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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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تفسیر موضوعی المیزان

مقـدمـه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
« اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
«فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ـــرو َن
«ال یَ َم ُّ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َط َّه ُ

این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است كه از
«تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص
و بر حسب موضوع ،طبقه بندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك
كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى
تقسیم گردید .هرفصل نیز به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و
مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال
منطقى طبقه بندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با
مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن عظیم
گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و
همچنین تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات
و سوره های قرآن کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از
 21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در
قطع جیبی نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته
شد و در نتیجه به  77جلد رسید.
( مراجع صفحه و جلد المیزان در پایان هر موضوع مشخص شده است.
لطفا توجه شود :در نقل این این مراجع تا  -جلد پنجم از مجلدات  22جلدی و
جلد شانزدهم از مجلدات  77جلدی  -از ترجمه  40جلدی سابق و از آن به بعد
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با انتشار ترجمه های  20جلدی از آنها استفاده شده است).

کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار،
مقدمه ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده
خود داده شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی
بزرگوار به امت اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای
از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی
خدا رفت ،سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین
است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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بخش اول
آیات الهی
درآفرینش
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فصل اول
آیات الهى و تنوع آن
آیت چیست؟
ق»!...
ّللاِ نَتْلُوها َ
علَ ْی َ
« تِ ْل َ
ک ایاتُ ه
ک بِا ْل َح ه ِ
(/6جاثیه)
كلمه «آیات» جمع آیه است و به معناى عالمتهاى داراى داللت است.
پس آیات كونیه خدا عبارت است از امور كونیهاى كه با وجود خارجى خود
داللت مىكند بر اینكه خداىتعالى در خلقت عالم یگانه است و شریكى در این
كار ندارد و متصف است بـه صفـات كمـالیه و منـزه است از هر نقص و
حاجت .ایمان به این آیات معنایش ایمان داشتن به داللت آنها بر هستى خداست،
كه الزمه داشتن چـنین ایمانى ،ایمان داشتن به خدا بر طبق داللت این ادله است،
نه خدایى كـه ایـن ادلـه بر آن داللت نكند.
آیات قرآن كریم نیز از این جهت آیات نامیده شدهاند كه بیانگر آیات
تكوینى هستند ،آیات تكوینىاى كه گفتیم بر هستى و صفات خدا داللت دارند و یا
از این جهت آیات نامیده شدهاند كه بیانگر معارف اعتقادى و یا احكام عملى و یا
احكام اخالقى مىباشند ،احكامى كه خدا آن را مىپسندد و بدان امر مىكند و از
بندگانش مىخواهد كه به آنها عمل كنند ،چون مضامین آن آیات بر آن احكام
داللت دارد كه از ناحیه خدا نازل شده است و ایمان به این آیات ایمان به داللت
آنها بر خداىتعالى است ،كه قهرآ مالزم با ایمان به مدلول آنها نیز هست.
معجزات را نیز از این رو آیات مىنامند كه اگر از قبیل مرده زنده كردن
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و امثال آن باشد ،آیات كونیه است و همان داللت كونیه را دارد و اگر از قبیل
پیشگویىها و یا خود قرآن كریم باشد ،كه برگشت داللت آنها نیز به داللت آیات
كونیه خواهد بود ،چـون با هستى خـود داللت مىكند بر هستى خداىتعالى و
()1
صفات او.
 - 1الـمیــــزان ج  ،35ص .259

تنوع آیات و رابطه آن با درجات فهم افراد
ٌ
ٌ
«  ...الَیــا ٍ
...آیـات ِلقَ ْـو ٍم یَ ْع ِقلُـونَ !»
ت ِل ْل ُمــؤْ ِمنینَ ...
ــو ٍم یُـوقِنُـونَ
آیــات ِلقَ ْ
( 3تا  / 5جاثیه)

 به درستى كه در آسمانها و زمین آیتهاست براى مردم با ایمان. و نیز در خلقت خودتان و جنبندگانى كه همواره منتشر مىكند،آیتهاست براى مردمى كه اهل یقین باشند.
 و نیز در اختالف شب و روز و رزقى كه از آسمان نازل مىكند و...آیتها هست براى مردمى كه تعقل مىكنند.
در این آیات مىبینیم هـر دسته از آنها به قـومى اختصـاص داده شده :
یـك دستــه بـه مؤمنیــن ،یـك دستــه بـه قومــى كــه اهل یقیننــد ،دسته دیگــر به
قومــى كه تعقــل مىكنند.
 - 1شاید وجهش این باشد كه آیت احیاى زندگانى به داللتى ساده و همه
كس فهم داللت مىكند بر اینكه خودش خود را ایجاد نكرده و به طور اتفاق و
تصادفى هم پیدا نشده ،بلكه آن را پدید آورندهاى ایجاد كرده و به دنبالش آثار و
افعال آنها را پدید آورده ،آثار و افعالى كه این نظام مشهود از آن آثار پدید آمده
است .پس خالق آسمانها ،خالق همه عالم و رب همه است .و انسان این معنى را
با فهم ساده خود مىفهمد و انسانهاى با ایمان هم همین را مىفهمند و از آن
منتفع مىشوند.
 - 2ولى این معنا را كه خالق انسان و سایر جنبدنگان داراى حیات و
شعور ،خداست ،از این جهت كه ارواح و نفوس موجودات زنده با شعور از
عالمى وراى عالم ماده است ،كه نامش را عالم ملكوت مىگذاریم ،قرآن كریم
كمال ادراك و مشاهده این معنا را به اهل یقین مختص دانسته ،نه به عموم مردم
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و فهمهاى ساده آنها.
 - 3و اما آیت اختالف لیل و نهار و بارانهایى كه زمین را زنده مىكند و
چرخاندن بادها از آنجا كه انواع مختلف و جهات متعدد دارد و مرتبط با زمین
و زمینىهاست و فواید بىشمار و منافعى دامنهدار و بسیار است ،كه درك همه
آنها محتاج به تعقل فكرى و تفضیلى و عمیق است و فهم ساده عموم از درك آن
عاجز است ،لذا درك آن را به قومى كه تعقل كنند اختصاص داد ،گو اینكه آیات
نامبرده براى همه آیتند لكن از آنجا كه تنها دانشمندان و صاحبان تعقل از آنها
بهرهمند مىشوند ،بدین جهت آیات را به ایشان اختصاص داد.
در این میان مىبینیم كه از این طبقه گاهى تعبیر فرموده به قومى كه
ون ـ یقین پیدا مىكنند )،و گاهى به قومى كه (یَ ْع ِقلُ َ
(یُوقِنُ َ
ون ـ تعقل مىكنند )،و از
تعبد مردم كه با فهم ساده خود پى به حقیقت مىبرند ،تعبیر فرمود به مؤمنین.
از ایناختالف تعبیر فهمیده مىشود كه مراد به ایمان اصل آن است ،كه
آیاتش ساده و بسیط است و چون به دست آمدنش تدریجى نیست ،از دارندگان آن
تعبیر به وصف كرد به خالف ایمان اهل یقین و عقل ،كه به خاطر دقت آیات آن
و بلندى افق آنها و بهخاطر اینكه خرده خرده و به تدریج به دست مىآید ،از
دارندگانش تعبیر به مضارع (یَ ْع ِقلُ َ
ون یا یُوقِنُون) كرد كه داللت بر استمرار
()1
تجددى دارد.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،35ص .256

آیات جهان آفرینش و نظام آن
ض الَیـا ٍ
ت ِل ْـلـ ُمـؤْ ِمنیـنَ !» ( / 3جاثیه)
سمـوا ِ
« ا َِّن فِى الـ َّ
ت َو االَ ْر ِ
مراد از اینكه فرمود  -در آسمانها و زمین عالمتها (آیات) هست ،این
است كه اصال آسمان و زمین آیتها هستند كه بر هستى پدید آورنده خود داللت
مىكنند ،نه اینكــه آیتها چیز دیگرى باشنــد و در ظرف آسمانها و زمین
قــرار داشتــه باشنـد.
دلیل گفتار ما این است كه تعبیرات قرآن كریم از این معنا مختلف است.
گاهى مىفرماید :فالن چیز آیت است .و گاهى مىفرماید :در فالن چیز آیت
هست .و گاهى هم مىفرماید :در خلقت فالن چیز آیت هست.
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 به درستى كه در خلقت آسمانها و زمین و اختالف شب و روزآیتهاست.
در آیه مورد بحث آیت را در خود آسمانها و زمین دانسته ،نه در خلقت
آنها.
یــك جــا هــم فــرمــوده :
 و یكى از آیات او آفرینش آسمانها و زمین است.نظایر این اختالف تعبیر بسیار است .از همین اختالف استفاده مىشود،
معناى اینكــه چیــزى باشـد كه در آن آیــت باشد ،این اسـت كه خود آن چیــز
آیــت باشــد.
همچنانكه از اختالف تعبیر دیگرى كه در آیات باال بود و در یكى
مىفرمود« :در آسمانها و زمین »،و در دیگرى مىفرمود« :در خلقت آسمانها
و زمین »،استفاده مىشـود مـراد از خلـقت آسمـانها و زمین خود آسمانها و
زمین است ،نه چـیز دیگر.
حال باید دید چرا آسمانها و زمین را ظرف آیت دانسته ،با اینكه خودش
آیت است؟ در پاسخمىگوییم :اینبدان عنایتاست كه بفهماند جهات وجود
آسمانها و زمین مختلف است و هر جهت از جهات آنها خود آیتى است از آیات
و اگر خود آسمانها و زمین در نظر گرفته مىشد ،چارهاى جز این نبود كه همه
آنها را یك آیت بگیریم ،در حالى كه مىبینیم مثال زمین به تنهایى را آیتها
ض ایاتٌ ِل ْل ُموقِ َ
نین ـ در زمین آیتها هست براى
شمرده و فرمودهَ « :و فِى ا ْال ََ ْر ِ
اهل یقین!» و اگر خود زمین درنظر گرفته مىشد باید مىفرمود :زمین آیتى
است براى اهل یقین .و آن وقت منظور فوت مىشد و دیگر نمىفهمانید كه در
هستى زمین جهاتى است كه هر یك از آن جهـات به تنهـایى آیتـى است مستقل.
ض »،...این است كه
سموا ِ
پس معناى اینكه فرمود « :ا َِّن فِى ال َّ
ت َو ا ْال ََ ْر ِ
براى وجود آسمانها و زمین جهاتى است كه هر جهتش داللت دارد بر اینكه
آفریدگار و مدبرش تنها خداست و شریكى براى او نیست.
براى اینكه آسمانها و زمین با حاجت ذاتىاش به پدید آورنده و با
عظمت خلقتش و بىنظیر بودن تركیبش و اتصالى كه در وجود اجزاى بىشمار
و هولانگیز آن به یكدیگر است و ارتباط و اندراجى كه نظامهاى جزئى و
مخصوص به یك یك مـوجـودات تحت نظـام عـمومى و كلى حاكـم بر كـل عالم
دارد ،همـه داللت دارد بر اینكه خالقى یكتا دارد و همان خالق یكتا مدبر آن
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است .اگر براى این عالم پدید آورندهاى نبود ،پدید نمىآمد .و اگر مدبرش یكتا
()1
نبود ،نظامهاى جزئى آن با یكدیگر متناقض مىشد و تدبیر مختلف مىگشت.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،35ص .252

تفكر ،تعقل و تذكر در آیات الهى
ک الَیا ٍ
ک
ت ِلقَ ْو ٍم یَ ْع ِقلُونَ  ...ا َِّن فى ذ ِل َ
ک الَیَةً ِلقَ ْو ٍم یَتَفَ َّك ُرونَ  ...ا َِّن فى ذ ِل َ
«ا َِّن فى ذ ِل َ
الَیَةً ِلقَ ْو ٍم یَذَّ َّك ُرونَ !»
( 11تا /13نحل)
این سه قسم احتجاج است كه یكى به مردم متفكر و یكى به اشخاص متعقل
و سومى بـه افراد متذكر نسبت داده شـده است .جهتش این است كه حجت اول
در آیه« :اوست كه از آسمان آبى نازل كرده كه نوشیدنى شماست و از آن ...
كه در این براى گروهى كه اندیشه كنند عبرتهاست »،از مقدمات سادهاى
تركیب یافته كه دراستفاده و نتیجه گرفتن از آن صرف تفكر كافى است ،ولى
دومى مركب از مقدمات علمى است كه فهم آن جز براى اندیشمندانى كه از
اوضاع اجرام آسمانى و اسرار زمینى با خبرند ،میسر نیست و تنها كسى از آن
حجت نتیجه مىگیرد كه حركات و انـتـقـاالت اجـرام آسمـانـى و آثـار آن
حــركـات را مـىدانـد :
« شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشید و ماه و ستارگان به
فرمان وى به خدمت درند ،كه در این براى گروهى كه تعقل كنند،
عبرتهاست!»
سومى هم مركب از مقدماتى كلى و فلسفى است كه تنها كسانى از آن
مىتوانند نتیجـه را گـرفته ،با آن وحدانیت خدا را در ربوبیت اثبات كنند كه
متذكر احكام كلى وجود باشند .مثال بدانند كه عالمى كه همواره در دگرگونى
است البد و ناچار احتیاج به ماده دارد و بداند تمامى مواد آن به یك ماده عمومى
و متشابه منتهى مىگردد ،و بداند كه واجب است ،تمامى اختالفاتى كه در مواد
هست باید منتهى به غیر ماده شود ،عامل دیگرى الزم است كه این ماده عمومى
را به هزاران صورت در آورد  « :و نیز آنچه برایتان در زمین آفریده و
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رنگهاى آن مختلف است كه در این براى گروهى كه اندرز پذیرند،
()1
عبرتهاست!»
 -1المیزان ج  ،14ص .127

تنـوع نظام آفرینش و تنـوع آیات الهى
ى!»
ت َو ُم ْخ ِر ُج ْال َم ِیّ ِ
ى ِمنَ ْال َم ِیّ ِ
« ا َِّن ّ
ت ِمنَ ْال َحــ ِ ّ
ّللاَ فا ِل ُق ْال َحبّ ِ َو النَّوى ی ُْخ ِر ُج ْال َح َّ
( 95تا  / 99انـعام)
 این خداى سبحان است كه دانههاى نبات و هسته را مىشكافد و از آندو ،گیاه و درخت مىرویاند و مردم را با دانهها و میوههاى آنها روزى مىدهد.
ّللاُ فَأَنّى
اوست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مىسازد :ذ ِل ُك ُم ّ
تُؤْ فَ ُكونَ !
سكَنآ!»
 «فا ِل ُق ا ِالصْباحِ َو َجعَ َل الَّ ْی َل َ
چون در شكافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنین
حركت ماه و خورشید را باعث پدید آمدن شب و روز و ماه و سال قرار دادن،
تقدیر عجیبى به كار رفته و در نتیجه این تقدیر ،انتظام نظام معاش انسان و
زیز
مرتب شدن زندگى او شده است ،لذا در ذیل آیه فرمود :ذ ِل َ
ک ت َ ْق ُ
دیر ا ْلعَ ِ
كیم! و فهمانید كه خداىتعالى آن عزیز مقتدرى است كه هیچ قدرتى بر قدرت
ا ْل َح ِ
او غالب نیامده و نمىتواند كوچكترین اثرى در تباه ساختن تدبیر او داشته باشد.
و نیز خداىتعالى آن دانایى است كه به كوچكترین چیزى از مصالح مملكت خود
جاهل نیست.
 « َو ُه َو الَّذى َجعَ َل لَ ُك ُم النُّ ُجو َم ِلت َ ْهتَدُوا ِبها فى ُت ا ْلبَ ِ هر َو ا ْلبَحْ ِر»! ...
ظلُم ِ
 اوست كه ستارگان را براى شما پدید كرد ،تا بدان در ظلمات خشكى ودریا راه یابید! ...
ت ِلـقَ ْو ٍم یَـ ْعلَـ ُم َ
ون!»
ص ْلنَـا ا ْالیـ ِ
 «قَ ْد فَـ َّ مراد از تفصیل آیات ،یا تفصیل به حسب تكوین و خلقت است و یاتفصیل به حسب بیان لفظى است .و اینكه غایت و نتیجه خلقت و به گردش در
آوردن اجرام آسمانى را در تحت جاذبه عمومى ،مصالح انسان و سعادت
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زندگىاش در نشئه دنیا قرار داده ،با اینكه خلقت یك یك آنها مستقال مراد از
اراده الهیه باشد ،منافى نیست ،چون جهات قضیه مختلف است و تحقق بعضى از
جهات منافات با تحقق جهات دیگر ندارد و ارتباط و اتصالى كه در سرتاسر
اجزاى عالم است ،مانع از این نیست كه یــكیــك اجــزاء به اراده مستقــل به
وجــود آمـــده بـاشنــد.
ع !»
 « َو ُه َو الَّذى ا َ ْن َست َ ْو َد ٌ
شأ َ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس ِ
ستَقَ ٌّر َو ُم ْ
واح َد ٍة فَ ُم ْ
واح َد ٍة »،این
ظاهرآ مراد از اینكه فرمودَ « :و ُه َو الَّذى ا َ ْن َ
شأ َ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس ِ
است كه نسل حاضر بشر با همه انتشار و كثرتى كه دارد ،منتهى به یك نفر است
و آن آدم است كه قرآن كریم او را مبدأ نسل بشر فعلى دانسته است.
مراد به مستقر ،آن افرادى است كه دوران سیر در اصالب را طى كرده
ستَقَ ٌّر  -زمین
ض ُم ْ
و متولد شده و در زمین به مقتضاى آیه « َو لَ ُك ْم ِفى االَ ْر ِ
قرارگاه نوع بشر است »،مستقر گشته است .مراد به مستودع ،آن افرادى است
كه هنوز سیر در اصالب را تمام نكـرده و به دنیـا نیامده و بعدآ متولد خواهند
شد.
معناى آیه شریفه این است كه  -پروردگار متعال آن كسى است كه شما
نوع بشر را از یك فرد ایجاد كرده و زمین را تا مدت معینى به دست شما آباد
نموده است و این زمین تا زمانى كه شما نسل بشر منقرض نشدهاید ،مشغول به
شما و در دست شماست .و پیوسته بعضى از شما افراد بشر مستقر در آن و
بعضى دیگر مستودع در اصالب و ارحام و در حال به وجود آمدن در آنند.
ــو الَّــذى ا َ ْن َ
ــز َل ِم َ
ــرجْ نــا ِبه نَبــاتَ كُــ ِ هل
س ِ
ــن ال َّ
 « َو ُه َمــآء مــآ ًء فَــأ َ ْخ َ
ش َْىءٍ !»
مراد این است كه ما به وسیله آبى كه از آسمان مىفرستیم گیاهان را
نموى كه در روئیدنىهاست به ظهور در آورده و گیاهان و
مىرویانیم و آن قوه ّ
درختان و آدمیان و سـایر انـواع حیوانات را نمو مىدهیم.
خداىتعالى در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایى را كه به دست قدرت
خود آفریده ،خاطرنشان ساخته تا آنان كه داراى عقل و بصیرتند ،در خلقت آنها
نظر كرده و بدین وسیله به توحید خداىتعالى راه یابند .بعضى از آنها امورى
هستند مربوط به زمین ،مانند شكافتن دانههاى گیاهان و هستههاى درختان و
امثال آن و بعضى دیگر امورى هستند مربوط به آسمان مانند پدید آوردن شب و
صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان .و برخى دیگر مربوط به خود
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آدمى است و اینكه تمامى افراد بشر از یك فرد منشعب شده ،بعضى از آنان
مستقر و برخى دیگر مستودعند .بعضى دیگر امورى هستند مربوط به همه آنها
و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براى نباتات و میوهها و
حیوانات و آدمیان و رویانیدن اشیایى كه قوه در بدن دارند ،مانند گیاه و حیوان و
انسان است.
خداىتعالى در این آیه ستارگان را آیتى مخصوص مردم دانا و انشاء
نفوس بشرى را آیتى مخصوص به مردمان فقیه و تدبیر نظام روییدنىها را آیتى
مخصوص به مردم با ایمان شمرده است و این به خاطر مناسبتى است كه در
میان بوده است ،مثال نظر در تدبیر نظام را از این جهت به مردم با ایمان
اختصاص داد كه تفكر در آن احتیاج به درس خواندن و مؤنه علمى ندارد ،بلكه
هر فهم عادى نیز مىتواند ،در آن نظر كرده و از دقتى كه در آن به كار رفته پى
به صانع آن ببرد ،به شرط اینكه همین مقدار فهم عوامىاش به نور ایمان روشن
و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نكرده باشد .به خالف نظر در
ستارگان و اوضاع آسمان كه هر كسى نمىتواند از آن سر درآورده و به دقایق
آن پى ببرد ،بلكه به دانشمندانى مخصوص است كه تا حدى آشنایى به دست
آورده بــاشنــد .همچنین سر در آوردن از خصــوصیــات نفــس و اســرار
خلقــت آن كه عالوه بر داشتن مؤنه علمى كافى محتاج است به مراقبت بـاطـن و
()1
تهــذیب نفــس.
 -1المیزان ج  ،14ص .127
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فصل دوم
آیات الهى در شب و روز

آیـات الـهى در اختالف شب و روز
«ا َِّن فِى ْ
ض الَیا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم
سموا ِ
هار َو ما َخلَقَ ّ
ّللاُ فِى ال َّ
اخ ِت ِ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
یَتَّقُونَ !»
(/ 6یونس)
ظاهرا ً اختالف از ماده « َخ ْلف» است و معنى خلف در اصل این است كه
چیزى به دنبال چیز دیگر قرار گیرد .بعدها این سخن گسترش بیشترى پیدا كرده
و در هر موردى كه دو چیز با یكدیگر مغایرت داشته باشند ،استعمال شده است.
مراد از اختالف لیل و نهار ،یا این است كه هر كدام پشت سر دیگرى در
مىآیند ،یعنى همین كه شب و روز پشت سر هم در مىآیند كه هفته و ماه و سال
ترسیم مىشود .و یا مراد ،اختالف شب و روز است در اغلب مناطق مسكونى
زمین كه در اعتدال ربیعى شب و روز مساوى اند و آنگاه در مناطق شمالى
روز شروع مىكند به زیاد شدن و هر روز از روز پیش بیشتر مىشود تا اول
تابستان كه شروع مىكند به كم شدن تا به اعتدال خریفى برسد كه اول پاییز است
و شب و روز باز مساوى مىشود و بعدآ كم كم شب درازتر از روز مىشود تا
اول زمستان كه آخرین درجه درازى شب است و پس از آن بار دیگر روز و
شب به طرف تساوى مىرود تا به اعتدال ربیعى برسد.
این جریان در مناطق شمالى زمین است .در مناطق جنوبى جریان درست
بر خالف صورت مىگیرد ،یعنى درست به همان نسبت كه روز در یكى از دو
منطقه شمال یا جنوب بلند مىشود ،در طرف دیگر شب بلند مىشود.
اختالف اولى شب و روز (یعنى پشت سر هم آمدن شب و روز )،كارهاى
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مردم زمین را منظممىكند ،زیرا خدا حرارت خورشید را بر زمین مسلط
مىكند ،آن گاه سردى ظلمت را گسترش مىدهد و باد را به وزش در مىآورد و
مردم را براى حركت زندگى برمىانگیزد و آنگاه آنان را براى راحتى و آسایش
گرد هم مىآورد « -ما خوابتـان را آرامشبخش ،شب را بهسان پوشش و روز
را براى معاش قرار دادیم!» ( 9تا  / 11نبأ)
اختالف دوم ،یعنى اختالف بلندى و كوتاهى شب و روز ،فصول
چهارگانه سال را تشكیل مىدهد و كار روزى و قوت مردم را منظم مىسازد.
خدا مىفرماید « :خدا روزىهاى زمین را در چهار روز (دوره  -فصل)
اندازهگیرى كرد كه روزىطلبان در كسب روزى با هم مساوىاند!» (/ 10
فصلت)
اختالف شب و روز و همچنین موجوداتى كه خدا در آسمان و زمین
آفریده ،حامل نظام واحد و متقنى است و خدا به وسیله این نظام ،كار موجودات
ارضى و سماوى و به ویژه عـالم انسانـى را با تـدبیر واحـدى انجـام داد ،بـه
طورى كه اجـزاى عالم را به بهترین شكل و صورتى كه به تصور در آید به هم
پیوند داده و این كاشف از جنبه ربـوبیت خـداست كه هر چیـز و منجملـه انسـان
()1
را پرورش مىدهد.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،19ص .22

اختالف منظم در آیات شب و روز
« َ ...و ْ
هار ...آیاتُ ِلقَ ْو ٍم یَ ْع ِقلُونَ !»
اختِ ِ
الف اللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
( / 5جاثیه)
ایــن قبیل آیات جزو آیاتى هستنــد كه بین زمیــن و آسمان قــرار دارنــد.
آسمانها خــود آیتى هستند .زمیــن هم خود آیتى است .و اختالف شب و روز
آیتى اســت بیـــن زمیــن و آسمــان.
منظور از اختالف شب و روز ،اختالف آن دو از نظر كوتاهى و بلندى
است ،اختالفى منظم كه از آغاز خلقتش تاكنون دگرگونى نیافته و به طور
یكنواخت فصول چهارگانه بهار و تابستان و پاییز و زمستان را پدید آورده و این
چهار فصل در هر ناحیه از نواحىزمین به هر صورتى بوده ،اكنون نیز به
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همان صورت است و از این به بعد نیز به همین منوال مكرر مىشود ،اختالفى
كه به آن وسیله خداى سبحان رزق اهل زمین را تدبیر نموده به ترتیبى صالح
رشــدشان مىدهــد ،همچنــان كــه خــودش فــرمــود َ « :و قَد ََّر فیهــا ا َ ْقــواتَها
سائِلینَ  -و در زمین در چهار فصل قوت اهــل زمیــن را
سوا ًء ِلل ّ
فــى ا َ ْربَعَ ِة اَی ٍّام َ
()1
تـأمین كرده است هر كس به مقدار نیاز و حاجاتش / 10( ».فصلت)
 -1الـمیــــــــزان ج  ،35ص .255

آیت خـواب شبانه و فعالیت روزانـه
ک الَیا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم
هار َو ا ْبتِغاؤُ ُك ْم ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه ا َِّن فى ذ ِل َ
« َو ِم ْن ایا ِت ِه َمنا ُم ُك ْم ِباللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
یَ ْس َمعُونَ! »
(/23روم)
كلمــه «فَ ْ
ضل» به معناى زیادتر از مقدار حاجت از هر چیز است و بر
عطیه نیز اطالق مىشـود ،چون صاحب عطا آنچه را عطا مىكنــد ،زائــد بر
مقدار حاجت خویش است و مراد به ایــن كلمه در آیه شریفــه رزق است و
معناى «اِ ْبتِغاء فَ ْ
ضل» طلب رزق است.
در اینكه انسان داراى قواى فعالهاى خلق شده ،كه او را وادار میكند به
اینكه در جستجوى رزق باشد و حوائج زندگى خود را به خاطر بقاى خود
تحصیل كند ،از جاى برخیزد و تالش روزى كند و نیز در اینكه به سوى
استراحت و سكـون هدایت شده ،تا به وسیله آن خستگى تالش خود را برطرف
نموده و تجدید و تجهیز قوا كند و باز در اینكه شب و روز را پشت سر هم قرار
داده ،تا خستگى هر روز را در شب همان روز برطرف سازد و باز در اینكه
براى پدید آمدن شب و روز اوضاعى در آسمان نسبت به زمین پدید آمده ،آیتها
و نشانههاى سودمندى است براى كسى كه داراى گوشى شنوا باشد ،در آنچه
()1
مىشنود تعقل كند و چون آن را حق دید پیروى نماید.
 -1المیزان ج  ،31ص 269
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فصل سوم
آیات الهى در طبیعت و عوامل طبیعى

آیات تحول در زمین
شعَةً / 39( »! ...فصلت)
ک ت َ َرى االَ ْر َ
ض خا ِ
« َو ِم ْن آیاتِه اَنَّ َ
شعَة» به معناى اظهار ذلت است .منظور از اهتزاز زمین و
كلمه «خا ِ
ربوه آن ،به حـركت درآمدنش به وسیله گـیاهانى است كه از آن سـر در
مىآورند و بلند مىشوند.
در این آیه شریفه استعارهاى تمثیلى به كار رفته ،یعنى خشكى و بىگیاهى
زمین در زمستان و سپس سرسبز شدن و باال آمدن گیاهانش ،به كسى تشبیه
شده ،كه قبال افتـاده حـال و داراى لبـاسهاى پاره و كهنـه بوده و خـوارى و ذلـت
از سر و رویش مىباریده و سپس به مالى رسیده ،كه همه نارسایىهاى زندگیش
را اصالح كرده و جامههاى گرانبها بر تن نموده و داراى نشاطى و تبخترى شده
است ،كه خـرمى و نـاز و نعمـت از سـر و رویـش هـویـداست.
()1
و این آیه شریفه در مقام اثبات معاد و احتجاج بر آنست.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،34ص .310

ارائه آیات الهى و نزول رزق از سماء
ماء ِر ْزقآ !»
س ِ
« ُه َو الَّذى یُری ُك ْم ایاتِ ِه َو یُنَ ِ هز ُل لَ ُك ْم ِم َن ال َّ
( / 13مؤمن)
«آیات» در اینجا عالئم و حجتهایى است كه بر وحدانیت خداىتعالى
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در ربوبیت و الوهیت داللت مىكند .كلمه «آیات» چون مطلق است ،هم شامل
آیات تكوینى و دیدنىعالم مىشود ،كه هر انسان صحیحاالدراكى آنرا مىبیند و
انبیاء از
همآیات و معجزاتى كه به دست انبیاء جارى مىشود و هم براهینى كه
ِ
طریق وحى اقامه مىكردند.
ّللا»
و این جمله مشتمل است بر یك برهان ،به این بیان كه اگر در واقع « َ ه
معبودى بوده باشد،كه پرستش او بر انسان واجب باشد و نیز در پرستش او كمال
و سعادت آدمى تأمین شود،تمامیت و كمال تدبر او اقتضامىكندكه انسانها را به
سوى خود هدایت كند و خوشبختانه آن خدایى كه آیات كونیه بر ربوبیت و
الوهیت او داللت مىكند و انبیاء و رســوالن هم با دعوت خــود و معجزاتشان
آن آیات را تأیید مىكنند ،هللا سبحان است.
ماء ِر ْزقآ »،هم ،حجتى دیگر بر یگانگى
س ِ
جمله « َو یُنَ ِ هز ُل لَ ُك ْم ِم َن ال َّ
خداىتعالى است و این حجت از جهت رزق اقامه شده ،مىفرماید رزق دادن به
بندگان خود یكى از شئون ربـوبیت و الـوهیت اله است و چون همه مىدانند كه
رزق از ناحیه خداست.
بعید نیست مراد از رزق ،خود آن ارزاقى باشد كه مردم با آن ارتزاق
مىكنند و مراد از نازل شدن آن از آسمان این باشد كه ارزاق از غیب به شهود
وم  -هیچ چیز
َىءٍ ا ِّال ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ ا ِّال بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
مىآیندَ « :و ا ِْن ِم ْن ش ْ
نیست مگر آنكه خزینههایش نـزد مـاست و ما آن را نـازل نمىكنیم مگر به
()1
اندازهاى معین ! » ( / 21حجر)
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،34ص .184

چه آیاتى در حركت كشتى در دریا وجود دارد؟
ْالم ! »
فى ْالبَ ْح ِر َكاالَع ِ
« َو ِم ْن ایا ِت ِها ْل َج ِ
وار ِ
( / 32شورى)
اگر كشتى را به كوه تشبیه كرده به منظور افاده بزرگى آن بوده (همان
طور كه در فارسى هم مىگوییم كشتىهاى كوهپیكر یا غولپیكر ).معناى آیه
چنین است « :و یكى دیگــر از آیاتــش كشتىهـاى كوهپیكـر جـارى در
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دریـاهـاست!»
الری َح فَیَ ْظلَ ْل َن َروا ِك َد عَلى َ
ظه ِْره ـ اگر خدا بخواهد باد را
 «ا ِْن یَشَأ ْ یُ ْس ِك ِن ه
كه وسیله حركت كشتىهاست فرو مىنشاند و كشتىها در وسط اقیانوسها از
حركت باز مىایستد!»
ک الَیا ٍ
ُور ـ در آنچه كه درباره كشتىهاى
صبه ٍار َ
ت ِل ُك ِ هل َ
شك ٍ
 «ا َِّن فى ذ ِل َجارى بر گرده دریا به وسیله بادها گفتیم كه مردم و مالالتجاره آنان را از ساحل
این دریا به ساحل آن دریا مىبرد ،خود آیاتى است براى هر كسى كه نفس خود
را از اشتغال به چیزهایى كه به دردش نمىخورد ،حبس مىكند و به تفكر در
نعمتهاى خدا مىپردازد ،چون تفكر در نعمتهایـكـىاز مـصـادیـق شـكـر
()1
نـعـمـت است».
 -1الـمیـــــزان ج  ،35ص 99

چه آیاتى در حركت باد و جریان هوا وجود دارد؟
ٌ
آیات ِلقَ ْو ٍم یَ ْع ِقلُونَ !»
یاح
ص ِ
« َو ت َ ْ
ریف ِ ّ
الر ِ
( / 5جاثیه)
یاح » یعنى گرداندن بادها از این سو بدان سو و فرستادنش
ص ِ
« تَ ْ
ریف ِ ّ
الر ِ
از سویى به سوى دیگر ،كه در همین گرداندن بادها فواید عمومى بسیار نهفته
است .از همه فوائدش عمومىتر حركت دادن ابرهاست به نقاط مختلف جهان و
یكى دیگر تلقیح گیاهان و سومىاش دفع عفونتها و بوىهاى بد است.
()1
( این آیات را مردم دودزده شهرهاى بزرگ امروز بهتر مىشناسند).
 -1الـمیــــزان ج  ،35ص .256

قوانین پرواز به عنوان آیات الهى
« اَلَــ ْم یَ َر ْوا اِلَى َّ
ماء ما ی ُْم ِس ُك ُه َّ
س َّخرا ٍ
ّللاُ ا َِّن فى
ــن اِالَّ ّ
ــو ال َّ
س ِ
ْــر ُم َ
الطی ِ
ت فى َج ّ ِ
ک الَیا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم یُؤْ ِمنُونَ !»
ذ ِلــ َ
( / 79نحل)
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كلمه « َج هو» به معناى هواى دور زمین است و معناى آیه چنین است :كه
آیا به مرغان نمىنگرنــد كه چگونــه در فضــاى دور و در جو آسمان مسخــر
خدا هستند .آنگاه نتیجه این نگریستن و تفكر را بیان نموده و مىفرمایـد « :ما
ی ُْم ِس ُك ُه َّ
ــن اِالَّ اللّــهُ !»
در اینجا خداىتعالى سبب نگهدارى مرغان را در فضا منحصر به خود
كرده با ایـنكه مىبینیم كه اسباب طبیعى نیز در پرواز مرغان در فضا مؤثرند و
از سوی دیگر مىدانیم كه خداىتعالى در كالم مجیدش ناموس علیت و معلولیت
را تصدیق نموده ،سببیت اسباب طبیعى را قبول دارد ،پس چگونه در مسئله
پرواز مـرغان آن را انكـار كـرده است؟
این سؤالى است كه در آیه شریفه به نظر مىرسد و لكن باید دانست كه
ایستادن و راه رفتن مرغان در فضا و سقوط نكردنشان به هر طورى كه باشد و
مستند به هر سببى كه بوده باشد خودش و سببش و رابطهاى كه میانه آن سبب و
این سبب (پرواز) برقرار است همه مستند به خداىتعالى و صنع او هستند،
اوست كه وجود را بر طیر و بر سبب طیرانش و رابطه میان آن سبب و آن
طیران افاضه فرموده ،پس سببى كه وجود را به آن سبب افاضه كرده ،حقیقى
است هر چند كه متوقف بر سبب طبیعىاش و نزدیكش نیز باشد ،پس سبب
حقیقى این موجود منحصرآ خداىتعالى است ،هر چند موقوف بر سببهاى
طبیعى نزدیكش نیز مىباشد.
ایــن است معنــاى توحید قــرآن و دلیــل بر آن جهت لفــظ آیاتى است
نظیر آیه:
ق َواالَ ْم ُر  -آگاهباشكه مر او راست خلق و امر!»
« اَال لَهُ ا ْل َخ ْل ُ
(/54اعراف) و آیه:
جمیعــآ  -به درستى كه نیرو همهاش از خداست!» (/ 165
«اَنَّا ْلقُ َّوةَ ِ هلِلِ َ
بقره) و آیه:

ق ُك ِ هل ش َْىءٍ
ّللاُ خا ِل ُ
«َ ه
ّللاَ عَلى ُك ِ هل
«ا َِّن ه
تواناست / 20(».بقره)

 خدا آفریدگار هرچیز است / 62( ».زمر) و آیه:دیر ـ به درستى كه خدا بر هر چیز
ش َْىءٍ قَ ٌ

پرواز مرغان در جو آسمان در حقیقت عجیبتر از ایستادن انسان در
زمین نیست ،پس همه به طور مساوى منتهى به صنع خداىتعالى است .چیزى
كه هست انسان نسبت به پــارهاى چیزها انس و الفت گرفتــه و تا چشم گشوده آن
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را آن طور دیده و باعث شده كه قریحه جستجو و تحقیق و كنجاوىاش نسبت به
آن خمود گردد و از دیدن آن دچار هیچ شگفتى نشود ولى همین انسان وقتى به
چیزى مخالف آنچه كه مأنوس اوست ،برخورد آن را امرى استثنایى و غیر
عادى مىپندارد و قهرآ قریحه كنجكاویش بـه بحث و جستجو انگیخته مىشود.
انسان همواره دیده كه اجسام سنگین همه به زمین تكیه مىكنند و به سوى
زمین جــذب مىشوند ،این تا بوده چنین دیده و آنگاه وقتى مىبیند كه چیز
سنگینى به نام فالن مرغ این كلیت را نقض كرده و در فضا پرواز مىكند و
جاذبه زمین با آن كارى ندارد تعجــب مىكند و شروع به بحث و جستجو
مىنماید و تا روز به دست آوردن علتش تالش مىكنــد و البته بحث بهــرهاى از
حق و حقیقــت هم دارد و همین خود باعــث شــده كه قــرآن كریم هم اینگونه
امور را مواد احتجــاج خود قــرار مىدهــد.
ت ِلقَ ْو ٍم یُ ْؤ ِمنُ َ
ک الَیا ٍ
ون »،معنایش این است كه
و اینكه فرمود« :ا َِّن فى ذ ِل َ
در مسخر بودن مرغان در جو آسمان آیتهایى است براى مردمى كه ایمان
بیاورند و چون مرغان در فضا یك حال ندارند تا یك «آیت» باشند ،لذا
()1
خداىتعالى فرمود «آیتهایى» است براى مردمى كه ایمان بیاورند.
 -1الـمیـــــــــزان ج  ،24ص .215

دعوت بـه تفكر در قوانین پرواز
«ا َ َو لَــ ْم یَ َر ْوا اِلَى َّ
الر ْح ُ
ْـر فَ ْوقَ ُه ْم صافّا ٍ
من»!...
ت َو یَ ْقبِضْنَ ما ی ُْم ِس ُك ُه َّن اِالَّ َّ
الطی ِ
( / 19ملك)
منظور قرآن از اینكه توجه مردم را به سوى پرواز طیــور و باز و بسته
شدن بــالهــاى آنهــا در هــوا جلب كرده ایــن اســت كه بفهمنــد جــز خــدا
كســى طیـور را در فضـا نگـه نمـىدارد.
گو اینكه ماندن طیور در فضا و ساقط نشدن آنها مستند به اسباب طبیعى
است ،همچنانكه ماندن انسان در زمین هم همین طور است و ماندن و شنا كردن
ماهىهاى سنگین وزن در روى آب نیز این طور است و همه امور طبیعى همین
طور مستند به اسباب و علل طبیعى است و لكن همه این علل طبیعى به
خداىتعالى منتهى مىشود و به همین جهت صحیح است كه ماندن مرغان در
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هوا را به خدا نسبت دهیم .خواهى گفت :این اختصاص به مرغان ندارد ،چرا در
آیه خصوص مرغان را نام برد؟
جوابش این است كه بعضى از اسباب طبیعى براى همه شناخته شده
نیست ،مثل ماندن مرغابى در فضا و آمد و شد كردن در هوا ،كه در بدو نظر
سؤالانگیز است و به محض مشاهده آن ،انسان را منتقل به خداى سبحان مىكند
و مىفهماند سبب حقیقى و اعالى پیدایش مرغان خداست و پروازشان هم مستند
به اوست و بعضى دیگر این طور نیستند ،نظیر (ایستادن و زندگى كردن انسان
در روى زمین )،كه انسان معمولى را منتقل به این معانى نمىكند و لذا مىبینیم
خداى سبحان در كالمش نظر بندگان خود را به آنگونه امور جلب مىكند ،تا
زودتر و بهتر به وحدانیت خداىتعالى در ربوبیت پى ببرند.
و در كالمش نمونههاى بسیارى از این قبیل امور آمده ،نظیر نگهداشتن
آسمانها بدون ستون و نگه داشتن زمین از متالشى شدن و نگهدارى كشتىها بر
روى آب و اختالف میوهها و رنگها و زبانها و امثال آن ،كه سبب طبیعى
نزدیكش از نظرها پنهان است و ذهن سادهدالن از توجه به آن امور به آسانى
منتقل مىشود به اینكه خدا آنها را ایجاد كرده و اگر بعدها در اثر درس خواندن
متوجه سبب طبیعى و نزدیك آن گردد ،آن وقت در پدید آرنده سبب طبیعىاش
ک
فكر مىكند ،تا در آخر باز به خداىتعالى منتهى شود و بفهمد كه  -اِلى َر ِبه َ
()1
ا ْل ُم ْنتَهى!
 -1الـمیـــــــــــــــزان ج  ،39ص .33

چـه آیاتى در نزول باران وجود دارد؟
ض بَ ْع َد َم ْو ِتها»!...
ق فَاَحْ یا ِب ِه االَ ْر َ
س ِ
ّللاُ ِم َن ال َّ
« َو ما ا َ ْن َز َل ه
ماء ِم ْن ِر ْز ٍ
(/5جاثیه)
مراد از رزقى كه خداىتعالى از آسمان نازل مىكند ،باران است و اگر
باران را رزق نامیده ،از باب نامیدن سبب به اسم مسبب است .كه این گونه
نامگذارىها مجازى و شایع است و ممكن هم هست بدین جهت باشد كه چون
باران نیز رزق است ،چون همه آبهاى زمین از باران است .منظور از كلمه
سماء» باال سر و یا ابر است ،چون ابر را هم مجازآ آسمان مىگویند و منظور
« َ
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از احیاى زمین بعد از مردنش ،زنده كردن گیاهان و درختان است ،كه در
زمستان مرده بودند .و تعبیر از آن به زنده كردن بعد از موت - ،خالى از اشاره
()1
به مسئله معاد نیست.
 -1الـمیــــــــــــــــزان ج  ،35ص .255

آیت اختالف رنگ و زبان
ض َو ْ
ک
الف ا َ ْل ِ
سموا ِ
« َو ِم ْن ایاتِ ِه َخ ْل ُ
ق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
اختِ ُ
سنَتِ ُك ْم َو ا َ ْلوانِ ُك ْم ا َِّن فى ذ ِل َ
ت ِل ْلعا ِل َ
الَیــا ٍ
مین!»
( / 22روم)
ظاهرآ مراد از اختالف لسانها ،اختالف واژهها باشد ،كه یكى عربى و
یكى فارسى و یكى اردو و یكى چیز دیگر است .و مراد از اختالف الوان
اختالف نژادهاى مختلف از نظر رنگ باشد ،كه یكى سفیدپوست و دیگرى سیاه،
یكى زردپـوست و دیگرى سرخپـوست اسـت.
البته ممكن است اختالف لسانها شامل اختالف در لهجهها و اختالف
آهنگ صداها نیز بشود ،چون مىبینیم كه در یك زبان بین این شهر و آن شهر و
حتى این ده و ده مجــاورش اختالف در لهجه است ،همچنانكه اگر دقت شود
خواهیم دید كه تُن صداى دو نفر مثل هم نیست و همچنین اختالف الوان شامل
افراد از یك نژاد نیز بشود ،چون اگر دقــت شود دو نفر از یك نــژاد رنگشان
عیــن هم نیست و این معنا از نظر علماى ایــن فن مسلــم است.
پس متفكرین و اهل بحث كه پیرامون عالم كبیر بحث مىكنند ،در نظام
خلقت به آیاتى دقیق بر مىخورند ،كه داللت مىكند بر اینكه عالم صنع و ایجاد
با نظامى كه در آن جــارى است ،ممكن نیســت پدید آید مگر از ناحیه خدا و نیز
()1
ممكن نیست منتهى شـود مگر به سوى او.
 -1المیزان ج  ،31ص .269

آیـت دگـرگـونى در رنگهاى طبیعت
ک الَیَةً ِلقَ ْو ٍم یَذَّك َُّر َ
ون َو»!...
« َو ما ذَ َراَلَ ُك ْم فِىاالَ ْر ِ
ض ُم ْخت َ ِلفآ ا َ ْلوانُهُ ا َِّن فى ذ ِل َ
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( / 13نحل)
كلمه «ذَ ْرء» به معناى خلق كردن است و اختالف الوان معادن و سایر
مركبات عنصرى است كه از زمین خلق كرده و بشر از آن منتفع مىشود و بعید
نیست كه اختالف الوان كنایه از اختالف نوعى باشد .و در آن صورت آیه مورد
ض قِ َ
ب َو
بحث قریب المعناى با آیهَ «:و فِى االَ ْر ِ
ط ٌع ُمتَج ِوراتٌ َو َجنهتٌ ِم ْن اَعْنا ٍ
وان َو َ
ع َو نَخی ٌل ِص ْن ٌ
ض ُل بَ ْع َ
واح ٍد َو نُفَ ِ ه
ض
َز ْر ٌ
سقى بِماءٍ ِ
ضها عَلى بَ ْع ٍ
وان یُ ْ
غ ْی ُر ِص ْن ٍ
فِـى االُكُــ ِل / 4( »!...رعـد) خـواهـد بود.
و اختالف الوان آنچه كه در زمین خلق كرده از گیاهان و درختها و
میوهها امـرى است كه با آن مىتـوان بر وحدانیت و یكتایى خدا در ربوبیت
()1
استدالل كرد و چون امر واحدى است لذا فرمود« :الَیَة» و نفرمود «آلیات».
 -1الـمیـــــــــزان ج  ،24ص .54

آیت قیام و ثبوت آسمان و زمین
ض ِبا َ ْم ِر ِه ! » ( / 25روم)
سما ُء َو االَ ْر ُ
« َو ِم ْن ایاتِ ِه ا َ ْن تَقُو َم ال َّ
كلمه «قیام» به معناى به پا شدن و در مقابل قعود است كه به معناى
نشستن است و چون معتدلترین حاالت آدمى  -و آن حالتى كه در آن بر همه
كارهایش مسلط است  -حالت ایستادگى است ،لذا در عرب وقتى بخواهند از
ثبوت و استقرار چیزى بر معتدلترین حاالتش خبر دهند ،تعبیر به قیام آن چیز
مىكنند ،همچنانكه در قرآن كریم تدبیر عالم از ناحیه خداى را قیام خدا بر آن
خوانده و فرموده« :اَفَ َم ْ
سبَتْ  -آیا كسى كه او قائم
ـن ُه َو قائِ ٌم عَلى ُك ِ هل نَ ْف ٍس ِبما َك َ
بر هر نفسى است به آنچه مىكند؟!» ( / 33رعد)
و مراد به قیام آسمان و زمین به امر خدا ،ثبوت آن دو است بر حاالتى كه
خدا از حركت و سكون و تغییر و ثبات به آنها داده و اما اینكه كلمه «ا َ ْمر» به
ش ْیئآ ا َ ْن یَقُو َل لَهُ ك ُْن فَیَكُونُ  -امر او جز این
چه معناست؟ آیه «اِنَّما ا َ ْم ُر ُه اِذا اَرا َد َ
نیست كه چون چیزى را بخواهد و بگوید بباش و آن چیز بى درنگ موجود
()1
شود / 82( »،یس) جوابگوى آن است.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،31ص .271
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فصل چهارم
آیات الهى در وجود انسان
آیات ربوبیت الهى در زمین و در انسان
س ُك ْم اَفَال ت ُ ْب ِص ُر َ
ض ایاتٌ ِل ْل ُمو ِق َ
ون ؟ »
نین َو فـى ا َ ْنفُ ِ
« َو ِفى االَ ْر ِ
( / 20ذاریات)
در آیه مورد بحث اشارهاى است به آن عجایب و نشانههاى روشنى كه
در زمین هست و بر یكتایى تدبیر آن داللت مىكند و معلوم است كه یكتایى تدبیر
قائم به یكتایى مدبر است .پس مدبر در خشكى و دریا و كوهها و تلها و چشمهها
و نهرها و معادن و منافعى كه دارند یكى است ،منافعى كه به یكدیگر متصل و
به نحوى سازگار با همند و منافعى كه موجودات جاندار در آن از نبات و حیوان
گرفته (تا انسان )،از آن بهرهمند مىشود ،نظامى كه همچنان ادامه دارد و به
صرف تصادف و اتفاق پدید نیامده و آثار قدرت و علم و حكمت از سراپایش
هویداست و مىفهماند كه خلقت و تدبیر امرش منتهـى بهخالقـى است مـدبـر و
قـادر و علیـم و حكیـم.
پس به هر سو از جوانب عالم كه توجه كنیم و به هر حیث از جهات تدبیر
عام جارى در آن روى مىآوریم ،مىبینیم آیتى است روشن و برهانى است قاطع
بر وحدانیت رب آن و اینكه رب عالم شریكى ندارد ،برهانى كه در آن حق و
حقیقت براى اهل یقین جلوه مىكند ،پس در این عالم آیاتى است براى موقنیـن.
س ُك ْم اَفَال ت ُ ْب ِص ُر َ
ون  -و در جانهاى خود شما آیات روشنى
 « َو فى ا َ ْنفُ ِاست براى كسى كه ببیند آن را و به نظر دقت در آن بنگرد آیا نمىبینید؟»
آیات و نشانههایى كه در نفوس خود بشر هست چند جور است :یك عده
آیات موجود در خلقت انسان ،مربوط به طرز تركیببندى اعضاى بدن و
قسمتهاى مختلف اجزاى آن اعضاء و اجزاء اجزاء است ،تا برسد به عناصر
بسیط آن و نیز آیاتى است كه در افعال و آثار آن اعضاء است كه در همه آن
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اجزاء با همه كثرتش اتحاد دارد و در عیـن اتحـادش احـوال مختلفـى در بـدن
پدیـد مىآورد.
آیات دیگرى در تعلق نفس یعنى روح به بدن هست كه یكى از آن آیات
پدید آمدن حواس پنجگانه است كه اولین رابطهاى است كه انسان را به محیط
خارج خود آگاه مىسازد و به وسیله این حواس خیر را از شر تمیز مىدهد.
تازه در هر یك از این حواس پنجگانه نظامى حیرتانگیز و وسیع وجود
دارد ،نظامى كه ذاتآ هیچ ربطى به نظام حس دیگر ندارد .با اینكه این حواس
پنجگانه بیگانه از هم و جداى از همند ،تحت یك تدبیر اداره مىشوند و مدبر همه
آنها یكى است و آن هم نفس آدمـى است و خداىتعالى در وراى نفـس ،محیط به
آن و عملكرد آن است.
بعضى دیگر از آیات نفوس ،سایر قوایى است كه از نفوس منبعث
مىشوند و در بدنها خود را نشان مىدهند ،مانند قوه غضب و نیروى شهوت و
لواحق و فروع این دو نیـرو ،كه این قـوا و فروع آنها هم هر یك با دیگـرى از
نظر نظامـى كه دارد جداست ،در عین اینكه هر دو قوا تحت یك تدبیر اداره
مىشوند و فروع هر یك دست به دست هم مىدهند تا خدمتگزار آن نیرو باشند.
این نظام تدبیر كه براى هر یك از این قوا هست از همان روز اولى كه
وجود یافت ،موجود بود بدون حتى یك لحظه فاصله.
یك دسته آیات نفوس ،آیات روحى است كه كسانى به آن اطالع مىیابند
كه به نفوس خــود مــراجعــه نمــوده و آیــاتى را كه خــداى سبحــان در آنها
قرار داده ،آیاتى كه هیچ زبانى نمىتواند آن را وصف كند ،ببینند ،آن وقــت است
كه باب یقین برایش گشوده مىشود و براى چنین كسى است كه به تدریج
ایمــانش نــو به نــو دست داده ،در آخــر از موقنین مىگردد ،آنان كه ملكوت
()1
آسمانها و زمین را خواهند دید.
 -1الـمیـــــــــــــــــزان ج  ،36ص 277

آیت آفرینش انســان از خاك و مراتب تكون آن
ِرونَ ! »
« َو ِم ْن ایاتِ ِه ا َ ْن َخلَقَ ُك ْم ِم ْن تُرا ٍ
ب ث ُ َّم اِذا ا َ ْنت ُ ْم بَش ٌَر ت َ ْنتَش ُ
(/20روم)
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منظورازاینكه فرمود « شمارا از خاك خلق كرده »،این است كه خلقت
شما افراد بشر باالخره منتهى به زمین مىشود ،چون مراتب تكون و پیدایش
انسان چهمرتبه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب بعد از آن باالخره از
مواد غذایى زمین است ،كه پدر یك انسان و سپس مادر او مىخورد و فرزند در
صلب پدر و سپس در رحم مادر رشد مىكند ،پس انسان پیدایشش از عناصر
زمین است .
ِرو َن »،كلمه «اِذا» معناى ناگهان را
در جمله «ث ُ َّم اِذا ا َ ْنت ُ ْم بَش ٌَر ت َ ْنتَش ُ
مىرساند ،و معناى جمله این است كه خداوند شما را از زمین خلق كرد ،ناگهان
انسانى تمام عیار شدید و به روى زمین منتشر گشتید .با اینكه از زمین مرده
انتظار مىرود مردهاى دیگر پدید آید ،نه موجودى جاندار ،لكن ناگهانى و یك
دفعه موجودى زنده و با شعور و عقل گشته ،براى تدبیر امر زندگى خود در
ِرو َن»،
روى زمین به جنب و جوش در آمدید ،پس جمله «ث ُ َّم اِذا ا َ ْنت ُ ْم بَش ٌَر ت َ ْنتَش ُ
در معناى همان جمله «ث ُ َّم ا َ ْنشَأْناهُ خ َْلقآ اخ ََر  -سپس او را موجودى دیگر
آفریدیم »،مىباشد.
پس خلقت انسان یعنى جمع كردن اجزاء و مواد زمینى و آنها را به هم
تركیب كردن و روى هم آن را انسانى داراى حیات و شعور عقلى ساختن ،آیتى
و یا آیتى دیگر است ،كه بر وجود صانعى زنده و علیم داللت مىكند ،صانعى كه
()1
امور را تدبیر مىكند و این نظـام عجیـب و غریـب را به وجود مىآورد.
 -1الـمیـــــزان ج  ،31ص .266

چه آیاتى در آفرینش انسان
و سایر جنبندگان و نظام آن وجود دارد؟
« َو فى َخ ْل ِق ُك ْم َو ما یَبُ ُّ
ث ِم ْن دابَّ ٍة آیاتٌ ِلقَ ْو ٍم یُو ِقنُ َ
ون ! »
(/4جاثیه)
 و خود شما از حیث وجودتان ،كه وجودى است مخلوق و نیز درجنبندگان از این حیث كه خداىتعالى خلقشان كرده و در زمین متفرق و پراكنده
ساخته ،آیاتى است براى مردمى كه راه یقین را سلوك مىكنند.
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خلقت انسان عالوه بر اینكه موجودى است زمینى و مرتبط به ماده ،نوع
دیگرى است از خلقت كه با خلقت آسمانها و زمین اختالف دارد .براى اینكه
آسمانها و زمین تنها موجودى مادى هستند ،ولى ایشان موجودى است مركب از
بدنى مادى ،و تركیب یافته از مواد عنصرى و زمینى ،كه با مرگ فاسد و
متالشى مىشود و از چیزى دیگر وراى ماده ،چیزى كه از سنخ عالم باال و
مجرد از ماده است .و به همین جهت با مرگ فاسد نمىشود ،بلكه در هنگام
مرگ بدن متوفى مىشود ،یعنى به تمــام و كمال گرفته مىشود و نزد خدا
محفوظ مىماند و ایــن چیز همــان است كه قـرآن آن را روح نـامیـده و فـرمـود:
« و از روح خـود در آن دمیـدیـــم / 29( ».حجــر)
و نیز بعد از آنكه خلقت انسان از نطفه و سپس از علقه و آنگاه از
مضغه و در آخر تكمیل ساختمان بدنى او را ذكر مىكند و مىفرماید « :ث ُ َّم
ا َ ْنشَأْناهُ َخ ْلقآ ا َخ َر ـ سپس او را خلقتــى دیگر كردیم / 14( »،مؤمنون) و نیــز
درباره حقیقــت مرگش كه چیســت فرموده « :بگــو آن فرشته مرگ كه موكل
بر شماست شما را تمام و كامل تحویل مىگیرد !» (/11سجده)
پس كسى كه در خلقت انسان تدبیر و نظر مىكند ،در حقیقت در یك آیت
ملكوتى نظر مىافكند ،آیتى وراى آیات مادى و همچنین ناظر در خلقت
جنبندگان ،چون آنها نیز جان دارند و داراى حیات و شعورند ،هر چند از نظر
حیات و شعور و همچنین از نظر تجهیــزات بــدنــى پــایینتــر از انســانند ،ولى
همه آنها براى كسى كه اهل یقین باشد آیتها هستند ،و اهل یقین با سیر و تفكــر
در خلقت آنهــا خداى سبحان را مىشناسند ،و به وحدانیت و بىشریكىاش در
()1
ربـوبیـت و الـوهیت پــى مىبرند.
 -1المیزان ج  ،35ص .254
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بخش دوم
نظام آفرینش
جهان
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فصل اول
نظام عمومى و نظام خصوصى

مكتب توحید و نظام آفرینش
ت َو
سمـاوا ِ
« َو اِل ُهكُــ ْم اِلـهٌ ِ
ق ال َّ
واحـ ٌد ال اِلهَ ا هِال ُه َ
الـرحْ مـنُ َّ
ـو َّ
الرحی ُم! ا َِّن فى َخ ْل ِ
ض َو»!...
االَ ْر ِ
( 163و  / 164بقره)
مفهوم «وحدت» از مفاهیم بدیهى است كه در تصور آن هیچ حاجت به آن
واحدٌ »،با همه
نیست كه كسى آن را براى ما معنا كند .جمله «اِل ُه ُك ْم اِلهٌ ِ
كوتاهىاش مىفهماند ،كه الوهیت مختص و منحصر به خداىتعالى است و
وحدت او وحدتى مخصوص است ،وحدتى كه الیق ساحت قدس اوست .در چنین
زمینهاى اگر قرآن كریم بفرماید :معبود شما واحد است ،ذهن شنونده به آن
وحدتى متوجه مىشود كه كلمه «واحد» در نظرش به آن معناست .جمله « ال اِلهَ
ّللاِ !» نص و صراحت جمله قبلى را تأكید مىكند و تمامى توهمها و
ا هِال ه
تأویلهایى كه ممكن است درباره عبارت قبلى به ذهن آید ،برطرف مىسازد.
قرآن كریم اصل وجود خداىتعالى را بدیهى مىداند .یعنى عقل براى
پذیرفتن وجود خداىتعالى احتیاجى به برهان نمىبیند .و هر جا از خدا صحبت
كرده ،عنایتش همه در این است كه صفات او را از قبیل وحدت و یگانگى و
خالقیت و علم و قدرت و یا صفات دیگر او را اثبات كند.
 «به راستى كه در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روزو كشتىها كه در دریا روان مىشوند با آنچه به مردم سود مىرساند و آنچه
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خدا از (نوع) آب از آسمان فرود مىآورد و زمین را كه مرده بود با آن زنده
مىكند و در آن همه گونه جنبنده را پراكند و در گردش بادهــا و (در) ابرهاى
مسخر میان آسمان و زمین( ،در همه) آیات و نشانههاى (خداست) براى
گروهــى كه مىاندیشنـــد / 164( ».بقـره)
این آیه پیرامون همان معنایى استدالل مىكند كه آیه قبلى متضمن آن بود.
چون آیه سابق اگر شكافته شود معنایش این مىشود كه  -براى هر موجودى از
این موجودات ،الهى است و اله همه آنها یكى است و این اله یگانه و واحد،
همان اله شماست و او رحمن است چون رحمتى عمومى دارد و رحیم است چون
رحمتى خصوصى دارد و هر كسى را به سعادت نهایىاش  -كه همان سعادت
آخرت است  -سوق مىدهد .پس اینها همـه حقـایقى هستند حقه. ...
و در خلقت آسمانها و زمین و اختالف شب و روز ،تا آخر آنچه در آیه
ذكر شده ،آیاتى است كه بر این حقایق داللت مىكند ،البته براى مردمى كه تعقل
كنند .نامبردهها این معنا را افاده مىكنند كه نظامى در سراسر جهان برقرار
است و تدبیـرى به هم پیوسته دارد.
آیه نخست اثبات مىكند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام كبیرى كه
در آنهاست یكىاست و سپس اثباتمىكند كه همان یك اله ،اله انسان نیز هست -
()1
هم حجت بـر وجود اله است و هم حجت بر وحدت اوست! ...
 -1الـمیــــــــزان ج  ،2ص .341

آفریننده واحد نظام آفرینش
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سمـاوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اختِ ِ
ق ال َّ
ت َو االُ ْر ِ
الف اللَّ ْیـ ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
ِفىا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
داللت آیه بر مسئله توحید این است كه مىفرماید :این آسمانها كه بر
باالى ما قرار گرفته ،با همه بدایعى كه در خلقت آنهاست و این زمینى كه ما را
در آغوش گرفته و بر پشت خود سوار كرده ،با همه عجایبى كه در آن است و با
همه غرایبى كه در تحوالت و انقالبهاى آن از قبیل اختالف شب و روز و
جریان كشتىها در دریاها و نازل شدن بارانها و وزیدن بادهاى گردنده و
گردش ابرهاى تسخیر شده ،همه امورى هستند فى نفسه نیازمند به «صانعى» كه
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ایجادشان كند .پس براى هر یك از آنها «الهى» است «پدید آورنـده».
ایـن صـــورت بـرهــان اولــى اســت كــه آیــه شــریفـه بــر مسئلــه
()1
توحیــد اقــامــه كــــرده اســــت.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،2ص .346

نظام عمومى آفرینش
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سماوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اختِ ِ
ــق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
فِــىا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
برهان دیگر را از راه نظامى كه در عالم است اقامه نموده و حاصل آن
این است كه  -این اجرام زمینى و آسمانى كه از نظر حجم و كوچكى و بزرگى و
هم دورى و نزدیكى مختلفند ،به طورى كه تحقیقات علمى به دست آورده،
كوچكترین حجم یكى از آنها معادل 0:000,000,000,000,000,000,000,3300
سانتىمترمكعب است و بزرگترین آنها حجمش میلیونها برابر حجم زمین
است.
كرهاى كه قطرش تقریبآ معادل  900مایل است و فاصله میانه دو ستاره و
دو جرم آسمانى ،قریب به سه میلیون سال نورى است( .و سال نورى تقریبآ
برابر است با رقم  300000×60×60×24×365كیلومتر )،و خالصه این
ارقام دهشتآور را نیك بنگر و آنگاه خودت حكم خواهى كرد :كه چه اندازه
نظام این عالم بدیع و شگفتآور است ،عالمى كه با همه وسعتش هر ناحیهاش در
ناحیه دیگر اثر مىگذارد و در آن دستاندازى مىكند .و هر جزئش در هر كجا
كه واقع شده باشد از آثارى كه سایر اجزاء در آن دارند متأثر مىشود .جاذبه
عمومىاش یكدیگر را به هم متصل مىكند و نورش و حــرارتش همچنیــن .و با
این تــأثیـر و تأثر سنت حركت عمومى و زمان عمومى را به جریان مىاندازد.
این نظام عمومى و دائم و تحت قانونى ثابت است و حتى قانون نسبیت
عمومى هم كه قوانین حركت عمومى در عالم جسمانى را محكوم به دگرگونى
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مىداند ،نمىتواند از اعتراف به اینكه خودش هم محكوم قانون دیگرى است،
خوددارى كند ،قانونى ثابت در تغییر و تحویــل (یعنى تغیر و تحــول در آن
()1
قانــون ثابــت و دائمـى مىباشد!)
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،2ص .347

نظامهاى خصوصى در اجرام و در ذرات
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سماوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اخ ِت ِ
ق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
فِـى ا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
حركت و تحول عمومى در هر جزء از اجزاى عالم به صورتى خاص به
خود دیده مىشود .در بین كره آفتاب و سایر كراتى كه جزو خانواده این
منظومهاند ،به یك صورت است .هرچه پایینتر مىآید ،دایرهاش تنگتر
مىگردد .تا در زمین ما در دایرهاى تنگتر ،نظامى دیگر به خود مىگیرد،
حوادث خاص بدان و جرم ماه كه باز مختص بدان است و شب و روز و وزش
بادها و حركت ابرها و ریـزش بارانها در تحت آن نظام اداره مىشود.
باز این دایره نسبت به موجوداتى كه در زمین پدید مىآیند ،تنگتر
مىشود و در آن دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر تركیبات درست
مىشود و باز این دایره در خصوص یك یك انواع نباتات ،حیوانات ،معادن و
سایر تركیبات تنگتر مىشود ،تا آنكه نوبت به عناصر غیر مركب برسد و باز
به ذرات و اجزاى ذرات و در آخر به آخرین جزئى كه تاكنون علم بشر بدان
دست یافته برسد ،یعنى به الكترون و پروتون ،كه تازه در آن ذره خرد ،نظامى
نظیر نظام در منظومه شمسى مىبینیم ،هستهاى در مـركز قـرار دارد و اجـزاى
دیگـر دور آن هستـه مىگردنـد ،آنچنـان كـه ستـارگان به دور خورشید در مدار
()1
معین مىگردند و در فلكى حساب شده ،شنا مىكنند!...
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،2ص .348

تحول و دگرگونى در نظامها
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سماوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اختِ ِ
ق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
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ِفـى ا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یك از این عوامل
را زیر نظر بگیرد ،مىبیند كه نظامى است دقیق و عجیب و داراى تحوالت و
دگرگونىهاى مخصوص به خود ،دگرگونىهایى كه اگر نبود ،اصل آن عالم پاى
برجا نمىماند و از هم پاشیده مىشد .دگرگونىهایى كه سنت الهى با آن زنده
مىماند ،سنتى كه عجایبش تمامشدنى نیست و پاى خرد به كرانهاش نمىرسد!..
()1

 -1الـمیـــــــزان ج  ،2ص .348

وحدت و هماهنگى در نظام آفرینش
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سماوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اختِ ِ
ق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
فِـى ا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
در جریان نظام آفرینش حتى به یك نقطه استثنا بر نمىخوریم .هیچ
تصادفى هر چند به ندرت در آن رخ نمىدهد ،نظامى است كه نه تاكنون و نه
هیچوقت ،عقل بشر به كرانـهاش نمىرسد و مراحلش را طى نمىكند.
اگر از خردترین موجودش چون مولكول شروع كنى و به طرف
مركباتى كه از آن تركیب یافته باال بیایى ،تا برسى به منظومه شمسى و
كهكشانهایى كه تاكنون به چشم مسلح دیده شده ،بیش از یك عالم و یك نظام
نمىبینى و اگر از باال شروع كنى و كهكشانها را یكى پس از دیگرى از هم جدا
نموده ،منظومهها را از نظر بگذرانى و تك تك كرات را و سپس كره زمین و
در آخر ذرهاى از آن را تجزیه كنى تا به مولكول برسى ،باز مىبینى از آن عالم
واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل چیزى كم نشده ،با اینكه هیچ دو تایى از
این موجودات را مثل هم نمىبینى :دو تا انسان ،دو تا گوسفند ،دو تا شــاخــه
تــوت ،دو تــا بــرگ گــردو ،دو تا مگــس و باالخره هر جفت جفت موجودات
را در نظـر بگیـرى ،خــواهــى دیــد كه هم ذاتــآ مختلفنــد و هم حكمـآ و هم
شخصآ.
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پس روبرهم عالم یك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متصل است
و تمامى اجزایش مسخر براى یك نظام است ،هر چند كه اجزایش بسیار و
وم ـ همه وجوه براى خداى حى
احكامش مختلف استَ « :
عنَ ِ
ت ا ْل ُو ُجوهُ ِل ْل َح هِى ا ْلقَیُّ ِ
و قیوم خاضع است!» ( / 111طه)
پـس اله عالــم كه پدیدآورنــده آن و مدبــر امــر آن اســت ،نیــز یكــى
()1
اســت.
 -1الـمیـــــــــزان ج  ،2ص 348

وحدت نظام انسان و نظام جهان
ض َو ْ
ک الَّتى تَجْ رى
سماوا ِ
هار َو ا ْلفُ ْل ِ
اخ ِت ِ
ق ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َوالنَّ ِ
«ا َِّن فى َخ ْل ِ
فِـى ا ْلبَحْ ِر»! ...
( / 164بقره)
برهان سومى كه در آیه اقامه شده از راه احتیاج انسان است ،كه
مىفرماید:
این انسان ،كه یكى از پدیدههاى زمینى است ،در زمین زنده مىشود و
زندگى مىكند و سپس مىمیرد و دوباره جزو زمین مىشود ،در پدید آمدنش و
بقایش ،به غیر این نظام كلى كه در سراسر عالم حكمفرماست و با تدبیرى
متصل سراپاى عالم را اداره مىكنـد ،به نظام دیگرى احتیاج ندارد.
این اجرام آسمانى در درخشندگى و حرارت ،این زمین در شب و روزش
و بادها و ابرها و بارانهایش و منافع و كاالهایى كه از هر قاره به قاره دیگرش
منتقل مىشود ،همه اینها مورد احتیاج آدمى است و زندگى انسان و پیدایش و
بقایش بدون آن تدبیر نمىشود .و خدا از ماوراى همه اینها محیط به آدمى است
 پس وقتى نظام هستى انسان و همه عالم یكى است ،نتیجه مىگیریم كه اله وپدیدآورنده و مدبر آن ،همـان اله و پدیـدآورنده و مدبـر امـر انسـان است.
در آیه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله ،كه در آیه قبل
ادعا شده بود ،برهانى هم بر دو اسم رحمان و رحیم اقامه كـرده است.
بیان آن برهان این است كه این اله ،كه مایحتاج هر چیزى را به او داده و
آنچه را كه هر چیز در رسیدن به سعادت وجودىاش و نیز در رسیدن به
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سعادت در غایتش و اگر غیر از زندگى در دنیا آخرتى هم دارد ،در رسیدن به
غایت اخرویش ،بدان نیازمند است ،در اختیـارش گذاشتـه ،چنین الهى رحمان و
رحیم است.
رحمان  -بدین جهت كه مایحتاج مادى تمام موجودات را فراهم كرده
است.
رحیــم  -بدیــن جهــت كــه مایحتــاج آدمــى را در رسیــدن به سعــادت
آخرتــش در دسترس او گذاشتـه است.
چهطور ممكن است خدایىكه عاقبت امر انسان و آخرت او را تدبیركرده،
()1
غیر آن خدایى باشد كه خود انسان را تدبیر مىكند؟
 -1الـمیـــــزان ج  ،2ص .349
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فصل دوم
نظام آفرینش و آفریننده جهان

نظام حق و چگونگى حق بودن الهى
دیر!»
ّللاَ ُه َو ا ْل َح ُّ
ق َو اَنَّهُ یُحْ ِیى ا ْل َم ْوتى َو اَنَّهُ عَلى ُك ِلهش َْىءٍ قَ ٌ
«ذ ِل َ
ک ِبا َ َّن ه
( / 6حـج)
اشاره آیه به مطالبى است كه در آیه قبلى آمده بود و آنخلقت انسان و گیاه
بود و تدبیر امر آنها از نظر حدوث و بقاء و هم از نظر خلقت و تدبیر ،امرى
است داراى واقعیت ،كه كسـى نمىتواند در آنها تردید كند.
آنچه از سیاق بر مىآید این است كه مراد از «حق» خود «حق» است.
مىخواهد بفرماید :خداىتعالى خود حق است و حقى كه هر موجودى را تحقق
مىدهد و در همه چیز نظام حق جارى مىكند ،پس همین كه خداىتعالى حق
است و هر چیزى تحققش به اوست ،سبب شده كه این موجودات حق و نظامهاى
حقجارى در آن به وجود آید و همه اینها كشف مىكند از اینكه او حق است.
جمله « َو اَنَّهُ یُحْ ِیى ا ْل َم ْوتى »،عطف است به مطلب آیه قبل و آن عبارت
بود از انتقال دادن خاك مرده را از حالى به حالى و رساندنش به انسانى زنده و
نیز انتقال دادن زمین مرده را به وسیله آب ،به صورت نباتى زنده و این كار
()1
همچنان ادامه دارد ،بهخاطر اینكهاو كارش زنده كردن مردگان است.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،28ص .207
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مفهوم حق در خلقت
ق!»
سموا ِ
« َو َخلَ َ
ت َواالَ ْر َ
ّللاُ ال َّ
ق ه
ض بِا ْل َح ه ِ
( / 22جاثیه)
ظاهرآ مراد از سماوات و ارض ،كل عالم محسوس باشد و مىفهماند كه
خلقت عالم در جـامـه حـق صـورت گرفـت و بـاطـل و بازیـچه نبوده است.
حق بودن این عالم كون و فساد به این است كه براى آن غایتى و هدفى
ثابت و باقى در ماوراى آن باشد.
به حق بودن خلقت اقتضا مىكند كه در ماوراى این عالم و بیرون از آن
عالمى دیگر باشد ،كه در آن عالم موجودات جاودانه شوند و به عدل بودن خلقت
هم این اقتضا را دارد كه هر نفسى ،جزایى كه استحقاق دارد داده شودَ « :و
()1
سبَتْ َو ُه ْم ال یُ ْظلَ ُم َ
ون!»
ِلتُجْ زى ُك ُّل نَ ْف ٍس ِبما َك َ
 -1الـمیـــــــــــــزان ج  ،35ص .282

علم به كیفیت آفرینش و هدف در آن
ــق...؟»
سمــوا ِ
ـر ا َ َّن اللهــهَ َخلَ َ
ت َو االَ ْر َ
ــق ال َّ
«اَلَــ ْم ت َ َ
ض ِبا ْل َح ه ِ
( / 19ابراهیـم)
 (آیا نمىبینى كه خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید؟)مقصود از دیدن ،علم قاطع است .آرى علم است كه مىتواند به كیفیت
خلق آسمانهــا و زمـیـن تـعلـق بـگیـرد ،نـه رؤیـــت بـه چشــم.
فعــل خداى تعالى (خلقت این عالــم) از این نظر حق است كه در ماوراى
خود و بعد از انعــدام خود اثر و خلــف و هدفى باقى مىگــذارد و اگر غیر از
این بود و دنبال این عالم اثرى باقــى نمىماند ،فعــل خــداىتعالـــى باطــل بود.
فعل و عمل وقتى حق است كه در آن خاصیتى باشد كه فاعل منظورش
از آن فعل همان خاصیت باشد و با عمل خود به سوى همان خاصیت پیش برود
و اما اگر فعلى باشد كه فاعل منظورى غیر از آن فعل نداشته باشد ،آن فعل باطل
است.
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مىبینیم هر یك از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش و تكون خود
متوجه نتیجه و غایتى است نشان شده ،كه جز رسیدن به آن غایت هدف دیگرى
ندارد .و نیز مىبینیم كه بعضى از این انواع غایت بعض دیگر است .مانند
عناصر زمین كه گیاهان از آن بهرهمند مىشوند و مانند گیاهان كه حیوانات از
آنها استفاده مىبرند و همچنین حیوان كه براى انسان خلق شده است.
بنابراین الیزال خلقت عالم از مرحلهاى به مرحلهاى و از غایتى به غایتى
شریفتر پیش مىرود ،تا آنكه به غایتى برسد كه غایتى مافوق آن نیست و آن
()1
ک ا ْل ُم ْنتَهى!»
بازگشت به سوى خداى سبحان استَ « :و ا َ َّن اِلى َر ِبه َ
 -1الـمیـــــــزان ج  ،23ص .63

وحدت در كثرت و كثرت خواص و آثار طبیعـى
ک ْال َح ُّق»!...
ک ایاتُ ْال ِكت ِ
ک ِم ْن َر ِبّ َ
ب َو الَّذى ا ُ ْن ِز َل اِلَ ْی َ
« المر تِ ْل َ
(1تا/3رعد)
سیاق آیه فوق سیاق اقامه حجت است بر توحید ربوبیت ،نه بر اثبات
صانع و یا توحید او و خالصه آن حجت این است كه اختالف اثرى كه در
موجودات هست با اینكه ماده اصلى همه آنها یكى است ،از این حقیقت پرده بر
مىدارد كه همه مستند به سببى هستند وراى این اصل مشترك كه انتظام آن از
مشیت و تدبیر اوست ،پس مدبر عالم خداى سبحان است و همو رب آن است و
ربى غیر آن ندارد .این است خـالصه حـجتى كه آیـه در مقام بیان آن است.
ض »،و
فرق میان دو حجت و دلیل یعنى حجتَ « :و ُه َو الَّذى َم َّد االَ ْر َ
ض قِ َ
ط ٌع ُمتَجا ِوراتٌ  »،این است كه اولى توحید ربوبیت را از
حجت « َو ِفى االَ ْر ِ
وحدتى كه در كثرت مشاهده مىشود و ارتباط و اتصالى كه در تدبر همه
موجودات عالم با همه كثرتش دیده مىشود اثبات مىنماید و مىرساند كه مدبر
آن یكى است.
ولى دومى كه به عكس اولى این مدعا را از طریق كثرت خواص و آثار
در موجوداتى كه در شرایط واحدى قرار دارند اثبات مىكند ،اولى از طریق
وحدت در كثرت ،دومى از راه كثرت در وحدت و مىرساند كه اختالف آثار و
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خواص موجودات با اینكه اصل همه یكى است خود كاشف از وجود مبدئى
است كه این آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه مىكند و خود امرى است
ماوراى طبایع این موجودات و سببى است فوق این اسباب كه گفتیم اصلشان
واحد است و او رب همه است و ربى غیر او نیست.
سمواتِ »،دلیل بود كه مدعا را از هر دو طریق
ّللاُ الَّذى َرفَ َع ال َّ
حجت َ « :ه
اثبات مىكرد .حاصلش این است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقى كه دارد،
تحت تدبیر واحدى اداره مىشود،پس بههمیندلیل رب آن نیز واحداست و آن
خداىسبحان است و خداوند تعالى كه آیات را تفصیل مىدهد و هر یك را از
دیگرى متمایز و جدا مىسازد و در نتیجه سعید از شقى و حق از باطل جدا
مىگردد و این همان معاد است ،پس خداوندمتعال از این برهان خود دو نتیجه
قـاء
مىگیرد ،یكى مبدأ و یكى هم معاد .و درباره معاد مىفرماید « :لَعَلَّكُـ ْم ِب ِل ِ
()1
َر ِبهكُـ ْم تُوقِنُ َ
ـون!»
 -1الـمیــــــــزان ج  ،22ص .175

استناد خلقت اولیه و تداوم و بقاى اشیاء به خداى تعالى
ق ُك ِ هل ش َْىءٍ !»
ّللاُ َربُّ ُك ْم ال اِلهَ ا هِال ُه َو خ ِل ُ
«ذ ِل ُك ُم ه
( / 102انعــام)
« ایـن خــداى یكتاســت كــه پــروردگــار شماســت خدایـى جــز او نیســت،
خالــق همــهچیــزاســت»!...
عدهاى چون دیدهاند كه خداى تعالى خلقت تمامى اشیاء را به خود نسبت
داده و در عین حال رابطه علیت و معلولیت را هم صحیح و مسلم دانسته است،
پیش خود براى رفع این تنافى گفتهاند :خداى تعالى تنها علت ایجاد اشیاء است و
اما بقاى اشیاء مستند است به همین علتهایى كه خود ما به علت آنها پى بردهایم
و اگر خداىتعالى در بقاء هم علیت داشت الزم مىآمد دو علت مستقل در یك
معلول توارد و اجتماع كنند و لذا مىبینیم این دسته از علما همیشه سعى دارند،
وجود صانع عالم را به وسیله حدوث موجودات اثبات كنند و به حدوث انسان بعد
از نبودش و حدوث زمین و حدوث عالم بعد از عدمش تمسك جویند.
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و نیز مىبینیم كه در اثر این اشتباه حدوث و وجود هر چیزى را كه به
علت حدوثش برخوردهاند ،مستند به آن علت دانسته و حدوث امثال روح و
زندگى انسانى و حیوانى و نباتى را مستند به خود خداىتعالى دانسته و طبقه
بىسوادتر آنان امثال ابر و باران و برف و ستارههاى دنبالهدار و زلزله و قحط
سالى و مرضهاى عمومى را كه فهم عامیانه آنان به علل طبیعى آنها نرسیده
نیز مستند به خداىتعالى دانسته و در نتیجه هر وقت به علت طبیعى یكى از آنها
پى مىبرند با شرمسارى از گفته قبلى خود  -علت این گونه حوادث خود خداى
تعالــى است  -چشم پوشیــده و یا در برابر خصم تسلیـم مىشوند.
عده كثیرى از دانشمندان علم كالم همین درك ساده عوامى را به صورت
یك مطلب علمى درآورده و گفتهاند :وجود ممكن تنها در حدوثش محتاج به
واجبالوجود است نه در بقاء؛ حتى بعضى از آنان تصریح كردهاند كه اگر هم
فرض كنیم خدایى نباشد عالمى كه آن خدا آفرید و رفت باقى خواهد ماند و
چرخش به طور اتوماتیك خواهد گردید و به نظر چنین مىرسد كه این حرف از
ناحیه یهودىها در بین مسلمین رخنه یافته و ذهن پارهاى از علماى كم بضاعت
اسالم را مشوب نموده و در نتیجه حرفهاى دیگرى از قبیل محال بودن بداء و
نسخ را هم بر آن متفرع كردهاند و هنوز هم كه هنوز است این قبیل حرفها در
میان مردم در دهانها مىگردد.
به هر حال شبهه نامبرده موهومترین شبهات و پستترین اوهام است و
احتجاجات قرآن كریم مخالف آن است .چون قرآن كریم تنها به مثل روح
استدالل بر وجود صانع نكرده و بلكه به تمامى آیات مشهوده در عالم و نظام
جارى در هر نوع از انواع مخلوقات و تغییر و تحول و فعل و انفعال آنها و
منافعى كه از هر یك از آنها استفاده مىشود ،استدالل كرده است و این مخالف
با آن نظریه است .چون خداوند همه عالم و عوامل آن را چه مشهود و چه غیر
مشهود معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب و ماه و ستارگان و طلوع
و غروب آنها و منافعى كه مردم از آنها استفاده مىكنند و چهار فصلى كه در
زمین پدید مىآورند و همچنین به وجود دریاها و نهرها و كشتىهایى كه در آنها
جریان مىیابد و ابرها و بارانها و منافعى كه از ناحیه آنها عاید بشر مىشود و
همچنین به وجود حیوانات و نباتات و احوال طبیعى و تحوالتى كه دارند از قبیل
نطفه بودن و سپس جنینشدن و كودك و جوان و پیرشدن آنها و سایر
تحوالتشان بر وجود صانــع استدالل كــرده اســت.
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و حال آنكه تمامى آنچه كه خداىتعالى به آن استدالل بر وجود صانع
كرده و آنها را معلول خود دانسته همه معلول موجوداتى قبل از خود و از سنخ
خود هستند ،موجودات امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول
موجودات امروزند و اگر بقاى موجودات بىنیاز از وجود خداىتعالى بود و به
طور طبیعى و خودكار جریان علیت و معلولیت همچنن در بین آنها ادامه
()1
داشت ،استداللهاى نامبرده قرآن كریـم هیچ كدامش صحیح و بجا نبود.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،14ص .143

آفـرینش و تدبیر آسمانها و زمین
و رابطه آن با والیت و شفاعت الهى
«َ ّ
علَى ْالعَ ْر ِش
سموا ِ
ّللاُ الَّذى َخلَقَ ال َّ
ض َو ما بَ ْینَ ُهما فى ِست َّ ِة اَی ٍّام ث ُ َّم ا ْستَوى َ
ت َو االَ ْر َ
َفیع !»
ما لَ ُكم ِم ْن دُو ِنه ِم ْن َو ِل ٍ ّ
ى َو الش ٍ
(/4سجده)
تعبیر به استواء در عرش كنایه است از مقام تدبیر موجودات و به نظام
در آوردن آنها ،نظامى عام و پیوسته ،كه حاكم بر همه آنها باشد .اگر بعد از
خلقت آسمانها و زمین مسئله استواء بر عرش را ذكر كرد براى این بود كه
سخن در اختصاص ربوبیت و الوهیت به خداى یگانه بود .چون بین خلقت و
تدبیر مـالزمه هســت ،یعنـــى یكــى از دیگـرى جــدایــىپــذیـــر نیســت.
باز به همین جهت بعد از ذكر استواء بر عرش نمونهاى از تدبیر خدا را
ى َو الشَفیعٍ !»
ذكر نموده ،فرمود « :ث ُ َّم ا ْستَوى َ
علَى ْالعَ ْر ِش ما لَ ُكم ِم ْن دُونِه ِم ْن َو ِل ٍ ّ
چون والیت و شفاعت نیز مانند استواء بر عـرش از شئون تدبیر است.
َفیع !»
 « ما لَ ُكم ِم ْن دُونِه ِم ْن َو ِل ٍ ّى َو الش ٍ
لى » به معناى كسى است كه مالك تدبیر امر چیزى باشد و معلوم
« َو ه
است كه امور ما و آن شئونى كه قوام حیات ما با آنهاست قائم به هستى است و
محكوم و در تحت تدبیر نظام عامى است كه حاكم بر همه هستى است و نیز
محكوم به نظام خاصى است كه خود ما انسانها داریم و نظام هر چه باشد چه
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عامش و چه خاصش از لوازم و خصوصیاتى است كه خلقت هر چیزى دارد و
خلقت هم هر چه باشد مستند به خداىتعالى است ،پس اوست كه خصوصیات هر
موجودى و از آن جمله انسان را داده و در نتیجه باز هموست كه براى انسان
نظامى مخصوص به خودش و نظامى عام مقرر كرده ،پس همو مدبر و ولى
ماست ،كه به امور ما رسیدگى نموده و شئون ما را تدبیر مىكند ،همانطور كه
ولى هر چیزى است و در این باب شریكى برایش نیست.
«شَفیع» عبارت است از كسى كه منضم به سببى ناقص شود و سببیت
ناقص آن را تكمیل كند .هر یك از اسباب و شرایط عالم ،شفیع یكدیگرند ،چون
سببیت یكدیگر را در تأثیر تكمیل مىكنند ،همچنانكه هر یك از ابر ،باران،
آفتاب و سایه و امثال آن شفیع روییدنىها هستند ،چون هر یك سببیت دیگرى را
تكمیل مىكنند .وقتى پدید آورنده اسباب و اجزاى آنها و ربط دهنده بین آنها و
مسببات ،خداى سبحان بود ،پس خدا شفیع حقیقى است ،كه نقص هر سبب را
تكمیل مىكند ،پس شفیع واقعى و حقیقى تنها خداست و غیر او شفیعى نیست.
به بیانى دیگر و دقیقتر ،اینكه اسماء حسناى خداىتعالى واسطههایى بین
او و بین خلقش در رساندن فیض به ایشان هستند .مثال خداىتعالى بدان جهت كه
داراى اسم رازق ،جواد ،غنى و رحیم است به خلق خود رزق مىدهد و بدان
جهت كه شافى ،معافى ،رؤف و رحیم است بیماران را شفا مىدهد و بدان جهت
كه شدیدالبطش ،ذوانتقام و عزیز است ستمكاران را هالك مىكند .و همچنین هر
فیضى را كه به خلق مىرساند ،به وساطت یكى از اسماء حسنایش مىرساند.
و بنابراین هیچ چیز از مخلوقات او كه وجودش مركب است نخواهى دید،
مگر آنكه در وجود آن ،چند اسم از اسماء حسناى خدا دخالت و وساطت دارند،
كه این چند اسم بعضى مافوق بعضى و بعضى در عرض دیگرند و آن اسمى كه
از همه خصوصىتر است ،واسطه است بین یك موجود و آن اسمى كه اعم از
خودش است :مثال اسم شافى اخص از اسم رؤف و رحیم است ،چون آن فقط
مربوط به شفاى بیماران است ولى آن دو ،هم شامل بیماران مىشود و هم غیر
آنان .به همین جهت اسم شافى واسطه مىشود بین مریض و اسم رحیم و رؤف،
باز اسم رحیم خصوصىتر از اسم قدیر است و به همین جهت واسطه مىشود
میان قدیر و بیمار ...و به همین منوال سایر اسماء .این وساطت در حقیقت تتمیم
تأثیر سبب در مسبب است .و یا بگو نزدیك كردن مسبب است به سبب تا تأثیر
سبب به فعلیت برسد.
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از این معنا نتیجه مىگیریم كه خدا شفیع مىشود با بعضى از اسماء خود،
نزد بعضى دیگر .پس صحیح است كه به استعمال حقیقى گفت :كه خدا شفیع
()1
است و غیر از او شفیعى نیست! (دقت بفرمایید!)
 -1الـمیـــــــــــــــزان ج  ،32ص .74
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نظام ازواج
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فصل اول
نظام ازواج در طبیعت

خلقت ازواج و نظام جارى در كل موجودات عالم
س ْب َ
ض َو ِم ْن ا َ ْنفُس ِِه ْم َو ِم هما ال
حان الَّذى َخلَ َ
ق االَ ْزوا َج ُكلَّها ِم هما ت ُ ْن ِبتُ االَ ْر ُ
« ُ
یَ ْعلَ ُم َ
ـون!»
(/36یس)
آیه فوق اشاره مىكند به اینكه :
مسئله تزویج دو چیز با هم و پدید آوردن چیز سوم ،اختصاص به انسان و
حیوان و نبات ندارد ،بلكه تمامى موجودات را از این راه پدید مىآورد و عالم
مشهود را از راه زاد و ولد تنظیم مىفرماید .به طور كلى عالم را از دو موجود
فاعل و منفعل درست كرده ،كه این دو به منزله نر و ماده حیوان و انسان و
نباتند .هر فاعلى با منفعل خود برخورد مىكند و از برخورد آن دو ،موجودى
س ْب َ
ق
حان الَّذى َخلَ َ
سوم پدید مىآید .آنگاه خداى را تنزیه كرده و مىفرمایدُ « :
االَ ْزوا َج ُكلَّها ـ منزه اسـت خدایـى كـه جـفتهـا همـه را آفـریـده اسـت!»
ض »،با جمله بعدیش بیان ازواج است ،آنچه كه
جمله « ِم هما ت ُ ْنبِتُ االَ ْر ُ
زمین مىرویاند ،عبارتست از نباتات و ممكن هم هست بگوییم شامل حیوانات
(كه یك نوع از آن آدمى است )،نیز مىشود ،چون اینها هم از مواد زمینى
درست مىشوند خداىتعالى هم درباره انسان كه گفتیم نوعى از حیوانات است
ض نَباتآ -خدا شما را از زمین رویانید و چه
فرموده َ « :و ّ
ّللاُ ا َ ْنبَت َ ُك ْم ِمنَ االَ ْر ِ
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رویاندنى!»
باز مؤید این احتمال این است كه ظاهر سیاق بیان این است كه شامل
تمامى افراد مشخصى بشود ،چون مىبینیم كه حیوان را در اعداد ازواج نام
نبرده ،با اینكه زوج بودن حیوانات در نظر همه روشنتر بوده ،از زوج بودن
ض ـ هر چه را كه زمین از
نبات ،پس معلوم مىشود منظور از « ِم هما ت ُ ْنبِتُ االَ ْر ُ
خود مىرویاند »،همه گیاهان و حیوانات و انسانهـاست.
 « َو ِم ْن ا َ ْنفُس ِِه ْم »،...یعنى از خود مردمَ « ،و ِم هما ال یَ ْعلَ ُم َـون!» یعنى از
آنچه مردم نمىدانند و آن عبارت است از مخلوقاتى كه هنوز انسان از وجود
آنها خبردار نشده ،و یا به كیفیت پیدایش آنها و یا به كیفیت زیاد شدن آنها
()1
اطالع پیدا نكرده است.
 -1الـمیــــزان ج  ،33ص .140

نحـوه آفرینش آسمان و زمین و خلقت ازواج
عام ا َ ْزواجآ
سموا ِ
فاط ُر ال َّ
« ِ
ت َو االَ ْر ِ
ض َجعَ َل لَ ُك ْم ِم ْن ا َ ْنفُ ِس ُك ْم ا َ ْزواجآ َو ِمنَ االَ ْن ِ
یَ ْذ َر ُؤ ُك ْم فی ِه!»
(/11شورى)
ض »،این است كه او پدیدآورنده
سموا ِ
معناى جمله « ِ
فاط ُر ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
موجودات از كتمعدم است ،آن هم پدیدآورنده بدون الگو و معناى جمله « َجعَ َل لَ ُك ْم
س ُك ْم ا َ ْزواجآ »،این است كه او شما را نر و ماده آفرید تا با ازدواج آن دو،
ِم ْن ا َ ْنفُ ِ
مسئله توالد و تناسل و زیاد شدن افراد صورت بگیرد .معناى جمله « َو ِم َن
عام ا َ ْزواجآ »،این است كه چهارپایان را هم نر و ماده آفرید« .یَ ْذ َر ُؤ ُك ْم فی ِه»،
االَ ْن ِ
یعنى در این قرار دادن ،شما را زیاد كرد .خطاب در جمله ،هم به انسان است و
هم به حیوان.
در این آیه به انحصار ربوبیت در خداىتعالى اقامه حجت مىكند.
خالصه حجت مزبور این است كه ،خداىتعالى پدیدآورنده موجودات است و
فاطر آنهاست .یعنى موجودات را او از كتم عدم بیرون مىكند .شما را نر و
ماده خلق كرد و از این راه عدد شما را بسیار كرد و همچنین حیوانات را نیز نر
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و ماده آفرید و از این طریق آنها را تكثیر نمود ،تا شما (نسل به نسل) از آن
()1
حیوانات (نسل به نسل) استفاده كنید و این ،هم خلقـت است و هـم تدبیر.
 -1الـمیــــــــــزان ج  ،35ص .41

توسعه آسمان و گسترش زمین و خلقت ازواج
ض فَ َرشْناها فَنِ ْع َم ا ْلما ِهد َ
سعُ َ
ُون!»
ون َو االَ ْر َ
سما َء بَنَ ْیناها ِبا َ ْی ٍد َو اِنها لَ ُمو ِ
« َوال َّ
( 47تا /49ذاریات)
كلمه « ا َ ْید» هم به معناى قدرت است و هم به معناى نعمت .بنابر معناى
اول ،معناى آیه چنین مىشود :كه آسمان را با قدرتى بنا كردیم كه با هیچ مقیاسى
توصیف و اندازهگیرى نمىشود و ما داراى وسعتى در قدرت هستیم ،كه هیچ
چیز آن قـدرت را مبـدل به عجز نمىكند.
بنابر معناى دوم چنین مىشود :كه ما آسمان را بنا كردیم در حالى كه بنا
كردنش مقارن با نعمتى بود كه آن نعمت را با هیچ مقیاسى نمىتوان تقدیر كرد و
ما داراى نعمتى واسع هستیم و داراى غنایى مطلق مىباشیم و خزانههاى ما با
اعطاء و رزق دادن پایان نمىپذیــرد ،از آسمان هر كه را بخواهیــم و به هر
جــور بخواهیـم رزق مىدهیم.
سعُ َ
ون» منظور توسعه دادن به خلقت
احتمال هم دارد كه از كلمه « ُمو ِ
آسمان خواهد بود ،كه بحثهاى ریاضى امروز هم آن را تأیید مىكند.
ــرشْنـــاهــا فَنِ ْعـــ َم ا ْلمــا ِهــد َ
ُون!»
 « َو االَ ْر َض فَ َ
ما زمین را گستردیم و مسطحش كردیم ،تا شما بتوانید روى آن قرار
گیرید ،و در آن ساكن شوید ،پس ما چه خوب گسترندهاى هستیم .و البته باید
دانست كه اینمسطح كردن زمین با كروى بودن آن منافات ندارد.
ــن لَعَلَّكُـ ْم تَذَك َُّر َ
ون!»
َــىءٍ َخلَ ْقنا َز ْو َج ْی ِ
« َو ِم ْن ُك ِ هل ش ْ
كلمه « َز ْو َج ْی ِن» به معناى هر دو چیزى است كه مقابل هم باشند ،یكى
مؤثر و دیگــرى متأثــر ،بعضــى گفتهانــد :این كلمه به معنــاى مطلق هر دو
چیــز متقابل است ،مانند زن و شوهر ،زمیـن و آسمان ،شـب و روز ،خشكى و
()1
دریــا ،انس و جن.
 -1المیزان ج  ،36ص .291
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حفاظ آسمانها و زمین ،انتشار جنبندگان و رویش ازواج
س َى ا َ ْن تَمی َد ِب ُك ْم!»
ت ِبغَ ْی ِـر َ
سموا ِ
« َخلَ َ
ض َروا ِ
ــق ال َّ
ع َم ٍد ت َ َر ْونَها َو ا َ ْلقى ِفى االَ ْر ِ
( / 10لقمان)
كلمه «ت َ َر ْونَها» احتمال دارد قید توضیحى باشد و معنا این باشد كه «شما
آسمانها را مىبینید كه ستون ندارد »،و احتمال هم دارد قید احترازى باشد و
معنا چنین باشد« :كه خدا آنها را بدون ستونى دیدنى خلق كرده »،تا اشعار
داشته باشد به اینكه آسمانهــا ستون دارد ،لكــن دیدنى نیســت.
س َى ا َ ْن تَمی َدبِ ُك ْم!»
ض َروا ِ
 « َو ا َ ْلقى فِىاالَ ْر ِیعنــى كوههــاى شامخــى در زمین نهــاد ،تا زمیــن دچار اضطــراب
نگشته ،شما را مضطــرب نكنــد و این خــود اشعــار دارد بر اینكه بیــن
كوههــا و زلـــزلـــههــا رابطــهاى مستقیــم اســـــت.
 « َو بَ َّــــث فیهــــا ِم ْ
ــن كُـــــ ِ هل دابَّـــةٍ!»
یعنى در زمین از هر جنبدهاى منتشر كرد.
َریم!»
س ِ
 « َو ا َ ْن َز ْلنا ِم َن ال َّماء ما ًء فَا َ ْنبَتْنا فیها ِم ْن ُك ِ هل َز ْوجٍ ك ٍ
یعنى نازل كردیم از جهت باالى سر شما آبى( ،كه همان باران باشد) و
رویاندیم در آن مقدارى از هر دو جفت نباتى شریف كه منافع شما در آن است و
برایتان فوایدى دارد .در این بیان اشاره است به اینكه نباتــات نیز ماننــد
()1
حیوانــات نــر و مادهاند.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،32ص .23

بناى آسمان و گسترش زمین و رویش ازواج و عوامل حیات
«اَفَلَ ْم یَ ْن ُ
ض َم َددْناها...
ف بَنَ ْیناها َو َزیَّنهاهاَ ...واالَ ْر َ
س ِ
ظ ُروا اِلَىال َّ
ماء فَ ْوقَ ُه ْم َك ْی َ
!»( 6تا  / 11ق)
سماء» را مقید كرد به كلمه «باالى سرشان» به این منظور
اگر كلمه « َ
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بوده كه بفهماند هر چیز را انكار كنند ،این آسمان را نمىتوانند انكار كنند ،چون
جلوى چشمشان و باالى سرشان است .و منظور از اینكه فرمود :آسمان را
زینت دادیم ،این است كه ستارگان درخشان با آن جمال بدیع كه دارند در آسمان
آفریدیم .پس خود ساختمان این بناى بدیع با آن جمال خیره كنندهاش و با اینكه
هیچ ترك و شكافى در آن نیست ،صادقترین شاهد بر قدرت قاهره و علم محیط
او به تمامى خالیق است.
 « َواالَ ْر َض َم َددْناها َو ا َ ْلقَ ْینا فیها َروا ِ
س َى َو ا َ ْنبَتْنا فیها ِم ْن ُك ِ هل َز ْوجٍ
بَهیجٍ»!...
« َم ِ هد» زمین به معناى گستردن است و خداىتعالى زمین را طورى
سیَه» به معناى هر
گسترده آفریده كه با زندگى انسانها سازگار باشد .كلمه «را ِ
چیز ثابت است و كلمه «بَهیج» از بهجت است .بهجت را به معناى آن حسنى
گرفتهاند كه مانند گلها و درختان خرم و باغهاى سبز دیدنش لذتآور است.
مراد به رویاندن هر جفتى بهیج ،رویاندن هر نوعى از گیاهان خوش منظر
است .پس خلقت زمین و تدابیر الهیهاى كه در آن جریان دارد ،بهترین دلیل است
كه مىتواند عقل را بر كمال قدرت و علم صانع آن رهنمون شود.
 « َو نَ َّباركآ فَأ َ ْنبَتْنا بِ ِه َجنها ٍ
ب ا ْل َحصیدِ!»
س ِ
ـز ْلنا ِم َن ال َّ
ت َو َح َّ
ماء ما ًء ُم َ
منظور از آب مبارك باران است و اگر آن را مبارك خوانده ،بدین جهت
ب
است كه خیرات آن به زمین و اهل زمین عاید مىشود ،منظور از « َح ُّ
ا ْل َحصید» حبه و دانه محصود و درو شده است .معناى آیه چنین است( :از آسمان
آبى پر بركت نازل كردیم و به دنبالش باغها و دانههاى درو كردنى رویاندیم).
ت لَها َ
سقا ٍ
ط ْل ٌع نَضی ٌد  -درختان خرماى بلند با شكوفههاى
 « َوالنَّ ْخ َل با ِروى هم چیده»،
ک ا ْل ُخ ُروجُ!»
 « ِر ْزقآ ِل ْل ِعبا ِد َو اَحْ یَ ْینا بِ ِه بَ ْل َدةً َم ْیتآ كَذ ِل َمـا این باغها و این دانههاى درو شده و نخلهاى بلند باال ،با طلعهاى
روى هم چیده را رویاندیــم ،براى اینكه رزقــى باشد براى بندگان .پس كسى كه
این نباتات را آفرید ،تا بندگــان را روزى دهد ،با آن تدابیــر وسیع و
محیرالعقولــى كه در آنها به كار برده ،داراى علمــى بىنهایت و قدرتــى است،
كه زنــده كردن انسانها بعد از مردن هـرچند اجزایشان متالشـى و جسمشان در
()1
زمین گم شده باشد ،عاجزش نمىسازد.
 -1الـمیــــــــزان ج  ،36ص .224
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خلق ازواج و تأمین وسایل حمل و حركت انسان
عــام ما ت َ ْر َكبُ َ
ون!»
ــق االَ ْزوا َ
« َو الَّذى َخلَ َ
ج ُكلَّها َو َجعَ َل لَكُــ ْم ِم َن ا ْلفُ ْل ِ
ــک َو االَ ْن ِ
(12و  / 13زخرف)
مراد به «ا َ ْزواج» به نظر برخى از مفسرین ،اصناف موجودات از نر و
ماده و سیاه و سفید و امثال آن است .بعضى دیگر گفتهاند :مراد جفت از هر چیز
است ،چون هر موجودى سواى خداىتعالى جفتى دارد ،باال و پایینى دارد،
راست و چـپـى و نـر و مــادهاى دارد.
 برایتان از كشتى و چهار پایان چیزهایى قرار داد كه سوارش شوید.ووا عَلى ُ
علَ ْی ِه َو
ست َ َو ْیت ُ ْم َ
ُـروا ِن ْع َمةَ َر ِبه ُك ْم اِذَا ا ْ
 « ِلت َ ْور ِه ث ُ َّم ت َ ْذك ُ
ست َ ُ
ظ ُه ِ
س َّخ َرلَنا هذا َو ما ُكنها لَهُ ُم ْق ِر َ
س ْب َ
نین ـ تا بر پشت آنها قرار
حان الَّذى َ
تَقُولُوا ُ
گیرید و آنگاه هنگام قرار گرفتن بر پشت آنها ،به یاد نعمت پروردگارتان افتید
و بگویید :منزه است آن خدایى كه این مركب را براى ما مسخر كرد وگرنه ما
نمىتوانستیم آن را رام خود كنیم».
مراد به یاد آوردن نعمت رب بعد از استواء بر پشت حیوان یا كشتى ،این
است كه به یاد نعمتهایى بیفتى كه خدا آنها را مسخر انسان كرده و انسان از
آنها استفاده مىكند .مثال از یك محل به محل دیگر مىرود و بار و بنه خود را
حمل مىكند .همچنان كه در جاى دیگر فرمود« :كشتىها را مسخر كرد براى
شما تا به امر خدا در دریا جریان یابد / 32( »،ابراهیم) و نیز فرمود « :و
چهارپایان را آفرید ...و بار و بنه خود را بهوسیله آن به نقاط دورى حمل
مىكنید كه بدون آنها نمىتوانید حمل كنید ،مگر به جان كندن!» ( / 7نحل) و
ممكن هم هست مراد به یادآورى نعمت ،یادآورى مطلق نعمتهــا باشــد ،چون
معمــوال آدمــى از یــاد یك نعمــت به یاد نعمتهــاى دیگر نیــز منتقل مىشود.
()1

 -1المیزان ج  ،35ص .140

آیت رویش ازواج نیكو
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َریم!»
«ا َ َو لَ ْم یَ َر ْو اِلَى االَ ْر ِ
ض َك ْم ا َ ْنبَتْنا فیها ِم ْن ُك ِ هل َز ْوجٍ ك ٍ
(/8شعراء)
« هیچ نگاهى به این نباتات كه از زمین رویانیدیم ،نباتاتى كه جفتهایى
كـریـمنـد ،نـیـفكنـدند؟ »
رؤیت در این جمله متضمن معناى نظر و تفكر است .مراد به زوج كریم
 به طورى كه گفتهاند  -به معناى زوج نیكو است ،آن نباتاتى است كه خداىسبحان نر و مادهشان خلق كرده .بعضى از مفسرین گفتهاند :مراد به آن همه
موجودات روییدنى است ،چه نبات و چه حیوان و چه انسان ،به دلیل اینكه در
ک الَیَةً َو ما َ
كان ا َ ْكث َ ُر ُه ْم
جاى دیگر در خصوص انسان فرموده « - :ا َِّن فى ذ ِل َ
ُم ْؤ ِم َ
نین!»
ک» اشاره است به داستان رویانیدن هر جفتى كریم ،كه در آیه
كلمه «ذ ِل َ
قبلى بود و از این جهت آیت است كه هر یك از این جفتها را ایجاد كرده و
نواقص هر یك از دو طرف زوج را با دیگرى برطرف كرده است .و هر دو
طرف را به سوى آن غایتى كه بدان منظور ایجاد شدهاند ،سوق داده و به سوى
آن هدف هدایت نموده است .و خدایى كه چنین سنتى در همه كاینات دارد ،چه
طور ممكن است امر انسانها را مهمل بگذارد؟ و به سوى سعادتش و آن راهى
كه خیر دنیا و آخرتش در آن است ،هدایت نكند؟ این ،آن حقیقتى است كه آیت
()1
روییدنىها بدان داللت دارد.
 -1الـمیــــزان ج  ،30ص .88

نظام ازواج و تلقیح در گیاهان
و تأثیر باران و نیروى ثقل در رویش گیاه
سقَ ْینا ُك ُموهُ َو ما ا َ ْنت ُ ْم لَهُ
الریا َ
س ِ
ماء ما ًء فَا َ ْ
ح لَواقِ َح فَا َ ْن َز ْلنا ِم َن ال َّ
« َو ا َ ْر َ
س ْلنَا ِ ه
خاز َ
نین!»
ِب ِ
(/22حجر)
امروزه در مباحث گیاهشناسى مسلم شده كه مسئله نر و مادگى در تمام
گیاهان هست و بادها در وزشخود ذراتىاز گرد گلگیاه نر را بهگیاه ماده منتقل
مىكنند و آن را بارور مىسازند .قرآن كریم در آیه مورد بحث همین حقیقت را
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پردهبردارى مىكند و مىفرماید « :ما بادها را براى كار تلقیح فرستادیم !»
 « فَا َ ْن َز ْلنــا ِم َسقَ ْینــا ُك ُموهُ !»
سمــ ِ
اء ما ًء فَا َ ْ
ـن ال َّ
جملــه فوق اشاره به باران اســت كه از ابرها فــرو مىریزد .در
مباحــث علمى عصــر مسلــم شــده كه آب مــوجــود در كــره زمیــن از
بارانهــایــى جمــع شده كــه از آسمـان فــرو ریختـهانــد.
ح
الریا َ
آیــه مــورد بحــث كه با قسمـت اولش یعنى جملــه « َو ا َ ْر َ
س ْلنَا ِ ه
لَواقِحَ »،مسئله نر و مادگى و تلقیح گیاهان را و با قسمت دومش یعنى جمله «
سقَ ْینا ُك ُمو ُه »،مسئلــه پیدایش آب را از باران اثبات
س ِ
ماء ما ًء فَا َ ْ
فَا َ ْن َز ْلنا ِم َن ال َّ
نموده است ،همچنین آیه قبل كه داشــتَ « :و ا َ ْنبَتْنا فیها ِم ْ
َــىءٍ
ــن ُك ِ هل ش ْ
ون »،به یك حقیقــت علمى دیگر اشاره نموده و آن این است كه وزن در
َم ْو ُز ٍ
روییدن نباتات مؤثر است .و این خود یكى از دقایق علمى امروز است ،كه قرآن
كریم گوى سبقت را در آن از همه آكادمىهاى علمى جهان ربوده است و كشف
این اسرار در چهارده قرن قبل به وسیله قرآن كریم دست كمى از معجزه ندارد،
()1
بلكه همان معجزه است.
 -1المیـزان ج  ،23ص .214

تكون ازواج مختلف میوهها و ثمرات
ه
ت َجعَ َل فیها َز ْو َج ْی ِن اثْنَ ْی ِن ! »
« َو ِم ْن ُك ِ هل الث َّ َمرا ِ
( / 3رعد)
 از جمیع میوههایى كه ممكن است تكون یابد ،در زمین انواع مختلفى ازحیث نوع و از حیث تابستانى و زمستانى و از حیث شیرینى و غیر آن و ترى و
خشكى آن قرار داد.
اینمعناى معروف در تفسیركلمه « َز ْو َج ْی ِن اثْنَ ْی ِن» است و بنابراینتفسیر،
مقصود از دو زوج دو صنف خواهدبود ،كه یكصنف با صنفى دیگر مخالف
باشد ،چه اینكه صنف سومى داشته باشد یا نداشته باشد.
در تفسیر جواهر در ذیل « َز ْو َج ْی ِن اثْنَ ْی ِن» گفته است :خداوند در زمین از
هر صنفى از میوههــا زوج قرار داده ،یعنــى دو تا ،یكى نر و یكى ماده ،كه
ازدواج آنها در گلهــایشــان صــورت مىگیــرد .علم جدید هم این معنا را

56

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب پنجم  :نظام آفرینش

كشف نموده و ثابت كرده كه هر درخت و زراعتى میوه و دانه نمىبندد مگر
اینكه نر و ماده آن با هم درآمیزند.
گفتار وى هر چند از حقایق علمى است كه هیچ تردیدى در آن نیست،
لكن ظاهر آیه كریمه با آن مساعدت ندارد ،چه ظاهر آیه این است كه خود
میوهها زوج و دو تـا هستند ،نه اینكه از درختى خلق مىشوند كه آن درختها
()1
زوج و دو تایى باشند.
 -1الـمیــــــــــــزان ج  ،22ص .171

اثر خاك در رشد گیاه و ازواج نبات
علَ ْی َها ا ْلما َء ا ْهت َ َّزتْ َو َربَتْ َو ا َ ْنبَتَتْ ِم ْن ُك ِ هل
هام َدةً فَاِذا ا َ ْن َز ْلنا َ
« َو ت َ َرى االَ ْر َ
ض ِ
َز ْوجٍ بَهیجٍ!» (5و/6حج)
زمین بعد از آنكه ما آب را بر آن نازل كردیم از هر صنف از اصناف
گیاهان داراى بهجت ،یعنى رنگ خوش و برگ و گل خندان برویانید .ممكن هم
هست مراد به زوج معناى مقابل فرد باشد ،براى اینكه در جاهاى دیگر كالم
خداىتعالى این معنا ثابت شده ،كه گیاهان نیز ازدواج دارند ،همچنانكه براى
آنها حیات و زندگى اثبات شده است و علوم تجربى امروز نیز با آن موافق
است.
حاصل معنا این است كه زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها
اثرى دارد ،نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند ،كه آن را از خاك گرفته و به
()1
صورت نطفه و سپس علقه و آنگــاه مضغه و آنگاه انسانى زنده در مىآورد.
 -1الـمیــــــــــــــزان ج  ،28ص .207
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فصل دوم
نظام ازواج انسان

آفرینش زوج انسان و آرام دل او
سك َُن اِلَ ْیها!»
« ُه َو الَّذى َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس ِ
واح َد ٍة َو َجعَ َل ِم ْنها َز ْو َجها ِلیَ ْ
( / 189اعراف)
 اى گروه بنى آدم خداىتعالى آن كسى است كه شما را آفرید « ِم ْن نَ ْف ٍسواح َد ٍة »،از تن واحدى كه پدرتان بود و « َجعَ َل ِم ْنها »،و از آن یعنى از نوع آن
ِ
سك َ
ُـــن اِلَ ْیها »،همســرش را آفرید تا آن مــرد به داشتــن آن همسر
« َز ْو َجها ِلیَ ْ
()1
دل آرام شود.
 -1الـمیــــــــــزان ج  ،16ص .297

نعمت آفرینش زوج براى انسان و تشكیل خانواده
واج ُك ْم بَ َ
نین َو َحفَ َدةً!»(/ 72
ّللاُ َجعَ َل لَ ُك ْم ِم ْن ا َ ْنفُ ِ
« َو ه
س ُك ْم ا َ ْزواجآ َو َجعَ َل لَ ُك ْم ِم ْن ا َ ْز ِ
نحل)
 خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و یاورانى قرار داد كه بهخدمت آنان در حوائجتان استعانت بكنید و با دست آنان مكاره و نامالیمات را از
خود دور سازید و ارزاق طیب كه عبارت است از هر متاع دلپسندى كه
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روزىتان كرد ،مانند آب و انواع میوهها كه عمل خود شما در پیدایش آنها
دخالت نداشته و مانند طعامها و لباسها و امثــال آن كه سعــى و عمــل خــود
شمــا در پیــدایش آنهــا مــؤثــر بــوده است.
ّللا ُه ْم یَ ْكفُ ُر َ
باط ِل یُ ْؤ ِمنُ َ
ون  -آیا به باطل ایمان مىآورند و به
ون َو ِبنِ ْع َم ِ
 «اَفَ ِبا ْل ِت هِ
نـعمت خدا كفران مىورزند؟»
مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ایشان
درست كرد و فرزندان و نوههایى از همسران پدید آورد ،چه این از بزرگترین و
آشكارترین نعمتهاست ،زیرا اساسى تكوینى است كه ساختمان مجتمع بشرى بر
آن بنا مىشود و اگر آن نبود مجتمعى تشكیل نمىیافت و این تعاون و همكارى
كه میان افراد هست پدید نمىآمد و تشریك در عمل و سعى میسر نمىشد و در
نتیجه بشر به سعادت دنیا و آخرت خود نمىرسید.
آرى اگر بشر این رابطه تكوینى را كه خدا به او انعام كرده قطع كند و
این رشته پیوند را بگسلد ،آن وقت به هر وسیله دیگرى كه فرض شود متوسل
گردد ،جا پر كن این رابطه تكوینى نگشته جمعش جمع نمىشود و با متالشى
()1
شدن جمع بشر و پراكندگى وحـدتش هالكتش قطعى است.
 -1الـمیــــــــــزان ج  ،24ص .189

آیت خلق زوج براى انسان و عوامل تولید رحمت و محبت
س ُكنُوا اِلَ ْیها»!...
ق لَ ُك ْم ِم ْن ا َ ْنفُ ِ
« َو ِم ْن ایاتِ ِه ا َ ْن َخلَ َ
س ُك ْم ا َ ْزواجآ ِلت َ ْ
( / 21روم)
كلمه « َز ْوج» به هر یك از نر و ماده حیوانات در صورتى كه جفت هم
شده باشند اطالق مىشود ،همچنانكه به هریك از دو قرین چه حیوان و چه غیر
حیوان نیز زوج گفته مىشود ،خداىتعالى فرموده« :فَ َجعَ َل ِم ْنهُ َّ
الز ْو َج ْی ِن الذَّك ََر َو
االُ ْنثى  -خدا از آن دو زوج قرار داد ،یكى نر و یكى ماده / 39( »،قیامت) و نیز
فرمود « :به آدم گفتیم كه تو و زوجت در بهشت منزل كنید!»(/35بقره)
س ُكنُوا اِلَ ْیها »،معنایش
ق لَ ُك ْم ِم ْن ا َ ْنفُ ِ
اینكه فرمود« :ا َ ْن َخلَ َ
س ُك ْم ا َ ْزواجآ ِلت َ ْ
این است كه براى شما از جنس خودتان زوج آفرید( .و كلمه « براى شما»
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معنایش به منظـور فایده و نفـع شماست).
آرى هر یك از مرد و زن از جهاز تناسل ،دستگاهى دارند كه این دستگاه
به كار نمىافتد ،مگر وقتى كه با دستگاه طرف مقابل جمع شود و از مجموع آن
دو ،مسئله توالد و تناسل صورت گیرد ،پس هر یك از آن دو در حد خود و فى
نفسه ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو ،واحدى تام و تمام
درست مىشود و به خاطر همین نقص و احتیاج است كه هر یك به سوى دیگرى
حركت مىكند و چون بدان رسید آرامش و سكونت مىیابد ،چون هر ناقصى
مشتاق به كمال است و هر محتاجى مایل بـه زوال حاجت و فقـر خویش است و
ایـن حالت همان شبقى است كه در هر یك از این دو طرف به ودیعت نهاده شده
است.
 « َو َجعَ َل بَ ْینَ ُك ْم َم َو َّدةً َو َرحْ َمةً!»كلمه « َم َودَّت» تقریبآ به معناى محبتى است كه اثرش در مقام عمل ظاهر
باشد ،در نتیجه نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع ،چون
خضوع نیز آن خشوعى را گویند كه در مقام عمل هم اثرش هویدا شود ،به
خالف خشوع كه به معناى نوعى تأثر نفسانى است ،كه از مشاهده عظمت و
كبریایى در دل پدید مىآید.
و اما « َرحْ َمت» ،این كلمه به معناى نوعى تأثیر نفسانى است ،كه از
مشاهده محرومیت محرومى كه كمالى را ندارد و یا احتیاج به رفع نقیصه خود
دارد ،در دل پدید مىآید و صاحبدل را وادار مىكند به اینكه در مقام برآید او را از
محرومیت نجـات داده و نقیصهاش را رفع كند.
یكى از روشنترین جلوهگاه و موارد خودنمایى مودت و رحمت ،جامعه
كوچك منزل است ،چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم یكدیگرند و این
دو با هم و مخصوصآ زن ،فرزندان كوچكتر را رحم مىكنند ،چون در آنها
ضعف و عجز مشاهده مىكنند و مىبینند كه طفل صغیرشان نمىتواند حوائج
ضرورى زندگى خود را تأمین كند ،لذا آن محبت و مودت وادارشان مىكند ،به
اینكه در حفظ و حراست و تغذیه و لباس و منزل و تربیت او بكوشند و اگر این
رحمت نبود ،نسل به كلى منقطع مىشد و هرگز نـوع بشر دوام نمىیافت.
نظیر این مورد مودت و رحمتى است كه در جامعه بزرگ شهرى و میان
افراد جامعه مشاهده مىشود ،یكى از افراد وقتى همشهرى خود را مىبیند ،با او
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انس مىگیرد ،و احساس محبت مىكند و مسكینان و ناتوانان اهل شهر خود را
كه نمىتوانند به واجبات زندگى خود قیام كنند ،ترحم مىنماید.
به طورى كه از سیاق بر مىآید مراد به مودت و رحمت در آیه همان
مودت و رحمـت خــانـوادگـى اسـت.
َّـر َ
ون!»
 «الَیَةً ِلقَ ْـو ٍم یَـتَفَك ُچون وقتى درباره اصول تكوینى خویش بیندیشند ،كه آن اصول بشر را
وادار كرد به اینكه تشكیل جامعه خانوادگى دهد ،مرد را دعوت كرد تا با زن و
زن را دعوت كرد تا با مرد جمع شود و اجتماعى منزلى پدید آورند و نیز آن دو
را به مودت و رحمت واداشت و آن مودت و رحمت نیز اجتماع مدنى و شهرى
را پدید آورد و چه آثارى بر این اجتماع مترتب شد ،نوع بشرى بقا یافت و
زندگى دنیایى و آخرتى انسان به كمال رسید ،آن وقت متوجه مىشوند كه چه
آیات عجیبى در آنها هست و خداىتعالى چه تدابیرى در امر این نوع از
()1
موجودات به كار برده ،تدابیرى كه عقل را حیران و دهشتزده مىكند.
 -1الـمیــــــزان ج  ،31ص .267

خلق زوج انسان و انزال ازواج چهارپایان و تكثیر آنها
عام ثَما ِنیَةَ
« َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍس ِ
واح َد ٍة ث ُ َّم َجعَ َل ِم ْنها َز ْو َجها َو ا َ ْن َز َل لَ ُك ْم ِم َن االَ ْن ِ
ا َ ْزواجٍ!»
( / 7زمر)

واح َد ٍة» به
خطاب در این آیه به عموم بشر است و مراد به « نَ ْف ٍس ِ
طورى كه نظایر این آیه تأیید مىكند آدم ابوالبشر است و مراد به همسر آن نفس
واحده ،همسر اوست كه از نوع خود اوست و در انـسانیت مثل اوست .كلمه
«ث ُ َّم» بـراى تراخى و تأخر رتبى در كالم است .مراد این است كه خداىتعالى
این نوع را خلق كرد و افـراد او را از یك نـفس واحد و همسرش بسیار كرد.
كلمه « ا َ ْنعام » به معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است .اگر آنها را
هشت جـفت خوانـــده ،به اعـتبار روبرهــم نر و مـاده آنهاست.
و نیز اگر از خلقت چهار پایان در زمین تعبیر كرده به اینكه ما آنها را
نازل كردیم ،با اینكه این چهار جفت حیوان از آسمان نازل نشدهاند ،به این
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اعتبار است كه خداىتعالى ظهور موجودات در زمین را بعد از آنكه نبودند،
انزال خوانده ،چون در آیه شریفه « َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ ا هِال ِع ْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَ ِ هزلُهُ
وم!» به طور كلى موجودات را نازل شده ،یعنى اندازهگیرى شده از
ا هِال ِبقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
خزینههایى مىداند كه از هر چیـز بىانـدازهاش در آنجاست / 21( .حـجر)
ق فى ُ
«یَ ْخلُقُ ُك ْم فى بُ ُ
ظلُما ٍ
ت ثَالثٍ!» (/ 8
ط ِ
ون ا ُ َّمهاتِ ُك ْم َخ ْلقآ ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْل ٍ
زمر)
این جمله بیان كیفیت خلقت نامبردگان قبلى ،یعنى انسان و انعام است و
در اینكه خطاب را تنها متوجه انسان كرده مىفرماید «شما را خلق مىكند!» به
اعتبار این است كه این پنج نوع جاندار ،تنها انسان داراى عقل است و لذا جانب
او را غلبه داده ،و بر دیگران چربانده است و معناى خلق بعد از خلق پشت سر
هم بودن آن است ،مانند خلقت نطفه ،سپس نطفه را علقه كردن و آنگاه خلقت
علقه را و آن را مضغه كردن ،و همچنین و مراد به ظلمات ثالث به طورى كه
()1
گفتهاند ظلمت شكم و ظلمت رحم و ظلمت مشیمـه (تخمـدان) اسـت.
 -1الـمیــــــزان ج  ،34ص .59
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