تعطیل شدن ُعَشراء این است كه در آن روز عرب عرب به شمار مى

كند و هیچ چوپانى و دشتبانى كه آن را حفظ كند، بر او چنین مال نفیسى را رها مى

اى به طــور كنایــه به این معنــا باشد كه گمارد. و گویا در این جمله اشــارهنمى

كشنــد، آن روز ــن امــوال نفیسى كه مردم دنیا بر سر آن پنجــه به روى هم مىهمی

كه مــردم آن ها استفــاده كند. براى اینماند و كسى نیست كه از آنصاحــب مىبى

كه در چنانكننــد، همروز آن قدر به خود مشغولند كه یاد از هیچ چیز دیگر نمى

 / عبــس( 37«)ٍء ِمْنُهْم یَْوَمئٍِذ َشــأٌْن یُْغنیــِه.ْمِرىِلُكّلِ ا»جاى دیگــر فرمود: 

 «َو اِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت!» -

گیرد، مانند ها انس نمىبه معناى حیوانى است كه هرگز با انسان« َوْحش»

ها هم در روز قیامت مانند درندگان و امثال آن. ظاهر آیه این است كه وحشى

كه وحشیان بعد از محشور شدن چه وضعى دارند و د. اینشونها محشور مىانسان

تعالى و در اخبارى كه قابل اعتماد شود؟ در كالم خداىسرانجام كارشان چه مى

باشد چیزى كه از این اسرار پرده بردارد، نیامده است چه بسا كه بعضى گفته باشند 

هاى قبــل از شـانهها مـربــوط به روز قـیامــت نیست، بلكه از نمحشور شدن وحشى

هــاى در اثر زلزله -قیامــت است و منظــور از آن ایــن است كه قبــل از قیامــت 

 جهند.ها از غــار خـود بیرون مىهمه وحشى -پى در پى 

َرْت!»ـ   «َو اِذَا اْلبِحاُر ُسّجِ

یا افروختن دریاها به دو معنى تفسیر شده است. یكى افروختن « تَْسجیر»

از آتش و دوم پر شــدن دریاهــا از آتش. و معنــاى آیه بنا به تفسیــر اول  دریایى

شوند. و بنا بر تفسیر دوم این ایــن است كه روز قیامت دریاها آتشــى افروخته مى

 شوند... !مىشود كه دریاها پرازآتشمى

 !«َو اِذَاالسَّماُء ُكِشَطْت »ـ 

زى است كه سخت به چیز دیگرى به معناى قلع و كندن چی« َكْشط»كلمه 

شود. و كشط آسمان قهرا با آیه: چسبیده و قهرا كندنش نیز به شدت انجام مى

َو یَْوَم تََشقَُّق السَّماُء بِاْلغَماِم َو » / زمر( و آیه  67« )َوالسَّمواُت َمْطِویّاٌت بِیَمینِِه،»

َل اْلَمالئَِكةُ تَْنزیــالً، ر آیـات مربـوطـه بـه ایـن معنـا / فرقان( و سایــ 25« )نُّزِ

 (1)شــود. منطبـق مى

 . 79، ص: 40الـمیـــــزان ج:  -1
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 افتد؟واقعه چگونه اتفاق مى

 / واقعه(  6تا  1)« اِذا َوقَعَِت اْلـواقِعَة ...!»

دهد. شوند، شرح مىسوره واقعه قیامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى

تر به زندگى دنیایــى كند، حوادث نزدیكانگیز آن را ذكر مىهول نخست مقدارى از حوادث

فرمایــد: اوضــاع و احوال كرده و مىتــر به زمینى كه در آن زندگــى مىانسان و نزدیك

گردد، زلزلــه بسیـار سهمگیــن شود و زمین باال و پایین و زیر و رو مىزمین دگرگــون مى

 ســازد... !ـى و چــون غبــار مــىهــا را متالشـزمیــن كوه

 «اِذا َوقَـعَِت اْلـواقِـعَـة ،» -

صفتى است كه « واقِعَة»وقوع حادثه عبارت است از حدوث و پدید آمدن آن و كلمه 

اى پدید شده،( اى رخ داده، یعنى حادثهگویند واقعهكنند )مىاى را با آن توصیف مىهر حادثه

جا به طور مطلق و است. و اگر در این« واقعه قیامت»رد بحث و مراد از واقعه در آیه مو

، بدین جهت بوده كه بفهماند، واقعه «دهدچون واقعه رخ مى»بدون بیان آمده و تنها فرموده: 

شناسد. و به همین جهت است كه قیامت آن قدر معروف است كه شنونده آن را به خوبى مى

هاى قیامت است، كه قرآن این نامگذارى را كرده، نام یكى از« واقِعَة»اند: اصالً كلمه گفته

 بر آن نهاده است. «غاِشیَـة»و « قاِرَعة»، «حاقَّه»هاى دیگرى چون كه نامچنانهم

 «لَْیَس ِلَوْقعَتِهـا كاِذبَـةٌ،» -

در وقوع و تحقق قیامت هیچ دروغى نیست. هیچ عاملى كه اقتضاء دروغ شدن 

 و آن را دروغ كند، وجود ندارد.وقوع قیامت را داشته باشد 

 «خــافِــَضــةٌ رافِـعَـةٌ!» -

دهد. و اما را مى« َرْفع»معناى خالف « َخْفض»یعنى قیامت خافض و رافع است. 

كه به چه حساب قیامت پایین آورنده و باال برنده است، باید گفت: كه این تعبیر كنایه این

ها را كه در دنیا پنهان كند، مثالً باطن دلرو مى كه قیامت نظام عالم را زیر واست، از این

دانستند آب چه اثرى و آتش كند و آثار اسبابى كه در دنیا ظاهر بود و همه مىبود ظاهر مى

افتد. و روابط جـارى شود. یعنى اسباب به كلى از اثر مىچه اثرى دارد، در قیامت پنهان مى

 دد.گرمیـان اسباب و مسببـات كامالً قطع مى

ْرُض َرّجا!»ـ  ََ ـِت ااْل  «اِذا ُرجَّ

به معناى تكان دادن به شدت چیزى است و در این آیه منظور از آن، « ُرجّ »كلمه 

آن / حج(  1« )ٌء َعظیٌم!اِنَّ َزْلَزلَةَ الّساَعِة َشـىْ » زلزله قیامت است. كه خداى سبحان در آیه 

همین عظمــت را فهمانــده « َرّجا»ه را بس عظیم توصیف كرده و در آیه فوق با آوردن كلم

 شود كه شدتش قابل وصف نیست.چون زمیــن زلزلـه مى -است 

 !«َو بُسَِّت اْلِجباُل بَّسا فَكانَْت َهباًء ُمْنبَثّا » -

به معناى خــورد كردن است، یعنى جسمى را كه داراى جمعى بوده، « بُسّ »كلمــه 

ذراتى درآیــد. در حقیقــت بس جبال همان معنــاى  آن قدر بكوبــى تا مانند آرد به صورت
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به معنـاى « َهباء»رساند. و كلمه مى« َو ُسیَِّرِت اْلِجبالُ »رساند كه آیه شریفه را مى

 (1)«فَكانَْت َهبــاًء ُمْنبَثّــا ـ و سپس غبــارى پراكنــده در فضا گردند.»غبــار است. 

 .234، ص: 37المیزان ج:  -1

 

 

 طبیعى در پایان دنیاتغییرات 

السَّحــاِب...!» ـرُّ َمــرَّ  / نمل( 88« )َو تَـَرى اْلِجبـاَل تَْحَسب هـا جاِمَدةا َو ِهَى تَم 

چه این آیه شریفه از آن جهت كه در سیاق آیات قیامت قرار گرفته و آن

 كند،اى از وقایع آن روز را توصیف مىگوید و پارهگوید درباره همان قیامت مىمى

ها، كه درباره این قضیه در جاى دیگر قرآن كه عبارت است از به راه افتادن كوه

ها و در آخر شوند كوهبه راه افتاده مى -َو ُسیَِّرِت اْلِجباُل فَكانَْت َسرابا »فرموده: 

 / نبأ( و نیز در مواردى دیگر از آن خبر داده است.  20« )شوند،سراب مى

خطاب در آن « ها را،بینى كوهو مى -تََرى اْلِجباَل َو »فرماید: كه مىپس این

آله است. و مراد به آن مجسم كردن واقعه است، وعلیههللابه رسول خدا صلى

/ حج( حال  2« )بینى،مردم را مست مى -َو تََرى النّاَس ُسكارى »كه در آیه چنانهم

بینى، بلكه اگر حال مىكه تو االن ایشان را كند، نه اینمردم را در آن مجسم مى

رسید چه از وضعشان كه دیدنى است این طور به نظرت مىدیدى آنایشان را مى

 كه مستند.

كنى. ها را جامد گمان مىبینى و آنها را مىیعنى كوه« تَْحَسبُها جاِمدَةً،»

ها را )كه امروز جامد تو در آن روز كوه -معناى روبرهم دو جمله این است كه 

 آیند.بـینى كه چـون ابر به حركت در مىكنى،( مىگمان مى

ذى اَتْقَـَن ُكـلَّ َشـىْ » -  «ٍء!ُصْنـَع اللّـِه الَـّ

كه این صنع و این عمل از اى است به ایندر این جمله تلویح و اشاره

تعالى تخریب و ویرانى عالم است، لكن چون تكمیل آن را در پى دارد و خداى

است، نظامى كه در آن هر چیزى به منتها درجه كمال خود  مستلزم اتقان نظام آن

اش را قبالً رسد، آن كمالى كه اگر كمال سعادت باشد و اگر كمال شقاوت، زمینهمى

فراهم كرده بود، از این رو ویرانى را صنع و آفرینش نامید، چون این خود صنع 

تقان را از هر خداست، آن صنعى كه هر چیـزى را متقن كرد، پس خداى سبحان، ا

سازد. چه اصالح فرموده مسلط نمىكند و فساد را بر آنچه كه متقن كرده، سلب نمى

 (1)كند براى این است كه آخرت را تعمیر نماید.پس اگر دنیا را خراب مى

 . 352، ص: 30الـمیزان ج:  -1
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 تحوالت در اجرام و تبدیل عوامل طبیعى

ـة  وَ » ـة  َما اْلحاقَـّ ـود  َو عاٌد بِاْلقاِرَعِة!اَْلحاقَـّ ـة  َكذَّبَـْت ثَم   «  ما اَْدریــَك َما اْلحاقَـّ

 حـاقـه(  /12 - 4)

نیز یكى از اسامى « قاِرَعه»روز قیامت كبرى است. كلمه « اَْلحاقَّه»مراد از كلمه 

ها و زمین را به هم نامیدند كه آسمان« قاِرَعه ـ كوبنده»قیامت است و بدین جهت آن را 

اندازد، خورشید را ها را به راه مىكند، كوهكوبد و به آسمان و زمینى دیگر تبدیل مىمى

ریزد و تمامى اشیاء به قهر الهى دگرگون كند، ستارگان را مىتیره و ماه را منخسف مى

 ها ناطـق است. شوند، كه قرآن بـه هـمه اینمى

اجمالى از داستان نوح و عاد و  این آیه و آیه بعدش تا نه آیه هر چند در صدد بیان

هاى قبل از او و مؤتفكات و هالكت آنان است و لكن در حقیقت ثمود و فرعون و طاغوت

 اشاره كند.« اَْلحاقَّة ـ قیامت»اى از اوصاف خواهد به پارهمى

اى است كه ثمود و عاد و فرعون و و حاصل معنا این است كه قیامت همان كوبنده

ت و قوم نوح تكذیبش كردند و خدا با اخذى شدید ایشان را بگرفت و به قبل از او مؤتفكا

 (1)عذاب انقراض هالكشان كرد.

 . 69، ص: 39الـمیــــــــزان ج:  -1
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 فصل دوم

 

 نفخه صور و آغاز پایان

 
 

 و وضع جهان بعد از آن« نفخه صور » 

وِر نَْفَخةٌ واِحدَةٌ وَ »  - 13)«ُحِملَـِت االَْرُض َو اْلِجباُل فَدُكَّتا دَكَّةً واِحدَةً...! فَِاذا نُِفَخ ِفى الصُّ

 حاقه(/17

تعبیر دمیدن در صور كنایه است از مسئله قیامت. دمیدن در بوق هم كنایه 

هایشان و اگر آن را به صفت است از حاضر كردن مردم براى رسیدگى به حساب

ا بــوده كه مسئله حتمــى است و واحده توصیــف كرده براى اشــاره به این معن

قضائش رانده شده و امــر پا در هوایــى نیست كه احتیــاج به تكرار نفخــه داشته 

رســد، این است كه منظــور از این نفخه چــه از سیاق آیــات به ذهن مىباشــد و آن

 شوند. واحده، نفخه دوم است كه در آن مردگــان زنده مى

ِملَِت »ـ   «االَْرض  َو اْلِجبال  فَد كَّتا َدكَّةا واِحَدةا!َو ح 

چه كوبیده معنایش كوبیدن سخت است، به طورى كه آن« دَكّ »كلمه 

شود، خرد گشته و به صورت اجزایى ریز در آید. و منظور از حمل شدن زمین مى

را با « دك»یابد. و اگر مصدر ها احاطه مىو جبال این است كه قدرت الهى بر آن

ها اشاره كند آن« سرعت خرد شدن»مه واحده توصیف كرد، براى این بود كه به كل

 ها و زمیـن احـتیاج بـه كوبیدن بـار دوم ندارد. و بفهماند ُخرد شدن كوه

 «فَــیَــْوَمـئِــٍذ َوقَـعَـِت اْلـواقِــعَـة !» -

 شود.در چنیــن روزى قیامت به پا مى

شكافد كه در چنین و آسمان مى -َى یَْوَمئٍِذ واِهیَةٌ السَّماء  فَهِ َواْنَشقَّتِ »ـ 

 «گردد!روزى صولت و رفعتش به ضعف مبدل مى

در هر چیز استعمال شود، معناى جدا شدن قسمتى از آن را « اِْنِشقاق»كلمه 

به معناى ضعف و به قولى به معناى پاره شدن چرم و «  واِهیَةٌ  »دهد و كلمه مى

 آن اســـت.جـامـــه و امثــال 

َو یَْوَم » فرماید: و ممكن هم هست آیه شریفه در معناى آیه زیر باشد كه مى

َل اْلَمالئَِكةُ تَْنزیالً  و روزى كه آسمان بر ابرها پاره پاره  -تََشقَُّق السَّماُء بِاْلغَماِم َو نُّزِ

  (1)/ فرقان(  25« )گردند!شود و مالئكه به طور ناگفتنى نازل مىمى

 . 107، ص: 39لـمیــــــــزان ج: ا -1
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 نفخ صور و اشراق زمین به نور الهى

وِر فََصِعَق َمْن فِى السَّمواِت َو َمْن ِفى» االَْرِض اِالّ َمْن شاَء ّللّاُ ثُمَّ نُِفَخ فیِه َو نُِفَخ فِى الصُّ

 « اُْخرى...!

 / زمر( 69و  68)

آمده این است كه این نفخه دو تعالى در معناى نفخ صور چه در كالم خداىظاهر آن

كــه همه جانداران با هم بمیرند و یك بار هـم گیــرد، یك بار بــراى اینبار صــورت مى

 كــه همـه مـردگــان زنـده شـونـــد.بـراى این

» هــا و زمین. و معناى آیه استثنایــى است از اهل آسمان!« اِالّ َمْن شاَء ّللّاُ »جملــه 

شود، این است كه در صور نفخه دیگرى دمیده مى!« َخ فیِه اُْخرى فَِاذاُهْم قِیاٌم یَْنُظرُوَن ثُمَّ نُفِ 

ایستند، تا چه دستورى برسد و یا چه خیزند و منتظر مىكه ناگهان همه از قبرها بر مى

. كنندخیزند و مبهوت و متحیر نگاه مىشود و یا معنا این است كه بر مىرفتارى با ایشان مى

ْرُض بِنُوِر َربِّها »  ََ چه به اشراق ارض به معناى نورانى شدن آن است. آن!« َو اَْشَرقَِت ااْل

این است كه بعید نیست مراد به اشراق زمین به نور  -و خدا داناتر است  -رسد نظر ما مى

ها و پروردگارش، آن حالتى باشد كه از خصایص روز قیامت است، از قبیل كنار رفتن پرده

ظهور حقیقت اشیاء و بروز و ظهور واقعیت اعمال، از خیر یا شر، اطاعت یا معصیت، 

حق یا باطل، به طورى كه ناظران حقیقت هر عملى را ببینند. چون اشراق هر چیزى 

عبارت است از ظهور آن به وسیله نور و این هم جاى شك نیست كه ظهور دهنده آن روز 

ر سبب دیگرى در آن روز از سببیت ساقط است، خداى سبحان است، چون غیر از خدا ه

 شوند. تعالى كسب كرده، روشن مىپس اشیاء در آن روز با نورى كه از خداى

شود و اختصاصى به زمین این اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى

ا از جا كه غرض بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین است، لذا تنهندارد و لكن از آن

اشراق زمین سخن گفت. مراد از زمین در عین حال زمین و موجودات در آن و مـتعلقات 

 آن است.

تعالى به شرح زیر این معنایى كه به نظر ما رسیده از مواضعى از كالم خداى

 شود.اسـتفاده مى

تو از چنین وضعى در غفلت بودى، ما پرده غفلت را كنار زدیم، اینك دیـدگانت » -

 / ق(  22« )تیـزبین و خیـره شـده است.امروز 

یابــد و چــه از خیــر عمــل كــرده، حاضــر مىروزى كــه هــر نفســى آن» -

 عمران(/ آل 30« )هــا كه مرتكــب شده!چــه از بدىآن

گوید، چون پروردگار تو به آن وحى در امروز زمین اخبارى را كه دارد مى» -

آینــد تا اعمال خــود را ببینند، پس دستــه دستــه بیرون مى كــرده، در امروز مردم

بینــد و هر كس هــر كس بــه سنگینــى یك ذره عمل خیــرى كرده باشــد، آن را مى

/  8تا  4« )بـه سنگینــى یك ذره عمــل شرى كــرده باشد، آن را خواهــد دیــد.

 زلزله(
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ها و شهادت ظهوراعمال و تجسم آندارند بر بسیارى دیگر كه داللتو آیات

 (1)اعضاى بـدن آدمـیان و امثال آن.

 . 145، ص: 34الـمیـــزان ج:  -1
 

 

 روز نفخ صور و وضع موجودات در پایان دنیا

وِر فَفَِزَع َمْن فِى السَّمواِت َو َمْن فِى االَْرِض ِاالّ َمْن شاَء ّللّاُ َو ُكٌل اَتَ » ْوهُ َو یَْوَم یُْنفَُخ فِى الصُّ

 نمل(/87)         «داِخریَن!

كنایه است از اعالم به جمعیت انبوهى، « نَْفخ ُصور ـ دمیدن در بوق»كلمه 

كه همگى در فالن روز و چون لشكر، مطلبى را كه باید همگى عملى كنند، مثل این

به معناى « فََزع»فالن ساعت حاضر باشند و یا حركت كنند و یا امثال این. و كلمه 

دهد. فـزع آور به انسان دست مىاى نفرتفتگى و نفرتى است كه از منظرهآن گر

 هـم از هـمان جـنس جـزع است. 

انــد: مــراد از ایــن نفــخ صــور، نفخــه دومــى است، كه بـا بعضــى گفته

شــود و همــه بــراى فصــل قضـــا مبعــوث آن روح به كالبدهـا دمیــده مى

 گردنــد.مى

اند: مـراد به آن، نفخه اول است، كه با آن همه زندگان ـضى دیگر گفتـهبع

 میرند.مى

بعید نیست كه مراد از نفخ در صور، در این صورت مطلق نفخ باشد، چه 

كه نفخ هر چه شوند. براى اینمیرند و یا آن نفخى كه با آن زنده مىكه با آن مىآن

ضى در فزع و بعضى در ایمنى هستند و كه بعباشد، از مختصات قیامت است و این

كه مردم با خوارى افتند، همه از خواص نفخه اول باشد و اینها به راه مىنیز كوه

 شوند، از خواص نفخه دوم باشد.نزد خدا مى

ها و خــداى تعالى از حكــم فزع عمومى كه شامل همه موجودات آسمان

 كرده است. زمین است، جمعى از بندگــان خود را استثنـاء

رجوع تمامى موجودات !« َو ُكٌل اَتَْوهُ داِخریَن »و ظاهرا مراد از جمله 

اند، چه هایى كه از حكم فزع استثناء شدهها و زمین است، حتى آنعاقل در آسمان

 (1)شوند.ها، همه نزد پروردگار متعال حاضر مىها و چه اینآن

 . 350، ص: 30الـمیــــزان ج:  -1
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 ترس اعظم و حال موجودات در زمان نفخ صور مفهوم

ن ه م  »  ...!اْلفََزع   ال یَْحز   / انبیاء( 103)« االَْكبَر 

تعالى خبر داده كه چنین به معناى ترس اعظم است، كه خداى« فََزع اَْكبَر»كلمه 

ِفى فَفَِزَع َمْن  یَْوَم یُْنفَُخ فِى الصُّورِ » كند. و فرموده: ترسى در هنگام نفخ صور وقوع پیدا مى

ها و شود، همه كسانى كه در آسمانو چون در صور دمیده مى -ْرِض السَّمواِت َو َمْن فِى االْ 

 (1)/ نمل(  87« )افتند!زمینند، به فزع مى

 . 183، ص: 28الـمیـــــــــــزان ج:  -1

 

 نفخه صور و وضع مردم در پایان دنیا

ــة  یَوْ »   / عبس( 43 - 42« )َم یَِفــرُّ اْلَمــْرء  ِمْن اَخیــِه...!فَِأذا جــاَءِت الّصاخَّ

ــة   »ـ   «،فَِأذا جــاَءِت الّصاخَّ

ه»كلمه  شود ها كر مىبه معنــاى صیحه شدیــدى است كه از شدتــش گوش« صاخَّ

 و منظــور از آن نفخـه صـور است.

ِه َو اَ »ـ   «بیِه َو صاِحبَتِِه َو بَنیِه،یَْوَم یَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن اَخیِه َو اُّمِ

كند. شدت آن روز به حدى است كه اقرباى این آیه به شدت روز قیامت اشاره مى

ها را یاور و بازوى خود در انسان و نزدیكانش كه یك روز طاقت فراقشان را نداشت و آن

كه براى این گریزد،برد، امروز از همه آنان مىپنداشت و همواره به آنان پناه مىزندگى مى

گذارد، آدمى به یاد چیزى و كسى بیفتد و اعتنایى به كند كه نمىشدت آن چنان احاطه مى

باشد خواهد باشد. آرى بال و مصیبت وقتى عظیم غیر خود كند، حال غیر خودش هر كه مى

 و فکركند كه از هر خود جذب مى را به چنان آدمىگردد، آن و شدت یابد و بر آدمى چیره

 سازد. تالشــى دیگر منصرفش مى

 فرماید:دلیل بر این معنا آیه بعدى است كه مى

 «ٍء ِمـْنُهـْم یَـْوَمئٍِذ َشـأٌْن یُـْغنیـِه!ِلُكـّلِ اْمـِرى»ـ 

براى هر فردى از ایشان به قدر كفایت كه نگذارد به چیز دیگرى بیندیشد، گرفتارى 

 هست.

ْسِفَرةٌ ض»ـ  وهٌ یَْوَمِئٍذ م  ج  ْستَْبِشَرةٌ!و   «اِحَكةٌ م 

شوند، قسمتى اهل كند كه در آن روز مردم به دو دسته منقسم مىاین آیه بیان مى

كه هر یك از این دو طایفه با سیما كند به اینسعادت و قسمى دیگر اهل شقاوت و اشاره مى

ح و هاى نورانى و درخشنده دارند، كه فرشود. اهل سعادت چهرهاش شناخته مىو قیافه

ها هویداست، پس معناى مستبشره همیــن است اى خوش از آن چهرهسرور و انتظار آینده

 شوند، خوشحالند. جا منتقل مىكه از دیدن منزلگــاه خود كه به زودى بدان

ــوهٌ یَــْوَمئِـــــٍذ َعلَْیهــــا َغبَـــــَرةٌ!»ـ  ج   «و 
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منظور از آن سیما و به معناى غبار و كدورت است كه « َغبََرة»كلمه 

ها نشسته سیاهى و تاریكى بر آن چهره - تَْرَهق ها قَتََرةٌ »هاى غم و اندوه است. نشانه

هاشان بیان كرده است. در این چهار آیه حال دو طایفه را با بیان حال چهره« است.

كند و هم اندوه چون چهره و قیافه آیینه دل است. هم مسرت درونى در آن جلوه مى

طایفه جامع بین دو صفت كفر و ـ این ا ولئَِك ه م  اْلَكفََرة  اْلفََجَرة  »رفتارى. و گ

معناى گناهان شنیع كفر كه كار قلب و فجور كه كار بدنى است و به« فجورند.

  (1)است.

 . 73، ص: 40الـمیـــــــــــــزان ج:  -1

 

 روز سخت و احضار براى حسابرسى

 / مدثر(  8« )وِر فَذِلَك یَْوَمئٍِذ یَْوٌم َعسیٌر...!فَِاذا ن ِقَر فِى النّاق  » 

به معناى هر چیزى است كه « ناقُور»به معناى كوبیدن و كلمه « نُِقر»كلمه 

نَْفخ در »نظیر جملــه « نَقر در ناقُــور»كوبنــد، تا صــدا كنــد و جملــه به آن مى

و احضــار آنان براى كنایــه از زنـده كردن مردگــان در قیامــت « صــور

 حسابرســى اســت. 

 «فَذِلَك یَـْوَمئٍِذ یَـْوٌم َعـسیٌر، َعـلَى اْلكافِریَن َغْیُر یَسیٍر!»ـ 

در آیه فوق اشاره است به زمان نقر در ناقور و بعید نیست كه مراد از كلمه 

 گردند. اگرروزى باشد كه خالیق براى حساب و جزا به سوى خدا برمى« یَْوَمئِذ»

پس زمان نقر ناقور »شود: باشد معناى آیه چنین مى« فَذِلك»قید كلمه « یَْوَمئِذ»كلمه 

و « شود، زمانى بس دشوار بر كافران است!كه روز رجوع خالیق به خدا واقع مى

زمان نقر ناقور »شــود: باشــد معنى چنین مى« یَْوم»اگر كلمه مزبور قید كلمــه 

« گردند!است، در روزى كه خالیق به سوى خدا برمىزمانى بس دشوار بر كافران 
(1) 

 . 275، ص: 39الـمیـــــزان ج:  -1

 

 سرعت و دهشت و عظمت پایان دنیـا

ف  الّراِجفَة  تَتْبَع َها الّراِدفَة ...!»  / نازعات(  14 - 6« )یَْوَم تَْرج 

هاى عظیمى تفسیر شده كه در آن تردد و به صیحه« راِجفَه»كلمه 

و متأخر و تابع تفسیر شده، در نتیجه بنابراین « راِدفَه»بى باشد و كلمه اضطرا

ها شود، كه آیه زیر هم بر آنتفسیر، دو آیه مورد بحث با دو نفخه صور تطبیق مى

ها و شود، پس هر كس كه در آسمانو در صور دمیده مى»فرماید: داللت دارد، مى
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ســى كــه خــدا بخواهــد و سپــس بار دوم كند مگـر كهر كس كه در زمین باشد، غش مى

 / زمر(  68!« )كننـد شــود، كه ناگهان هـمه بـه حـال ایستـــاده تماشــا مىدر آن دمیــده مى

بر فخامت و عظمت آن داللت « یَْوَم تَْرُجُف...،»تر است جمله چه با سیاق مناسبآن

 ى است.فهماند، آن قدر شدید است كه ناگفتنكند و مىمى

هــا خاِشعَــةٌ!»ـ  ـوٌب یَــْوَمئِـــٍذ واِجفَــةٌ اَْبصار   «ق لـ 

مراد از قلوب در امثال این موارد كه صفات ادراكى از قبیل علم و خوف و رجاء و 

شود، نفوس بشرى است. و اگر خشوع را به ابصار نسبت نظایر آن بدان نسبت داده مى

است، به خاطر آن بوده كه اثر ظاهرى خشوع در كه خشوع از احوال قلب داده، با این

 تر از سایر اعضاء است.ها قوىچشم

 «یَقُولُـوَن َءاِنّـا لََمـْردُودُوَن فِى اْلـحافَِرةِ؟»ـ 

گوینــد: آیا ما راستــى راستــى بعد از مــرگ به حالــت اولــى كه منكریــن بعث مى

 گردیــم؟ همــان حالـت زندگــى است، برمى

 «هاى پوسیده شدیم؟كه استخوانبعد از آن - َءاِذا ك نّا ِعظاما نَِخَرةا » -

هــا و وقتــى زنــده شــدن بعد از مرگ عجیــب باشد، با پوسیــده شــدن استخــوان

 تـر است.تفـرق اجـزاء عـجیب

ةٌ خـــاِســَرةٌ!»ـ  ـوا تِْلـــــَك اِذا َكــرَّ  «قـــالـ 

ــى بـرگشتــن بعــد از مــرگ بــه ســوى زنــدگـــى ـ رجعتـى ایــن رجعــت ـ یعن

 آور است.است كه براى صاحبش خسران

 «فَِانَّما ِهَى َزْجَرةٌ واِحَدةٌ، فَِاذا ه ْم بِالّساِهَرِة!»ـ 

به معناى طرد كردن كسى با آواز و نهیب است و اگر نفخه دوم را « َزْجر»كلمه 

دكه انسان با این نهیب از نشئه مرگ به نشئه حیات و از باطن زجره خوانده، از این جهت بو

فجائیه است، یعنى معناى )ناگهان و ناگاه( « اِذا»شود. كلمه زمیــن به روى زمین منتقل مى

 به معناى زمین همــوار و یا زمیـن خالى از گیاه است. « ساِهَره»دهد. كلمــه را مى

ر نیست كه ایشان را بعد از مردن زنده كنیم، معناى آیه این است كه: براى ما دشوا

اى كارى و دوباره به زندگى برگردانیم، براى این كه برگشتن آنان بیش از زجره واحده

ندارد، به محضى كه آن زجره محقق شود، ناگهان همه زنده گشته و روى زمینـى تخـت و 

ل از آن، مـرده و در شـكم كه لحـظـه قبآب و علـف قـرار خواهنـد گرفـت، با اینیـا بـى

 زمیـن بـودنـد.

مسئله قیامت نیست، »فرماید: پس دو آیه مورد بحث در معناى آیه زیر است كه مى

 (1)نحل( /77!« )تر از آن هم زدن و یا فورىمگر نظیر چشم به

 . 21، ص: 40الـمیـــــــــزان ج:  -1
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ة  اْلك ْبرى»   « الّطامَّ

 و تدبیر پایان جهان

ة  اْلك ْبرى!فَ »  / نازعات(  34« )ِاذا جـــاَءِت الّطامَّ

ة»كلمه  ها از دفع عالیه و غالبه است. هر داهیه و بالیى را كه انسان« طامَّ

 گویند.آن عـاجز باشند، طاّمه مى

بنا به گفته صاحب مجمع، طاّمه كبرى همان قیامت است، چون قیامت 

اى غالب است. تر است و بر هر داهیهلىاى دیگر عااى است كه از هر داهیهداهیه

اى و این است معناى كبرى بودن طاّمه قیامت.  چون نفرموده قیامت از چه داهیه

شود هیچ داهیه و بزرگتر است و به طور مطلق فرموده داهیه بزرگتر، معلوم مى

 اى بـزرگتـر از آن نـیست. واقعه

ملــه مضمــون آیــه فــوق یعنــى بــا تــوجــه بــه )فــاء تفریــع( در اول ج

آمــدن قیامــت از لــوازم خلقــت آسمــان و زمیــن و تدبیـر جـارى در آن دو 

 (1)است.

 . 34، ص: 40الـمیـــــــــزان ج:  -1
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 فصل سوم

 

 ها و زمینتمام شدن عمر آسمان

 

 

 تمام شدن عمر ماه و خورشید در زمان مقرر

َر ال» ى...!َو َسخَّ َسمًّ  / رعد( 2«)شَّْمَس َواْلقََمَر ك لٌّ یَْجرى الََجٍل م 

ى »  َجٍل ُمَسمًّ ََ یعنى هر یك از شمس و قمر تا اجلى معین جریان  -ُكلٌّ یَْجرى اِل

ایستند. ممكن هست، بلكه رجحان هم دارد كه كه وقتى آن سرآمد سر رسید، مى« دارند،

گردد، زیرا حكم جریان و سیر، حـكمى مر بر مىها و شمس و قبگوییم ضمیر به همه آسمان

 است عـمومى كه هـمه این اجسـام محكـوم به آن هستند. 

ترین نظم تدبیر امر عالم هم به همین معناست كه اجزاى آن را به بهترین و محكم

منظم سازد، به طورى كه هر چیزى به سوى غایت مقصود از آن متوجه گشته، سیر كند و 

مالى است كه مخصوص به اوست و منتهى درجه و اجل مسمایى است كه به همین آخرین ك

چنیــن روبرهم، آن را با نظمى عام و عالمى منظم سازد، به ســوى آن گسیل شده، هم

خداست طورى كه سراپاى عالم هم متوجه غایت كلى خود كه همان رجوع و بازگشت به

 (1)بشود و در نتیجه بعداز دنیا آخرت هویداگردد.

 . 167، ص: 22المیزان ج:  -1

 

 ها در پایان دنیاوضع آسمان و ماه و خورشید و زمین و كوه

ــف  االَْرض  َو اْلِجبــال  َو كانَـِت اْلِجبــال  َكثیبــا َمهیــالا!»ـ   / مزمل( 14« )یَــْوَم تَْرج 

ن اى از شبه معنى توده« َكثیب َرْمل»به معناى اضطراب شدید است. « َرْجف»

 اش تكان بخورد، از باال فروبریزد.ها به معناى آن است كه وقتى ریشهاست. مهیل شدن كوه

ْنفَِطـٌر بِِه كـاَن َوْعد ه  َمْفع والا!»ـ   / مـزمل( 18« )اَلسَّمـآء  م 

به معناى شكاف برداشتن « اِْنِفطار»كند و كلمه این آیه به شدت آن روز اشاره مى

كه آسمان در آن روز و یا به سبب شدت آن روز شـكـافـتـه  است. معناى آیه این است

 شـود. مى

اى جدید را افاده كند و آن، این است خواهد نكتهمى!« كاَن َوْعدُهُ َمْفعُوالً »و جمله 
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تعالى نسبت داد، را به ضمیر خداى« َوْعد»كه وعده خدا شدنى است. و اگر كلمه 

كه غیر از خدا كسى نیست كه صالحیت اینشاید براى این بود كه اشاره كند به 

 داشته باشد، چنین تهدیدى بكند.

!»ـ  ِمَع الشَّْمــس  َو اْلقََمــر  ، َو ج  ، َو َخَسـَف اْلقََمــر   / قیامت( 8« )فَــِاذا بَــِرَق اْلبََصـر 

هاى قیامت ذكر شده، منظور از بریق بصر، در این آیه چند نشانه از نشانه

نور شدن زدگــى آن است و منظور از خسوف قمر بىدیدن و دهشت تحیر چشــم در

آن اســت. )معنــاى آیه این است: روزى كه چشمــان از وحشــت و هول خیره بماند 

 (1)و ماه تاریك شود و میان خورشید و ماه جمع گردد... !( 

 . 315و ص:  244، ص: 39المیزان ج:  -1

 

 

 وضع آسمان و زمین در پایان دنیا

ـْت!» ــدَّْت، َو اَْلقَــْت مـا فیهــا َو تََخلَـّ ـْت... َو ِاذَا االَْرض  م   «اِذَا السَّمــاء  اْنَشقَـّ

 / انشقاق(  5تا  1) 

كند و وقتى آسمان شكافته شد، انسان پروردگارش را مالقات مى

 پردازد.پروردگارش طبق اعمالـى كـه كرده به حساب و جزاى او مى

به معناى از هم گسیختن و متالشى شدن آن است و این خود  انشقاق آسمان

چنین كه در آیه سوم آمده و هم« َمدِّ اَْرض»چنین یكى از مقدمات قیامت است، هم

هایى كه ذكر شده، چه در این سوره و چه در سایر كلمات قرآن از قبیل سایر عالمت

 آن.  تكویر شمس، اجتماع شمس و قمر، فرو ریختن كواكب و امثال

 !«َو اَِذنَــْت ِلَربِّها َو ُحقَّْت »ـ 

به معناى آن است كه « ُحقَّت»به معناى گوش دادن است. كلمه « اَِذن»كلمه 

شود. معناى آیه این هاى خدا حقیق و سزاوار مىآسمان در شنیدن و اطاعت فرمان

ن و است كه آسمــان مطیع و منقاد پروردگارش گشتــه و حقیق و ســزاوار شنید

 گـردد.اطاعت فرامین پروردگارش مى

 !«ْرُض ُمــــــدَّْت ا االْ َو اِذَ »ـ 

كه چنانظاهــرا منظور از كشیــده شدن زمیــن، گشاده شــدن آن است، هم

 48« )شود!روزى كه زمیــن به زمینـى دیگر مبدل مى» در جــاى دیگر فرمــود: 

 ابراهیم(  /

 !«َخلَّْت َو اَْلقَْت ما فیها َو تَ »ـ 

چه دارد، تهى اندازد و خود را از آنچه در جوف دارد، بیرون مىزمین آن

 (1)سازد... َو اَِذنَْت ِلَربِّها َو ُحقَّْت ! مى

 . 136، ص: 40المیزان ج:  -1
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 هازمان قبض زمین و آسمان

 هاو از كار افتادن اسباب

 / زمر( 67) «ِقیاَمِة َو السَّموات  َمْطِویّـاٌت ِبیَمینِِه...!َو االَْرض  َجمیعــا قَْبَضت ه  یَــْوَم الْ »... 

ها بریده افتند و دست خلق از همه آندر روز قیامت تمامى اسباب از سببیت مى

االسباب است. در آن روز زمین را ماند و آن هم خداى مسببشود، تنها یك سبب مىمى

ها و زنده شدنشان در مردن همه زنده پیچد و براىها را درهم مىكند، آسمانقبضه مى

گذارند و انبیاء و گردد و كتاب را مىدمد و زمین به نور پروردگارش نورانى مىصور مى

چه را كه كرده به طور كامل شود و هر كسى آنآورند و بین خلق داورى مىشهدا را مى

برند، ى بهشت مىرانند و متقین را به سوكند و مجرمین را به سوى آتش مىدریافت مى

خوب، خدایى كه چنین شأنى در مالكیت و تصرف دارد، اگر كسى او را با این شئون 

كند كه تنها به سوى او روى آورد و به كلى از غیر او بشناسد، همین شناسایى ایجاب مى

 اعراض كند. 

كره زمین است، با همه اجزایش و اسبابى كه در آن در « اَْرض»منظور از كلمه 

گر فعالیت دارند. معناى انحصار در ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز یكدی

تعالى نباشد، بلكه تعالى، این نیست كه این عناوین در دنیا منحصر در خداىقیامت در خداى

ها را به معنایش این است كه در قیامت این عناوین بهتر ظهور دارد و اهل محشر آن

جا این معانى براى همه روشن نبود، وگرنه در الف دنیا كه در آنكنند، برخوضوح درك مى

دنیا هم این عناوین مال خدا بود. پس معناى بودن زمین در قیامت در قبضه خدا، این است 

ها تنها در قیامت پیدا كه اصل آنشود، نه اینكه در قیامت این معنا براى مردم روشن مى

 گردد.ى چنین تسلط و مالكیت مىشود و خدا تنها در آن روز دارامى

 «اوست!ها مچاله دستَوالسَّمواُت َمْطِویّاٌت بِیَمیِنِه... ـ و آسمان»ـ 

هر چیزى دست راست و سمت راست آن است، یعنى سمتى كه از سمت « یَمین»

كنند و از سیاق آیه تر است و این كلمه را به طور كنایه در قدرت استعمال مىدیگر قوى

ْرُض َجمیعا قَْبَضتُهُ،»كه حاصل دو جمله: آید برمى ََ َو السَّمواُت َمْطِویّاٌت »و « َو ااْل

افتند و ساقط هاى زمینى و آسمانى از سببیت مىاین است كه در آن روز سبب« بِیَمینِِه،

گردد كه هیچ مؤثرى در عالم هستى به جز خداى شوند و آن روز این معنا ظاهر مىمى

 (1)/ زمر(  67) انَه  َو تَعالى َعّما ی ْشِرك وَن!س ْبح -سبحان نیست 

 . 144، ص: 34المیزان ج:  -1
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 شكافته شدن آسمان، پخش كواكب

 و وضع دریاها در پایان دنیا

 / انفطار(  5تا  1« )اِذَا السَّماء  اْنفََطَرْت، َو اِذَا اْلَكواِكب  اْنتَثََرْت، َو...!»

به معناى شكافته شدن « اِْنِفطار»كلمه  به معناى شكافتن و« فَْطر»كلمه 

است. آیه شریفه، نظیر آیه زیر است كه آن نیز، سخن از شكافته شدن آسمان دارد و 

ـِت السَّمــاء  فَِهــَى یَــْوَمِئــٍذ واِهیَــــةٌ.»فرماید: مى  / حاقه( 16« )َو اْنَشقَـّ

 !«َو اِذَا اْلَكواِكُب اْنتَثََرْت » -

ستارگان هر یك مدار خود را رها كرده و درهم و برهم یعنى روزى كه 

بندى از مروارید تشبیه كرده، شوند. در حقیقت در این آیه ستارگان را به گردنمى

اش پاره شود و هاى ریز و درشتش را با نظم معین چیده بودند، ناگهان رشتهكه دانه

 ها درهم و برهـم و متفـرق شود. دانه

َرْت َو اِذَا اْلـبِ » -  !«حـاُر فُـّجِ

به معناى آن است كه آب نهر به خاطر زیاد شدن بشكند و بند « تَْفجیر»كلمه 

كه دریاها به هم اند به اینكه مفسرین تفجیر بحار را تفسیر كردهرا آب ببرد. و این

شود، شوند و حائل از میان برداشته شده و شورش با شیرینش مخلوط مىمتصل مى

َو اِذَا اْلِبحاُر »مین معنا است. و این معنا با تفسیرى كه براى آیه برگشتش باز به ه

َرْت، شونــد نیــز مناسبـــت / تكویر( كردند، كه دریاهــا پر از آتــش مى 6« )ُسّجِ

 دارد.

 «َو اِذَا اْلـقُبُـوُر بُـْعثِـَرْت!» -

ختن به معناى پشت و رو كردن و باطن چیزى را ظاهر سا« بُْعثَِرت»كلمه 

آید، پس معناى آیه این است كه زمانى كه خاك قبرها منقلب و باطنش به ظاهر مى

شود، تا به جزاى هاى مرده باشد، ظاهر مىگردد، باطنش كه همان انسانبر مى

  (1)اعمالشان برسند.
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 پیچیده شدن آسمان

 و برگشت آن به شكل قبلى خود

َل َخْلٍق ن عید ه !یَــوْ »  ِجــّلِ ِلْلك ت ِب َكما بََدأْنا اَوَّ  انبیاء( /104« )َم نَْطــِوى السَّمــاَء َكَطــّىِ الّسِ

ِجّلِ »شود. به هر چیزى كه بشود روى آن نوشت گفته مى« ِسِجل» َكَطّىِ الّسِ

د، تـا یعنــى مثل پیچیــدن چیزى كه در آن چـیزى نوشتــه شده باشــ« ِلـْلُكتُبِ 

 محفــوظ بمانـد.
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كه همان صحیفه نوشته شده است، كه وقتى پیچیده « ِسِجل»مراد این است كه 

شود، یعنى الفاظ و یا معانى كه خود نوعى تحقق و ثبوت دارد و شود نوشته هم پیچیده مىمى

شود و با پیچیده شدنش دیگر چیزى به صورت خط و نقش در سجل نوشته شده، پیچیده مى

كه چنانشود، همچنین آسمان با قدرت الهى روزى پیچیده مىماند، همها ظاهر نمىاز آن

/ زمر( در نتیجه غایب گشته و چیزى از آن  67!« )َو السَّمواُت َمْطِویّاٌت بِیَمینِِه »فرمود: 

شود، هر چند ماند، نه عینى و نه اثرى، چیزى كه هست از داناى غیب پنهان نمىظاهر نمى

كه نوشته از سجل پنهان نیست، هر چند كه از چنانگردد، همیگران پنهان مىكه از د

 دیـگران پنهان است.

و پیچیــدن آسمــان بر ایــن حســاب به معنــاى برگشــت آن به « َطىّ »پــس 

 (1)گیرى شده بوده.كــه از آن خزاین نازل و اندازهخزایــن غیب اسـت، بعد از آن
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 هاروز ذوب شدن آسمان و فروپاشى كوه

ْهــِل َو تَك ــون  اْلِجبال  َكاْلِعْهِن!»  / معارج(  9و  8« )یَــْوَم تَك ون  السَّمــاء  َكاْلم 

 به معناى ذوب شده است، مس ذوب شده و یا طال و یا غیر آن.« ُمْهل»كلمه 

اند به تون است و بعضى دیگر گفتهانــد به معنــاى دُرد روغن زیبعضــى گفته

 مـعنى قیـر نامـرغـوب است.

 گردد.(روزى اســت كه آسمــان چون مس ذوب شده مى -)معنــاى آیه این اســت  

ها چون پشم حالجى شده باشد،( همچنان كه در َو تَكُوُن اْلِجباُل َكاْلِعْهِن )و كوه -

 / قارعه( 5« )َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش!َو تَكُوُن اْلِجباُل »اى دیگر فرموده: آیه

 ـ َو ال یَْسئَُل َحمیٌم َحمیما!

ایــن جمله اشاره اســت به سختى روز قیامت، به طورى كه هر انسانى در آن روز 

برد، به طورى كه آن قدر مشغول به خویشتن است كه به كلى نزدیكان خود را از یاد مى

 (1)پرسد.ال حمیم خود نمىهیــچ حمیمى )خویشاوندى نزدیك( از ح
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 ها و زمین در پایان جهانمفهوم تبدیل آسمان

 «!...  / ابراهیم(  48« )یَْوَم ت بَدَّل  االَْرض  َغْیَر االَْرِض َو السَّموات 

شود و این تقدیر آیه چنین است: روزى كه این زمین به غیر این زمین مبدل مى

 گردد.هایى غیر این مبدل مىها به آسمانآسمان

ها اقوال مختلفى دارند. منشأ این مفسرین در معناى مبدل شدن زمین و آسمان
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اختالف در تفسیر تبدیل، اختالف روایاتى است كه در تفسیر این آیه آمده است و 

چنین اختالف روایات در صورتى كه معتبر باشند، خود بهترین شاهد است این هم

 ظاهــر آیه شریفه مقصود نیست و این روایات به عنوان مثل آمده است.كه 

كند، این ها و زمین بحث مىو دقت كافى در آیاتى كه پیرامون تبدیل آسمان

اى نیست كه در تصور بگنجد و رساند كه این مسئله در عظمت به مثابهمعنا را مى

شود زمین نقره و آسمان طال مىهر چه دربــاره آن فكر كنیــم، مثالً تصور كنیم كه 

هاى زمین یكسان گردد و یا كره زمین یكپارچه نان پخته گردد ها و پستىو یا بلندى

 ایم.چه را كه هست تصور نكردهباز آن

و این گونه تعبیرها تنها در روایات نیست، بلكه در آیات كریمه قرآن نیز 

نور به گردید زمین و روشن -نُوِر َربِّها ْرُض بِ االْ َو اَْشَرقَتِ » مانند آیه: آمده است 

ها به راه و كوه -َو ُسیَِّرِت اْلِجباُل فَكانَْت َسرابا » زمر( و آیه: /69« )پروردگارش!

َو تََرى اْلِجباَل تَْحَسب ها » / نبأ( و آیه:  20« )شوند، تا سراب شوند!انداخته مى

السَّحابِ  رُّ َمرَّ كه پندارى با اینبینى و جامدشان مىها را مىكوه و - جاِمَدةا َو ِهَى تَم 

/ نمل( البته در صورتى كه مربوط به قیامت باشد كه  88« )چون ابرها در حركتند!

دهد كه ربط و شباهتى به نظام معهود دنیوى ندارد، مانند روایات از نظامى خبر مى

وشن شدن چه پر واضح است كه روشن شدن زمین به نور پروردگارش غیر از ر

ها در آن روز غیر چنین سیر و به راه افتادن كوهبه نور آفتاب و ستارگان است و هم

اش متالشى شدن و از از سیر در این نشئه است، چه سیر كوه در این نشئه نتیجه

چنین بقیه آیـات وارده در بـاب بین رفتن آن است، نه سـراب شـدن آن؛ هم

 (1)قیامــت.
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 هازلزلـه عـظیم و درهم پیچـیدن آسمان

ور  السَّماء  َمْوَرا َو تَسیر  اْلِجبال  َسْیرا!»   / طور(  10و  9« )یَْوَم تَم 

كه چنانمعناى تردد و آمد و شد چیزى چون دود است. همبه« َمْور»كلمه 

 كند تا از بین برود.پیچد و آمد و رفت مىدود در هوا مى

ها كه در اى است به درهم پیچیده شدن عالم انسانن آیه شریفه اشارهدر ای

هنگامى كه آسمان شكافته  -ِاذَا السَّماُء اْنفََطَرْت، َو اِذَا اْلَكواِكُب اْنتَثََرْت » آیه شریفه 

یَْوَم نَْطِوى » / انفطار( و آیه شریفه  2ـ  1« )شوند!و ستارگان غبارى پراكنده مى

ِجّلِ ِلْلُكتُِب السَّماَء َكطَ  پیچیم آن طور كه كاغذ را روزى كه آسمان را درهم مى -ّىِ الّسِ

ها به آسمان -َوالسَّمواُت َمْطِویّــاٌت بِیَمیِنــِه » / انبیاء( و آیــه  104« )كنند!لول مى
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 / زمر( نیـز آمـده است. 67« )اند!دست قدرت او درهم پیچیده

اشاره است به آن زلزله عظیمى كه قبل از « اْلِجباُل َسْیرا،َو تَسیُر » كه جمله چنانهم

دهد و قرآن كریم در چند جا از آن یاد كرده است: مانند آیه قیام قیامت در زمین رخ مى

ْرُض َرّجا َو بُسَِّت اْلِجباُل بَّسا فَكانَْت َهباًء ُمْنبَثّا » شریفه  ََ ِت ااْل زمانى كه زمین به  -اِذا ُرجَّ

و آیه واقعه(   /5ـ  6)«ها ریز ریز و نرم شود و غبارى پراكنده گردند،و كوه شدت بلرزد

آورند تا در آخر ها را به حركت در مىَو ُسیَِّرِت اْلِجباُل فَكانَْت َسرابا ـ كوه» شریفه 

 (1)( نبا /20)« شوند!سرابى
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 زلـزله پایان دنیا و اخبار زمین

 / زلزله(  4تا  1« )ذا ُزْلِزلَِت االَْرُض ِزْلزالَها َو اَْخَرَجِت االَْرُض اَثْقالَها!اِ »

كه فرمود به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى است و این« ِزْلزال»كلمه 

اى خاص به خود دارد و این فهماند زمین زلزلهدهد، به ما مىاش را سر مىزمین زلزله

اى است كه در شدت و نامبرده امرى عظیم و مهم است، زلزله رساند كه زلزلهمى

 هراسناكى به نهایت رسیده است.

 «ْرُض اَثْقالَها!َو اَْخَرَجِت االْ » -

به معناى متاع و یا خصوص متاع مسافرین است. مراد از اثقال زمین « اَثْقال»كلمه 

ها و معادنى است كه در شكم ریزد، مردگان و یا گنجها را بیرون مىكه در قیامت زمین آن

 ها باشد.خود داشته و ممكن هم هست منظور همه این

 «ْنـسـاُن مـالَهـا؟َو قـاَل االْ » -

ها بعد از بیرون شدن از خاك در حال دهشت زدگى و تعجب از آن یعنى انسان

 شودكه این طور متزلزل است؟را چه مىگویند: زمینانگیز مىزلزله شدید و هول

ــــَك اَْوحــى لَهــا!یَـ»ـ  ث  اَْخبــــاَرهــا، بِــــاَنَّ َربَـّ  «ـْوَمئِــــٍذ ت َحــــّدِ

دهد، همان طور كه اعضاى گاه زمین به اعمالى كه بنى آدم كردند، شهادت مىآن

ها و نویسندگان اعمالش یعنى مالئكه رقیب و عتید و نیز شاهدان اعمال كه بدن خود انسان

 دهند.ا غـیر بشرند، هـمه بر اعـمال بنى آدم شهادت مىاز جنس بـشر ی

كه پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده تا سخن بگوید زمین به سبب این -

شود زمین هم براى گویند. پس معلوم مىاز اخبار و حوادثى كه در آن رخ داده سخن مى

د و خیر و شرش را تشخیص فهمشود مىخود شعورى دارد و هر عملى كه در آن واقع مى

كند، تا روزى كه به او اذن داده شود یعنى دهد و آن را براى روز اداء شهادت تحمل مىمى

  (1)روز قیامت شهادت خود را اداء كرده و اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد.
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 زلزله و شكاف زمین و بارش سنگ از آسمان

؟َءاَ »  ــور  ـْم َمــْن فِى السَّمــآِء اَْن یَْخِســَف بِك ــم  االَْرَض فَــِأذا ِهــَى تَم   ملك(/17و16« )ِمْنتـ 

معناى آیه این است كه چگونه با خاطر جمع و دل آسوده به ربوبیت 

اند و چه ایمنى از مالئكه ساكن آسمان و موكل بر امور عالم تعالى كفر ورزیدهخداى

كه زمین را زیر پایتان بشكافند و به امر خدا شما را در شكم زمین این دارید، از

دار مضطـرب و چون پنهان سازند، در حالى كه زمین همچنـان به زلزله ادامه

 گهـواره آمد و شد داشتـه باشد؟

 «یُْرِسَل َعلَْیُكْم حاِصبا!اَْم اَِمْنتُْم َمْن فِى السَّمآِء اَنْ »ـ 

ناى باد تندى است كه ریگ و شن و سنگ با خود به مع« حاِصب»كلمه 

اید كه باد سنگ و یا از مالئكه آسمان ایمن شده»بیاورد. معناى بقیه آیه این است كه 

همان طور كه بر قوم لوط فرستادند و قرآن « دار بر شما بفرستند؟و ریــگ

لوط و  ما بر آنان حاصب فرستادیم تنها آل» جریانشان را چنین حكایت كرده است 

 (1)/ قمر(  34« )فرزندانش نجات یافتند!
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 ها در پایان دنیاو انسان هاپراكندگى كوه

 قارعه(/5)« اَْلقاِرَعة  َمااْلقاِرَعة ...؟»

به معناى زدن بسیار سختى است كه احتیاج دارد زننده به « قاِرَعة»كلمه 

عرف قرآن از اسماء قیامت است. سؤال از حقیقت جایى اعتماد كند و این كلمه در 

كه معلوم است كه چیست، به با این« َما اْلقاِرَعة ـ قارعه چیست؟»قارعه در جمله 

كه بیست و هشت حرف الفباى منظور بزرگ نشان دادن امر قیامت است و این

لى تواند به كنه قیامت پى ببرد و به طور كگوینده و دو سوراخ گوش شنونده نمى

عالم ماده گنجایش حتى معرفى آن را ندارد و به منظور تأكید این بزرگداشت مجددا 

 « َو ما اَْدریَك َما اْلقاِرَعة  ؟ » جمله را به تعبیرى دیگر تكرار كرده و فرمود: 

 «یَـْوَم یَكـُوُن النّاُس َكاْلفَراِش اْلَمْبثُوِث!» -

فرش كند، یعنى روى به معناى ملخى است كه زمین را « فَراش»كلمه 

گرده هم سوار شده باشند. پس فراش به معناى غوغاى ملخ است. بعضى از 

اند: براى این كه چرا مردم روز قیامت را به فراش تشبیه كرد؟ گفتهمفسرین در این

گیرد، مانند كند، نقطه معلومى را در نظر نمىاست كه فراش وقتى جست و خیز مى

كند، مردم نیز در روز رد، بلكه بدون جهت پرواز مىپمرغان به طرف معینى نمى

آورند، آن چنان ترس و فزع قیامت چنین حالتى دارند، وقتى از قبورشان سر بر مى
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افتند و در جستجوى هدف به راه مىاختیار و بىكند كه بىشان مىاز همه جهات احاطه

 ها كه یا سعادت است و یا شقــاوت سرگرداننـد. منزل

 «تَكــُوُن اْلِجبــاُل َكاْلِعْهــِن اْلَمْنفُـــــوِش! وَ »ـ 

هاى مختلف داشته باشد و كلمه به معناى پشمى است كه رنگ« ِعْهن»كلمه 

به معناى شیت كردن پشم است یا با دست و یا با كمان حالجى و یا با چیز دیگر، « َمْنفُوش»

هاى مختلف باشد و این تشبیه رنگ است كه داراىاىشدهمعناى پشم شیتمنفوش بهپس عهن

هاى مختلف دارند، با زلزله قیامت متالشى، ها كه رنگكه در آن روز كوهاشاره دارد به این

 (1)گردند.چون پشم حالجى شده مى

 .362، ص: 40المیزان ج: -1
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 فصل چهارم

 

 اجل جهان
 

 

 

 مفهوم اجل مسمى در خلقت

ى!ما َخلَْقنَا السَّمواِت َو االَ »  َسمًّ  / احقاف( 3« )ْرَض َو ما بَْینَه ما ااِلّ بِاْلَحّقِ َو اََجٍل م 

مراد از اجل ُمَسّمى نقطه انتهاى وجود هر چیز است و مراد از آن نقطه در 

آیه شریفه اجــل مسمــى براى كــل عالم اســت و آن روز قیامــت است، كه آسمــان 

شود و خالیق یــن به زمین دیگــر مبدل مىماننــد طومار درهم پیچیــده گشته و زم

 كننـد. براى واحد قـهـار ظهور مى

معناى آیه این است كه: ما عالم مشهود را با همه اجزایش، چه آسمانى و چه 

زمینى نیافریدیم مگر به حق، یعنى داراى غایت و هدفى ثابت و نیز داراى اجلى 

و چون داراى اجلــى معیــن است، كنــد. اش از آن تجاوز نمىمعین، كه هستــى

شود و همین فانى شدنش هم هدف و قهرا در هنگام فرا رسیدن آن اجل، فانــى مى

غایتى ثابت دارد، پس بعد از این عالم، عالمــى دیگر است كه آن عبارت است از 

 (1)عالم بقاء و معاد موعود.

 . 305، ص: 35الـمیــــــزان ج:  -1

 

 

 ش و عالم وجود به خداى سبحانبازگشت نظام آفرین

ْنـتَـهـى ! »   / نجم(  42« )َو اَنَّ اِلـى َربِّـَك اْلم 

به معناى انتهاست و در این آیه مطلق آورده شده و در نتیجه « ُمْنتَهى»كلمه 

چه موجود در عالم فهماند مطلق انحاء، انتها به سوى پروردگار توست، پس آنمى

گردد، البته اش به خداى سبحان منتهى مىثار هستىاش و در آوجوداست، در هستى

به خود خداوند، حال یا با وساطت چیزى و یا بدون واسطه و نیز هیچ تدبیر و 

كه آن هم منتهى به خداى سبحان نظامى كلى یا جزئى در عالم جریان ندارد، مگر آن
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ها بین آن است. چون تدبیرى كه بین موجودات عالم است چیز دیگرى جز این نیست كه

روابطى برقرار كرد، كه هر موجودى به خاطر آن روابطى كه با سایر موجودات دارد، سر 

پا ایستاده و هستى آن حفظ شده است و معلوم است كه پدیدآورنده روابط موجودات، همان 

پدیدآورنده خود موجودات است، پس یگانه كس كه به طور اطالق منتهاى تمامى موجودات 

 نها و تنها خداى سبحان است. عالم است، ت

جایى كه منتهاى هر چیزى را به طور مطلق خدا دانسته و این آیه مورد بحث از آن

شود، الجرم باید گفت كه آیه شریفه شامل دو انتهاء در اطالق شامل تمامى تدبیرها نیز مى

عقب  شود: یكى انتها از حیث آغاز خلقت كه وقتى درباره خلقت هر چیز بههر چیز مى

شویم و دیگر از حیث ماده كه وقتى از طرف آینده پیش تعالــى منتهى مىبرگردیــم، به خداى

 (1)شوند.برویم، خواهیم دید كه تمامى موجــودات دوباره به سوى او محشور مى

 . 95، ص: 37الـمیــــزان ج:  -1

 

 

 زمان سرآمد خلقت و غایت آن

ِسِهْم ما َخلََق ّللّاُ السَّمواِت َو االَْرَض َو ما بَْینَُهما اِالّ بِاْلَحّقِ َو اََجٍل اََو لَْم یَتَفَكَّرُوا فى اَْنفُ » 

ى!  « ُمَسمًّ

 / روم(  8)

چــه بیــن آن دو است ـ و هــا و زمیــن و آنمــراد از بــه حــق بــودن خلقــت آسمان

نتیجه نبوده، كه بى خالصه حق بودن همه عوامل محســوس ـ این است كه خلقت آن عبث و

كه غرضــى موجود شود و بعد معدوم گــردد و دوباره موجود گشته و معدوم شود، بدون این

تعالــى اگر عالم را خلق كرده، به خاطر غایــت و و هدفى از آن منظــور باشــد، پــس خداى

 شــده است.اى بوده كه بر خلقــت آن مترتــب مىنتیجــه

است غایت و نتیجه خلقت هر جزء از عالم جزیى دیگر باشد،  خواهى گفت: ممكن

آید، پس هر موجود شود، مانند فرزند كه بعد از پدر به وجود مىكه بعد از آن موجود مى

اى خلف و نتیجه موجود قبلى خویش است، لكن این حرف صحیح نیست، چون سراپاى آینده

رهم آن فانى و هالك است و قهرا باید نتیجه الوجود نیست، بلكه روبعالم با همه اجزایش دائم

شود و به همین و هدفى از خلقت آن در بین باشد، كه آن نتیجه بعد از فناى آن هویدا مى

را « ها و زمین و مابین آن دو را مگر به حق!خلق نكرد آسمان»بینیم كه جمله: جهت مى

 «و سرآمدى معین!»مقیـد كرد به جمله 

تى عالم تا مدتى معین است. معناى آن، این است كه آیا این شود، هسپس معلوم مى

قدر فراغت خاطر ندارند كه در این مسئله بیندیشند؟ و آن را در ذهن خود بیاورند؟ مثل 

كه كفار از بس سرگرم امور دنیا هستند و براى آن تالش نموده و فكرشان پریشان است، این

خود را در ذهن خود حاضر سازند، در  اند و در صورتى كهخود را هم فراموش كرده
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اند، آن وقت تفكرشان با تمركز خواهد بود و حقیقت درخویشتن خود قرار گرفته

فكرشان پراكنده و متفرق نخواهد بود، این چنین، فكر ایشان را به سوى حق هدایت 

 كند. و به واقع امر ارشاد مى

ْرَض وَ »جمله  ََ  ما بَْینَُهما اِالّ بِاْلَحّقِ َو اََجٍل ما َخلََق ّللّاُ السَّمواِت َو ااْل

ى، همان واقعیت و فكرتى است، كه باید در آن امعان و دقت كنند، بیانش این « ُمَسمًّ

است كه: خداوند، همه عالم را و حتى جزئى از آن را به عبث خلق نكرده و آن را 

همراه با جز به حق نیافریده، حال یا بگو مالبس و متصف به حق و یا مصاحب و 

كه غرضش آن، هر چه باشد، آن را به خاطر غرضى و غایتى حقیقى آفریده، نه این

سرگرمى و عبث بوده باشد و نیز نیافریده مگر براى مدتى معین، پس هیچ یك از 

شود و وقتى یك یك ماند، بلكه روزى فانى مىنهایت باقى نمىاجزاى عالم تا بى

قى داراى نتیجه و غایت بود و نیز وقتى هیچ یك اجزاى عالم و نیز روبرهم آن مخلو

شود غایت و نتیجه آن بعد از فناى از اجزاى آن و روبرهم آن دائمى نبود، معلوم مى

آن شود و این همان آخرتى است كه بعداز گذشتن عمر دنیا و فناىآن مترتب مى

 شود. ظاهر مى

 «  لَكاِفُروَن!َو اِنَّ َكثیرا ِمَن النّاِس بِِلقاِء َربِِّهمْ »  -

همان بازگشت به او در معاد است و اگر آن را دیدار « ِلقاُء ّللاّ »مراد از 

آورتر سازد و بفهماند كه چه طور خوانده، براى این بود كه كفر آنان را شگفت

ممكن است از ناحیه خدا آغاز بگیرند، ولى انجامشان به سوى او نباشد و به همین 

كه كفر به معاد فى تأكید كرد تا اشاره كرده باشد به این« نَّ اِ »جهت مطلب را با كلمه 

 (1)نفسه چیزى است كه قـابل قبول نیست.

 . 254، ص: 31الـمیــــــــــــزان ج:  -1

 

 

 هالكت و بطالن وجود ابتدایى اشیاء

 / قصص(  88« )ٍء هاِلٌك ااِلّ َوْجَهه ...!ال اِلهَ ااِلّ ه َو ك لُّ َشىْ » 

مساوى است، در نتیجه بر « موجود»از نظر مصداق با كلمه « ءَشىْ »كلمه 

ق ْل اَىُّ » كه در آیه: چنانتعالى، همشود، حتى خداىتمامى موجــودات اطالق مى

بگو شهادت چه چیز بزرگتر است؟ بعد خودت پاسخ  -ٍء اَْكبَر  َشهاَدةا؟ ق ِل ّللّا  ! َشىْ 

بر خدا « ءَشىْ »بینیم كلمه انعام( مى / 19!« )بده كه شهادت خدا بزرگتر است 

 به معناى بطــالن و معدوم شدن است. « هالك»اطالق شده و كلمه 

هر موجودى كه تصور شود فى نفسه هالك و باطل است و حقیقتى جز 

تعالى به آن افاضه شود ندارد. از حقیقت، آن مقدارى در چه كه از ناحیه خداىآن

اش كرده باشد و آن افاضه آیات به فضل خود افاضهدست ما و نزد ماست كه خدا 
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اوست، كه بر صفـات كریمـه او از رحمت و رزق و فضـل و احسانش و صفات دیگرش 

 كند.داللت مى

پس حقیقتى كه در واقع ثابت است و هرگز هالكت و بطالن ندارد، عبارت است از 

 ثبـوت ذات مقدسش ثابتند.ها با صفـات كریمه خدا و آیات دال بر صفاتش، كـه همه آن

تعالى هر موجودى كه تصور شود ممكن مراد از آیه شریفه این است كه غیر خداى

تعالى وجود یافته باشد، از نظر ذات خودش معدوم و است و ممكن هر چند كه به ایجاد خداى

هالك است، تنها موجودى كه فى حد نفسه راهى براى بطالن و هالكت در او نباشد، ذات 

 جب بالذات است. وا

شود، آن موجودات كه زمانى در پى داشتن هالك به اختالف موجودات مختلف مى

هایى كه زمانى نیستند، شوند و آنهستند، بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل مى

 شان كرده است.وجودشــان در احاطه فنــا قرار دارد و فنـا از هر طرف احاطه

ها، به طورى كه این، عبارت است از بطالن وجود ابتدایى آنو هالكت اشیاء بنابر

ها خالى شود و همه به نشئه آخرت منتقل گشته و به سوى خدا از وجود آن -نشئه اول  -دنیا 

كه هست شدند، صحیح بازگشت كنند و نزد او قرار گیرند؛ و اما بطالن مطلق، بعد از آن

فرماید: بازگشت رده و آیات آن پشت سر هم مىكه صریح قرآن آن را نفى كنیست براى این

َو ُهَو » همه موجودات به سوى خداست و خدا منتهى و درگاه او رجعى و مصیر است، 

/  27« )گرداند!اش بر مىاوست كه خلق را آغاز كرد و دوباره -الَّذى یَْبدَُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ یُعیدُهُ 

 روم( 

كه هر چیزى به زودى جاى خالى كرده و به پس حاصل معناى آیه بدین قرار است 

رود، مگر صفات كریمه خدا كه منشأ فیض او هستند و بدون وقفه و تا درگاه خدا مى

اند و یا به معنى دیگر، هر موجودى فنا در پى دارد و با نهایت مشغول افاضه فیضبى

هـــالك در او شود، مگر ذات حقه ثابته خود او كه بطالن و رجوع به سوى خدا هالك مى

 راه نــدارد.

ضمنا انتقال از دنیا به آخرت در موجوداتى تصور دارد كه دنیایى باشند ولى 

موجودات آخرتى مثل بهشت و دوزخ و عرش، هالكت به این معنا ندارد چون از جایى به 

 (1)شوند.جایـى منتقـل نمى

 . 145، ص: 31الـمیـــزان ج:  -1

 

 

 حق و هدف در آفرینش

 قال دائمى موجودات به عالم باقىو انت

 «!...  / دخان(  39)« َو ما َخلَْقنَا السَّمواِت َو االَْرَض َو ما بَْینَه ما الِعبیَن ما َخلَْقناه ما ااِلّ بِاْلَحّقِ

اگر فرض كنیم در ماوراى این عالم، عالم دیگرى ثابت و دائم نباشد، بلكه  -
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در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت تعالى الیزال موجوداتى خلق كند و خداى

ها را معدوم كند، این را زنده كند و سپس بمیراند، موجوداتى دیگر بزند، باز همان

االبد این عمل را تكرار نماید، در كارش و یكى دیگر را زنده كند و همین طور الى

 بازیگر و كارش عبث و بیهوده خواهد بود و بازى عبث بر خدا محال است، پس

عمل او هرچه باشد حق است و غرض صحیحى به دنبال دارد. در موضوع مورد 

بحث هم ناگزیریــم، قبول كنیم كه در ماوراى این عالم، عالم دیگرى هست، باقى و 

چه كه در این دنیاى فانى و شوند و آنجا منتقل مىدائمى، كه تمامى موجودات بدان

آن عالــم و آن عالم عبــارت است از  ناپایدار هست، مقدمه است براى انتقال به

  (1)دخان( /41!« )اِنَّ یَْوَم اْلفَْصِل میقاتُُهْم اَْجَمعیَن » همان زندگى آخرت... 

 . 238، ص: 35المیزان ج:  -1

 

 همزمانى فناى موجودات و پایان عمر دنیا

 رحمن( /27)« َعلَْیها فاٍن ! ك لُّ َمْن »

ر روى زمین است به زودى فانى خواهد هر جنبنده داراى شعورى كه ب -

هر »كند و اگر فرمود: شد. این آیه، مسئله زوال و فناى جن و انس را مسجل مى

و « هر چیز كه بر روى زمین است،»و نفرمود: « كس بر روى زمین است،

خالصه، اگر مسئله فناء و زوال را به صاحبــان شعور اختصــاص داد، نه از این 

شوند، بلكه از این بابت بود كه زمینه شعــور فانى نمىوجودات بىجهــت بوده كه م

هایى اســت كه به صاحبــان شعور ارزانى داشتــه، كالم زمینه شمردن نعمت

ظهور در آینده « فان»كه كلمه هاى دنیایـى و آخرتى. در ضمن با توجه به ایننعمت

ه هــم به طور اشاره استفــاده دهد، از جملــه فوق این نكتدارد و از آینده خبر مى

آیــد و عمرش پایان شود كه مــدت و اجــل نشئه دنیا با فنــاى جن و انس سر مىمى

 كند.پذیــرد و نشئه آخرت طلوع مىمى

هر دو مطلب یعنى فناى جانداران صاحب شعور زمین و طلوع نشئه آخرت 

قیقت این فناء انتقال از دنیا تعالى است. حها و آالء خداىكه نشئه جزاست، از نعمت

تعالى است و منظور از آن، فناى مطلق و هیـچ و پـوچ به آخرت و رجوع به خداى

 (1)شـدن نیست.

 . 204، ص: 37الـمیــــزان ج:  -1

 

 ویرانی آسمان و زمین

 ها از زمینو زمان خروج انسان
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ِرِه ثُمَّ اِذا دَعاُكْم دَْعَوةً ِمَن االَْرِض اِذا اَْنتُْم َو ِمْن ایاتِِه اَْن تَقُوَم السَّماُء َو االَْرُض بِاَمْ » 

 « تَْخُرُجوَن!

 / روم(  25تــا  20)

اى مسئله بعث در آیه فوق جزء موضوع آیات نیست، بلكه یكى از اصول سه گانه

جایى كه آیات نامبرده در این فراز كند. و از آناست كه آیات زمین و آسمان بر آن داللت مى

ها، خوابیدنشان در ها، رنگى خلقت بشر از خاك و خلقتشان نر و ماده و اختالف زبانیعن

شب، كار و كسبشان در روز، نشان دادن برق به ایشان و نازل كردن آب از آسمان، همه 

ْرُض،»آیاتى بود مربوط به تدبیر امر انسان، قهرا مراد به جمله  ََ هم « اَْن تَقُوَم السَّماُء َو ااْل

خواهد بفرماید: ثبات آسمان و ها و مىشود به تدبیر امور انسانك سیاق مربوط مىبه كم

زمین بر وضع طبیعى و حال عادیشان به طورى كه سازگار با زندگى نوع انسانى و مرتبط 

شود و مترتب بر آن مى« ثُمَّ ِاذا دَعاُكْم...،»با آن باشد یكى از آیات اوست. و آن وقت جمله 

ها از زمیــن بعد از این قیام است و وقتــى كه دیگر شود كه خروج انسانىمعنایش این م

كه آیات بسیارى دیگــر در مواردى چناناند، همآسمــان و زمین قائم نیستند، یعنى ویران شده

 كند. از كالم مجید بر این خرابى داللت مى

َخْلُق  َو ِمْن ایاِته» شود كه در آیات بعدى مراد از جملهجا معلوم مىو نیز از این

خلقتى است كه مربوط و نافع به زندگى بشر است، نه اصل خلقت « ْرِض،السَّمواِت َو االْ 

ها. آیات نامبرده در این فراز به طور ترتیب ذكر شده، اول شروع شده است به مسئله آن

رتبط بودن گاه مسئله دو صنف بودن نر و ماده بودنش، سپس مخلقت انسان و پیدایش او، آن

گاه نشان دادن برق به او و نازل كردن باران و در آخر وجودش به وجود آسمان و زمین، آن

قیام آسمان و زمین تا روزى معین، یعنى روزى كه آن سرآمدى كه براى حیــات بشــر در 

كر اش ذگــاه مسئلــه معــاد و از سر گرفتن زندگـىزمیــن مقدر شــده به پایان برســد و آن

 اى از نكاتى كه در ترتیب آیات هست. شده است. این بود پاره

بعد « یَتَفَكَُّروَن،»ها هست: اول فرموده نكته دیگرى در ترتیب فواصل آن

شود كه و از این ترتیب این نكته استفاده مى« یَْعِقلُوَن،»سپس « یَْسَمعُوَن،»بعد « ِلْلعاِلمیَن،»

شود و بعد هرگاه چیزى از حقایق را شنید در خـود جاى مى كند، بعد عالمانسان اول فكر مى

 (1)خدا داناتر است. -كند. و گاه پیرامون آن تعقل مىدهد، آنمى

 . 272، ص: 31المیزان ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 خلق جدید

 

 

 

 خلق جدید بعد از پایان دنیا

ِل بَْل ه ْم فى لَْبٍس »  / ق( 15« ) ِمْن َخْلٍق َجدیٍد!اَفَعَیینا بِاْلَخْلِق االَوَّ

چه در آن دو از خالیق و تدابیر است، آن تدبیرهایى كه ها و زمین و آنخلقت آسمان

شد به خلقت نخستیـن و نشئـه ها مربوط مىترین تدبیرها، همه آنترین تدبیرها و تمامكامل

 نخستین. 

ل»مراد از  ست كه در آن جارى است، خلقت این نشئه طبیعت با نظامى ا« َخْلق اَوَّ

 و یكــى از انـواع موجـودات آن خلقت همانا انسان است، البته انسان دنیایى.

یَْوَم ت بَدَّل  االَْرض  »كه فرمود: چنانشود، همخلقت جدید شامل آسمان و زمین نیز مى

ِ اْلواِحِد اْلقَّهارِ  وا لِِلّ كه زمین و آسمان مبدل بــه ـ روزى  َغْیَر االَْرِض َو السَّموات  َو بََرز 

شود و مردم همگى براى خداى واحد قهار آشكار زمینى دیگر و آسمانى دیگر مى

/ ابراهیــم( و خلقت جدیــد به معناى خلقــت نشئه جدید است كه منظــور  48« )شونــد!مى

 از آن نشئــه آخـــرت است.

 «بَْل ُهْم فى لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجدیٍد!»ـ 

اى دیگر و داراى نظامى دیگر غیر تبدیل نشئه دنیا به یك نشئه« َخْلٍق َجدید»ز مراد ا

كه در نشئه آخرى كه همان خلق جدید نظام طبیعى است، كه در دنیا حاكم است، براى این

است دیگر مرگى و فنایى در كار نیست و همه زندگى و بقاء است. چیزى كه هست اگر 

الص نعمت است و نقمت و عذابى ندارد و اگر از اهل انسان اهل سعادت باشد نعمتش خ

اش یكسره نقمت و عذاب است و نعمتى ندارد، به خالف نشئه اول و یا شقاوت باشد بهره

 (1)بگو خلق اول، كه نظم در آن درست بر خالف آن است.

 . 230، ص: 36الـمیــــــــزان ج:  -1
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 نظام الهى در چگونگى ایجاد و اعاده موجودات

 / عنكبوت(  20و19)« ء  ّللّا  اْلَخْلــَق ث مَّ ی عیـد ه  اِنَّ ذِلَك َعلَى ّللّاِ یَسیٌر؟اََو لَْم یَــَرْوا َكْیَف ی ْبــِدى» 

دانند؟ یعنى باید بدانند كه آیا چگونگى ایجاد و اعاده موجودات را نمى -

 ه نبوده است.كیفیت آن دو مثل هم است و آن عبارت است از پدید آوردن چیزى ك

به اعاده بعد از ایجاد « ذِلكَ »اشاره !« اِنَّ ذِلَك َعلَى ّللّاِ یَسیٌر » و در جمله 

خواهد استبعاد مشركین را برطرف سازد و بفرماید: وقتى است و این جمله مى

اعاده عبارت است از ایجاد بعد از ایجاد، براى آن خدایى كه خود شما معتقدید كه 

كه ده، چرا ممكــن نیست كه ایجاد بعــد از ایجاد هم بكنــد و حال آنعالم را ایجاد كر

اى به خـانه دیگــر و در حقیقت اعاده عبارت اســت از انتقـال دادن خلـق از خانـه

 ها در دارالقرار.جـاى دادن آن

ُء النَّْشأَةَ ثُمَّ اللّــهُ یُْنِشــى قُــْل سیــرُوا فِــى االَْرِض فَـاْنُظــرُوا َكْیـــَف بَـــدَأَ اْلَخْلــــقَ »ـ 

 «ااْلِخَرةَ...!

دهد، آله را دستور مىوعلیههللااین آیه تا سه آیه بعد، رسول خدا صلى

مشركین را مخاطب قرار داده و حجت خود را علیه ایشان تمام كند و به سیر در 

با اختالفى كه در  زمین ارشادشان نماید تا بفهمند كیفیت آغاز خلقت و ایجاد ایشان

ها و اشكالشان هست، چگونه بوده و هاى خود دارند و تفاوتى كه در رنگطبیعت

ها را بدون الگو و نقشه قبلى و بدون حساب و عددى معین و یا چگونه خدا آن

كه قدرت او حساب و نیرویى مثل هم آفریده، این طرز فكر دلیل قاطعى است بر این

كند، پس است، نشئه آخرت را هم مانند نشئه اول خلق مى اندازه ندارد. وقتى چنین

 باشد:آیه شریفه در معناى آیه زیر مى

نَ » دانید شما كه نشئه اول را مى - َو لَقَْد َعِلْمت م  النَّْشأَةَ اال ولى فَلَْوال تَذَكَّرو 

  (1)/ واقعه(  62« )شوید؟پس چرا متذكر نمى

 . 187، ص: 31الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 ایجاد و اعاده مخلوقات

ا اْلَخْلَق ث مَّ ی عید ه  َو ه َو اَْهَون  َعلَْیِه...!»  / روم(  27« )َو ه َو الَّذى یَْبَدؤ 

همان ایجاد آن در ابتدا است، كه بدون الگویى پدید آورد و « بَْدُء اْلَخلق»

 است، كه به معناى انشاء بعد از انشاء است.از اعاده« یُعیدُه»كلمه 

گردد. بعضى تعالى بر مىضمیر دومى به خداى« ُهَو اَْهَوُن َعلَْیِه،»در جمله 

تر ها در قیامت براى خدا آساناند كه اگر اعاده انسانبه این آیه شریفه اشكال كرده

ها بدون الگو در آغاز خلقت دشوارتر باشد، اش این است كه ایجاد آنباشد، الزمه

ر دارد و این با قدرت مطلقه و نامحدود خدا ترى یك دشوارتچون هر آسان
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شود و تعلقش بر سازد، چون قدرت نامتناهى وضعش نسبت به موارد مختلف نمىنمى

 جا معنا ندارد.در این« ترآسـان»دشوار و آسـان یكسـان است، پـس كلمـه 

اند ولى جواب صحیح این است كه: در جواب از این اشكال، وجوهى ذكر كرده

اش تعلیل با جمله بعدى« ُهَو اَْهَوُن،»ه مورد بحث كه به آن اشكال شده، یعنى جمله جمل    

َو لَهُ اْلَمثَُل » تر است و آن جمله: شده و در جمله بعدى فرمود: كه چرا اعاده آسان

ْعلى...! ََ  تر بودن اعاده.است كه در حقیقت حجتى است بر آسان« ااْل

صفت كمالى كه یك یك موجودات آسمان و زمین  آید كه هراز جمله نامبرده بر مى

دهند از قبیل حیات، قدرت، علم، ملك، وجود، كرم، عظمت، كبریایى و از خود نشان مى

امثال آن، در حقیقت مشتى از خروار و اندكى از بسیارى است كه نزد خداست. حال كه 

نى یكى از چنین است، پس هر صفتى كه در یكى از مجارى و مظاهر صفات خدایى، یع

ترین حد آن در خداى سبحان است، ترین رتبه آن و عالىموجودات ببینیم باید بدانیم كه رفیع

دلیلش هم خیلى روشن است، زیرا هر موجودى هر قدر هم بزرگ باشد، باالخره محدود و 

دهد، ولى متناهى است، پس به قدر ظرفیت خود، آن صفت را فرا گرفته و نشان مى

محدود و نامتناهى است، پس اگر لیوان توانست اقیانوس را نشان دهد، یك تعالى ناخداى

 تواند با كمال محدود خود كمال نامحدود خدا را نشان دهد.موجود هم مى

اى كه متصف به آسانى است، وقتى قیاس شود با انشایى كه نزد خلق است، اعاده

كه گفتیم هرچه نزد اینهمان اعاده نزد خدا اهون است، یعنى آسان محض است، براى 

خداست محض و خالص است، پس آسان او خالص از صعوبت و مشقت است. پس دیگر 

كه مشقت و صعوبت تر از اعاده باشد، براى اینالزم نیست كه انشاء براى خدا سخت

تعالى كه مربوط به مرحله فعل است، كه فعل هم تابع قدرت فاعل است. مانند قدرت خداى

 ت پس هیچ عملى براى او مشقت ندارد. غیر متناهى اس

ترین انشاء و ترین اعاده و انشائش آسانپس حاصل جواب این شد كه اعاده خدا آسان

َو لَه  اْلَمثَل  االَْعلى فِى السَّمواِت َواالَْرِض َو  -ترین حد كمال است هر كمال دیگرش كامل

 (1)/ روم(  27) ه ـــــَو اْلعَزیـــز  اْلَحكیــــم  !

 . 277، ص: 31الـمیــــــزان ج:  -1

 

 

 ایجاد اولیه دلیل احیاى مجدد

ٍة... اَلَّذى َجعََل لَك ْم ِمنَ ق ْل »  َل َمرَّ  / یس( 81ـ79)«الشََّجِراالَْخَضِر ناراا...!ی ْحییَها الَّذى اَْنَشأَها اَوَّ

ین است كه انسان براى ما مثلى زده و خلقت خود را فراموش كرده است. آن مثل ا -

 كند؟زنده مىشدهكه پوسیدههارا در حالىاستخوانكسى اینچه

ٍة »  - َل َمرَّ  !«ق ْل ی ْحییَها الَّذى اَْنَشأَها اَوَّ

تعالى به رسول گرامى خود تلقین كرده است. وقتى این همان جوابى است كه خداى
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مدتى كه این  ها در آغاز و در نوبت اول باشد و درخدا آفریننده این استخوان

استخوان حیات داشت، نسبت به هیچ حالى از احوال آن جاهل نبود و بعد از مردنش 

 هم جـاهل نیست، دیگـر چه اشكالـى دارد كه دوبـاره آن را زنـده كـند؟

 «ْخَضِر ناراً فَـِاذا اَْنتُْم ِمْنهُ تُوقِدُوَن!ـذى َجعَـَل ِمَن الشََّجِر االْ اَلَّ » -

ور ساختن آتش است و این آیه شریفه در این به معناى شعله« تُوقِدُون»كلمه 

سیاق و به این صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند، 

كه مـرگ كه چگونه ممكن است چیزى كه مرده است زنده شود؟ با ایناستبعاد از این

كه آب این نیست، براى این دهد: هیچ استبعـادى دراند؟ جـواب مىو زنـدگى متنافـى

تر و آبدار آتش قرار داده، شما اند، مع ذلك خدا در درون درختو آتش با هم متنافى

  (1)كنید.ور مىهمـان آتـش را شعلـه

 . 180، ص: 33المیزان ج:  -1

 

 پدید آمدن زنده از مرده و مرده از زنده

َمیَِّت ِمَن اْلَحّىِ َو یُْحیِى االَْرَض بَْعدَ َمْوتِها َو َكذِلَك یُْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَمیِِّت َو یُْخِرُج الْ » 

 «تُْخَرُجوَن!

 / روم(  19) 

ظاهر بیرون آوردن زنده از مرده و بعكس، خلقت موجودات زنده از زمین 

كه اند به اینهاست، ولى بعضى آن را تفسیر كردهمرده و دوباره خاك كردن آن

تعالى كافر را كند، چون خود خداىرا از مؤمن خلق مىمؤمن را از كافر و كافر 

 -اََو َمْن كاَن َمْیتا فَأَْحیَْیناهُ َو َجعَْلنا لَهُ نُورا » مرده و مؤمن را زنده نامیده و فرموده: 

/  122« )آیا كسى كه مرده بود و او را زنده كردیم و برایـش نورى قـرار دادیـم!

 انعام( 

« كند،و زمین را بعد از مردنش زنده مى» موده: كه در آخر فرو اما این

گیرد و گیاهان منظور از زنده كردن حالتى است كه زمین در فصل بهار به خود مى

شود و منظور از مردن زمین خمود آن، در فصل از آن بیرون آمده، سبز و خرم مى

ش این است كه معنای« َو َكذِلَك تُْخَرُجوَن،»كه فرمود: پاییز و زمستان است و این

تان شوید، خداوند به احیاى جدیدى زندهشما هم این چنین از قبرهایتان بیرون مى

ســالــه زمیــن را بــه احیــاى جـدیــدى و بعــد از مردنــش كه همــهچنانكند، هممى

 (1)كنــد.زنــده مى

 . 261، ص: 31المیزان ج:  -1
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 نشئه اول و ایجاد انسان در نشئه آخر

َن؟»  ـم  النَّْشــأَةَ اال ولــى فَلَــــْوال تَــذَكَّـــرو   / واقعــه( 62« )َو لَقَـــْد َعِلْمتـ 

به آن، علم به خصوصیات آن « علم»دنیاست. و مراد از « نَشئه اُولى»مراد از 

اى كه در آن به اعمال جزا اى دیگر و جاودانه است، نشئهاست، كه مستلزم اذعان به نشئه

آید كه انگیز عالم دنیا این معنا به طور یقین به دست مىكه از نظام حیرتدهند. براى اینمى

لغو و باطلى در عالم هستى نیست و قطعا براى این نشأة فانى غایتى و هدفى است باقى و 

بینیم هر موجودى به سوى سعادت نوعى خود نیز از ضروریات نظام دنیا این است كه مى

ها هم باید از طریق بعث رسل و تشریع شرایع و توجیه امر و نهى به نسانهدایت شده و ا

كه در برابر اعمال نیك گیرد مگر اینسوى سعادتشان هدایت شوند. و این صورت نمى

پاداشى و در مقابل اعمال زشت كیفرى مقرر شود و چون دنیا براى پــاداش و كیفر تنــگ 

 ان نشئه آخرت است صورت بپذیرد. است الجرم باید در عالمى دیگر كه هم

ها یك بار دیگر زنده شوند، دلیل این امكان نیز كه چگونه ممكن است انسانو اما این

در همین نشئه دنیا است، چون در این نشئه دیدند و فهمیدند كه آن خدایى كه این عالم را از 

نیز قادر است. ایـن كتم عدم به هستى آورد و چنین قدرتى داشت، او بر ایجاد بار دومش 

 برهانى است بر امـكان مـعاد.

شود، ها علمى نیز به مبادى این برهان پیدا مىپس با علم به نشئه دنیا براى انسان

این      كند و با اثبات امكان استبعاد معنایى ندارد. برهانى كه امكان بعث را اثبات مى

است؛ بدنى كه در قیامت زنــده هاست و حاصلش این برهان، برهان بر امكان حشر بدن

بیند مثل بــدن دنیوى است. و وقتى جائز باشد بدنى دنیایى خلق شود و پاداش و كیفــر مىمى

شود و زنده گردد، بدنى اخروى نیــز ممكن است خلق و زنده گردد، چون این بدن مثل آن 

 (1)بدن است.

 . 274، ص: 37الـمیــــــــــزان ج:  -1

 

 دات بعد از تكامل خلقتبازگشت موجو

ا اْلَخْلَق ث مَّ ی عید ه ...!اِلَْیِه َمْرِجع ك ْم َجمیعا َوْعَدّللّاِ َحقّا اِنَّه  »   / یونس( 4« )یَْبَدؤ 

كند، آفریند و افاضه وجود مىسنت جارى خدا این است كه نسبت به چیزى كه مى

 ارد.گذوسایلى را كه موجب تكمیل خلقت آن است، در اختیارش مى

مادامى كه وجود دارد و تا وقتى كه  -ء ورى هر شىپس هستى و زندگى و بهره

از ناحیه خداست و وقتى هم به پایان تعیین شده و مقدر  -منتهى به سرانجامى معین نشود 

رود و رحمت الهى كه باعث وجود و بقاء و سایر ملحقات آن از قبیل خود برسد، از بین نمى

شود و بلكه به پایان رسیدن یك موجود انایى و امثال آن بوده، باطل نمىزندگى، توانایى و د

كند، زیرا معنایش این است كه خدا رحمتى را كه گسترده بود، اكنون به سوى خود جذب مى
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از بین « وجه خدا»اوسـت و « وجه»چیزى كه خدا از طرف خود افاضه كرده، 

 رفتنـى نـیست. 

رسیدن وجود اشیاء، آن گونه كه ما خیال  بنابراین تمام شدن و به پایان

كه ها نیست و بلكه رجوع و بازگشت به سوى خداست، چه آنكنیم فنا و بطالن آنمى

/ نحل( لذا  96« )و هرچه نـزد خـداست باقى است!» از نزد او فرود آمده بودند 

كارى جز بسط و قبض ایجاد نشده: خدا با بسط رحمت خود آغاز به خلقت اشیاء 

دهد. این قبض و كند و با قبض رحمت، موجودات را به سوى خود بازگشت مىىم

 (1)اند. بازگشت به سوى حق همان معاد است كه به ما وعده داده

 . 18، ص: 19الـمیــــــزان ج:  -1
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 فصل ششم

 

 میراث جهان

 

 

 

 تأثیر متقابل و حركت موجودات به سوى غایت كمال

 / انعام( 102« )ٍء...!ِلق  ك ّلِ َشىْ اّللّا  َربُّك ْم الآ اِلهَ ااِلّ ه َو خ ذِلك م  » 

تمامى اجزاء و اطراف عالم به یكدیگر متصل و مربوط است، به طورى كه سیر 

اى كه از خلقتش اش موجود دیگرى را هم به كمال و نتیجهیك موجود در مسیر وجودى

ت به منزله زنجیرى است كه وقتى اولین حلقه آن به رساند و سلسله موجودامنظور بوده مى

طرف نتیجه و هدف به حركت در آید آخرین حلقه سلسله نیز به سوى سعادت و هدفش به 

كند و افتد. مثالً انسان از نظامى كه در حیوانات و نباتات جریان دارد، استفاده مىراه مى

شود و موجودات زمینى ، منتفع مىنباتات از نظامى كه در اراضى و جو محیط جریان دارد

ها از نظام جارى در موجودات زمین استمداد ها و آسمانىاز نظام جارى در آسمان

جویند، پس تمامى موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى از انواع را به مى

یر جاست كه فطرت سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزدهد. ایناش سوق مىسوى سعادت خاصه

كه بگوید: نظامى به این وسعت و دقت جز به تقدیر خدایى عزیز و علیم و شود، از اینمى

و نیز ناچار است بگوید: این تقدیر و   بنددتدبیر پروردگارى حكیم و خبیر صورت نمى

شود كه هویت و اعیان و خالصه ذات هر موجود را در قالبى تدبیر جز به این فرض نمى

ن فعل و اثر مخصوص از او سر بزند، در هر منزل از منازلى كه در ریخته باشد كه فال

اند بازى كند و در منزلى طول مسیرش برایش تعیین شده، همان نقشى را كه از او خواسته

كه به عنوان آخرین منزل و منتها الیه مسیرش تعیین گردیده، متوقف شود و همه این مراحل 

 ش روى قائد قضاء و به دنبال سائق قدر طى نماید. را در میان سلسله علل و اسباب در پی

كنــد، ایـــراد اینك چند آیه به عنوان نمونه از آیاتى كه گفتیم، این معانى را افاده مـى

 شـود:مـى

/  54« )آفرینش عالــم و تدبیــر امــور آن از اوســت، -لَه  اْلَخْلــق  َو االَْمــر  »ـ 

 اعراف(

ْكـم   ااَل لَــه  الْ »ـ  /  62« )آگـاه بــاش كــه حكـم تنهــا و تنهـــا از آِن اوســـت، -ـح 

 انعام(
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َولّیها »ـ  براى هر موجودى جهت و مقصدى است كه به سوى  -َو ِلك ّلٍ ِوْجَهةٌ ه َو م 

 / بقره(  148« )آن رهسپار است،

ْكِمه » - عَقَِّب ِلح  و كسى هم نیست كه حكمش را  كندخداوند حكم مى -َو ّللّا  یَْحك م  ال م 

 / رعد( 41« )عـقــب انـدازد،

كند چه كه مىاو بر هر نفسى به آن -ه َو قائٌِم َعلى ك ّلِ نَْفٍس ِبما َكَسبَْت » -

 (1) / رعـد( 33« )قـائـم اسـت!

 . 146، ص: 14الـمیــزان ج:  -1

 

 استناد تداوم افاضه هستى به خدا

 و زمان انقطاع آن

 انعام( /102« )ٍء! َربُّك ْم الآ اِلهَ ااِلّ ه َو خِلق  ك ّلِ َشىْ ذِلك م  ّللّا  » 

آیا در وجود خداوند شكى  - اَفِــى ّللّاِ َشــكٌّ فاِطــِر السَّمواِت َو االَْرِض » 

 / ابراهیم( 10« )ها و زمیــن است؟وجــودآورنـــده آسمانكه او بهاست، با ایــن

سازد كه به ضرورت عقل هیچ یك از نشان مى آیه فوق این معنا را خاطر

كه موجودات نه خودش، خود را آفریده و نه موجودى مثل خودش را، براى این

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

موجود نیز محتاج به موجود دیگرى است؛ و این احتیاج همچنان ادامه دارد تا 

شود به موجود بالذاتى كه محتاج به غیر نباشد و عدم در او راه نیابد وگرنه منتهى 

كند؛ پس تمامى موجودات به ایجاد خداوندى موجود هیچ موجودى وجود پیدا نمى

 گونه تغییرى در او راه ندارد. اند كه بالذات حق و غیر قابل بطالن است و هیچشده

نیاز ش هم از پدید آورنده خود بىبا این حال هیچ موجودى پس از پدید آمدن

هاى دیگر نیست و این احتیاج از قبیل احتیاج گرم شدن آب به آتش و با حرارت

نیست كه پس از گرم شدن تا مدتى بماند، اگرچه آتش هم نباشد. چه اگر مسئله وجود 

 بایست موجود بعد از یافتن وجود قابل معدوم شدن نبودهو ایجاد از این قبیل بود، مى

الوجود باشد. این همان مطلبى است كه فهم ساده و خود مثل آفریدگارش واجب

كه، اشیاى عالم اگر خود مالك نفس خود بودند و كند به اینفطرى از آن تعبیر مى

وجه هالك و فساد نیاز از پروردگار بودند، به هیچحتى از یك جهت مستقل و بى

فس خود باشد و خود براى خود بطالن پذیرفتند، زیرا محال است چیزى مالك ننمى

/ قصص( و  88) «ٍء هاِلٌك ااِلّ َوْجَهه ،ك لُّ َشىْ »آیه شریفه   و شقاوت را طلب كند.

َو ال یَْمِلك وَن الَْنف ِسِهْم َضّرا َو ال نَْفعا َو الیَْمِلك وَن َمْوتا َو ال َحیوةا َو ال »چنین آیه هم

كه داللت  -كند. آیات بسیار دیگرى هم ا افاده مى/ فرقان( همین معنا ر 3)« ن ش ورا،

كه خداى سبحان مالك هر چیز است و مالكى جز او نیست و هر چیزى دارند بر این

 كنند. این معنا را افاده مى -مملوك اوست و جز مملوكیت شأن دیگرى ندارد 
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كه در اول تكون و حدوثش، وجودش را از چنانبنابراین هر موجودى هم

كند تعالى اخذ مىچنین در بقاى خود هر لحظه وجودش را از خداىگیرد، همتعالى مىخداى

و تا وقتى باقى است كه از ناحیه او به وى افاضه وجود بشود، همین كه این فیض قطــع 

ك الًّ ن ِمدُّ »كه فرمود: گردد، چنانشد، معدوم گشته و اسم و رسمش از لوح وجود محو مى

ال الِء َو هؤ  / اسراء( و بر ایــن  20) «ِء ِمْن َعطاِء َربَِّك َو ما كاَن َعطاء  َربَِّك َمْحظ ورا،هؤ 

 (1)مضمون آیـات بسیار است. 

 .145، ص: 14الـمیــــــــــــزان ج:  -1

 

 تمامیت نظام آفرینش -وراثت الهى 

 / حجر(  23« )َو اِنّا لَنَْحن  ن ْحیى َو ن میت  َو نَْحن  اْلواِرث وَن!» 

در     شود. تعالى منتهى مىخواهد بفرماید: تمامى تدبیرها به خداىدر آیه فوق مى

هایش هایش، زمین و كوههایى مانند آسمان و برجآیات قبل از این آیه در قرآن كریم از نعمت

و گیاهان و موزون بودن آن و معایش بودنش و بادها و تلقیحش، ابرها و بارانش، اسم برده 

آیند كه منضم به حیات اى در مىها وقتى به صورت یك نظام تام و حكیمانهنعمتو چون این 

اى از حیات و اند پارهگردند. )جمله فوق این توهم را كه برخى پنداشتهو موت و حشر مى

ها را ها مستند به خدا نیست، دفع نموده و با حصرى كه دارد تمامى حیات و موتموت

 دهد.( وده و اختصاص مىهرچه باشد به او مستند نم

 فرماید: و دنبالش مـى

 َو نَْحـُن اْلـواِرثُـوَن! -

هاى زندگى كه در اختیارتان گذاشتیم، یعنى بعد از میراندن شما كه عمرى از متاع

كه فرموده: ما بعد از شما ارث شما را مانیم. مثل اینمند شوید تنها خودمان باقى مىبهره

كه نبودید، پس ما قبل از شما بودیم و تان كردیم بعد از آنا بودیم. زندهبریم. قبالً محیط شممى

 میرانیم و بعد از شما خواهیم بود.بار دیگر شما را مى

ْستَأِْخریَن! - ْستَْقِدمیــَن ِمْنك ــْم َو لَقَْد َعِلْمنَا اْلم   َو لَقَْد َعِلْمنَـــا اْلم 

نمود، شمرد و تدبیر او را وصف مىمى هاى الهى راآیات قبل از این آیه كه نعمت

شد مگر به در سیاق بیان وحدانیت خدا در ربوبیت بود. گفتیم: خلقت و نظام آن تمام نمى

هاست، لذا تعالى محیط به مرگ و حیات انسانانضمام حیات و موت. و گفتیم كه خداى

آید و ودتر به وجود مىاز شما زیككه كدامدانیممسئله مرگ و زندگى فرمود: ما مىدنباله

 شناسیم.كدام دیرتر و خالصه مقدم و مؤخر شما را مى

ــه  َحكیـــٌم َعلیــــٌم! ه ـــْم اِنَـّ َك ه ـَو یَْحش ـر   ـ َو اِنَّ َربَـّ

كند. پس هم او تنها فهماند كه جز پروردگار كسى مردم را محشور نمىاین جمله مى
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 (1)رب این عالم است.

 . 215، ص: 23ن ج: الـمیــــزا -1

 برگشت مالكیت و میراث جهان به خدا

ِ میراث  »...   حدید(/10« )السَّمواِت َواالَْرِض...! َو لِِلّ

به معناى مالك شدن مالى است كه از میت به بازماندگانش « میراث»كلمه 

چه در آن دو ها و زمین با آنخواهد بفرماید: آسمانشود و در آیه فوق مىمنتقل مى

ها و زمین خلق كرده. و چه خدا در آسماناست، پس آن« میراث»ت، همان اس

كه، ها را ملك خود پنداشته، ملك خداست. خالصه اینصاحبان عقل چون انسان آن

ها و زمین خلق شامل موجوداتى هم كه از مواد آسمان« زمین»و « هاآسمان»كلمه 

شود. كنند، مىو در آن تصرف مى ها را به خود اختصاص دادهها آناند و انسانشده

كه آن و اختصاص نامبرده ملكى است اعتبارى، كه خدا ایشان را هدایت كرد، به این

 را اعتبار كنند، و بـا اعتبـار آن جهـات زنـدگى دنیـاى خـود را نظـم بخشنـد. 

هاى اعتبارى بر مانند و نه آن ملكها باقى مىچیزى كه هست نه انسان

ها به افراد بعد از ایشان منتقل میرند و آن ملكها مىماند، بلكه انسانمى ایشان باقى

گردد تا باقى نماند میرند و اموال دست به دست مىها مىچنین انسانشود و هممى

 مگر خداى سبـحـان.

چه بر روى آن است و براى بشر چه در آن است و آنپس مثالً زمین و آن

است، چون هر طبقه از طبقات ساكنین « میراث»همیشه جنبه مال دارد یكپارچه و 

برد و در نتیجه میراثى دائمى است، كه دست مى« ارث»ها را از طبقه قبل زمین آن

كه روزگارى چرخد؛ و از جهت دیگرى نیز میراث است. براى اینبه دست مى

دایى كه ماند مگر خروند و براى آن نمىها از بین مىخواهد رسید كه تمامى انسان

 ها را خلیفه خود بر زمین كرده بود. انسان

هــا و زمین بــراى پس به هــر دو جهت و هر دو معنــا، میراث آسمان

تعالــى مال دنیا را به اهــل دنیا كه خــداىخداست، اما به معنــاى اول به خاطــر این

الــك بود و هســت و تملیك كرده بود. البتـه تملیكى كه در عیــن حال خــودش باز م

ْرِض » لــذا فرمــوده:  ََ ِ ما فِى السَّمواِت َو ما فِى ااْل ها و زمین چه در آسمانآن -لِِلّ

 / آل عمران( 109« )است مال خداست!

-  « ِ ها و زمین از آن مالكیت آسمان -ْرِض  ُمْلُك السَّمواِت َو االْ َو لِِلّ

 «خداست!

 / آل عمران( 189) 

 «از مال خدا كه به شما داده به ایشان بدهید! -ْم ِمْن ماِل ّللّاِ اتیُكْم َو اتُوهُ »  -

 / نور( 33) 

ك لُّ َمْن » كه از ظاهر آیات قیامت از قبیل آیه و اما به معناى دوم؟ براى این
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هاى روى زمین فانى آید كه همه انسان/ رحمن( و غیر آن بر مى 26) !«َعلَْیها فاٍن 

رود، این است كه مراد از میراث از آیه مورد بحث زودتر به ذهن مى چهشوند و آنمى

 (1)ها و زمین همین معناى دوم باشد.بودن آسمان

 . 318، ص: 37الـمیــــــــزان ج:  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


