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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل مىكنند و يا شود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى

آبرويى و احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد 

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد.آن بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جريان يافته، خداىدر كالم خداى اين معنا

كه عزيزترين 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 

گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان در اعمال و افعال و 

وى را بدان بزند، تا عملش خدايى 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 

 الن در او راه ندارد... وبه نام خدايى آغاز شده كه هالك و بط

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

 ( .26، ص 1الـمیزان ج )
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 مقـدمـه مـؤلـف

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

ُرون  ِكتاٍب َمْكنُون لَقُْرآٌن َكريم  فيإِنهُ   ال يََمسُّهُ إِالَّ اْلُمَطهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم!

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد!كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان

 زانتفسیر موضوعی المی

« تفسیر المیزان»كه از ، يا فرهنگ معارف قرآن است« كتاب مرجع»اين كتاب به منزله يك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه
 

 کتاب اهمیت

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد » ...  -

نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو هیچ جا پیداش 

اين کتاب رو هر کی داره، دو برابر قیمت ازش می  حیف شد واقعا،آورده بود. 

 ...!«خرم، بهم اطالع بدين 
 

که  /3126855www.goodreads.com/book/show:در سايت گودريدز

در آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را 

که خوانده اند معـرفی کنند، آقای محمد رضــا مالئی از شهر مقدس مشهد 

را همراه با کتابهای مورد « معارف قرآن در المیزان» مشخصاتی از جـلد اول 

 عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است.
در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های  

جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و  77دیجیتال قسمت زیادی از این 

همچنین برخی اساتید دانشگاه ها آنها را به عنوان کتاب مرجع به دانشجویان 

 خود معرفی کرده اند.

 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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 از موضوعی کردن المیزان هدف

آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین، فروع دین، قوانین و         

دس اسالم، اخالقیات، اصول زندگی و اصول حکومت را شامل احکام شرع مق

همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم، آسمان ها، زمین، زندگی اخروی، هستند و 

و بازگشتش به بهشت، دوزخ و امثال آنها، و نیزدرباره سرمنزل نهائی انسان 

 .را در بر دارندمالقات پروردگار 

این موضوعات و احکام در آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال        

نبوت پیامبر گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی 

موضوعی، نازل شده است.  واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر 

به شرح و تفسیر پرداخته اند،  اولیهمیزان هم با مراعات همان ترتیب گرانمایه ال

 که اهمیت این روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

برای سهولت مراجعه و مطالعه خالصه مطالب این تفاسیرنیاز بود آنها به         

المیزان برای ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در 

 همین منظور تالیف یافتند.  

جلد آماده شد و چند جلد اولیه آن نیز توسط  22در شروع کار مطالب تحت         

سازمان تبلیغات اسالمی در قطع وزیری چاپ و انتشار یافت. چون مجلدات 

جلد قطع  77برای مطالعه حجیم تشخیص داده شد لذا موضوعات برای چاپ در 

تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی تفسیر جوان جیبی مجددا 

 منتشر گردید.

ضمنا تذکر این نک ته را ضروری می دانم که از شروع ک تابها تا پایان تاریخ ادیان از مجلدات       
جلدی، لطفا در صورت لزوم  20چهل جلدی ترجمه فارسی استفاده شده بقیه مطالب از چاپ 

یات هم در نظر گرفته شودمراجعه تطبیفی با 
 
 . اصل المیزان شماره ا

  

 تفسیر موضوعی شده ترجمه انگلیسی

کمک خدای سبحان  جلد به زبان فارسی مولف با 77تالیف بعد از اتمام          

جلد بشرح زیر آماده شده  16آنها نمود که در حال حاضر  ترجمه کاملاقدام به 

است. برای جستجوی زیر قرار گرفته و به همراه کتابهای فارسی در سایت 

 :با عنوان اینترنت و موبایلکتابها می توانید در 

  اقدام نمایید. “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
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http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://www.almizanref.ir/
http://www.almizanref.epage.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
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در پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که اين لطف و عنايت را بر      

سالگی   85سالگی عمر اعطائی اش تا سن  41اين بنده ارزانی فرمود که از 

مجلدات آتی نیز  اعطائی امروز بر تهیه و تالیف اين مجلدات همت گمارم و برای

همچنان پروردگاری می فرمايد... همه اين نعمات را مرهون روح الهی عالمه 

طبابائی هستیم که خدايش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا 

 را گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!

 سید مهدی )حبیبی ( امین

 1443ربیع االول برابر اول  1400مهرماه 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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 بخش اول
  ححرو رو 
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 اول فصل

 روح،  مفهوم  و حقیقت آن
 

 معـانى مختـلف روح در قرآن 

وحِ قُلِ َو يَْسئَلُونَـَك َعنِ »  وُح ِمْن اَْمِر َربّى...!الرُّ  / اسراء( 85« )الرُّ

كننـد بگـو كـه روح از سنخ امـر پـروردگـار و تـو را از حـقیقت روح پـرسش مى» 

 « چه از علـم به شما روزى شـده بسیار اندك است!من اسـت و آن

طورى كه در لغت معرفى شده به معناى مبدأ حیات است كه جاندار به« ُروح»كلمه 

ها آثار وسیله آنكه بهجازا در امورىشود، موسیله آن قادر بر احساس و حركت ارادى مىبه

گویند. خداى تعالى كه علم را حیـات نفـوس مىكننـد. چنانشـود، اطالق مىنیك ظاهـر مى

/  122« )اش كردیم!كسى كه مرده بود زنده -اََو َمْن كاَن َمْیتا فَأَْحیَْینهُ » فرماید در قرآن مى

 ســوى ایمـان اسـت! هدایت بهانعام( كه مقصود از آن زنـده كــردن بـا 

وحِ ِمــــْن اَْمــــِره »  شريفه در آیــه  ُل اْلمـَـالئَِكـــةَ بِــالـــرُّ مـالئكـه با امـر او  -يُنَـــّزِ

 / نحل( 2!« )آوردنـد... روح را مـى

 اند. تفسیر كرده« وحـى»هم از همیــن باب، عده ای روح را بـه 

و این چنیــن  - ـذِلــَك اَْوَحـْینا اِلَْیَك ُروحــــا ِمـــْن اَْمــــِرناَو َكـ» چنین در آیه هم

/ شــورى( كه مراد به آن قرآن است  52« )روحــى از امر خـود را به تو وحــى كردیــم...!

اند كه اگر خدا قرآن و وحى را روح نامیده از این باب بوده كه كه آن نیز وحى است. گفته

كه روح معروف مایه حیات چنانیابند، هموسیله آن حیات و زندگى مىنفوس مرده به

 جسدهاى مرده است. 

هاى مكى و مدنى قرآن كریم تكرار شده، ولى كلمه روح در آیات بسیارى از سوره

مبدأ حیات و منشأ احساس و یابیم یعنىدر همه جا به این معنائى كه در جانداران مى
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 اســـت.حـركــت ارادى نیــامــده 

 كنیـــم:ذیـــالً معانی مختلــف روح را ذكـر مـى

 

 روح و مـالئكه   - 1

 فرماید: خداى تعالى یكجا مى

« ً وُح َو اْلَمـالئَِكـةُ َصفّــــا روزى كـــه روح و مــالئكــــه بــه  -يَــْوَم يَقُـوُم الـرُّ

 / نبـــأ( 38« )ايستنـــــد...!صــــف مــى

 فـــرمــوده:و نیــز 

وُح فیـــها بِــِاْذِن َربِِّهــْم ِمـــْن ُكـــّلِ اَْمــــٍر »  ُل اْلَمــالئَِكــةُ َو الـــرُّ در آن شب  -تَنَـــزَّ

 / قدر( 4« )كننـد!مـالئكـه و روح به امر پروردگارشـان هر چیزى را نـازل مى

 ى و غیر مالئكه است. كه بدون تردید مراد به آن در این دو آیه غیر روح حیوان

ُل »السالم نقل شــده كه آن جنــاب به آیــه در روایتــى از حضرت علــى علیه يُنَّزِ

وحِ ِمْن اَْمِره َعلى َمْن يَشاُء ِمــْن ِعباِده...! / نحل( استدالل فرموده بود بر  2) «اْلَمالئَِكةَ بِالرُّ

 كه: روح غیر مالئكــه است.این

 

 ین روح قدس و ام  -2

و « امین»و جاى دیگر به وصف « قدس»و نیز قرآن كریم یكجا روح را به وصف 

هـاى معنـوى و از هـاى مـادى و پلیدىامانت توصیف كرده است، چــون روح از قــذارت

 هاست پـاك و منــزه است. هـاى انسـانى آلـوده بـه آنمعـایب و امراضى كه روح

 

 روح همراه مالئکه   -3

كه از آیه زیر چنانكه در امر وحى و تبلیغ همروح هرچند غیرمالئكه است، االّ این

 شود، همراه مالئكه است: استفاده مى

وحِ ِمـْن اَْمِره َعلى َمْن يَشــاُء ِمــْن ِعبـــاِده...!»  ُل اْلَمـالئَِكــةَ ِبــالـرُّ  / نحل( 2« )يُنَـّزِ

روح كه از سنخ امر اوست و  را با همراهىالئكه تعالى مكه خداىاستآیه اینمعناى

كه از بندگانشاوست،( بر قلب هركس امر او و كلمه سبباست )و یا بهایجاد وى از كلمه 
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 كند، تا او بشر را انذار كند...!بخواهد نازل مى

 

 جــــبرئیــل حامل روح   -4

نــام جبـرئیــل نــده قـــرآن را بهجــا آوربینیــم خداى تعالــى یكاز ســوى دیگـر مى

 فرماید: معـرفى نمـوده و مى

لَــهُ َعلى قَْلبِــَك ِبــِاْذِن اللّــِه »  ـهُ نَزَّ بگــو آن  -قُــْل َمـْن كـاَن َعـُدّوا ِلِجْبــريـَل فَـِانَـّ

ـدا بــر قلــب كــس كــه دشمــن جبرئیــل اســت بايــد بدانــد كــه وى قــرآن را بــه اذن خـ

 / بقره( 97!« )تـو نــازل كـرده نـه از پیـــش خـــود... 

 جـاى دیگـر همین جبرئیل را روح االمین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و فرموده: 

وُح االَمیُن َعلى قَْلبَِك ِلتَُكـوَن ِمــَن اْلُمْنِذريَن بِِلساٍن َعَربٍِى ُمبیٍن.نََزَل بِهِ » تا  193)  «الرُّ

 / شعراء( 195

 و نیــز فــرمــوده:

لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك »  بگــــو روح القـــدس از نــاحیـه پـروردگارت  -قُـْل نَزَّ

 !« آورده است... 

 / نحل( 102)

جاى جبرئیل كه خود از در آیات فوق روح را كه به وجهى غیر مالئكه است به

جبرئیــل آورنده روح است، شود مالئكه اســت آورنده قــرآن دانستــه است. پس معلــوم مى

 ايـن قـرآن خواندنــى اســت!« حـامل»و روح 

 

 روح حامل قرآن  -5

 در آیــــه:از همیـــن جــــا آن گــرهــــى كــــــه 

طور ما روحى از امر خود را به و همین -َو َكذِلَك اَْوَحْینا اِلَْیــَك ُروحا ِمــْن اَْمِرنا »

دانستى ايمان دانستى كتاب چیست، نه مىسويت وحى كرديم وگرنه تو نه مى

وسیله آن هر كه از بندگانمان را چیست، ولكن ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا به

« كنى!سوى صراط مستقیم هدايت مىم هدايت كنیم، و تو به يقین بهخواستی

 شورى(/52)
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در آیه فوق « وحى روح»گردد كه مراد به شود و معلوم مىبود گشوده مى

آله و نازل وعلیههللاصلى خداالقدس است، براى رسولآوردن و نازل كردن روح

طوركه به او، چون همانالقدس براى آن جناب همان وحى قرآن است كردن روح

 القدس حامل قرآن است!روحبیان شد 

 

 روح و وحی  -6

كه روح اگر نسبت وحى را به روح داده و فرموده روح را به تو وحى كردیم، با این

است ولى وحى به معناى كالم پنهان است، از این از موجودات عینى و از اعیان خارجى

اند، خود یكى نى ارواح كه موجوداتى طاهر و مقدسباب است كه این سلسله از موجودات یع

السالم را طــور كه در قرآن عیسى بن مریــم علیهاز كلمــات خداى تعالــى هستند، همان

 نامیده و فرموده: كلمه خــدا

اى و روحــى از خــود كه به مريـم و كلمــه -َو َكِلَمتُهُ اَْلقیها اِلى َمْريََم َو ُروٌح ِمْنهُ »

 / نساء(  171!« )لقــاء نمــود... ا

 

 روح کلمــــه الــــــهی   -7

نامیده كه مانند سایر كلمات بر مراد صاحب خود داللت  «َكِلَمة»روح را از این رو 

بنامیم « وحى»را كند. وقتى جائز باشد كه روح را كلمه بنامیم، جائز هم خواهد بود كه آنمى

« َكِلَمةُ ِمْنهُ...،»... اى از خود السالم را كلمهن مریم علیهو اگر در آیه فوق الذكر عیسى ب

وسیله كلمه ایجاد السالم بهعمران( دانسته بدین جهت بوده كه پیدایش عیسى علیه/ آل 45)

هاى عــادى كه در تكون انســان دخالت دارنـد، در او دخالــت داشته كه سبببوده، بدون این

 كه خود قرآن صریحا فرموده: هــادت اینو واسطه شده باشند. به ش

َمثل عیسى  -اِنَّ َمثََل عیسى ِعْنَد للّاِ َكَمثَِل اَدَم َخلَقَهُ ِمْن تُراٍب ثُمَّ قاَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن » 

« نزد خدا َمثل آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او گفت باش و وجــود يافــت!

 (1) / آل عمران( 59)

 .333تا 331، ص 25المیزان ، ج  -1
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 جنس روح

وُح ِمــْن اَْمــــِر َربّـــى...!» وحِ قُــــِل الـــرُّ  / اسراء(  85« )َو يَْسئَلُــونَـَك َعـــِن الــــرُّ

 !«امر پروردگار من است... پرسند بگو كه روح از سنخو تو را از حقیقت روح مى»

خداى سبحان در روشن كردن حقیقت روح این را فرموده كه: بگو روح از امر  

در جمله فوق این است كه حقیقت جنس را معنا « ِمنْ »پروردگار من است. ظاهر از كلمه 

 كه ایـن كلمـه در سـایـر آیـات وارده در این بـاب بیـانیه است، مانند:چنانكنــد، هممى

وَح ِمـــْن اَْمــِره...!اليُْلِقـــى»... آيــه   / مؤمن( 15« )رُّ

 / شورى( 52«)اَْوَحْینا اِلَْیَك ُروحا ِمْن اَْمِرنا...!»... آيــه 

وُح فیـها بِـِاْذِن َربِِّهـْم ِمْن ُكـّلِ اَْمــــٍر!»آيه  ُل اْلَمـالئَِكـةُ َو الـرُّ  / قدر( 4« )تَنَزَّ

روح از جنس و سنخ امر انــد كه فهممى« ِمنْ »ها كلمــه كــه در همــه این

 اســت!

 امر چیست؟  -1

 فـــــرمـــــایــد: گــــاه امــــر را بیـــان كـــرده و مـىآن

 / یس(  82!« )اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَرادَ َشْیئا اَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن » 

همان كلمه ایجادى كه « ُكنْ »فهماند امر او عبارت از كلمه اول مىكه در درجه 

است كه عبارت از خود ایجاد است و ایجاد هم عبارت است از وجود هر چیز، لكن نه از 

كه وجودش قائم به ذات هر جهت، بلكه وجود هرچیز از جهت استنادش به خداى تعالى و این

 است.

 ایــن معنـــاى امـر خداســـت.  -

هت استنادش به ذات پروردگار و با رساند وجود اشیاء از جاى كه مىاز جمله ادلّه

َو »  فرماید:قطــع نظر از اسباب وجــودى دیگر، كــالم خدا هستنــد آیه زیــر است كه مى

كه یگانه / قمر( كه امر خداى را بعد از آن 50« )!ما اَْمِرنا ااِلّ واِحدَةً َكلَْمحِ اْلبََصْر 

ور از آن نفى تدریج است و از آن معرفى نموده، به لمح بصر تشبیه كرده است كه منظ
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وسیله اسباب مادى موجود گشته و كه تدریجا و بهشود موجودات خارج با اینفهمیده مى

ذلك جهتى دارند كه آن جهت عارى از تدریج و خارج از منطبق بر زمان و مكان هستند مع

است و اّما از  حیطه زمان و مكان است و از این جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده

كه در مسیــر سلسله علل و اسبــاب قرار داشتــه و بر زمــان و مكان منطبق جهت این

ااَل »...خداست، همچنان كــه فرمود: « خلق»خدا نیسـت بلكه « امر»گردد از این جهت مى

 اعراف(/54) «اْلَخْلُق َواالَْمُر...!لَهُ 

ین نقطه نظر كه تنها مستند به پس امر، عبارت است از وجود هر موجود از ا

كه مستند به از وجود همان موجود از جهت ایناست تعالى است و خلق عبارت خداى

 تعالى است با وساطت علل و اسباب!خداى

 

 امـــر: كلمه ایجاد آسمانى  -2

اِنَّ َمثََل » شود كه فرمود: این معنا از كالم دیگر خداى سبحان به خوبى استفاده مى

 عمران(/ آل 59« )ِعْنَد اللّــِه َكَمثَــِل اَدَم َخلَقَــهُ ِمْن تُــراٍب ثُـمَّ قاَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن!عیسـى 

را با خاك كه یكى از  چه در این آیه، نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن

« ُكـن»یـر كند، سپس وجود هم او را بـدون ارتبـاطش بـه چیـزى بـا تعباسباب است بیان مى

 چنین نظیـر ایـن آیـه است آیــه: سـازد، )دقت فـرمـائید!( و همخـاطـرنشـان مى

 « ثُـمَّ َجعَْلنـاهُ نُْطفَةً فى قَراٍر َمكیـٍن ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَـةَ َعلَقَـةً فََخلَْقنَـا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً...،»

 / مؤمنون( 14و  13« )اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخَر...!ثُمَّ »... فـرمــایـد: جـا كـه مىتـا آن

خــود اوست و سلسلــه علل تخلــل و چـه ایجـاد خـداى سبحـان را كـه منسـوب به

 واسطــه نیستند، خلق دیگرى نامیــده است. 

دست آمد كه امر: عبارت است از كلمه ایجاد چه گفته شد این معنى بهاز همه آن

ل مختـص بـذات او و اسبـاب و علـل واسطـه و تخلـل نیستنـد و این امـر آسمـانى یعنـى فعـ

 شود.گیرى نمىبه مقیاس زمان و مكـان و هیـچ خصیصـه مادى دیگـرى انـدازه

 ءامر: ملكوت كلشى -3

سـازد كـه امـر او در هـر چیـز در درجـه دوم ایـن معنـى را خـاطـرنشـان مى

ز، و فــرامـوش نشـود كــه ملكـوت ابلـغ از مـلك است عبـارت اسـت از ملـكـوت آن چیـ

 اسـت آنچنــان كــه فـــرمــود:« امــرى»و « مـلكــوتى»بنـابراین براى هر مــوجـودى 
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 / اعـراف( 185« )اََو لَــْم يَْنُظــُروا فــى َملَُكــــوِت السَّمــواِت َو االَْرِض...!»

 / انعام(  75!« )السَّمــواِت َو االَْرِض...   َملَُكــوتَ َو َكذِلَك نُــِرى آ اِْبراهیــمَ »

 روح و امــــــر  -4

 چـه گـذشـــــت ایــن معنــــا روشــن گـــردیـــد كـــه: از آن

 امــــر خـــدا عبــــارت از كلمـــــه ایجــــــاد اوســــت،   -

كه )بـدون اینـــت، كلمـــه ایجـــاد او همـــان فعـــــل مخصـــوص اوسـ -

اسبـاب كـــونـــى و مـــادى در آن دخـــالــت داشتـــه بــاشنــد و بــا تـأثیــر تــدریجــى 

 خــــود در آن اثــــر بگـــذارنـــد!( 

 این همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است،  -

و روح، به حسـب وجـودش از همیـن بـاب اسـت یعنـى از سنــخ امــر و  -

 (1)مـلكـوت اسـت. 

 335تا  333، ص  25المیـــــــــزان ، ج  -1

 

 ارتبـاط روح با امر و ملكوت 

 / سجده( 9« )َو نَفَـــــَخ فیـــــِه ِمــــــْن ُروِحـــــــه...!»... 

 !« از روح خــود در او بدمیـــد... »...

آیــه فــوق در ضمــن آیــات مربــوط بــه خلقــت انسان اســت كه چگونگــى نفـخ 

 گــاه در آیه دیگـر: كنـــد و آنروح انســان را بیان مى

وحِ قُلِ َو یَْسئَلُونََك َعنِ » وُح ِمنْ الرُّ پرسند، بگو روح و از تو از روح مى -اَْمِر َربّى الرُّ

 / اسراء( 85« )از امر پروردگار مـن اسـت!

 كنــــد كــه روح از جنــس امـر خـداســت!بیـــان مــى

 و سپــس در آیـــه دیگـــر:

اِنَّما اَْمــُرهُ اِذا اَراَد َشْیئـا اَْن يَقُــوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن فَُسْبحاَن الَّذى بِیَِده َملَُكوُت ُكّلِ » 
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امــر او در وقتى كه چیــزى را اراده كند تنهــا اين است كه به آن چیز  -ٍء َشىْ 

درنــگ موجــود شــود، پس منــزه است آن خدائــى كه ملكــوت بگويد بــاش! و بى

 / یـس( 83و  82) «دســت دارد!هر چیــز را به

 است. « ُكنْ »كند كه روح از سنخ ملكوت و كلمه بیان مى

/ قمر( او را به وصف  50) «اْلبََصْر!َو ما اَْمِرنا ااِلّ واِحَدةً َكلَْمحِ »در آیه و سپس 

دیگرى توصیف كرده، و آن این است كه اوالً یكى است و ثانیا، چون چشم گرداندن فورى 

موجودى است آنى، « ُكن»رسانــد كه امر خدا و كلمــه است، و تعبیر به چشــم گرداندن مى

 شود، وجودش مشروط و مقید به زمــان و مكــان نیست!كه چون موجود مىنه تدریجـى، 

گردد كه امر خدا ـ كه روح هم یكى از مصادیق آن است ـ از جا روشن مىاز این

جنس موجودات جسمانى و مادى نیست، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و یكى از 

وجود شود، وجودش مقید به زمان و مكان تدریج ماحكــام عمومى ماده این اســت كه به

باشد، پس روحى كه در انسان هست مــادى و جسمانــى نیست، هرچند كه با مــاده تعلــق و 

  (1)ارتبــاط دارد. 

 .257، ص  2المیزان ، ج  -1

 

 مفهوم روح القدس و روح االمین 

لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحّقِ ِلیُ »   !«ثَبَِّت الَّذيَن اَمنُوا َو ُهًدى َو بُْشرى ِلْلُمْسِلمیَن قُْل نَزَّ

 / نحل( 102) 

بگو قرآن را روح پاك به حق از جانب پروردگارت نازل كرده تا كسانى را كه » 

 « ایمان دارند، استواركند و هدایت و بشارتى براى مسلمانان است!

هــاى بــه معنــاى طهـارت و پاكــى اســت. یعنى روحى كه از قذارت« قُــدُس»

در جــاى دیگــر از قرآن « اْلقُــدُسُروحُ »مادى طاهر، و از خطا و غلــط منزه است. همین 

االمیـن تعبیــر شـده و در جــاى دیگــر به جبرئیــل كه یكــى از مــالئكـه است و بــه روح

 فرموده: 

میــُن َعلـى قَْلبَِك ـ روح االمین آن » ََ وُح ااْل را بر قلب تو نازل كرده نََزَل بِِه الرُّ

 / شعراء( 194و  193« )است!

لَــهُ َعلى قَْلِبــَك ِبِاْذِن ّللّاِ ـ  هركه » و نیــز فرمــوده:  ـهُ نَزَّ َمْن كاَن َعـدّواً ِلِجبریــَل فَِانَـّ
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ید بدانــد كه جبرئیــل آن را به اذن خــدا بر قلب تو نازل با جبرئیــل دشمــن است با

 (1)بقره( /97« )كرده است!

 .270، ص  24المیـــزان ، ج  -1

 

 بحث ديگر در معنای روح در قرآن 

وُح َو اْلَمالئَِكةُ َصفّا...!»   / نبأ( 38« )يَْوَم يَقُوُم الرُّ

 !«نظم برخیزند... روزى كــه روح بـا همـه فرشتگـان صـف زده و به » 

مكّرر آمده است و  -كه متبادر از آن مبدأ حیات است  -« ُروح»كریم كلمه در قرآن 

آن را منحصر در انسان و یا انسان و حیوان به تنهائى ندانسته، بلكه در مورد غیر این دو 

سوى مریم ح خود را بهفَاَْرَسْلنا ِالَْیها ُروَحنا ـ رو»... طائفه نیز اثبات كرده است. مثالً در آیه 

َو َكذِلَك اَْوَحْینا ِالَْیَك ُروحا ِمْن اَْمِرنا ـ و این چنین » مریم( و در آیه /17« )گسیل داشتیم...!

/ شورى( و آیاتى دیگر، در غیر مورد  52« )وحى كردیم به تو روحى از امر خود را...!

ـود روح یـك مصــداق در انســان شانسان و حیــوان استعمــال كـرده اســت. پــس معلـوم مى

 دارد و مصداقــى دیگـر در غیر انسان. 

اى است كه در آیه در قرآن چیزى كه صالحیت دارد معرف روح باشد نكته

وحِ قُلِ » وُح ِمْن اَْمِر َربّى! يَْسئَلُونََك َعِن الرُّ طور را بهبینیم آن/ اسراء( است كه مى 85) «الرُّ

گاه آن« روح از امر خداست!» یدى آورده، و در معرفى آن فرموده: مطلق و بدون هیچ ق

اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَراَد َشْیئا اَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن »  -امر خدا را در جاى دیگر معرفى كرده كه 

او در هنگامى كه اراده تنها امر  -ٍء َو اِلَْیِه تُْرَجعُوَن فَُسْبحاَن الَّذى بِیَِده َملَُكوُت ُكّلِ َشىْ 

چیزى كرده باشد اين است كه به آن چیز بگويد بباش و آن چیز موجود شود، پس منـزه 

 / یس(  83و  82) «دست اوست!كه ملكوت هرچیزى بهاست خدائى

و فرمود امر او همان كلمه و فرمان ایجاد است، كه عبارت است از هستى اّما نه از 

و مستند به فالن علل ظاهرى است، بلكه از این جهت كه  این جهت كه )هستى فالن چیز(

السالم منتسب به خداى تعالى است و قیامش به اوست. و به این عنایت است كه مسیح علیه

كه از غیر طریق عادى و بدون داشتن پدر به مریم داده شده كلمه او و روحى خاطر اینرا به

/ نساء(  171)« َمتُهُ اَْلقیها اِلى َمْريََم َو ُروٌح ِمْنهُ...!َو َكلِ »... از او معرفى نموده و فرمــوده 

 و در آیـــه دیگــر داستــان عیســى را تشبیــه كــرده بــه داستــان پیــدایـــش آدم. 

خداى تعالى هر چند این كلمه را در اغلب موارد، كالمش با اضافه و قید ذكر كرده، 
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« َو نَفََخ فیِه ِمْن ُروِحه!» ... / ص( و یا  72« )فیِه ِمْن رُوحى!َو نَفَْخُت » ... مثالً فرموده 

/ نساء(  171!« )َو ُروٌح ِمْنهُ ».../ مریم( و  17!« )فَاَْرَسْلنا ِالَْیها ُروَحنا »... سجده( و /9)

 ه: ها تعبیر كرده ب/ بقره( و آیاتى دیگر كه در آن 87« )َو اَیَّْدناهُ بُِروحِ اْلقُدُِس!»...و 

ـ روح القـدس و  5ـ روحــــى از او  4ـ روحمــان  3ـ روح خــود  2ـ روحــم  1

 غیـره.

وُح...!» در بعضى موارد هم بدون قید ذكر كرده، مانند:  ُل اْلَمــالئَِكةُ َو الـــرُّ  «تَنَـــزَّ

غیر آید روح موجــود مستقلــى و مخلوقــى آسمانى و / قدر( كه از ظاهــر آن بر مى 4)

وُح اِلَْیـِه... » فرماید: مالئكه است. در آیه دیگر مى  / معارج(  4« )!تَْعُرُج اْلَمالئَِكةُ َو الرُّ

ِمْن روحى ـ از » شود، از آن تعبیر كرده به و اّما روحى كه متعلّق به انسان مى

بدأ را آورده كه بر م« ِمنْ »و در این تعبیر كلمه « از روح خودش!» و یا « روح خودم!

بودن داللت دارد. و نیز از تعلق آن به بدن انسان تعبیر كرده به نفخ، و از روحى كه 

/ مجادله( و در  22« )َو اَیَّدَُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ...!»... اش كرده به مثل آیه مخصوص به مؤمنین

تقویت برده را تأیید و كار برده، كه بر سببیّت داللت دارد، و روح نامرا به« با»آن حرف 

« َو اَیَّْدناهُ بُِروحِ اْلقُدُِس...!»...خوانده، و از روحى كه خاص انبیائش كرده به مثل جمله 

اضـافـه نموده، كه به معناى نزاهت و « قدس»/ بقره( تعبیر نموده، روح را به كلمه  253)

 طهارت است، و این را هم تأیید انبیاء خوانده است.

شود نسبتى كه روح ه این آیات كنیم معلوم مىو اگــر آیه سوره قدر را ضمیم

مضــاف در این آیــات با روح مطلــق در سوره قــدر دارد، نسبتــى است كه افاضــه بــه 

 مفیــض و سایــه بــه چیــزى كـه بـه اذن خـدا صاحب سایــه شــده اســت دارد. 

اذن خداست، و اگر  چنین روحى كه متعلّق به مالئكه است، از افاضه روح بهو هم

در مورد روح ملك تعبیر به تأیید و نفخ نفرموده، و در مورد انسان این دو تعبیر را آورده، 

قُْل » / مریم( و یا فرموده:  17« )فَاَْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا...!»... و در مورد مالئكه فرموده: 

لَهُ ُروحُ  میُن...!هِ نََزَل بِ » / نحل( یا  102« )اْلقُدُِس...!نَزَّ ََ وُح ااْل / شعراء( براى  193« )الرُّ

این بود كه مالئكه با همه اختالفى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح 

آیند تمثلى است كه به صورت جسمى به چشم اشخاصى در مىمحض هستند، و اگر احیانا به

 داشته باشند:راستى جسمـى و سروپائى كه بهگیرند، نه اینخــود مى

ســوى فَـاَْرَسْلنا اِلَْیهـا ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشرا َسِویّا ـ مــا روح خــــود را بــه» ... 

« صورت بشرى تمــام عیــار مجســم شــد!مریم فرستادیم، و او در برابر وى به

 / مریم( 17)

سمى مرده، و خالف انسان كه روح محض نیست بلكه موجودى است مركب از جبه
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كه چنانروحى زنده، پس در مورد او مناسب همان است كه تعبیر به نفخ )دمیدن( بكند، هم

ْیتُــهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن رُوحى... » در مـورد آدم فرموده:   / ص(  72!« )فَِاذا َسوَّ

طور كه اختالف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبیر مختلف و همان

چنین اختالفى كه در اثر روح یعنى حیات مورد مالئكه به نفخ تعبیر نیاورد، همشود، در 

هست كه از نظر شرافت وخست مراتب مختلفى دارد، باعث شده كه تعبیر از تعلّق آن 

مختلف شود، یكى تعبیر به نفخ كند، و جاى دیگر تعبیر به تأیید نماید، و روح را داراى 

 ثرش بداند. مراتب مختلفى از نظر اختالف ا

َو نَفَْخُت »...فرماید: اش مىشود، و دربارهآرى یك روح است كه در آدمیان نفخ مى

نام روح تأییدكننده است،كه خاص مؤمن / ص( و روحى دیگر به 72« )فیِه ِمْن رُوحى...!

« وحٍ ِمْنــهُ...!ااْلیماَن َو اَیَّدَُهْم بِرُ اُولئَِك َكتََب فى قُلُوبِِهــُم »...اش فرمــوده: اســت و دربــاره

تــر و / مجادلــه( كه از نظـر شرافــت در ماهیـت مرتبــت و قــّوت اثــر شـریـف 22)

كه در شهادت اینهــاى زنــده اســـت، بهتـر از روحــى اســت كـــه در همــه انســانقـوى

 فرماید: آیـه زیـر كـه در معناى آیه سوره مجادله است، مى

 / انعام( 122« )كاَن َمْیتا فَأَْحیَْینهُ...!اََو َمْن » 

آیا كسى كه مــرده بود و ما او را زنــده كردیم و برایش نــورى قرار دادیم، تا با » 

هاى بسیــار آن در بیــن مردم مشــى كند، در َمثَل، ِمثل كســى است كه در ظلمت

 « قــرار گرفتــه و خــارج شـدن از آن برایــش نیســت!

كنید كه در این آیه مؤمن را زنده به حیاتى داراى نور دانسته، و كافر را الحظه مىم

شود مؤمن روحى دارد كــه داند. پس معلوم مىكه جان دارد مــرده و فاقد آن نــور مىبا این

 كـافـر آن را نــدارد، و روح مــؤمــن اثــرى دارد كـه در روح كافــر نیســت.

اى شود روح مراتب مختلفى دارد، یك مرحله از روح آن مرحلهمىجا معلوم از این

دهد، و آیات است كه در گیاهان سبز هست، و اثرش این است كه گیاه و درخت را رشد مى

 گوید.را زنده كردیم درباره این روح سخن مىكه زمین مرده بود و ما آنبر ایندال

شونــد، آیــه لـه آن انبیا تأییــد مىوسیمرحلــه دیگر از روح، آن روحى است كه به

دهد و سیــاق آیات داللت دارد / بقره( از آن خبــر مى 87« )َو اَیَّْدناهُ ِبُروحِ اْلقُدُِس...!»...

 تــر از روح انســان دارد. و اّمــا آیــه: اى عالىتــر و مرتبهكــه این روح شریفبـر ایـن

وَح ِمْن اَ »...  ـالِق!يُْلِقى الرُّ /  15) «ْمِره َعلـى َمْن يَشاُء ِمـــْن ِعباِده ِلیُْنـــِذَر يَـْوَم التَـّ

 مؤمن(

كند، تا او روح را از عالم امر خود بر هر كس از بندگانش بخواهد القاء مى» ... 
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 « مردم را از روز تــالقـــى بیــم دهــــد!

 و آیــه:

 / شورى ( 52) « ِمْن اَْمِرنا...! َو َكـذِلـَك اَْوَحْینا اِلَْیَك ُروحا» 

 «!سوى تو روحى را از عالم امر خودو ایـن چنین وحـى كردیم به» 

 (1)تـوانـد بـا روح ایمـان تطبیق شـود و هم با روح القدس، و خدا داناتر است. هم مى

 .444، ص  39المیزان ، ج  -1

 

 

 حقیقت روح 

وحِ ِمــْن اَْمــِره َعلــى َمــْن يَشاُء ِمـْن ِعباِده...!»  ُل اْلَمـالئَِكــةَ بِــالـرُّ  / نحل(  2« )يُنَـــّزِ

مالئكه را با همراهى روح كه از سنخ امر اوست و از كلمه ايجاد وى است )يا » 

ند كبه سبب امر او و كلمه اوست،( بر قلب هركس از بندگانش كه بخواهد نازل مى

تا او بشر را انذار كند كه معبودى جز من نیست و زنهار از گرفتن معبود ديگر 

 «بپرهیزيد!

مردم در گذشته و حال با همه اختالف شدیدى كه درباره حقیقت روح دارند در این  

فهمند و آن معنا عبارت است از معنا هیچ اختالف ندارند كه از كلمه روح یك معنا مى

 البتـه حیـاتـى كه مالك شعور و اراده باشد.  -یـات و زنـدگـى است چیـزى كـه مـایـه ح

كریم قرآن استفاده كرد، طور اجمال از آیات توان به اّمــا حقیقت آن چیست؟ مى

وُح َو اْلَمالئَِكــةُ َصفّا» مثالً:  روزى كــه مـــالئكـــه و روح بـــه صف  - يَْوَم يَقُــوُم الرُّ

 / نبـــــأ( 38« )ایستند...!مى

وحُ »  /  4« )روند...!سویش باال مىمالئكه و روح به - تَْعـُرُج اْلَمالئَِكـةُ َو الـرُّ

 معارج(

آید كه روح حقیقتى و موجودى مستقل است. و موجودى دست مىو آیات دیگر، به

طور كه كه از مقوله صفات و احوال بوده و آناست داراى حیات و علم و قدرت، نه این

كند اند قائم موجودى دیگر باشد. قرآن كریم از سوى دیگر روح را معرفى مىبعضى پنداشته

 فرماید: است و مىكه از امر پروردگار به این
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وُح ِمــْن اَْمـِر َربّـى »... « بگــو روح از امــر پروردگــار مــن اســت...! -قُِل الـرُّ

اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَرادَ َشْیئا اَْن » اسراء( و سپس امــر پروردگار را با امثال آیه: /85)

چیزى را اراده كند بگویـد بـاش امر او جز این نیست كه وقتى  -یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن 

 / یس( 82« )باشد!و مى

رسانـد كـه امر خدا همان كلمه ایجادى است كـه خـداى معـرفـى نمـوده و مـى

 كند. سبحـان هر چیز را با آن ایجاد مـى

فرماید، اما نه به عبارت دیگر امر خدا همان وجودى است كه به اشیاء افاضه مى

امر خدا عبارت است از وجود از این جهت كه مستند به وجود از هر جهت، بلكه 

 تعالى است و آمیخته با ماده و زمان و مكان نیست: خداى

هم ماننــد امر ما نیســت جز واحــد آن - َو ما اَْمُرنــا ااِلّ واِحَدةٌ َكلَْمــحٍ بِاْلبََصــرِ » 

ماده و مكانــى اشاره دارد، چــه  / قمر( به این مجــرد از زمــان و 50« )زدن!چشــم برهــم

شـود كـه تدریــج در كــار نباشــد، یعنــى مــادى و بــرده در جائــى گفتـه مىتعبیـر نــام 

 محكــوم بــه حركــت مــادى نبـاشــد. 

از بیان مختصرى كه گذشت این معنا معلوم شد كه روح كلمه حیات است كه خداى 

كند. به همین جهت ها را به مشیت خود زنده مى برد و آنكار مىرا در اشیاء بهسبحان آن 

« از امرخود را...!كردیم روحىوحىچنینو این -اَْمِرنا َو َكذِلَك اَْوَحْینا ِالَْیَك ُروحا ِمنْ » درآیه 

/ شورى( وحى نامیده و القاِء آن را بر رسول و نبى ایحاء خوانده، پس معناى القاِء  52)

این اسـت كه روح را به سویش وحى كند، )دقت  ّللاّ و )كلمه حیــات( به قلب رسولكلمــه ا

 فرمائید!(

وحِ ِمْن اَْمِره...!» كه فرمود پس این ُل اْلَمالئَِكةَ بِالرُّ / نحل( تنزیل مالئكه با  2« )يُنَّزِ

تن آن مصاحبت و همراهى روح عبارت است از القاِء آن در قلب پیامبر تا قلب وى با داش

چنین به معناى دیگر تنزیل مالئكه به سبب روح روح آماده گرفتن معارف الهى بگردد. هم

به همین معناست، چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حیات بـاشـد در مـالئكـه اثر گـذاشته 

  (1)كند. ها زنده مىرا مانند انسان و آنان

 .38، ص  24المیزان ، ج  -1

 

 اوصاف روح 

وُح ِمـــْن اَْمــــِر َربّــــى...!»  وحِ قُــِل الـرُّ  / اسراء( 85« )َو يَْسئَلُــونَــَك َعــِن الرُّ
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كنند بگـو كه روح از سنخ امر پروردگــار مـن تو را از حقیقت روح پرسش مى» 

 « اسـت...!

 .خــداى سبحــان امــر روح را بــه اوصــاف مختلفــى تــوصیـف فـرمــوده است

 را بـه تنهائـى ذكــر كــرده و مثــــــالً فـــــرمـــــــوده:یكـى آن  -

وُح َواْلَمـالئَِكـةُ َصفّا...،»   / نبأ( 38« )يَـْوَم يَقُوُم الـرُّ

 «روزى كـه روح بــا همــه فـرشتگـان صف زده و به نظم بـرخیزند...،» 

وُح اِلَ »    / معـــارج( 4« )ْیــــِه...،تَْعـُرُج اْلَمــالئَِكـةُ َو الـرُّ

 !« كننــــد... ســوى او عــــروج مــىمــــالئــكــه و روح بــه» 

آید كه این روح مفرد ذكر شده گاهى با مالئكه از كالم خداى تعالى چنین بر مى -

 د:فرمایبرده باال دیدید و آیات زیر نیز بدان داللت دارد و مىكه در آیات نامچناناست، هم

لَــــهُ َعلــى قَْلبِــــَك...،»  ـهُ نَــزَّ  « قُــْل َمـــْن كـاَن َعــــُدّوا ِلِجْبــريــَل فَــِانَـّ

 / بقره( 97)

بگــو آن كـس كــه دشمــن جبــرئیـل اسـت بايــد بـدانـد كـه وى قــرآن را بــر » 

 « قلب تـو نـازل كـرده...،

وُح نَــَزَل بِـهِ »   / شعــرا( 194و  193« ) االَمیُن َعلـى قَْلبِـَك...،الـرُّ

 « دار بــه قلــب تـو نــازل كــرده...،آن را روح امانـت» 

لَهُ ُروحُ »  ...،قُْل نَزَّ  / نحــل( 102« )اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحّقِ

 « بگــــو روح القـدس از نـاحیـه پـروردگـارت به حق آورده...،» 

ــــَل لَهـــــا بََشـــــرا َســـِويّـــــا،فَـ»...   / مريم( 17«)اَْرَسْلنــا اِلَْیهــا ُروَحنــــا فَتََمثَـّ

صــورت بشــر تمام عیــار سويــش فرستاديم كــه بهپس مــا روح خــود را به»... 

 « بـــه او ممثــل شــد!

ــــــوم آدمیــــــان نـفـــــخ و دمیـده گـــاهــــى آن حقیقتـــــى اســــت كـــــه در عم -

 شــود و در ایـن بـــــاره فرمـــوده: مــى
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 / سجـده( 9« )ثُــمَّ َسّويهُ َو نَفَــَخ فیــِه ِمْن ُروِحه...،» 

 «گاه وى را تسـويــه كــرد و از روح خــويـش در او دمیـــد...،آن» 

ْيتُـهُ َو نَفَْخُت فیِه »    / حجر( 29« )ِمْن ُروحى...،فَِاذا َسوَّ

 !«پـس چــون او را تسـويــه كـردم و از روح خـود در او دمیدم... » 

و گــاهــى دیگـــر، آن حقیقتــى كه با مؤمنیــن است نامیــده شــده اســت و در  -

 ایــن باره فرمـوده: 

 / مجادله( 22« )وحٍ ِمْنهُ...،ااْليماَن َو اَيََّدُهْم بِرُ اُولئَِك َكتََب فى قُلُوبِِهُم »...

را نوشته و به روحى از خودش تأيیدشان هايشان ايمان خداوند در دل»...

 « كرده...،

/  122« )َو َجـعَْلنا لَــهُ نُورا يَـــْمشى بِه فِى النّاِس...،اََو َمْن كاَن َمْیتا فَـأَْحیَْینهُ » 

 انعام(

اش كـــرده بــراى او نــورى قـــرار داديــم كه كـس كـه مــرده بــود و زنــدهآن» 

 « رود...،به كمك آن میان مردم راه مى

كه در گفتگو از حیات جدید شده و حیات فرع روح اینبر آن دارد براىنیز داللت

 است.

اند و اء با وى در تماسو گــاهـى دیگـر، آن حقیقتــى نـامیــده شــده است كه انبی -

 در این باره فـرمـوده:

وحِ ِمـْن اَْمِره َعلى َمـْن يَشـاُء ِمـْن ِعباِده َعْن اَْنِذُروا...،» ُل اْلَمالِئَكـةَ بِالرُّ « يُنَـّزِ

 نحل(/2)

مالئكه را بـا همراهـى روح كـه از سنخ امر اوست بر قلب هر كس از بندگانش »

 « ا او بشر را انذار كند...،كنـد تكه بخواهــد نازل مى

 بقره(/253« )اْلقُُدِس...،َمْريََم اْلبَیِّناِت َو اَيَّْدناهُ بُِروحِ اْبنَ َو اتَْینا عیَسى»...

 «به عیسى بن مريم معجزاتى داديم و او را با روح القدس تأيید كرديم...،»... 

 / شورى( 52« )ِمــــْن اَْمــِرنا...،َو َكــــذِلــــَك اَْوَحـْینــا اِلَْیـــَك ُروحـــا » 
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 !« طور ما روحى از امـر خـود را به سويت وحى كـرديم... و همین» 

شود كه در حیوانــات و نباتــات زنده وجود گاهــى به آن حقیقتــى اطالق مى -

نباتــات را اى از آیــات اشعــار بدیــن معنــا دارد. یعنــى زندگـى حیوانــات و دارد، و پــاره

طــور كــه گفتیـم حیــات متفـــرع بـر داشتــن روح اسـت. هــم روح نــامیــده، چـون همــان
(1) 

 .336، ص  25المیزان ، ج  -1
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 فصل دّوم

 بدن با   ارتباط آن  روح، و
 

 مفهوم نفخ روح در بدن 

ْيتُهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن ُروحى...!»  / حجــر( 29)« فَِاذا َسوَّ

 !« چـون او را تسـويــه كـــردم و از روح خـــود در او دمیــدم... »

 اى دیگر. وسیله دهان یا وسیلهبه معناى دمیدن هوا در داخل جسمى است به« نَْفـخ»

طور كنایه در تأثیر گذاشتن در چیزى و یا این معنى لغوى نفخ است، ولى آن را به

 شود. القاِء امــر غیر محسوسى در آن چیز استعمال مى

كه در آیه شریفه فوق منظور از آن ایجاد روح در آدمى است. البته این

كرده، گوئیم در آدمى، معنایش این نیست كه روح مانند باد كه در جسم باد مى

داخل است در بدن آدمى داخـل باشد، بلكه معنایش ارتباط دادن و برقرار كردن 

 علقه میان بدن و روح است.

َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا الُمْضغَةَ ِعظاما فََكَسْونَا ثُمَ » كه در آیه چنانهم

در جاى امنى قرار داديم، پس از آن اى پس اورا نطفه  -اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخَر اْلِعظاَم لَْحما ثُمَّ 

آن  ها نموديم و سپسرا استخوانرا مضغه و مضغه علقه گاه را علقه كرديم، آننطفه 

 مؤمنون(/14« )ديگر كرديم!و در آخر او را خلقتى پوشانديم ها را با گوشت استخوان

 (1)است.اشاره شدهبدان

 .227، ص  23المیزان ، ج  -1
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 هاى حّسى تسويه انسان، نفخ روح و ايجاد ادراك

 / سجـده( 9« )ثُـمَّ َسّويهُ َو نَفََخ فیِه ِمْن ُروِحه...!»

گاه وى را پرداخت و از روح خويش در او دمید، و براى شما گوش و ديدگان آن»

 !« و دلهـــا آفـريــــد... 

نَفََخ فیِه ِمْن »...به معناى تصویر و هم تتمیم عمل است. در جمله « تَْسِویَه»كلمه 

استعاره و كنایه گوئى شده است. یعنى روح تشبیه شده به دم زدن و نفسى كه « ُروِحه...،

دمد، و اضافه كلمه روح به را در غیر خود مى گرداند و احیانا آنكشد و برمىآدمى مى

اضافه تشریفى است و معنایش این است كه سپس خدا از گردد خدا برمى ضمیرى كه به

َو َجعََل لَُكُم السَّْمَع َواالَْبصاَر َوااْلَْفئَِدةَ » ... خودش در او دمید. روحى شریف و منسوب به 

هـاى حسـى، یعنى چشـم و / نحل( در ایـن جملـه بـه نعمت ادراك 78) «قَلیالً ما تَْشُكُروَن؟

هاى جزئى و خیالى را رى یعنى قلب، منّت نهاده است، كه هم ادراكهاى فكگـوش و ادراك

 (1)شود و هم كلّى و عقلى را.شامل مى

 .84، ص  32المیــــــــــزان ، ج  -1

 

 شود؟ در چه مرحله روح با بدن مرتبط مى

 «ثُمَّ اَْنَشـأْناهُ َخْلقـا اَخــَر...!»...

 مؤمنون(/14)« در آخر او را خلقتى ديگر كرديم...!»...

ها كیفیـت ارتبـــاط روح بـــا مـــاده در قرآن كـریـم آیـاتـى هســت كــه از آن

 فـرمـایـد : آیـد. یك جـا مـىدسـت مـىبـه

 / طه( 55« )ما شما را از زمیــن خلـــق كرديـــم! -ِمْنهـــا َخلَْقنـــــاُكــــــْم » 

اى چــون گــل سفــال ســان را از الیــهان» فــرمایــد: و جــایــى دیگــر مى

 / رحمن( و نیـز فرمـوده:  14« )آفــریــد!

 و خلقت -ااِلْنســاِن ِمْن طیــٍن ثُمَّ َجعَـَل نَْسلَـهُ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ماٍء َمهیٍن َو بَـَداَ َخْلقَ » 

مقدار قـــرار از آبى بىاى او را از چكیدهرا از گل آغاز كرد و سپس نسل انسان 

 «داد!
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 / سجده( 8و  7) 

 سپس فرموده: 

ْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن طیٍن »  ِِ ثُمَّ َجعَْلناهُ نُْطفَةً فى قَراٍر َمكیٍن ثُمَّ َخلَْقنَا َو لَقَْد َخلَْقنَا ااْل

فََكَسْونَا اْلِعظاَم لَْحما ثُمَّ النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا الُمْضغَةَ ِعظاما 

اى و ما از پیش انسان را از چكیده -َخْلقا اَخَر فَتَباَرَك للّاُ اَْحَسُن اْلخاِلقیَن!  اَْنَشأْناهُ 

اى در قرارگاهى محفوظ كرديم و سپس نطفه را از گل آفريديم و سپس او را نطفه

پس آن استخوان را با علقه، و علقه را مضغه، و مضغه را استخوان كرديم، 

گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتــى ديگر كرديم! پس آفرين به خــدا كه 

 / مؤمنون( 14تا  12« )بهترين خالقــان اســت ! 

و بیان كرد كه انسان در آغاز به جز یك جسم طبیعى نبود و از بدو پیدایش آن 

لى همین موجود جسمانى و جامد خود گرفت، تا در آخر خداى تعاهائى گوناگون بهصورت

و خمود را، خلقتى دیگر كرده، كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت، كارهائى 

كند كه كار جسم و ماده نیست، چون شعور و اراده و فكر و تصرف و تسخیر مى

رهائى موجــودات و تدبیــر در امور عالــم، نقل دادن و دگرگــون كردن و امثــال آن از كا

كه زنــد، پس معلوم شد كه روح جسمانى نیسـت، بــه خاطــر ایناست كه از اجســام سر نمى

  (1)مـوضـوع و مصـــدر افعـــال اسـت كــه فعـل جســم نیســت. 

 .258، ص  2المیزان ، ج  -1

 

 كیفیت ايجـاد و نفخ روح و تقديـر نسل انسان در رحم 

جسمانى نسل انسان در رحم مادر و چگونگى ) در كیفیت خلق و مراحل تكون 

از حضرت امام « كافى»دمیدن روح در آن و تقدیر سرنوشت هر فرد، روایتى در 

السالم نقل گردیده كه عالمه بزرگوار در المیزان به تحلیل مواردى محمد باقر علیه

 شود:( صورت خالصه نقل مىهائى از آن بهاز آن پرداخته كه ذیالً قسمت

اى كـه از صلـب آدم چــه نطفـه -اى را خلـق كنـد اونـد وقتـى بخـواهـد نطفـهخـد» 

كه پیمـانى بـر خلقتـش نبـوده ولـى خــداونـد اش پیمـان گـرفتـه شـده یـا آنبـر آفـریننـده

 .« را در رحـم قـرار دهــد... خـواهـد آنمـى

ذّر و »انسان در عالم  جریانى است كه براى« پیمان گرفتن»مقـصود از جمله 

قبل از این نشئه وجود دارد. بیان اجمالى آن از این قرار است كه: انسان دنیوى با « میثاق
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جمیع احوال وجودى خود مسبوق الوجود به نشئه دیگرى است كه پیش از دنیا قرار دارد. 

اند، د گرفتهجا پیمان و عهچه در آننامیده شده، آن« ذر و میثاق»در لسان اخبار به عالم 

جا گیرد و آن فرد انسانى كه در آنخود مىهمان منوال در این جهان صورت خارجى بهبه

طور قضاِء حتم و الزم باید آفریده شود و در این جهان مورد پیمان و میثاق قرار گرفته به

كه  هائى هستندرسند همانقدم گذارد. روى این حساب افرادى كه در این دنیا به نظر ما مى

نیست « بدائى»اند. در خلقت این قسم از مخلوقات در عالم قبلى مورد عهد و میثاق واقع شده

پیمانى بر خلقتش » دیگركه در روایت باال فرمود: برخالف قسم  -آیند طور حتم پدید مىو به

هست و آن « بَدَاء»كه در آن  -« را در رحم قراردهد،خواهد آننبوده ولى خداوند مى

طور نـاتمـام از اى است كه اراده حق تعالى به تمامیت خلقتش تعلق نگرفته است و بهنطفه

مسبـوق به « ذرّ »شــود، ایـن همـان اسـت كه در عالم رحـم در حـالت جنینـى سـاقــط مــى

 میثـاقـى نشده است. 

رحم در آن موقع داراى همان روح قدیمى است كه از اصالب مردان و رحم »  -

 « ن قبلى منتقل شده تا فعالً در آن قرار گرفته است.مادرا

اسـت یعنــى همــان « روح نبـاتـى»رســد كــه مــراد از آن چنیــن به نظر مـى

 روحــى كــه مبـدأ اصلـى رشـد و نمـو انسـان اســت. 

 « دمنـد.آن دو ملك در آن روح حیات و بقـاء مـى» -

خواهد السالم ، مفید یك معناى عالى است و مىعلیهاین جمله از فرمایش امام 

بفهماند كه دمیــده شـدن روح انسانى یك نحو ترقى ذاتى است كه براى روح نباتى دست داده 

 است.

از همین مطلب معناى انتقال روح قدیمى )روح نباتى( از اصالب مردان و رحم 

شد كه روح یك نحوه اتحاد شود. زیرا معلوم مادران قبلى به محل فعلى آن روشن مى

شود،( دارد، و روشن چه از خون حیض بدان منضم مىوجودى با بدن طفل )نطفه و آن

باشد. از همان میزان اتحاد مخصوص را دارا مى است كه آن بدن با بدن پدر و مادر به

طرفى بدن پدر و مادر طفل همان نسبت را با بدن پدران و مادران قبل از خود دارند، و 

بیند فى الجمله در وجود پدران و مادران چه را كه انسان فعلى در جریان حیاتى خود مىآن

پیش از خود تعیّن داشته و وجود پدران و مادران چون فهرست كتاب كه مطالب مذكور و 

باشد. از مفصل كتاب را به وجه مخصوصى در بردارد، احوال افراد آینده را متضمن مى

 گردد: مىیر نیز روشنجا معنى جمله زهمین

رسـد كـه بــه طــرف سـر مـادرش نگـاه كـرده و بــه دو ملــك وحــى مـى»  -

 « جــاســت كتـابـــت كنیـد!چـــه در آنآن
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نویسند. زیرا اكنون كه طفل یعنى سرنوشت طفل را از قسمت سر مادر گرفته و مى

شود كه شــرح سرنوشتـش از رد، معلــوم مىگونــه ارتبــاط فعلــى را ندابا بــدن پدر هیچ

 پدر انفكاك پیدا نموده ولى با مــادر ارتبــاط و اتصــال وجــودى دارد. 

هاى خود براى خداوند حق "بَدأ" و بازگشت را در تمام نوشته» كه فرمود: و این

و  صورت فعلى طفل گرچه مبدأ اصلى حوادث -به خاطر این است كه « دارند،مسّجل مى

گیرد، لكن آید از سازمان وجودى او سرچشمه مىچه به سرش مىاحوال آینده او بوده و آن

چون سازمان وجودى او علت تاّمه نیست بلكه حوادث و امور خارجى هم در شئون او 

حاصل شده و روى جریان تكوینى جهـان « بداء»دخالت دارند، لذا ممكن است براى خداوند 

 هـاى قبلى آن دو ملـك صـورت خارجـى پیـدا نكنـد.تهآفـرینش بعضـى از نوش

البته نسبت دادن تفاصیل والدت به خداوند متعال منافاتى با استناد این امور به علل 

ها نـدارد زیـرا ایـن دو قسمـت از اسبـاب یعنـى اسبـاب مـادى و معنـوى و اسباب مـادى آن

  (1)اند. در طــول هم قـرار گرفتـه

 .27، ص  5زان ، ج المی -1

 

 بـدن، منشـأ اولیـه پیـدايش روح 

 مؤمنون(/14تا12)« َخْلقـا اَخـَر...!َو لَقَْد َخلَْقنَا ااِلْنساَن ِمـْن ُسـاللَـٍة ِمـْن طیـٍن... ثُـمَّ اَْنَشـأْناهُ »

. اى از گل آفريديم... و در آخر او را خلقتى ديگر كرديم..و ما از پیش انسان را از چكیده»

 »! 

یعنى بدنى كه باعث و منشأ  -نفس نسبت به جسمى كه در آغاز مبدأ وجود او بوده 

به منزله میوه از درخت، و به وجهى به منزله روشنـائـى از نفـت است.  -پیـدایش آن بـوده 

گردد و با این بیان تا حدى كیفیت تعلق روح به بدن، و پیدایش روح از بدن، روشن مى

شود، دیگــر روح با بدن كار رسیــدن مرگ این تعلــق و ارتبــاط قطع مىگــاه با فراآن

كند، پس روح در اّول پیدایش آن عین بدن بود، و سپس با انشائى از خدا از بدن متمایز نمى

 (1)شــود.كلّـى از بـدن جدا و مستقل مــىگردد، و در آخر با مردن بــدن، بهمـى

 .259، ص  2المیزان ، ج  -1
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 پیوستن روح به بدن و جدا شدن آن 

 / حجر( 29« )َو نَــفَْخــُت فیـــــِه ِمــــْن ُروحـــــى...!»...

 « و از روح خود در او دمیدم...!»...

ها را با گوشت پوشاندیم و در آخر او را خلقتى دیگر سپس آن استخوان» ... در آیه 

خود گرفته، بدون كه خلقت دیگر بهاست انسانى همان بدنشود: روحمالحظه مى« كردیم!

الموتى كه موكل شماست شمارا بگو ملك» شده باشد. و در آیه  بر آن اضافهكه چیزى این

حال كه بدن بهشود در حالىید: روح در هنگام مرگ از بدن گرفته مىفرمامى« گیرد،مى

 گردد. خود باقى است و چیزى از آن كم نمى

پس روح امر موجودى است كه فى نفسه یك نوع اتحاد با بدن دارد و آن این است 

كه هر وقت طورىكه متعلق به بدن است. در عین حال یك نوع استقالل هم از بدن دارد، به

 شـود. علقش از بدن قطع شد از او جــدا مىت

خود نسبت داده و اضـافـه كـرده به منظور خداى تعالى در آیه فوق اگـر روح را به

 (1) رساند.تشـریف و احترام بوده، و از باب اضافه المى است كه اختصاص و ملكیت را مى

 .228، ص  12المیزان ، ج  -1

 

 ت ؟ روح در حالـت خواب و مـرگ كجـاس

 / انعام( 60« )َو ُهَو الَّذى يَتََوفُّكــْم بِالَّْیـِل...!» 

كنید در چه را كه كسب مىداند آنمیـرانـد شمـا را در شب و مىاو خدائى است كـه مى» 

 !«روز... 

را كه به معناى گرفتن تمامى چیزى را « تََوفّى»خداى سبحان در آیات قرآن كلمه 

نامیده « تََوفّى»چنین خواب بردن را هم وح استعمال كرده است. هممعناى گرفتن رگویند، به

 و در آیه:

ى االَْنفُــَس حیــَن َمْوتِهـا َو الَّتــى لَـْم تَُمــْت فــى َمناِمهــا » خداست آن  -اَللّــهُ يَتَـَوفَـّ

چنین آن جانـى كه نمرده ولكن گیرد و همها را در وقت مــردن مىكسى كه جان

 / زمر(  42« )ب رفته است!بخوا
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كلمه مزبور را به این معنى استعمال كرده است. چون مرگ و خواب هر دو در 

طور كه بعث به معناى بیدار اند، همانكنند مشترككه رابطه نفس را از بدن قطع مىاین

زند سارا برقرار مىرابطه دوباره این كه كردن هر دو در این معناى زندهكردن و بعث به

شوند نفس دوبـاره آن تصرفاتــى را كه در بـدن داشت انجام اند، چه هر دو باعــث مىشریك

 دهد.

كه توفى را مقید به شب و بعث را مقید به روز نمود از این رو بوده كه و اما این

خواب رفته و در روز بیدارند وگرنه خصوصیتى در خواب شب غالبا مـردم در شب به

گیرد جان شما را، گیرد شما را و نفرموده، مىیعنى مى« یَتََوفُّكْم،» -رمود كه فنیست. این

كنیم همان روح تعبیر مى« من»كه حقیقت انسانى كه ما از آن به كلمه داللت دارد، بر این

كنیم، روح جزئى از انسان است و یا صفت انسانى است و بس و چنان نیست كه ما خیال مى

 شود. رض بر انسان مىو یا هیئتى است كه عا

حقیقت آدمى تن خاكى او نیست، بلكه روح اوست و بنـابـرایـن با قبض روح كردن 

 شـود. ملك المـوت چیـزى از ایـن حقیقـت گــم نمـى

میراند، در حالى كه شود كه خداى متعال شما را در شب مىپس معنى آیه این مى

دارد تا هاى شما را نگه نمىردید ولى روحچه را در روز از اعمال ارتكاب كداند، آنمى

هاى معین شما به آخر برسد، شما را دوباره زنده كه اجلمرگشان ادامه یابد بلكه براى این

واسطه مرگ و حشر به سوى او خواهید برگشت و شما را از كند و پس از آن بهمى

 (1)ایــد خبــر خواهد داد. اعمالتــان كـه انجـام داده

 .204، ص  13یزان ، ج الم -1

 

 شود؟روح بدون بدن كجا نگهدارى مى

ُ يَتََوفَّى» االَْنفَُس حیَن َمْوتِها َو الَّتى لَْم تَُمْت فى َمناِمها فَیُْمِسُك الَّتى قَضى َعلَْیَها اْلَمْوَت َو للَاّ

ى   زمر(/42...!« )يُْرِسُل االُْخرى اِلى اََجٍل ُمَسمًّ

اند ولى ها را در دم مرگ، و هم از كسانى كه نمردهجانخداست آن كسى كه »

دارد، و آن كه قضاى مرگش رانده شده نگه مىگاه آنگیرد، آناند، مىخواب رفتهبه

 «كند...!ديگران را رها مى

به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است. مضمون آیه « استیفاء»و « تََوفّى»كلمه 

ه داشتــن و رهــا كــردن، ظــاهــر در ایــن اســت كــه میــان فــوق از گــرفتــن و نگــ



 المیزان                                                    کتاب نهم : روح و  زندگیتفسیر موضوعی  -معارف قرآن در المیزان  37 

 نفــس و بــدن دوئیــت و فــرق اسـت. 

 زمینــه اسـت: از جملــه آیاتى كــه در این

ــَل بُِكــْم ثُمَّ اِلــى َربُِّكـْم تُرَجعُــوَن قُــْل يَتََوفُّكـْم َملَكُ » ـذى ُوّكِ دم  بگو در -اْلَمــْوِت الَـّ

گیرد و مرگ آن فرشته مـرگى كـه مـوكل بـر شماست، شمـا را به تمام و كمــال مى

 / سجـده( 11« )گــرديـد!سپس به سوى پروردگـارتـان بـرمـى

آیا بعد از مردن و جدائى اجزاء بدن )از آب، و خاك، و معدنیهایش،( و جدائى 

اش، و دگرگون ضاِء عضوىاعضاى آن، از دست و پا، چشم و گوش، و نابودى همان اع

طورى كه هیچ با شعورى نتوانــد خاك مــا را از ها، و گم گشتن در زمین، بهشدن صورت

 گیــریــم؟ خــود مــىخــاك دیگـران تشخیـص دهـــد، دوبــاره خلقــت جـدیــدى به

  فرماید:دهـد و مىخداى تعالى پاسخ سؤال باال را به رسول گرامى خـود یـاد مى

گردد، شوید، و اجزاِء شما ناپدید و درهم و برهم نمىبگو شما بعد از مردن گم نمى -

گذارد گیرد و نمىاى كه موّكل به شماست، شما را به تمامى و كمال تحویل مىچون فرشته

شــود، چه از شما گم و درهم و برهم مىگم شوید، بلكه در قبضه و حفاظت او هستید، آن

گفت: )من( و به او نه نفس شما و یا نه آن كسى كه یك عمر مى هاى شماست،بدن

 (1)گفتنـــد: )تو(.مى

 .256، ص  2المیزان ، ج  -1
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 فصل سّوم

 روح، و هويت انسان
 

 هـويت انسان از نظر قـرآن 

ْهـــــِر لَـْم يَُكـْن َشْیئـاً »  / دهر( 1« )َمـْذُكـــورا ؟ َهـْل اَتى َعلَى ااِلْنساِن حیـٌن ِمــَن الــدَّ

 « آيــا بــر انســان روزگارانــى نگذشــت كه چیـزى اليق ذكر نبود ؟ »

نامیم، مبدئى مى را انسانهیكل محسوس كه ما آن كه در داخل ایننیست در اینشكى

جا كه سخن براى حیات است، كه شعور و اراده آدمى مستند به آن است و خداى تعالى در آن

دارد از این مبدأ تعبیر به روح و در بعضى موارد تعبیر به  -آدم  -از خلقت انسان به عنوان 

ْیتُهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن رُوحى...،» است، نظیر آیه: كرده « نفس» » حجر( و یا /29« )فَِاذا َسوَّ

 / سجده(  9!« )ثُمَّ َسّویهُ َو نَفََخ فیِه ِمْن ُروِحه... 

رسد، این است كه روح و بدن دو حقیقت قرین چه در بدو نظر از آیه به ذهن مىآن

و آب، و انسان مجموع هر دو حقیقت است.  اند، نظیر خمیرى كه مركب از آرد استهم

وقتــى روح قرین جسد قــرار گرفت، آن انسان زنــده است و وقتــى از هم جدا شد همیــن 

 جدا شدن مرگ است. 

 و لكـــــــن آیــــــــــه: 

َل بُِكْم اْلَمْوتِ قُْل يَتََوفُّكْم َملَكُ »  كامــل  طورگیـرد شما را بهبگــو مى -الَّذى ُوّكِ

 / سجده( 11)« فرشتــه مرگى كه موّكــل بر شماســت...!

فهماند آن روحى كه در هنگام مرگ و به حكم كند، چون مىاین معنا را تفسیر مى

گیرد، عبارت است از آن حقیقتى كه یك عمر به او برده قابض االرواح آن را مىآیه نام
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ا. و آن عبارت است از انسان به تمام حقیقتش، نه هجنابعالى و امثال این -شما  -گفتیم: تو مى

یك جزء از مجموعش. پس مراد به نفخ روح در جسد این است كه جسد را به عینه انسان 

كه واحدى را ضمیمه واحد دیگرى سازد، كه هم ذاتش غیر آن باشد و هم آثار كند، نه این

گیرد و بعد از ه بدنش تعلق مىكه روح بذاتش غیر آثار ذات آن باشد، پس انسان بعد از آن

كند، در هر دو حال یك حقیقت است و از آیه شریفه زیر كه روحش از بدنش مفارقت مىآن

 شود: هم همین معنـا استفـاده مـى

اى كردیــم و در اى از گل آفریدیــم و سپس او را نطفــهو مــا انسان را از خالصه»

ن نطفــه را علقه و بعد آن علقــه را مضغـه و اى معتبر جاى دادیــم، سپس آمحفظــه

هــا گوشت گاه روى آن استخوانهــا كردیــم و آنگاه آن مضغــه را استخوانآن

 / مؤمنــون( 14تا  12!« )پوشاندیــم و در آخر او را خلقتــى دیگــر كـردیــم... 

كـه مـراحـل  اى استشـود، عینـا همـان نطفـهپس آن چیزى كه خلقتى دیگـر مى

 گى و استخــوانى را پیمــوده اسـت. گى و مضغهعلقـه

 فرماید: آیه زیر نیز در معناى آیه فوق است كه مى

ْنسـاِن حیـٌن ِمنَ َهْل اَتى َعلَى»  َِ  / دهر(  1« )الدَّْهــِر لَْم یَُكـْن َشْیئــاً َمْذُكـورا،ااْل

فهماند انسان چیز بوده، لكن ذكور و مىكند به قید مكه شیئى نبودن انسان را مقید مى

چیز مذكور نبوده و همین طور هم هست، چون انسان زمین بوده، نطفه بوده، لكن در آن 

گفتند فالن مواد غذائى عینا فالن شخص رفته و نمىشمار نمىها بهمراحل قبلى جزو انسان

همان واحد حقیقى  ت، كهاست، پس مفاد كالم خداى تعالى این است انسان یك واحد حقیقى اس

كه همین واحد حقیقى چنانبراى تمامى آثار بدنى طبیعى و آثار روحى، هم یگانه مبدأ است

 حكم آیه:كه بهشهادت اینفى نفسه مجرد از ماده است، به

َل بُِكْم قُْل يَتََوفُّكْم َملَكُ »   طور كامل شما را فرشتهگیرد، بهبگو مى -اْلَمْوِت الَّذى ُوّكِ

ْنفَُس حیَن َمْوتِها » سجده( و آيه /11« )مرگ...! َِ ُ يَتََوفَّى ااْل ها را گیرد جانخداوند مى -للَاّ

را خلقتى ديگر در آخر آن  -ثُمَّ اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخَر » / زمر( و آيه  42« )در هنگام موت...!

بدن مادى رها  به شرح فوق در دم مرگ، انسان مجرد از / مؤمنون( 14« )كرديم...!

  (1)گیرد. را مىشود و خدا انسانمى

 .378، ص  39المیـــــــــــــزان ، ج  -1
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 ايجاد تركیب انسان از تن و روان 

ــــةً واِحـــــَدةً...!»   بقره(/213« )كـــاَن النّــاُس اُمَّ

 !« گروه بودند... مردم يك» 

) در ذیل آیه فوق در تفسیر گرانمایه المیزان، مباحث مربوط به آغاز پیدایش انسان 

 باشد:( شروع شده كه مطلب زیر قسمتى از آن مى

خداونــد متعال هنگام آفرینش، انسان را مركب از دو جزء و داراى دو جوهر قرار 

رد كه روح وروان داد یكى جوهــر جسمانى كه مــاده بدنى اوســت و دیگرى جوهــر مج

 اوست. 

ایـن دو پیوستـه در زندگـانى دنیـوى همـراه و مالزم یكـدیگـرند و هنگـام مـرگ 

 گردد. روح زنـده از بـدن جـدا شـده و سپـس انسـانـى بـه پیشگـاه پـروردگـار بـاز مى

 در جمله: 

 «ثُمَّ اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخَر...!»...

 / مؤمنـــون( 14!« )گــرى پــديــد آورديـم... سپـس آن را آفرينـش دي»...

را به خلقت آن » فرماید در بیان تطورات مادّى نطفه به علقه و مضغه و غیره مى

شود كه آفرینش اخیر سنخ اطوار سابق نیست و از این تعبیر استفاده مى« دیگرى آفریدیــم!

ْيتُــهُ َو نَفَْخــُت فیــ »در آیــه  فرماید كه هنگام / حجر( مى 29« )ِه ِمــْن رُوحــى...!فَــِاذا َسوَّ

آفرینش انسان، بعد از تسویــه جسمش یك روح الهى در آن دمیده شـد و وجــودش مركب از 

 فرمایـــد:تـــر در آیــه زیر مىآن دو جوهر اســت، از همـه روشن

َل بُِكمْ قُْل یَتََوفُّكْم َملَكُ »  - شما گم نخواهید شد، بلكه فـرشتـه مـرگ  - اْلَمْوِت الَّذى ُوّكِ

 / سجده( 11« )كند!گیرد و نگهدارى مىطور كامل مىشما را به

آید كه ایشان غیر برمى« گیرد!فرشته مرگ شما را مى» فرماید از این تعبیر كه مى

اند و شود، پس در حقیقت ایشان گم نشدههائى هستند كه اجزاِء آن در زمین پراكنده مىاز بدن

 (1)هایشان محفوظ است! اند چون جانمستهلك و نابود نگشته

 .161، ص  3المیزان ، ج  -1
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 مفهوم دوگانگى و اتحاد روح با بدن 

 / بقـره(  154)« َو ال تَقُـولُوا ِلَمـْن يُْقتَـُل فـى َسبیِل للّاِ اَْمواٌت بَْل اَْحیاٌء َو لِكْن ال تَْشعُُروَن!» 

هــائى در راه خـــدا كشـته شـده مـرده مگــوئیــد بــل اينــان زنده بـه كسـى كـه» 

 « كنید!هستنـد ولى شمـا درك نمى

طوركلّى كه بهاستسازد و آن اینفوق و آیات دیگر حقیقتى را روشن مىتدبر در آیه

نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراِء بدن و احكامى دارد، غیر احكام بدن 

اى دارد و یا بگو با آن متّحد است و و هر مركب جسمانى دیگر، بلكه با بدن ارتباط و علقه

 كند. و تر و خشك مى دارهوسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراكى، بدن را ابه

فهماند كه تمام شخصیت انسان بدن نیست، كه وقتى بدن از كار دقّت در آیات مى

هایش و متالشى شدن اجزائش، افتاد شخص بمیرد و با فناى بدن و پوسیدن و انحالل تركیب

فانى شود، بلكه تمام شخصیت آدمى به چیز دیگرى است كه، بعد از مردن بدن باز هم زنده 

گیرد، )عیشى كه دیگر در دیدن ا و نعیمى مقیم را از سر مىاست، یا عیشى دائم و گوار

حقایق محكوم به این نیست كه از دو سوراخ چشم سر ببیند و در شنیدن حقایق از دو سوراخ 

گوش بشنود، عیشى كه دیگر لذتش محدود به درك مالیمات جسمى نیست!( و یا به شقاوت 

اند كه سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت رسرسد. و نیز مىو رنجى دائم و عذابى الیم مى

اش، مربوط به سنخ ملكات و اعمال اوست، نه به جهات جسمانى )از سفیدى و و تیره روزى

سیاهى و قدرت و ضعــف،( و نـه به احكــام اجتماعــى )از آقـازادگـى و ریاســت و مقــام و 

 امثــال آن.( 

كه این  استدهد و معلوم مىرا دست  آنشریفه آیات كه، این است ها حقایقى پس این

احكام مغایر با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص مادیت دنیوى منافات دارد و از 

معنا كه این است. آیاتى ایشان هاى ها غیر بدنانسانپس نفس شود كه ها فهمیده مىهمه این 

 اند از:كند عبارتمىرا افاده 

ُ يَتََوفَّى االَْنفَُس حیَن َمْوِتها َو الَّتى لَْم تَُمْت فى َمناِمها فَیُْمِسُك الَّتى قَضى »  - للَاّ

از  مرگ و هم ها را در دم كه جانكسى  خداست،آن -االُْخرى َعلَْیَها اْلَمْوَت َو يُْرِسلُ 

 ه قضاى مرگش راندهكگاه آن گیرد، آناند مىخواب رفتهاند ولى بهنمرده كه كسانى

 زمر(/42«)كند...!را رها مىديگران  دارد و آنشده نگه مى

َل بُِكْم ثُمَّ اِلى َربُِّكْم تُرَجعُوَن  اْلَمْوتِ  َملَكُ يَتََوفُّكْم  قُلْ »  - مرگ آن  بگو در دم -الَّذى ُوّكِ

سپس به گیرد و تمام و كمال مى موكل بر شماست شما را بهفرشته مرگى كه 
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 سجده(/11« )گرديد!بر مىسوى پروردگارتان 

وُح ِمْن اَْمِر َربّى »  - وحِ قُِل الرُّ پرسند، بگو و از تو از روح مى -َو يَْسئَلُونََك َعِن الرُّ

 / اسراء(  85« )روح از امـر پروردگار من اسـت!

 َجعَْلناهُ نُْطفَةً فى قَراٍر َمكیٍن ثُمَّ َخلَْقنَا َو لَقَْد َخلَْقنَا ااِلْنساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن طیٍن ثُـمَّ »  -

النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا الُمْضغَةَ ِعظاما فََكَسْونَا اْلِعظاَم لَْحما ثُمَّ 

نسان را از چكیده و و ما از پیش ا -اَْنَشأْناهُ َخْلقا اَخَر! فَتَباَرَك للّاُ اَْحَسُن اْلخاِلقیَن! 

اى در قرارگاهى محفوظ كرديم و اى از گل آفريديم و سپس او را نطفهخالصه

سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه را استخوان كرديم، پس آن 

استخوان را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتــى ديگر كرديم! پس آفرين به 

 (1)/ مؤمنون(  14تا  12« )خــدا كه بهترين خالقان است!

 .255، ص  2المیزان ، ج  -1

 

 تجــرد روح و مـن آدمـى )بحث فلسفى( 

 بقره( /154«)َو ال تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فى َسبیـِل للّاِ اَْمــواٌت بَـْل اَْحیاٌء َو لِكْن ال تَْشعُُروَن!»

هائى هستند ولى ن زندهشده، مرده مگوئید، بل ايناخدا كشتهكه در راهكسى و به »

 «كنید!شما درك نمى

 آیـــا نفــــــس یــــا روح آدمـــى مـوجــودى اســـــت مجـــــرد از مــــــاده ؟  

البتــه مراد ما از نفــس آن حقیقتى است كه هر یك از مــا در هنگام سخن با عبارت 

نمائیم و كنیم و یا بدان اشاره مىفالنى و امثال آن از آن حكایت مى -او  -شما  -ما  -من  -

است كه موجودى مادّى و قابل قسمت و داراى زمان و مكان نیز مراد ما به تجرد نفس این

 نباشد.

كنیم، حال كه موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت كه درباره چه چیز بحث مى

و مشاهده  یابیمگوئیم، جاى هیچ شك نیست كه ما در خود معنائى و حقیقتى مىاینك مى

 -گوئیم )من پسر فـالنــى هستم كنیم به )من( و مىكنیم كه از آن معنا و حقیقت تعبیر مىمى

 ام،( و امثـال این تعبیرها كه همه روزه مكّرر داریم. یـا مـن در همـدان متـولـد شــده

كه هر انسانى در این درك و مشاهده مثل ما است. من و تمامى باز جاى تردید نیست

ها در این درك مساوى هستیــم، و حتى یك لحظه و یك آن از زندگى و شعورمان از انسان
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كنـد، متوجهــم كه مــن، منــم و هرگــز نشده آن غافــل نیستیــم و مادام كه شعــورم كار مى

 كه خودم را از یاد ببرم. 

كرده است؟  حال ببینیم این )من( در كجاى بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان 

گوید )من( در هیچ یك از قطعا در هیچ یك از اعضاى بدن ما نیست. آن كه یك عمر مى

شود این )من( غیر بدن و غیر اجزاِء بدن اعضاى محسوس و دیده ما نیست. پس معلوم مى

است. اى بسا در یك حادثه نیمى از بدن انسان قطع شده، ولى خود او نصف نشده، بلكه 

 ز حادثه است. همان شخص قبل ا

معنــائى اســت بسیط، كـه قـابـــل انقسـام و تجـــزیـه نیســـت، ولـى بـدن « مــن » 

قـابـــل انقســام هســــت. نفس غیر بدن است، نه همه آن است و نه جزئى از اجزاِء آن و نه 

خاصیتى از خواص آن، نه آن خواصى كه براى ما محسوس است و نه آن خواصى كه با 

ایـم و نـه آن خـواصـى كـه بـراى مـا هنـوز درك نشـده تدالل به وجــودش پـى بــردهاس

 اســـت. 

بینیم، امرى بسیط كه كثرت و كنیم امر واحدش مىو نیز این حقیقتى كه مشاهده مى

جزء و مخلوطى از خارج ندارد، بلكه واحدصرف است. هر انسانى این معنا را در نفس 

كند كه او اوست و غیر او نیست و دو كس نیست بلكه یك نفر است و مى بیند و دركخود مى

 دو جزء ندارد بلكه یك حقیقت است. 

شود این امــر مشهود، امــرى است مستقل، كه حد ماده بر آن پــس معلوم مى

شود، نتیجه منطبــق و صادق نیســت و هیچ یــك از احكام الزم مــاده در آن یافــت نمى

م پس او جوهرى است مجرد از مــاده، كه تعلقــى به بدن مادّى خود دارد، تعلقى كه گیریمى

كند ) و كند، یعنى تعلق تدبیرى، كه بدن را تدبیر و اداره مىاو را با بدن به نحوى متّحد مى

  (1)كار كنند!( بدن از كار بیفتند و یا نامنظم هاىگذارد دستگاهنمى

 .285، ص  2 المیـــــــــزان ، ج -1

 

  روح تقويت كننده حزب للّا 

/  22« )للّاِ...!اُولِئَك َكتََب فى قُلُوبِِهُم ااْليماَن َو اَيََّدُهْم بِرُوحٍ ِمْنهُ ... اُولئَِك ِحْزبُ »... 

 مجادله( 

خدا و روز جزا داشته باشند و در عین حال هیچ قومى نخواهى يافت كه ايمان به» 

كنند دوستى كنند، هر چند دشمن خدا و با كسانى كه دشمنى خدا و رسولش مى
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 شان باشند، براى اينرسول، پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و قبیله

ته و به روحى از خودش تأيیدشان كرده و هايشان ايمان را نوشكه خداوند در دل

 « اند ! ... اينان حزب خدايند. آگاه باش كه حزب خـدا تنهـا رستگـاران

به معناى تقویت است. معناى جملـه ایـن است كــه خـداى تعالى « تأیید»كلمه 

 ها را بــه روحـى از خـود تقویــت نمـــود.گونــه انساناین

عبارت است از مبدأ حیات،  -كند اى آن به ذهن تبادر مىطورى كه از معنروح به

را  «َو اَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ...،»... شود، بنابراین اگر عبارت كه قدرت و شعور از آن ناشى مى

كند: كه در مؤمنین بغیر از روح بشریت كه بر ظاهرش باقى بگذاریم، این معنا را افاده مى

شود و دیگر وجود دارد كه از آن حیاتى دیگر ناشى مىدر مؤمن و كافر هست، روحى 

 آورد و به همین معناست كه آیه: قدرتى و شعـورى جدید مى

/  122« )اََو َمــْن كاَن َمْیتـا فَأَْحیَْینـهُ َو َجعَْلنـا لَهُ نُــورا يَْمشــى بِه فِــى النّـاِس...؟» 

 انعام(

رديم و برايش نورى قرار داديم، تا با آن آيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده ك»

هائى قرار دارد كه در بیــن مردم زندگــى كند، ِمثل كسى است كه در ظلمت

 « شدن از آن برايش نیست...؟بیرون

 فرماید:و نیز آیه شریفه زیر به آن اشاره نموده و مى

و را به یك هر كس از مرد و زن عملى صالح كند در حالى كه ایمان داشته باشد، ا» 

 / نحل(  97« )كنیم!زندگى طیبى زنده مى

حیات طیبى كه در آیه است مالزم با اثر طیب است، اثر حیات كه قدرت و شعور 

است در زندگى طیب، طیب خواهد بود و وقتى قدرت و شعور طیب شد، آثارى كه متفرع 

و صالح خواهد زند، همه طیب بر آن است یعنى اعمالى كه از صاحب چنین حیاتى سر مى

بود و این قـدرت و شعـور طیب، همـان است كـه در آیـه سوره نـور از آن تعبیر به نور 

 كرد. 

این حیات، زندگى خاصى است كریم، كه آثارى خاص و مالزم با سعادت ابدى 

انسان دارد، حیاتى است وراِء حیاتى كه مشترك بین مؤمن و كافر است و آثارش هم مشترك 

ایفه است، پس این زندگى مبدئى خاصى دارد و آن روح ایمانى اســت كه آیه بین هر دو ط

 دانــد. را روحى سواى روح مشتــرك بین مؤمــن و كافــر مىشریفـه آن

 / مجادله(  22!« )اُولئَِك ِحْزُب للّاِ ااَل اِنَّ ِحْزَب للّاِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن »...
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ها كه فرماید ایناز همان افراد مخلص، مىاین جمله تشریف و بزرگداشتى است 

كه آن منافقین كه در ظاهر اظهار چناناند، هماند حزب خداى تعالىداراى ایمانى خالص

اند و دارند، حزب شیطانكنند و در باطن كفّار و دشمنان خدا را دوست مىاسالم مى

 رستگارند.  ّللاّ كه گفتیم حزبچنانزیانكارند، هم

جاى ضمیـر ذكـر كـرد، تا كالم را به فـوق دوبـاره اسـم ظـاهـر حـزب ّللاّ در آیـه 

 (1)خــود بگیـرد. جنبـه یـــك مثـل معـروف به

 .47، ص  38المیـــــــزان ، ج  -1

 

 نارسائى علم انسان به روح 

وُح ِمْن اَْمِر َربّى َو مااُوتیتُمْ »  وحِ قُِل الرُّ  !«ِمَن اْلِعْلِم ااِلّ قَلیالً   َو يَْسئَلُونََك َعِن الرُّ

 / اسراء( 85)

كننـد، بگـو كـه روح از سنـخ امـر و تو را از حقیقـت روح پرسـش مى» 

 «چه از علـم به شما روزى شـده بسیـار انـدك است! پروردگـار مـن است و آن

از معنـاى آیـه فوق معلـوم شـد كـه، جـواب آیـه از سئـوال از روح مشتمـل بـر  

  كه روح از مقـولـه امـر است!بیـان حقیقت روح است و این

/ اسراء( معنایش این است كه  85!« )َو ما اُوتیتُْم ِمَن اْلِعْلِم اِالّ قَلیـالً »...و اّما جملـه 

 ا داده اندكى از بسیار است!آن علـم به روح كه خداوند به شم

چــه روح مــــوقعیتــى در عــــالــم وجــود دارد و آثــار و خــواصـــــى در ایــن 

دهــد كـــه، بسیـــار بـدیـع و عجیـب اسـت و شمـــا از آن آثـار عـالـم بــــروز مــى

 (1)خبـریــد! بـى

 .337، ص  25المیزان ، ج  -1
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 فصل اّول

 نوع انسان
 

 آغاز پیدايش نوع انسان 

ــــةً واِحـــــَدةً...!»   بقره(/213« )كـــــاَن النّـــــاُس اُمَّ

 !« امت واحد بودند... مردم يك » 

شود، این است كه، این نسل چه از آیات شریفه در این موضوع استفاده مىآن

مستقلى است كه از نوع دیگرى جدا نشده و از روى قانون تحول و تكامل كه یك نوع انسانى

را مستقیما از زمین آفرید یعنى زمانى بود كه زمین وجود نیامده است، بلكه خدا آنطبیعى به

و آسمان وجود داشت و در زمین موجوداتى بودند ولى انسان نبود، بعد خــدا یك جفت از 

كه آیا غیر باشند )قرآن شریف از اینسلسله نسل موجود بشر مىنوع انسانــى آفرید كه ســر 

اند، انسان دیگرى در زمین یا جاى دیگر بوده هائى كه از نسل آدم و حوا آفریده شدهاز انسان

 یا نبوده ساكت است.(

 فرمــایــد: هـــاى زیـــر مىدر آیــه

ما شما را از يك  -َجعَْلناُكــْم ُشعُوبا َو قَبائِــَل اِنّا َخلَْقناُكــْم ِمْن ذََكٍر َو اُْنثــى َو »  -

/  13!« )تــان قرار داديــم... نــر و مـاده آفريديــم و دستـه دستـه و قبیله قبیله

 حجرات(

شمارا از يك تن آفريد و جفتش را  -ِمْنها َزْوَجها  نَْفٍس واِحَدٍة َو َجعَلَ َخلَقَُکْم ِمْن »  -

 اعراف(/189« )د!از خودش قرار دا

آفرید... ! كه، او را از خاك است آدم مانند حكایت –تُراٍب ِمْن  َكَمثَِل ادََم َخلَقَهُ » ...  -
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 عمران(آل/59« )

اند و روى آن اى كه دانشمندان طبیعى درباره تحول انواع فرض كردهاّما فرضیه

 (1)نیست.اى بیش اند فرضیهدادهحتمال میمون یا ماهى ا تكاملواسطه را  به انسان پیدایش 

 .159، ص  3المیزان ، ج  -1

 

 رّد فرضیه تكـامـل نوع انسان 

 / نســــاء( 1« )َو بَثَّ ِمْنُهما ِرجاالً َكثیرا َو نِساًء...!»... 

 !« و از آن دو، مـردان و زنـــان بسیـارى پــراكنـده ســاخت... »... 

كند، منتهى به آدم و موجود را كه با نطفه توالد مىآیات قرآن مجید، نسل انسان 

گردد داند. پس نوع انسان به آن دو باز مىداند. خلقت آن دو را نیز از خاك مىزنش مى

اند یا هم جنس منتهى شوند، بلكه آفرینشى مستقــل چیزى همانكه خود آن دو بهبــدون این

 دارنــد.

اولى در اثر گویند پیدایش انساناست كه، مى چه امروزها معروف شده، ایناّما آن

 تكامل بوده است. 

طور منظم كمالى دیده وجود آمد كه در ساختمان موجودات بهجا بهاین فرضیه از آن

شود كه در یك سلسله مراتب معینى از نقص رو به كمال پیش رفته است و نیـز مى

كنـد. این ، همیـن نتیجـه را تـأییـد مـىهائى كه در زمینه تطورات جـزئى به عمل آمـدهتجربه

اى است كه براى توجیه خصوصیات و آثار انواع مختلف فرض شده است، بدون فرضیه

اى مخالف آن را رد كند. بنابراین، كه دلیل مخصوصى آن را اثبات نماید و یا عقیدهاین

كه تطورى كه ون اینكلّى از هم جدا و مستقل باشند بدتوان فرض كرد كه این انواع بهمى

نوعى را به نوع دیگر مبدل سازد در كار بیاید. هنوز تجربه تحّول فردى را از یك نوع به 

اى نوعى دیگر مشاهده ننموده و هرگز دیده نشده كه میمونى تبدیل به انسان شود. این فرضیه

آن وجود  كه دلیل محكمى در مورداند بدون ایناست كه براى توجیه مسایل مربوطه ساخته

چه را كه قرآن بدان اشاره كرده و انسان را نوعى مستقل دانسته داشته باشد، بنابراین آن

 (1)است با هیچ مطلب علمى منافات ندارد.

 .241، ص  7المیزان ، ج  -1
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 وحـدت نــوع انسانى 

ـةً واِحـــــَدةً َو اَنَــــا َربُُّكــــْم »  تُُكْم اُمَّ  / انبیاء( 92!«)فَــاْعبُــــُدوِن اِنَّ هـِذه اُمَّ

اين نوع انسانى، اّمت شما بشر است، و اين هم واحد است، )همه در انسانیت » 

پروردگار شما  -واحد تعالى  للّا  -اى هستند و من يكى هستند!( پس اّمت واحده

 « هستـم، زيـرا مالـك و مدبّر شمايم، پس تنها مرا بپرستید و نه غیر ! 

ها را وحدت داده باشد و همه به معناى جماعتى است كه یك هدف آن« اُمَّت»كلمه 

 سوى آن هدف باشند. به

دهد خطابى است عمومى، كه سیاق بدان گواهى مىطورىخطاب در آیه شریفه به

جا نـوع انسـان است، كـه گیرد و مراد به اّمت در اینكه تمام افراد مكلف بشر را در برمى

ها در آن نـوع واحـدنـد. نوع م اسـت نـوع بـراى خــود وحــدتى دارد و همـه انسانمعلــو

انسانى وقتى نوعى واحد و امتى واحده، داراى هدف و مقصدى واحد بود و آن هدف هم 

عبارت بود از سعادت حیات انسانى، دیگر ممكن نیست غیر ربى واحد ارباب دیگرى داشته 

اختیار خود منصب تشریفى و قراردادى نیست، تا انسان به باشد. چون ربوبیت و الوهیت

معناى خود رب قرار دهد، بلكه ربوبیت و الوهیت بههركه را و هرچه را خواست براى

اند و نوعها از اولین و آخرینشان یكمبدئیت تكوین و تدبیر است و چون همه انسان

دارد، نظامى است واحد و جریانمنظور تدبیرامورش در او بههم كهموجودندو نظامىیك

سازد، قهرا این نوع واحد متصل و مربوط، كه بعضى اجزاء را به بعضى دیگر متصل مى

ها وجود نیاورده است و دیگر معنا ندارد كه انسانو نظام واحد را جز مالك و مدبّرى واحدبه

دیگرى و ر رب آندر امر ربوبیت با هم اختالف كنند و هر یك براى خود ربى اتخاذكند، غی

 كند. كه دیگرى سلوك مىراهى برود، غیر آن راهىیا در عبادت

پــس انسان نــوع واحــد است و الزم اســت ربــى واحد اتخــاذ كنــد و او ربّى 

 (1)باشــد كه حقیقــت ربـوبیـــت را واجــد بــاشــد و او خــداى عــّز اسمــه اســت. 

 .174ص  ، 28المیـــزان ، ج  -1

 

 حفظ وحدت نوعى انسان 

 نساء(/1« )اللّــهَ كاَن َعـلَْیُكـــْم َرقیبــــا ! اِنَ »...
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 «خدا بر شما مراقب است ! »...

به معناى مطلق حفظ و نگهدارى نیست، بلكه توّجه به كارهاى شخصى « َرقیب»

ـده بـاشـد پس در است كه بــه منظور اصــالح نواقــص و یا ضبــط، تحــت نظــر گـرفتـه ش

 واقـع مثل این است كه چیــزى را بــا مـالحظــه و توجــه حفــظ كــرده اســت. 

این آیه انسانیت را با توّجه به وحدت نوعى آن، امر به تقوى نموده، همان پایه و 

منداند و چنین دستور  از آن بهرهطور متساوى افراد به همه « انسانیت»اساس واحدى كه 

كه كه آثار و لوازم این وحدت را حفظ كنند، و امر به تقوى را معلل نموده به این داده

خداونــد رقیب و نگران شماســت. بدیهى است كه از این تعلیل، بزرگترین تهدید در مــورد 

 شود. مخالفت با فرمان تقوى استفاده مى

و ستم و فساد در  توان ارتباط آیاتى را كه درباره سركشىبا دقّت در این آیه مى

كند، با آیاتى كه انسان را به منظور حفظ وحدت انسانى و زمین و طغیان و غیره بحث مى

 (1)خوبى دریافت.كند، بهاز تباهى و سقوط بشدت تهدید مىجلوگیرى

 .235، ص  7المیزان ، ج  -1

 

 ارحام، منشأ قرابت خانواده انسانى 

ذى َو اتَّقُوا للّاَ »...   / نسـاء( 1«)اللّـهَ كاَن َعلَْیُكــــْم َرقیبـا ! تَسآئَلُوَن بِـِه َو االَْرحاَم اِنَ الَـّ

كنیـد و بتـرسیـد هـا مىنـام او از يكـديـگر خواهشو بترسیـد از خـدائـى كـه به»... 

 !« از قطـع رحـم كـه خـدا بـر شمـا مـراقـب اسـت 

باشد و آن جایگاه نطفه ى است مىدر اصل همان رحم زن كه عضوى درون« رحم»

و محل پرورش و رشد بچه است. سپس این لغت، به عالقه ظرف و مظروف در مورد 

اند، قرابت استعمال شده است. چون نزدیكان از آن نظر كه همه از یك رحم منشأ گرفته

« ربـااقـ»بـه معنـاى « ارحام»اسـت و « قریب»بـاشنـد و بنابرایـن رحـم همـان همانند مى

 است. 

طور كه به توّجه خاصى مبذول داشته است، همان« رحم»قرآن مجید به موضوع 

طور اى كوچك است هماننیز توّجه كامل نموده است. خویشاوندى جامعه« ملّت»موضوع 

العاده داده و باشد. و قرآن مجید به موضوع جامعه اهمیت فوقاى بزرگ مىكه ملّت جامعه

كه به فرد نیز چنانباشد. همند كه داراى خواص و آثارى مخصوص مىدارا حقیقتى مىآن

 جوید ... !داند كه از عالم هستى كمك مىرا هم داراى آثارى مىتوجه كرده و آن
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ذى َخلَــــَق ِمــــَن اْلمــــاِء بََشــــرا فََجعَلَــــهُ نََسبــــا َو ِصْهـــرا »  اوست  -َو ُهـــَو الَـّ

!« ها خویشاوندى و ازدواج قرار داد... بشر را از آب خلـق كرد و بین آنخدائى كه 

 فرقان( /54)

 فرماید: مى

  «و شما را دسته دسته و قبیله قبیله قرار داد تا یكدیگر را بشناسید!»  -

 / حجرات( 13)

 !«انــد... در كتاب خـدا بعـض از خويشاونـدان بر بعـض ديگـر مقـدم»... -

 / احزاب( 6) 

كه آيا باز هم امید به نجات داريد، در صورتى كه از خدا روی گردانید، براى اين» -

 / محمد( 22« )فســاد در زمین نموده و قطـع رحـم كنیــد!

خالصه معنى قسمت اّول آیه این بود كه از خدا بترسید، از آن نظر كه شما را 

ا از سنخ واحدى كه در همه شماها محفوظ است پرورش داد و شما را آفرید و تمامى افراد ر

ریزى نموده و این ریشه و ماده واحدى است كه با ازدیاد شما رو به افزایش گذاشته است پى

 و آن همان جوهره انسانیت است. 

و اّما مفــاد قسمـت آخـر این است كـه بپرهیـزیـد از خـدا و این از نظـر عـّزت و 

اى را چنیــن بپرهیزیـد یگـانگـى خـویشـاوندىمـــا دارد و همعظمتـى است كـه در نظـر ش

كه خـداونـد بین شمـا قـرار دارد. ) این یـك شعبــه از همبستگـى و سنخیــت افــراد انسان 

  (1)است.( 

 .232، ص  7المیـــــــزان ، ج  -1

 

 انسانیت، به عنوان يك سنت واحد 

 / روم( 30!« )للّاِ... فََطَر النّاَس َعلَْیها ال تَْبديَل ِلَخْلقِ الَّتى  للّاِ  فِْطَرةَ »... 

فطــرت خــدا، فطـرتـى كــه خــدا بشـر را بــر آن فطــرت آفـــريــده،  در »... 

 !« آفـــرينـش خـــدا دگـرگـونــى نیســت... 

 / توبه(  36« ).ذِلَك الّديُن اْلقَیُِّم ـ اين است ديـن مستقیم!» .. 



 المیزان                                                    کتاب نهم : روح و  زندگیتفسیر موضوعی  -معارف قرآن در المیزان  52 

انسانیت خود سنّتى است واحد و ثابت به ثبات اساسش، كه همان انسان است و 

هاى جزئى كه به چنین سنتگردد و همهمین سنّت است كه آسیاى انسانیت بر محور آن مى

 زند. شـود، پیرامون آن دور مىختلف مىهــا مهــا و زماناختــالف افراد و مكان

/ توبه( بـدان  36!« )ذِلــَك الدّیــُن اْلقَیِّـــُم »...و ایـن همـان اسـت كـــه جمـلـــه 

 كنــد.اشـاره مـى

خاطر اختالفى ها بهنوع انسان یك سعادت و شقاوت دارد، اگر سعادت افراد انسان

صالح و واحدى كه ضامن سعادت افراد آن جامعه شد، یك جامعه كه با هم دارد مختلف مى

ها به حسب اختالف اقطار، و چنین اگر سعادت انسانگشت و همباشد، تشكیل نمى

شد و سنت اجتماعى كه همان دین است كنند، مختلف مىكه در آن زندگى مىهائىسرزمین

شدند، بلكه احدى نمىها نوع ووقت دیگر انسانچه منطقه اقتضا كند، آنشد از آنعبارت مى

ها مختلف شدند و نیز اگر سعادت انسان به اقتضاء زمانها مختلف مىبه اختالف منطقه

هاى قرون و گشت، باز انسانشد، یعنى اعصار و قرون یگانه اساس سنّت دینى مىمى

شد و شدند و انسان هر قرنى و زمانى غیر انسان زمان دیگر مىاعصار نوع واحدى نمى

شد، چون سوى كمال نمىداشت و انسانیّت از نقص متوّجه بهع انسانى سیر تكاملى نمىاجتما

دیگر نقص و كمالى وجود نداشت، زیرا وقتى انسان قرن گذشته غیر انسان فعلى باشد، 

شود و نقص و كمال این نیز مخصوص خودش خودش مىنقص و كمال او مخصوص به

كنــد كه یك جهــت مشترك و ثابـت بین همه سیر مىسوى كمال گردد و وقتى انسانیت بهمى

 هاى گذشتــه و آینــده باشــد. انسان

ها هیچ تأثیرى در برقرارى ها و زمانمنظور این نیست كه اختالف افراد و مكان

سنّت دینى ندارد، بلكه مافى الجمله و تا حدى از آن را قبول داریم، چیزى كه هست 

اساس سنّت دینى عبارت است از ساختمان و بنیه انسانیت، آن  خواهیم اثبات كنیم كهمى

 (1)اى كه حقیقتى است واحد و مشترك بین همه افراد و اقوام و ثابت در همه. بنیه

 .288، ص  31المیزان ، ج  -1

 

 اصل و ريشه واحد نوع انسان 

ذى َخلَقَُكـْم ِمـْن نَْفـٍس واِحـَدٍة َو َخلَــَق ِمْنــها»...  / نساء( 1« )َزْوَجـها...! اَلَـّ

خدائى كه همه شما را از يك تن آفريد و همسرش را نیز از او پديد آورد و از »...

 !« آن دو، مـردان و زنـان بسیارى پـراكنـده سـاخت... 

آدم و از « نَْفٍس واِحدَه»شود كه مقصود از از ظاهر عبارت چنین استفاده مى
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باشند كه ما از آنان ، پــدر و مــادر نسل انسان كنونى مىزن اوست. و این دو« َزْوَجهــا»

هاى كنونى همه به آن شود، انسانچه كه از ظاهر قرآن كریم استفــاده مىهستیم و طبق آن

شما را از یك نفر آفرید و از او زنــش را » فرماید: جا كه مىشوند، آندو منتهــى مى

اى فرزنــدان آدم، شیطــان شمــا را فریب » ـود: / زمر( و یا فرمـ 56« )وجود آورد!به

 / اعراف(  27« )طــور كه پدر و مــادر شما را از بهشــت بیــرون كـرد!ندهــد، همان

اى مردم » فرماید: جا كه مىآیه فوق فرق روشنى با آیه سوره حجرات دارد، آن

بیله قرار دادیم تا یكدیگر را شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را دسته دسته و قبیله ق

/ حجرات( از آن رو كه  13« )ترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شماست!بشناسید، گرامى

خواهد بیان كند كه افراد انسان از جهت انسانیت یكى هستند و از این نظر كه هر آیه فوق مى

شود، فرقى ندارند، ىاند منتهى مها نسبش به پدر و مادرى كه از همین جنس انسانیك از آن

پس نباید یكى از آنان به دیگرى تكبّر كند و یا جز بر اساس تقوى، براى خود امتیاز قائل 

شود، اّما آیه سوره نساء در مقام آن است كه بگوید حقیقت افراد انسان یكى است و تمام آنان 

از ریشه واحدى  باشند وشود از یك اصل مىها مالحظه مىهمه كثرتى كه در بین آنبا این

فرماید: و از آن دو زنان اند و این ظاهر آیه است كه مىمنشعب شده و رو به ازدیاد گذاشته

نَْفٍس »...كه مقصود از و مردان بسیارى پراكنده ساخت. این مطلب مناسبت ندارد با این

  (1)آید.وجود مىهر زن و مردى باشد كه انسان از آن به« َزْوَجها...»و « واِحدَه

 .228، ص  7المیزان، ج  -1

 

 همسانى خلق و بعث كّل انسان با يك فرد 

 / لقمان( 28« )مـا َخْلقُُكـْم َو ال بَْعثُُكْم ااِلّ َكنَْفٍس واِحَدٍة...!» 

خلقت و بعـث شمـا افـراد درهـم و برهـم » خـداى تعالـى در ايـن آيـه فرمـوده: 

  !«ماننـد بعث يك فرد است... 

طور كه بعث یك فرد براى ما ممكن است بعث افراد در هم و برهم شده نیز همان

دارد و بسیارى عدد او را مثل آن ممكن است، چون هیچ چیزى خدا را از چیز دیگر باز نمى

قــدرت او یكى با بسیــار مساوى اســت و اگر در آیه مــورد آورد و نسبت بهستــوه نمىبه

تگــو از مسئله بعث بــود، خلقت را هم ضمیمه فرمود، براى این بود كه كه گفبحــث با این

خلقت و بعث از نظر آسانى و دشوارى یكساننــد، بلكــه اصــل  -در ضمــن سخن بفهمانــد 

 شــود. فعــل خــدا متصــف بــه آســانــى و دشــوارى نمى

بـاشـد كـه منظـور از آن ر جمـع مـىشــایـد ایـن معنـا اضـافه شـدن خلـق و بعـث بـه ضمیـ
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گاه تشبیـه همـه بـه یـك نفـر اسـت و معنـایـش ایـن اسـت كـه خلقـت همـه مـردم اسـت، و آن

چنین بعث شمـا، مـاننـد خلـق و بعـث یـك شمـا همگـى مـردم بـا همـه كثـرت كـه داریـد و هم

 (1)ر مســاوى هستیـد. تان بـا یـك نفنفـر است و شمـا بـا همـه بسیـارى

 .57، ص  32المیزان ، ج  -1

 

 هـا مفهوم برابرى انسـان

يــا اَيَُّهـا النّاُس اِنّـا َخلَْقناُكـْم ِمـــْن ذََكـٍر َو اُْنثــى َو َجــعَْلناُكـــْم ُشعُوبــا َو قَبـــائِـــَل »

 / حجرات( 13...!« )اِنَّ اللّـهَ َعلیٌم َخبیٌر ِلتَعاَرفُـــوا اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَدللّاِ اَتْقیُكْم 

هائى بزرگ و مردم ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهاى» 

كه به یكدیگر فخر بفروشید و هائى كوچــك كردیم تا یكدیگــر را بشناسید نه اینتیره

واتــر شماست! كه ترین شما باتقفخر و كرامــت نزد خدا تنها به تقواســت و گرامى

 «خدا داناى باخبر است!

 « اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَدللّاِ اَتْقیُكْم...!»...

كند و آن عبارت از این است كه چه این جمله آخر آیه مطلبى جدید را بیان مى

فرمود: مردم از این جهت كه چیزى نزد خدا احترام و ارزش دارد، تا قبل از این جمله مى

با هم برابرند و هیچ اختالفى و فضیلتى در بین آنان نیست، كسى بر كسى  اند همهمردم

شود كـه شعبـه شعبـه و قبیلـه قبیلـه است، برترى ندارد و اختالفى كه در خلقت آنان دیده مى

وجود آمده كه یكدیگر را بشناسند، تا اجتماعى كه در بین تنهـا بـه این منظور در بین آنان به

ه نظام بپذیرد و ائتالف در بین شان تمام گردد. چون اگر شناسائى نباشد، نه ها منعقد شدآن

آید و نه ائتالف، پس غرض از اختالفى كه در بشر قرار داده شده این پاى تعاون در كار مى

یكدیگر تفاخر كنند، یكى به نسب و نژاد خود ببالد و یكى به سفیدى پوستش كه بهبوده، نه این

خاطر همین امتیازات موهوم دیگران را دربند بندگى خود بكشد و كار ى بهفخر بفروشد و یك

جا برسد كه فسادش ترى و خشكى عالم را بركند و حرث و نسل را نابود كند و بشر به این

درمانــش شود. امتیازى كه نزد خـدا امتیاز همان اجتماعى كه دواى دردش بود، درد بى

 اســت. اسـت حقیقتــا كرامت و امتیــاز

گردد كه با داشتن آن این فطرت و جبلّت در هر انسانى هست كه به دنبال كمال مى

جائى كه عامه مردم دلبستگى شان به زندگى مادى دنیاست از دیگران ممتاز شود. از آن

قهرا این امتیاز و كرامت را در همان مزایاى زندگى دنیا یعنى در مال و جمال و حسب و 

 كنند. ستجو مىنسب و امثال آن ج
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اى از هاى موهوم و خالى از حقیقت است و ذّرهگونه مزایا مزیتدر حالى كه این

 كند. دهـد و او را تـا مـرحله شقـاوت و هـالك ساقط مىشـرف و كـرامت بـه آنـان نمـى

ن اش كه همــابــرد و به سعــادت حقیقىآن مزیّتى كه مزیّت حقیقــى است و آدمى را باال مى

رسانــد عبــارت است از زندگــى طیبــه و ابدى، در جوار رحمــت پروردگار اســت مى

كه به طفیل سعادت آخرت، سعادت  -تقوا و پرواى از خدا كردن، و پاس حرمتش داشتن 

 كنـد. دنیا را هم تـأمین مـى

دُوا فَِانَّ َخْیَر الّزاِد التَّْقوى »...  بدى خود توشه جمع كنید، و براى زندگــى ا -َو تََزوَّ

/ بقره( و وقتى یگانه مزیت تقوى باشد، قهرا  197« )كه بهترین توشه تقوى اسـت!

 ترین ایشان است. ترین مردم نزد خدا باتقوىگرامى

ها قرار را هدف زندگى انساناین آرزو و این هدفى كه خداى تعالى به علم خود آن

رخ یكدیگر كشیدنى آن دیگر دعواها و پنجه به آوردندستداده، هدفى است كه بر سر به

ها و جنگ -ها دست آوردن آنآید، به خالف هدفهاى موهوم كه براى بهپیش نمى

 آیـد. هـا پیـش مـىخونریزى

 «اِنَّ للّاَ َعـلیـُم الَخبیـْر ! »

ها برگزید، اگر خداى تعالى از بین سایر مزایا تقوا را براى كرامت یافتن انسان

داند كه این مزیت، اى كه به مصالح بندگان خود دارد مىراى این بود كه او به علم و احاطهب

 (1)مزیت واقعـى و حقیقى است. 

 .203، ص  36المیــــــــزان ، ج  -1

 

 مفهـوم فضیلــت انسانــى 

ْن َخلَْقنا تَْفضیالً ! »...  ْلناُهْم َعلى َكثیٍر ِممَّ  / اسراء( 70«)َو فَضَّ

 «هم چه برترى ! شان داديم و آنو بر بسیارى از مخلوقات برترى »...

 چنینانواع حیوانات داراى شعور و هم« بسیارى از مخلوقات»بعید نیست مراد به 

هائى زمینى را اثبات كرده است. قرآن كریم انواع حیوانات را هم اّمتجن باشد كه قرآن آن

ها را به منزله صاحبان عقل شمرده است. ست و آنخوانده، مانند انسان كه یك اّمت زمینى ا

غرض از آیه مورد بحث بیان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات آدمى را تكریم كرده و 
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جا كه ما سراغ داریم تا آن -بر بسیارى از موجودات این عالم برترى داده و این موجودات 

وجودات مادى و در تحت نظام حاكم بر جائى كه محیوان و جن هستند و اّما مالئكه از آن -

چه گذشت چنـد نكتـه ها را نیز مشمول آیه بگیـریم. از آنتوانیم آنعالم ماده قرار ندارند، نمى

 شود: زیـر روشن مى

هاى ناظر به یك دسته از موهبت« تكریم»و « تَْفضیل»كه هر یك از دو كلمه ـ این 1

موجودى دیگر تكریمش به دادن عقل است كه به هیچالهى است كه به انسان داده شده است، 

هاى دیگـر از قبیل تسلـط بر دهد. موهبتخیر و شر را تمیز مىوسیله آنبهنشده و انسانداده

ها از قبیل نطق و خط و امثال آن ها براى رسیدن به هدفسایر موجـودات و استخــدام آن

 شود. نیز بر عقل متفرع مى

ها داده چه را كه به آنانسان بر سایر موجودات به این است كه آن «تَْفضیل»و اّما 

اى از كند خوراك سادهاز هر یك سهم بیشترى به انسان داده است.اگر حیوان تغذى مى

گوشــت یا میوه و گیاهــان دارد، ولى انســان كه در این جهــت با حیوان شریك است این 

هاى پخته و خام براى خــود را گرفته و انواع طعام اضافه را دارد كه همــان مواد غذائى

ها و ایــن و چنیــن آشامیدنــى حیوانــات با انســان و پوشیدنــى آنكند، همابتكــار مى

ها و هــا و در ایـن و اجتمـاع و منـزلتــى و مملكتى در آناطفــاى غـریــزه جنســى در آن

 در این بدین قیاس اسـت. 

آیه ناظــر به كمال انسانــى از حیــث وجــود مــادّى اســت و تكـریـم و  ـ ایــن 2

تفضیلـش در مقـایسـه بـا سـایـر موجــودات مــادّى است و بنابراین مالئكه از محل كالم 

  (1)بیروننـد.

 .268، ص  25المیزان ، ج  -1

 

 مفهـوم كرامت انسانى 

ْمنا بَنى اَدَم َو َحمَ »  ْلناُهْم َعلى َو لَقَْد َكرَّ ْلناُهْم فِى اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّیِّباِت َو فَضَّ

ْن َخلَْقنا تَْفضیالً !   / اسراء( 70«)َكثیٍر ِممَّ

هاى آبى و صحرائى ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و آنان را بر مركب» 

شـان كـرديــم و بر بسیـارى اكیـزه روزىسـوار كـرديـم و از هـر غـذاى لـذيـذ و پـ

  «از مخلـوقـات خـود بـرتـريشـان داديـم و چــه بـرتـرى!

اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتى است « تكریم»مقصود از
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كند. كه در دیگران نباشد و با همین خصوصیت است كه معناى تكریم با تفضیل فرق پیدا مى

است نفسى و در تكریم كارى به غیر نیست، بلكه تنها شخص مورد  چون تكریم معنائى

تكریم مورد نظر است كه داراى شرافتى بشود، به خالف تفضیل كه منظور از آن این است 

كه شخص مورد تفضیل از دیگران برترى یابد، در حالى كه او با دیگران در اصل آن 

 عطیه شركت دارد. 

گوئیم: انسان در میان ا تفضیل روشن شد اینك مىحال كه معناى تكریم و فرق آن ب

سایر موجودات عالم خصوصیتى دارد كه در دیگران نیست، و آن داشتن عقل است، و 

معناى تفضیل انسان بر سایر موجودات این است كه در غیر عقل از سایر خصوصیات و 

وجودات است در صفــات هم انسان بر دیگــران برترى داشتــه و هر كمالى كه در سایر م

 انسـان حـد اعـالى آن هست. 

هائى كه در خوراك و لباس و مسكن و منكح خود این معنا در مقایسه انسان و تفنن

بینیم انسان در نظم و چنین فنونى را كه مىشود و همدارد با سایر موجودات كامالً روشن مى

بینیم كه براى بینیم. او را مىنمىموجود دیگرىبرد، در هیچكار مىخود بهتدبیر اجتماع

كند ولى سایر حیوانات و نباتات و هایش سایر موجودات را استخدام مىرسیدن به این هدف

بینیم كه داراى آثار و تصرفاتى ساده و بسیط و محسوسى به غیر آن دو چنین نیستند بلكه مى

اند و فراتر نگذاشته اند تاكنون از موقف خود قدمىخود هستند و از آن روزى كه خلق شده

هاى كه انسان در تمـامى وجـوه زندگى خـود قدماند و حال آنخود نگرفتهتحول محسوسى به

دارد. بنى آدم در میان سایر موجودات عالم به سوى كمال برداشتـه و الیزال برمىبزرگـى به

جهـان  خاطر همان خصیصه است كه از دیگر مـوجـوداتاى اختصاص یافته و بهخصیصه

وسیله آن حق را از بـاطـل و خیـر را از شـر و نـافع امتیـاز یـافتـه و آن عقلــى است كه به

   (1) دهـد.را از مّضر تمیـز مى

 .214، ص  13المیزان ، ج  -1

 

 مفهوم شاكله انسانى 

 اسراء(/84« )قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلى شاِكلَتِه...!» 

 !« طبیعت خـود عملى انجـــام خــواهـد داد ... بگـــو هـركس بر حسب ذات و » 

او دانسته است. بدین معنا كه عمل هر « شاِكلَه»آیه كریمه عمل انسان را مترتب بر 

چه باشد مناسب با اخالق آدمى است. شاكله نسبت به عمل نظیر روح جارى در بدن است 

 دهد. كه بدن با اعضاء و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویــات او را نشان مى
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هاى علمى به ثبوت رسیده كه میان ملكات از راه بحثاین معنا هم با تجربه و هم 

نفسانى و احوال روح و میان اعمال بدنى رابطه خاصى است. كارهاى یك مرد شجاع و 

 دهــد یكسان نیسـت.پـردل بـا كـارهـائـى كـه یـك مــرد تــرسـو از خـود نشــان مـى

ان یك نحوه ارتباط ثابت شده كه میان صفات درونى و نوع تركیب بنیه بدنى انس

 آیند.خشم در مىشوند و بههـا خیلى زود عصبانى مىاى از مزاجخاصى است. مثالً پاره

ها كه باعث ملكات یا اعمالى البته دعوت و خواهش و تقاضاى هیچ یك از این مزاج

كند. بدین معنى كه خلق و خوى هر كسى نیست مناسب خویش است از حد اقتضا تجاوز نمى

رك آن كـارهـا را محـال سـازد و در نتیجـه عمـل از اختیـارى بـودن بیـرون شـده و كـه تـ

جبـرى شـود. مثـالً شخـص شكمبـاره یـا شهـوتـران بـاز نسبـت بـه فعل و تـرك عمل مناسب 

 بـا خلقش اختیار دارد .

رساند كه سعــادت براى سعیــد و شقاوت براى شقى ضرورى و غیر همیــن آیه مى

كند باید بینیم خداى تعالى علیه خلــق اقامه صحبت مىكه مىقابــل تغییر نیســت. همین

بفهمیم كه هیچ یك از سعادت و شقــاوت ضرورى و الزمــه ذات كسى نیســت، بلكــه از 

 آثــار اعمــال نیـــك و بــــد او و اعتقــادات حــق و باطــل اوســت.

داند، به یكى از دو سرنوشت سعادت یا شقاوت نمى انسان بالفطره خود را مجبور

كند كه انتخاب هر یك بیند و احساس مىبلكه خود را همواره در سر این دو راهى متحیر مى

كند كه هر یك از آن دو را اختیار كنـد ها در اختیار و قدرت اوست و نیز احساس مىاز آن

 پاداشى مناسب آن خواهد داشت. 

وع ارتباط دیگرى است كه در میان اعمال و ملكات آدمى و میان در این میان یك ن

اوضاع و احوال جو زندگى او و عوامل خارج از ذات اوست كه در ظرف زندگى او 

هاى تقلیدى. این رابطه نیز غالبا تا حد حكمفرماست مانند آداب و سنن و رسوم و عادت

 كند. رسد و از آن تجاوز نمىاقتضا مى

ها دست آمد كه آدمى داراى یك شاكله نیست بلكه شاكله، این معنا بهچه گذشتاز آن

دارد. یك شاكله زائیده نوع خلقت آدمى و خصوصیات تركیب مزاج اوست. شاكله دیگر 

 آید. انسان بهخصوصیاتى است خلقى كه از ناحیه تأثیر عوامل خارج از ذاتش در او پدید مى

باشد اعمالش طبق همان شاكله و موافق با كه بودهكه باشد و هر صفت روحىاىهر شاكله

سازد مانند آدم متكبر كه این زند و فعل روحى را مجسم مىفعل داخل روحش از او سر مى

بارد. اش از سراپاى گفتار و سكوت و قیام و قعودش و حركت و سكونش مىصفت روحى

و عمل صالح و برخوردارى سوى كلمه حق یافتن بهآن كس كه داراى شاكله معتدل است راه

سوى كلمه تواند بهكه شاكله ظالم و سركش دارد او هم مىكستر است. آناز دین قدرى آسان
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یابد و در نتیجه از حق و دین راه یابد اّما براى او قدرى دشوارتر است و بیشتر بدان راه نمى

 (1)شود.شنیدن دعوت دین حق جز خسران عایدش نمى

 .321، ص  25المیزان ، ج  -1
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 فصل دّوم

 هدف آفرينش انسان
 

 

 وجود هدف در آفرينش انسان 

 / مؤمنـون(  115«)اَفََحِسْبتُْم اَنَّما َخلَْقناُكْم َعبَثا َو اَنَُّكـْم اِلَْینا ال تُْرَجعُوَن؟» 

ایـم و هـرگـز به آفـریـدهآیــا چنیــن پنداشتید، كـه مـا شمـا را بـه عبــث و بـازیچـه » 

 «مــا رجوع نخـواهید كــرد؟

كه خداى تعالى در آیات قبل، احوال بعد از مرگ و سپس مكث در برزخ بعد از آن 

و در آخر مسئلــه قیامت را با حساب و جزائى كه در آن هست بیان كرد، در این آیه جمله 

 شوند. نمىوث كردند مبعكندكه خیال مىانكـاركنندگان را توبیخ مى

فرمود: وقتى مطلب از این قرار بود كه گفتیم: هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن 

شوید، آیا باز هم مشاهده برزخ، و در آخر مشاهده بعث و حساب و جزا دچار حسرت مى

كنید كه ما شما را بیهوده آفریدیم، كه زنده شوید و بمیرید و بس، دیگر نه هــدفــى خیال مى

ــت شمــا داشتــه باشیم، و نه اثرى از شما باقى بماند، و دیگر شما به ما بر از خلق

 گردید؟ نمى

 / مؤمنون( 116« )اْلَكـريـِم!فَتَعالَـى للّاُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ ال اِلهَ ااِلّ ُهــَو َربُّ اْلعَــْرِش »

د را به صورت تنزیه خداست از كار بیهوده، چه در این تنزیه خواین برهان به

كه او حق كه خدا فرمانرواى حقیقى عالم است، دّوم اینچهار وصف ستوده است. اّول این

كه مدبر عرش كه معبودى بغیر او نیست، چهارم ایناست، و باطل در او راه ندارد، سّوم این

كریم است. و چون فرمانرواى حقیقى است هر حكمى درباره هر چیزى براند چه ایجادش 
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برگرداندن، چه مرگ باشد و چه حیات و رزق، حكمش نافذ و امرش گــذراســت  باشد و چه

رانـد حــق محـض شود و هر حكمــى كه مىچه از او صــادر مىو چون حق اســت آن

زنــد و باطل و عبث در او راه است، چون از حق محض غیــر از حق محــض سر نمى

  (1)نــدارد.

 .110، ص  29المیزان ، ج  -1

 

 هــدف خلقت انسـان 

 / ذاريات( 56«)َو ما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو ااِلْنَس ااِلّ ِلیَْعبُدُوِن ! » 

 « كه عبادتم كنند!و من جن و انـس را نیـافـريـدم، مگر براى اين» 

هائى مانند وسیله واسطهخلقت و ارسال رسل و انزال عذاب كارهائى است كه به

خالف غرض از خلقت و ایجاد كه همان عبادت گیرد، بهمالئكه و سایر اسباب انجام مى

 بـــاشــد، امــرى است مختـص بـه خــداى سبحــان واحــدى در آن شـركـت نــدارد. 

ور در این دارد كه خلقت بدون غرض نبوده و غرض از ظه« اِالّ ِلیَْعبُدُوِن،»جمله 

كه او معبود آن منحصرا عبادت بوده یعنى غرض این بوده كه خلق عابد خدا باشند، نه این

كه مرا بپرستند، و نفرموده: تا من پرستش تا آن« اِالّ ِلیَْعبُدُوِن،»...خلق باشد، چون فرموده 

 شوم یا )تا من معبودشان باشم!( 

كند، غرضى دارد اّما غرضش ذات خودش است، سبحان در كارهائى كه مىخداى 

كند از آن كار سودى و غرضى در نظر نه چیزى كه خارج از ذاتش باشد و كارى كه مى

دارد ولـى نـه سـودى كـه عـایـد خـودش گـردد، بلكـه سـودى كـه عـایـد فعلـش شـود. خداى 

شود، و معلوم است كه ثواب و پاداش عاید انسان مىتعالى انسان را آفرید تا پاداشش دهد 

گردد، نه خود خدا، چه خــداى عزوجل مند مىاین انسان است كه از آن پاداش منتفع و بهره

باشد، و انسان اش مىبى نیــاز از آن است و اّما غرضــش از ثواب دادن خــود ذات متعالى

 است! « ّللاّ »بدیــن جهت پــاداش دهد كـه  را بدیــن جهت خلــق كرد تا پــاداش دهــد و

عبادت  -پس پاداش كمالى است براى فعل خدا، نه فاعل فعل، كه خود خداست. پس 

شود. هم عبادت غرض است غرض از خلقت انسان است، كمالى است كه عاید به انسان مى

قبیل  و هم توابع آن، كه رحمت و مغفرت و غیره باشد و اگر براى عبادت غرضى از

شود و در معرفت در كار باشد، معرفتى كه از راه عبادت و خلوص در آن حاصل مى

 حقیقت غرض اقصــى و بـاالتر اســت و عبادت غرض متوسط است. 
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 البته مراد به عبادت خود عبادت است نه صالحیت و استعداد آن. 

اشته و رو حقیقت عبادت این است كه بنده خود را در مقام ذلّت و عبودیت واد -

 سوى مقام رب خود آورد. به

پس غرض نهائــى از خلقت همان حقیقــت عبادت است. یعنى این است كه بنده از 

 یــاد پروردگــار خود باشــد، و ذكر او گویــد. خــود و از هرچیــز دیگــر بریــده، و به

شود كه كه در آیه شریفه غرض را منحصر در عبادت كرده فهمیده مىو از این

 (1)كنند ندارد. خداى تعالى هیچ عنایتى به آنان كه عبادتش نمى

 .298، ص  36المیزان ، ج  -1

 

 

 هدف هستى، شناخت صاحبان بهترين اعمال 

ـذى َخلَـَق اْلَمـْوَت َو اْلــَحیوةَ ِلیَْبلُــَوُكــْم اَيُُّكـــْم اَْحَســــُن َعَمالً!»   / ملك( 2« )اَلَـّ

كسـى كــه مــوت و حیـات را آفـریـده تـا شمـا را بیـازمـایـد، كـدامتـان صـاحب » 

 !« بهتـریـن اعمـال هستیــد 

قرآن كریــم انتقال موجود داراى شعور و اراده را از یكى از مراحل زندگى به 

ست نــداده كه منتقــل شونده شعــور و اراده خــود را از دمرحله دیگــر، موت خوانده با این

آیــد كه مــرگ به معنــاى عــدم حیــات نیســت بلكه به معنـاى اســت. از تعلیــم قــرآن برمى

 پذیر است. انتقال است، امرى است وجودى كه مانند حیات خلقت

بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است.  «ِلیَْبلَُوُكْم اَيُُّكْم اَْحَسُن َعَمـالً،»...جمله 

 ه چنین است: معناى آی

طور آفریده كه نخست موجودى زنده باشید و سپس بمیرید خداى تعالى شما را این» 

و این نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است و براى این است كه بدین وسیله خوب شما از 

و معلوم است كه ایــن امتحان « كنید!بدتان متمایز شود كه كدامتان از دیگران بهتر عمل مى

تمایز براى هدفى دیگر است. براى پاداش و كیفرى است كه بشر با آن مواجـه خواهد و این 

 شد. 

اى هم به این نكته دارد كند، اشارهآیه مورد بحث عالوه بر مفادى كه گفتیم افاده مى
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كه مقصود بالذات از خلقت، رساندن جزاء خیر به بندگان بوده است. چون در این آیه سخنى 

خلقـت  -شت و كیفر نیامده است. تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرموده از گناه و كار ز

 حیـات و مـوت بـراى ایـن است كـه معلــوم شـود كـدام یك عملـش بهتــر است. 

خاطــر آنان اند، و اما دیگــران بهپـس صاحبان عمل نیـك مقصود اصلـى از خلقت

 (1)انـــد. خلـــق شده

 .12 ، ص 39المیزان ، ج  -1

 

 مفهوم بهترين اعمال و هدف خلقت انسان 

ـذى َخلَـَق اْلَمـْوَت َو اْلــَحیوةَ ِلیَْبلُــَوُكــْم اَيُُّكـــْم اَْحَســــُن َعَمالً!»   / ملك( 2« )اَلَـّ

كسـى كــه مــوت و حیـات را آفـریـده تـا شمـا را بیـازمـایـد، كـدامتـان صـاحب » 

 !« بهتـریـن اعمـال هستیــد

ها طور كه بعضىمضمون آیه شریفه فوق صرف ادعاى بدون دلیل نیست و آن

ها تلقین كند، خواهد مسئله خلقت و مرگ و زندگى را براى آزمایش در دلاند نمىپنداشته

اى بدیهى و یا نزدیك به بدیهى است كه به لزوم و ضرورت بعث براى جزا حكم بلكه مقدمه

ى كه به زندگى دنیا قدم نهاده، دنیائى كه دنبال آن مرگ است، كه انسانكند، براى اینمى

ناچارا اعمالى دارد كه آن اعمال هم یا خوب است یا بد. ممكن نیست عمل او یكى از این دو 

صفت را نداشته باشد و از سوى دیگر به حسب فطرت مجهز به جهازى معنوى و عقالنى 

دهد و را به سوى عمل نیك ســوق مى است، كه اگر عوارض سوئى در كنار نباشد و او

انــد افرادى كه اعمالشان متصف به یكى از دو صفت نیــك و بـد نباشــد، اگر باشــد بسیار كم

 در بیــن اطفــال و دیوانگـان و سایــر محجوریـن اســت. 

شود و در غالب افراد سریان دارد، آن صفتى كه بر وجود هر چیزى مترتب مى

رود، هدفى كه منظور آفریننده آن از پدید آوردن آن شمار مىآن موجود بهغایت و هدف 

شود ببار دادن درخت، همان صفت است. مثل حیات نباتى فالن درخت كه غالبا منتهى مى

شــود و پس فالن میوه كه بار آن درخت است، هدف و غایت هستى آن درخت محسوب مى

چنین حسن عمل و ت، همـان میوه بوده و همشود منظور از خلقــت آن درخمعلــوم مى

صالح آن غایت و هدف از خلقت انسان است و این نیز معلوم است كه صالح و حسن عمل 

اگر مطلوب است، براى خودش مطلوب نیست، بلكه بدین جهت مطلوب است كه در به 

است اى چه مطلوب بالذّات است حیات طیبههدف رسیدن موجودى دیگر دخالت دارد و آن
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گیــرد، بنابرایــن بیان آیــه كه با هیچ نقصى آمیخته نیست و در معرض لغو و تأثیم قرار نمى

 فرمایــد: شریفــه در معنــاى آیــه زیـر اسـت كه مى

 / انبیاء( 35« )ُكــلُّ نَْفـٍس ذائِقَــةُ اْلَمْوِت َو نَْبلـُوُكْم بِــالشَّّرِ َو اْلَخْیِر فِتْنَةً...!» 

!« آزمائیمهاى خیر و شر مىـر نفســى چشنده مرگ است و ما شما را به فتنهه» 
(1) 

 .13، ص  39المیـــزان ، ج  -1

 

 انسان كامل و برترين، هدف آفرينش انسان 

 / هــود(  7« )ِلیَْبلُـَوُكــْم اَيُُّكـْم اَْحَســـُن َعَمــالً...!» ... 

 «كـــدام يــك نیكــوكــارتـريــد ! تــا شمــا را بیــازمــايــد كـه » 

داشته باشد، مقصود از آن كمال صنع خواهد بود و لذا  و کمال وقتى خلقت نقص 

ى و جنینى و طفولیت و مراحــل دیگر همــه را نمراحل مختلف وجود انسان را از مرحله م

 شماریم.مقدمــه وجود انسان معتــدل و كامـل مى

اگر بین آدمیان برتر مطلق پیدا  -شود كه برترین افراد انسان با این بیان واضح مى

رساند كه مى« اَیُُّكْم اَْحَسُن َعَمالً...،»...ها و زمین است زیرا جمله هدف خلقت آسمان -شود 

قصد جدا كردن نیكوكارترین از دیگران است، خواه آن دیگرى نیكوكار و یا بدكار باشد. 

تر از دیگران است، حاال خواه دیگران نیكوكار باشند و ین هر كس عملش نیكبنابرا

تر از كار او باشد، یا بدكار باشند، در هر صورت غرض خلقت، تمیز دادن كارهایشان پائین

 بـهتــریــن فـــــرد است. 

ما لَْوالَك لَ »چه در حدیث قدسى آمده كه خدا به پیغمبر خطاب فرموده: با این بیان آن

آله بــرتـریـن مردم وعلیههللاصحیـح است زیــرا پیــامبــر اكـــرم صلى !«َخلَْقـُت االَْفـالك 

 (1)است.

 .244، ص  19المیزان ، ج  -1

 

 انسان جزئى از اهداف آفرينش 

 هود(/7« )ِلیَْبلُـَوُكــــْم اَيُُّكــــْم اَْحَســـُن َعـــَمــــالً...!» ... 
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اوست كه آسمانها و زمین را در شش روز آفريد و عرش او روى آب بود، تا » 

 « يك نیكوكارتريد...؟شما را بیازمايد كه كدام

دهد و مراد این است كه طور استفهام توضیح مىآیه فوق، امتحان و آزمایش را به

ا از ها را ساخته به این هدف كه شما را بیازماید و نیكوكاران شما رخدا آسمان

 بــدكــارانتــان تمیــز دهـد. 

تمیـز اعمـال نیـك از بــد بــراى ایـن اسـت كـه معلـوم شـود چـه پـاداشــى بــر آن 

 گــردد. متـــرتــب مـــى

خدا هر كدام از این امـورى را كـه متـرتب بـه یكـدیگـرنـد بـه عنـوان هـدف و 

 فــرمــاید: كه آزمایــش هـدف خلقــت اســت مـىكنــد در مــورد اینغـایت خلقــت ذكر مى

چه بر روى زمین است زيور آن ساختیم تا آنان را بیازمائیم كه كدامشان ما آن»  -

 / كهف(  7« )نیكوكــارتـرنـد!

 در معنـــى تمیــــز دادن و خالـــص ساختــــن خــــوب از بـــــد فــــرمـــــود: 

 / انفــال( 37!« )ـاپـاك را از پـاك جـدا ســازد... كه خدا نـبـراى آن»  -

 در خصوص جزا فرمود: 

حق آفريـد و بـدان منظـور كـه هـر كـس در بـرابـر ها و زمیـن را بهخـدا آسمـان» -

« گیـــرنــــد!كـارى كـــه كـــرده پـــاداش بینـــد و آنـان مـــورد ستـم قـــرار نمـــى

 / جاثیه(  22)

كه بــرگــردانـدن مـــردم بـراى معـاد بـــه منظـــور بـــه انجـام مـــورد ایــندر 

 رسـانـدن وعـده اسـت فـرمود: 

اى وعدهگردانیم. اينرا بازمىرا شروع كرديم آن  كه ما اول آفرينشگونهآن»... -

 انبیاء(/104« )كار را خواهیم كرد!است بر ما. ما اين

 عبادت غـرض آفـرینش ثقلیـن یعنــى جــن و انــس اسـت فـرمـود:كه دربــاره این

 / ذاريات( 56«)جن و انس را به آن منظور آفريدم كه مرا پرستــش كننــد!»  -

كه كار شایسته یا انسان نیكوكار هدف خلقت شمرده شود، منافاتى با آن ندارد كه این

سان یكى از این اهداف است. انسان از خلقت، اهداف دیگرى نیز داشته باشد و در حقیقت ان

ها و زمین و ترین مخلوقات جهانى است، اعم از آسمانترین و متقننظر سازمانى كامل
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خوبى رشد و نمو كند، ذاتا باالتر از از جهت علم و عمل بههاست. اگر انسانچه در آنآن

لوقات است، هـر چنـد سایر موجودات و از نظر مقام و درجه بلندتر و واالتر از دیگر مخ

از نظر خلقت، شدیدتر  -گونه كـه خدا فرمـوده، آن -اى از مخلـوقـات مـاننـد آسمان كـه پـاره

  (1)از انسان باشـد. 

 .243، ص  19المیزان ، ج  -1

 

 جهنم، هدف تبعى آفرينش انسـان 

 / اعراف( 179« )َوااِلْنِس...!اْلِجّنِ َو لَقَْد ذََرأْنا ِلَجَهنََّم َكثیرا ِمنَ » 

ها دارند كه با آن فهم ايم، دلبسیارى از جن و انس را براى جهنم آفريده» 

شنوند، ها دارند كه با آن نمىبینند، گوشها دارند كه با آن نمىكنند، چشمنمى

 « زدگاننــد ! ترنـد! آنان غفلـتايشان چهارپايـاننـد بلكـه گمــراه

داى تعالى جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسیارى از جن و انس در آیه فوق خ

دانسته، و این با تعریفى كه در جاى دیگر كرده و فرموده: نتیجه آفریدن رحمت است كه 

كه پروردگارت مگر آن -ااِلّ َمْن َرِحَم َربَُّك َو ِلذِلَك َخلَقَُهْم » همان بهشت آخرت باشد، آیه: 

كه / هود( منافات ندارد، براى این 119) «رحمت خلق را آفريد!رحمتش كند و براى همین 

گردد، ) شود مختلف مىمعناى غرض به حسب كمال فعل و آن هدفى كه فعل منتهى بدان مى

داند كه ضایعات چوب مانند نجارى كه هدف اصلى او از بریدن چوب ساختن در باشد و مى

به هر دو هدف اراده دارد. اولى هدف كمالى سوزاند. نجار نسبت را هم دور انداخته یا مى

 است، دّومى هدف تبعى.( 

كه در زمین موجود خلق كند تمام عیار و خداى تعالى مشیتش تعلّق گرفت، به این

نام انسان، تا او را بندگى نموده و بدین وسیله مشمول رحمتش شود. كامل از هر جهت، به

شود و اختالفى كه در تأثیرات ولكن اختالف استعدادهائى كه در زندگى دنیوى كسب مى

این موجود انسانى در مسیر و مجراى حقیقى خود قرار گرفته  گذارد تمامى افرادهست نمى

گیرند كه اسباب و شرایط و راه نجات را طى كند. بلكه تنها افرادى در این راه قرار مى

 برایشان فراهم باشد. 

براى خداى تعالى غایتى است در خلقت انسان و آن این است كه رحمتش شامل آنان 

و غایت دیگرى است در خلقت اهل خسران و شقاوت، و آن  گشته و همه را به بهشت ببرد،

كه غایت اولى كه براى بهشت خلق كرده به دوزخ ببرد، االّ ایناین است كه ایشان را با این

بینیم غایتى است اصلى، و غایت دومى غایتى است تبعى و ضرورى. در هر جا كه مى
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ید بدانیم كه آن دلیل ناظر به نوع سعادت سعید و شقاوت شقى مستند به قضاء الهى شده با

جائى كه مآل حــال بندگان خود دوم از غایت است، و معنایش این است كه خداى تعالى از آن

كه چه كســى سعید و چه كســى شقى است همیـن سعـادت و شقـاوت دانــد و از اینرا مى

 (1)مــورد اراده او هســت، لكــن اراده تبعــى، نـــه اصلــى. 

 .236، ص  16المیزان ، ج  -1

 

 ابطه هدف خلقت انسان با حقیقت علم اسماء ر

ـــــَم اَدَم االَْسمـــــــــاَء ُكلَّهـــــــــا...!»   بقره(/31« )َو َعلَـّ

 !«ها را به آدم بیاموخت... و خدا همه نام» 

جوداتى زنده و ها موبرده و یا مسماهاى آنكه اسماء ناماین جمله اشعار دارد بر این

ها غیر اند و به همین جهت علم به آناند، كه در پس پرده غیب قرار داشتهداراى عقل بوده

آن نحوه علمى است كه ما به اسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود باید بعد 

ماء شده باشند. كه آدم به مالئكه خبر از آن اسماء داد، مالئكه هم مثل آدم داناى به آن اساز آن

چه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خدا به وى آموخت، غیر آن علمى بود كه مالئكه از آن

آدم آموختند، علمى كه براى آدم دست داد، حقیقت علم به اسماء بود،كه فراگرفتن آن براى 

آدم ممكن بود و براى مالئكه ممكن نبود و آدم اگر مستحق و الیق خالفت خدائى شد، 

خاطر خبر دادن از آن، وگرنه بعداز خبر دادنش، خاطر همین علم به اسماء بوده، نه بهبه

ال ِعْلَم لَنا ااِلّ ما »... مالئكه هم مانند او باخبر شدند، دیگر جا نداشت كه باز هم بگویند: 

دانیم... اى چیزى نمىچه تو تعلیممان دادهما علمى نداريم، منزهــى تو! مـا جز آن -َعلَّْمتَنا 

 / بقره( 32! « )

علم به اسماء آن مسمیات، باید طورى بوده باشد كه از حقایق و اعیان وجودهاى 

 گذارند. ها، كـه اهـل هـر زبـانـى بـراى هـر چیزى مىها كشـف كنـد، نـه صـرف نـامآن

، اندها كه براى آدم معلوم شد، حقایقى و موجوداتى خارجى بودهآن مسمیات و نامیده

اند كه در پس پرده نه چون مفاهیم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است و نیز موجوداتى بوده

اند، و عالم شدن به آن موجودات غیبى، یعنى آن غیب، یعنى غیب آسمانها و زمین نهان بوده

طورى كه هستند، از یكسو تنها براى موجود زمینى ممكن بوده، نـه فرشتگان آسمانى، و از 

 ن علم در خالفت الهى دخالت داشته است. سوى دیگر آ

اند، هر یك از آن اسماء یعنى مسماى به آن اسماء موجودى داراى حیات و علم بوده

اند، در پس حجاب غیب، یعنى غیب آسمانها و زمین كه علم و حیات داشتهو در عین این
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 اند. قرار داشته

كلّى از ها و زمین غایب بوده و بهاند كه از همه آسمانبرده امورى بودهاسماء نام

كه مسماى به آن اند. وقتــى این جهات عمومیــت اسماء را و اینمحیــط كون بیرون بوده

اند، در هــا و زمین قرار داشتهكه در غیب آسماناند و ایناسماء داراى زندگــى و علم بوده

یـریـم، آن وقت بـا كمـال وضـوح و روشنـى همـان مطلبـى از آیـات مـورد بحــــث نظـر بگ

 شــود كــه آیــه استفـــاده مـى

لُــهُ ااِلّ بِقَــَدٍر َمْعلُــوٍم َو اِْن ِمــْن َشــىْ »    -ٍء ِاالّ ِعْنَدنــا َخــزائِنُــهُ َو مــا نُنَـّزِ

ها نازل هاى آن هست و ما از آن خزينهنهكه نزد ما خزيهیچ چیز نیست مگر آن

 / حجر( 21!« )كنیم مگر به اندازه معلوم نمى

چه از كه آندهد به ایندرصدد بیان آن است، چون خداى سبحان در این آیه خبر مى

بر آن اطالق شود، و در وهم و تصور آید، نزد خدا از آن « ٍء ـ چیزَشىْ »موجودات كه كلمه 

انباشته است، كه نزد او باقى هستند و تمام شدنى برایشان نیست و به هیچ هائى چیز خزینه

مقیاسى هم قابل سنجش و به هیچ حدى قابل تحدید نیستند و سنجش و تحدید را در مقام و 

ها هم از جهت مرتبه و درجه است نه كثرت پذیرند و كثرت آنمىانزال و خلقت مرتبه 

 عددى. 

ى كه خدا بر مالئكه عرضه كرد، موجوداتى عالى و این موجودات زنده و عاقل

هاى غیب محجوب بودند و خداوند با خیر و بركت محفوظ نزد خدا بودند كه در پس حجاب

كرد، در عالم نازل كرد، و هرچه كه در آسمانها و زمین هست ها هر اسمى را كه نازلآن

ه بسیار و متعددند، در عین حال كمشتق شده است، و آن موجودات با این هاآناز نور و بهاى

ها با هم متفاوت باشند، بلكه كثرت و طور نیستند كه اشخاص آنتعدد عددى ندارند، و این

ها نیز به این نحــو نزول ها از باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحیه آنتعدد آن

 (1)است .

 .222، ص  1المیزان ، ج  -1

 

 اهداف خلقت انسان رابطه زندگى زمینى با 

 / كهف( 7«)اِنّا َجعَْلنا ما َعلَى االَْرِض زينَــةً لَهـا ِلنَْبلُــَوُهــْم اَيُُّهـْم اَْحَســُن َعَمــالً ! » 

ایم تا ایشان را بیازمائیم ما این چیزها را كـه روى زمین هست، آرایش آن كرده» 

 « كه كدامشان به عمل بهترند!
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بى در حقیقت زندگى بشر در زمین ایراد شده و آن این است در این آیات بیان عجی

زمین هرگز مایل نبود كه به -كه نفوس انسانى ـ كه در اصل جوهرى است علوى و شریف 

جا زندگى كند، ولى عنایت خداوند تبارك و تعالى چنین تقدیر كرد كه كمال دل ببندد و در آن

همین جهت تقدیر خود عمل حق تأمین گردد، بهاش از راه اعتقاد حق و او و سعادت جاودانه

كار بست كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده و در محك تصفیه و را از این راه به

چه كه در تطهیرش قرار دهد، یعنى تا مدتى مقدر در زمینش اسكان داده و میان او و آن

و جاه و مقام شیفته گردد.  سوى مال و اوالداى برقرار كند، دلش بهزمین هست علقه و جذبه

چه در زمین هست ما زینت فرماید: آناین معنا را از این جاى آیه استفاده كردیم كه مى

زمینش قرار دادیم و زینت بودن مادیات فرع بر این است كه در دل بشر و در نظر او 

 . محبوب باشد و دل او به آن بستگى و تعلق یافته و در نتیجه سكونت و آرامش یابد

سر آمد و گاه وقتى آن مدت معین كه خدا براى سكونتشان در زمین مقرر كرده بهآن

عمل آورد و تحقق یافت خداوند آن خواست از فرد فرد آنان بهیا بگو آن آزمایشى كه خدا مى

ها و مادیات از بین برده و آن جمال و زینت و زیبائى كه زمین داشت از عالقه را از بین آن

شود و آن نضارت و طراوت را از صورت خاكى خشك و بى گیاه مىد و زمین بهگیرآن مى

كوبد. از این آشیانه بیرون كند، و نداى رحیل و كوس كوچ را براى اهلش مىآن سلب مى

كه چون روز آمدنشان تنها و فرادا هستند. این سنت الهى در خلقت بشر و روند در حالىمى

وسیله فردفرد بشر را ین و لذایذ مادى آن است، تا بدیناسكانش در زمین زینت دادن زم

هـا را یكـى پس امتحان كند و سعادتمندان از دیگران متمایز شـوند و بــه همیـن منظـور نسل

هاى زنـدگى كــه در زمیـن است در نظرشـان جلـوه آورد و متـاعوجود مىاز دیگـرى به

گـذارد تـا آزمـایش تكمیـل گـردد، و بعـد از ـود وامـىگاه آنـان را بـه اختیــار خدهـد آنمى

تمـامیت آن ارتبـاط مـزبـور را كـه میـان آنـان و آن مـوجـودات بـود، بـریـده از این عـالـم 

 كند. شان مىكـه جـاى عمـل است به آن نشئه كه دار جزاء است منتقل

را در نظرش جلوه هاى آناعآرى این مائیم كه بشر را روى زمین منزل دادیم و مت -

دادیم كه بینندگان را مفتون خود كند تا نفوسشان مجذوب گشته و امتحان ما صورت بندد و 

 (1)كنند.معلوم شود كه كدامشان بهتر عمل مى

 .47، ص  26المیزان ، ج  -1
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 فصل سّوم

 عالم رذ، عالم شهادت جمعی انسان
 

 اخذ میثاق الهى قبل از تولد نسل بشر 

يَّتَُهْم َو اَْشَهَدُهْم َعلى اَْنفُِسِهْم اَلَْسُت بَِربُِّكمْ »  ؟ قالُوا َو اِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنى اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

ِمْن قَْبُل بَلى َشِهْدنا ! اَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقیَمِة اِنّا ُكنّا َعْن هذا غِفلیَن! اَْو تَقُولُوآ اِنَّمآ اَْشَرَك ابآُؤنا 

ـُل ااْليـِت َو لَعَلَُّهـمْ  يَّةً ِمْن بَْعِدِهْم اَفَتُْهِلُكنا بِما فَعََل اْلُمْبِطلُوَن؟ َو َكـذِلَك نُفَّصِ  يَـْرِجعُـوَن َو ُكنّا ذُّرِ

 / اعراف( 174تا  172) !«

 

ها را هايشان نژادشان را بیاورد و آنو چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت» 

بر خودشان گواه گرفت، كه مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلى و گواهى 

ايم يا نگوئید كه دهیــم! تا روز رستاخیز نگوئیــد كه از اين نكته غافل بودهمى

ايــم، آيــا ها بودهانــد و ما فرزنــدان از پى آنفقــط پدران ما از پیــش شرك آورده

سان اين كنى؟ بدينانــد هـالك مىســزاى اعمالى كه بیهوده كاران كردهما را به

 « خــدا بـــازگــردند!دهیم شايد بهها را شرح مىآيه

 

د و كننوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذكر مىاین آیات مسئله پیمان گرفتن از بنى

ترین آیات قرآنى از حیث معنــا و از زیباتریــن آیات از نظر نظم و اسلوب خــود از دقیق

 است. 

نحوى از انحاِء چیزى از چیزى دیگر مستلزم این است كه اولى جدا و به« أَخــذ»

ـَك » مستقل از دومى باشد. در آیه مورد بحث خداى تعالى بعد از جمله  ِمْن َو اِْذ أََخــذَ َربُـّ

« ِمْن ُظُهوِرِهْم...،»...رسانید، جمله كه تنها جدائى مأخوذ را از مأخوذ منه مى« بَنى ادََم...،
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كه این جدائى و این اخذ از نوع اخذ را اضافه كرد تا داللت كند بر نوع جدائى آن دو، و این

استقالل و طورى كه چیزى از صورت مابقى ماده ناقص نشده و نیز مقدارى از ماده بوده به

تمامیت خود را از دست نداده و پس از اخذ، آن مقدار مأخوذ را هم موجودى مستقل و تمام 

را كه تاكنون عیارى از نوع مأخوذمنه كرده، فرزند را از پشت پدر و مادر گرفته و آن

جزئى از ماده پدر و مادر بوده، موجودى مستقل و انسانى تمام عیار گردانیده و از پشت این 

جا كه اخذ تمام شود، و هر جزئى از هر چنین، تا آنزند نیز فرزند دیگرى اخذ كرده و همفر

ها، موجود گشته و منتشر شوند و هر یك از موجودى كه باید جدا گردد، و افراد و انسان

دیگرى مستقل شده و براى هر فردى نفسى مستقل درست شود تا سود و زیانش عاید خودش 

 گردد. 

از یك فعل دیگر خداوند بعد از « اَْشَهدَُهْم َعلى اَْنفُِسِهْم، اَلَْسُت بَِربُِّكْم...؟ وَ »...جمله 

دهد و آن فعل خدا این است كه هر فردى را گواه جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر مى

بر هر چیز حاضر كردن گواه است در نزد آن و نشان دادن « اشهاد»خودش گرفت و 

واه حقیقت آن چیز را از نزدیك و به حس خود درك نموده و در موقع حقیقت آن است تا گ

چه كه دیده شهادت دهد و اشهاد كسى بر خود آن كس نشان دادن حقیقت اوست شهادت به آن

شــود خــود او تا پس از درك حقیقت خـود و تحمل آن در مـوقعى كه از او سـؤال مىبه

 شهـادت دهد. 

مـوضـوع مورد استشهــاد را معلـوم كـرده و « بُِّكــــْم...؟اَلَْسُت بِرَ » با جمله 

ایشـان  ایـم ربوبیت پروردگارفـهمـانـد آن امرى كه براى آن ذریـه بشـر را استشهـاد كردهمى

 ش بـه ربــوبیـت خــداى سبحــان شهــادت دهنــد. است تـا در مـوقــع پـرس

احتیاج داشتن آدمى به پروردگارى كه مالك و مدبر است جزو حقیقت و ذات انسان 

است، و فقر به چنین پروردگارى در ذات او نوشته شده است. چطور ممكن است این 

كند؟ و چگونه تصّور دارد كه اش را درك مىكه احتیاج ذاتىاحساس را نداشته باشد با این

آن كسى را كه احتیاجاتش به اوست درك نكند؟ پس  شعور او حاجت را درك بكند ولكن

» بیان آن چیزى است كه باید به آن شهادت داد، و جمله « اَلَْسُت بَِربُِّكْم...؟» كه فرمود:این

كه این مطلــب را ما شاهــد بودیم و چنین هاست به ایناعتراف انسان« بَلــى َشِهْدنا...!

 شهادتى از ما واقع شد. 

كه تمامى افراد بشر مورد این استشهاد واقع شده و داللت دارد بر اینجمله باال 

 (1)اند.یكـایـك ایشـان بـه ربوبیت پـروردگـار اعتـراف نمـوده

 .191، ص  16المیزان ، ج  -1
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 عالم ذر چیست و میثاق الهى چه بود؟

يَّتَ »   / اعراف(  172« )ُهْم...!َو اِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنى اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

 «هايشــان نژادشان را بیاورد...!و چون پروردگـــار تـو از پســران آدم از پشت» 

فرماید: ذكر كن براى مردم موطنى را كه در آن موطن خداوند، از بشر از مى 

و كه مستقل كه احــدى از افراد نمانــد مگر اینطورىشان را گرفت، بههایشــان ذریهصلب

مشخــص از دیگــران باشد و همــه در آن موطــن جــدا جــداى از هم اجتماع نمودند و 

خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد و علیه خودشان گواهشان گرفت 

و ایشان در آن موطن غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از 

كه هر موجودى چنانكه به معاینه دیدند كه او پروردگارشان است، همایشان محجوب نبود، بل

كه از او یابد بدون ایندیگر به فطرت خود و از ناحیه ذات خود پروردگار خود را مى

 محجوب باشد! 

فرماید: داستان اخذ میثاق را برایشان نقل كن و یا براى در این آیه خداوند متعال مى

 خاطــر آن نازل شــده و آن ایــن اســت كه:ــى را كه ســوره بهمــردم نقـل كن آن بیان

ـ براى خدا عهدى است به گردن بشر، كه از آن عهد بازخواست خواهد كرد و 

كه حجــت برایشــان تمـام شـده بــه آن عهـد وفــا كه بیشتــر مـردم با ایناین

 كننــد.نمــى

پروردگار  بَِربُِّكْم قالُوا بَلى َشِهْدنا ـ آیا من اَلَْستُ » خطاب و جواب كه در جمله این

است از باب زبان حال نیست، بلكه خطابى  است « دهیم!شما نیستم؟ گفتند: بلى و شهادت مى

 حقیقى و كالمى است الهى. 

مگر كالم چیست؟ كالم عبارت است از القائاتى كه بر معناى مورد نظر داللت كند، 

رده و در نهاد بشر القائاتى كرده است كه بشر مقصود خدا را از آن خداى تعالى، هم كارى ك

كنــد، كه بایــد بــه ربوبیــت پروردگــارش اعتــراف نمــوده و بــه ایــن فهمیــده و درك مى

 عهــد ازلـى وفا كند. 

اخیــز نگــوئیـد كــه تــا روز رستـ -اْلِقیَمِة اِنّا ُكنّا َعْن هذا غِفلیَن اَْن تَقُولُوا يَْومَ »...

 / اعـراف( 172« )ایــم!از ایـن نكتــه غافل بــوده

و به مقتضاى این آیه بشر !« بَلى َشِهْدنا » كه گفتند ـ همان كسانى استاین خطاب به

كند، هرچند در بیند و درك مىدر قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاینه مى
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 دنیــا از آن و از ماسواى معرفـت غافــل بــود. 

ه انسان را از اشهاد و خطاب  شود و شواغلى كدر روز قیامت كه بساط برچیده مى

هائى كه میان بشر و رود و پردهساخت از بین مىخدا و اعتراف درونى خود غافل مى

آید و دوبــاره این حقایق را به خود مىشود و بشــر بهپروردگــارش حایل بود برچیــده مى

یـاد ه بود بهچه را كه میان او و پروردگارش گذشتكند و آنمشاهـده و معاینه درك مى

  (1)آورد.مى

 .217، ص  16المیزان ، ج  -1

 

 میثاق الهى در كجا و چه موقفى تحقق يافت؟ 

يَّتَُهْم...!»   / اعراف(  172« )َو اِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنى اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

 «یاورد...!هايشــان نژادشان را بو چون پروردگـــار تـو از پســران آدم از پشت» 

 

ـَك...،» خداى تعالى آیه شریفه را با جمله  افتتاح كرده و از ظرف « َو ِاْذ أََخــذَ َربُـّ

كه تعبیر فرموده، و این تعبیر داللت دارد بر این« اِْذ ـ زمانى كه» وقوع این داستان به لفظ 

 ها صورتهاى گذشته و یــا در یك ظرف محقــق الوقوع ماننــد آناین داستــان در زمان

 كه داستان قبــل از نقــل آن واقــع شده است. گرفته اســت. این لفظ داللــت دارد بر این

يَّتَُهْم...!» كه فرمود: پس این كه چنان« َو اِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنى اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

راه رد دیگر و بهنحو تولید و بیرون كشیدن فردى از فداللت دارد، بر خلقت نوع انسان به

بینیم كنیم و مىهمین نحوى كه ما مشاهده مىانداختن افراد بى شمار از افراد انگشت شمار به

كند، در عین حال داللت دارد بر هاى متعاقب وجود نوع انسان را حفظ مىكه همواره نسل

 كه داستان یك نـوع تقدم بر جریــان خلقــت و سیر مشهــود آن دارد. این

ٍء اِالّ ِعْنَدنــا َخــزائِنُــهُ َو مــا َو اِْن ِمـْن َشــىْ » / حجر:  21ونــد متعال در آیه خدا

لُــهُ اِالّ بِقَــَدٍر َمْعلُــوٍم  هايشان نزد ماست و ما كه خزينهو هیــچ چیز نیست مگر آن -نُنَــّزِ

وجودى در نزد خداى اثبات كرده كه براى هر م« كنیم مگر به اندازه معلوم!نازلش نمى

شود تعالى وجود وسیع و غیر محدودى در خزائــن اوســت كه وقتــى به دنیــا نازل مى

گردد. براى انسان هم كه یكى از موجــودات است سابقه دچار محدودیت و مقــدار مى

 وجــودى در نــزد خــدا در خــزائــن اوســت، كـه بعــد از نـازل شـدن بـه ایــن نشئـه

 محــدود شــده اســت. 
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در آیات دیگر اثبات كرده كه این وجود تدریجى كه براى موجودات و از آن جمله 

و بدون تدریج بلكه دفعتاً « ُكنْ »براى انسان است، امرى است از ناحیه خدا كه با كلمه 

طرف دنیا شود و این وجود داراى دو وجه است، یكى آن وجه و روئى است كه بهافاضه مى

طرف طرف خداى سبحان دارد. حكم آن وجهى كه بهارد و یكى از آن، وجهى است كه بهد

طور ناقص تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود درآید، نخست بهدنیا دارد این است كه به

سوى جا كه از این نشئه رخت بربسته و بهطور دائم تكامل كند تا آنظاهر گشته و سپس به

د. و همین وجود نسبت به آن وجهى كه به خداى سبحان دارد امرى است خداى خود برگرد

اى كه هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش داراست و هیچ قوهطورىغیر تدریجى به

 طرف فعلیت سوقش دهد در آن نیست. كه به

مقتضاى آیات فوق این است كه براى عالم انسانى با همه وسعتى كه دارد نزد 

لى وجودى جمعى باشد و این وجود جمعى همان وجهى است كه گفتیم وجود هر تعاخداى

خداى سبحان داشته و خداوند آن را بر افراد افاضه نموده و در آن وجه هیچ فردى چیزى به

از افراد دیگر غایب نبوده و افراد هم از خدا و خداوند هم از افراد غایب نیست. اما این وجه 

بینیم آحاد انسان و احوال و اعمال آنان به را مشاهده كرده و مى دنیائى انسان كه ما آن

بینیم انسان كه مىقطعات زمان تقسیم شده و بر مرور لیالى و ایام منطبق گشته و نیز این

خاطر توّجه به تمتعات مادى زمینى و لذایذ حسى از پروردگار خود محجوب شده، همه به

است كه گفتیم سابق بر این زندگى و این زندگى  این احوال متفرع بر وجه دیگر زندگى

 متأخر از آن است. 

این نشئه دنیوى انسان مسبوق است، به نشئه انسانى دیگرى كه عین این نشئه است 

كه آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نیستند و در آن نشئه وحدانیت جــز این

و این مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان  كننــدپروردگــار را در ربوبیــت مشاهده مى

اســت، نه از طریق استدالل بلكه از این جهــت است كه از او منقطــع نیستنــد و حتى یك 

هــر حقى كه از قبل او باشــد اعتراف بیننــد و لذا به وجود او و بهلحظــه او را غایب نمى

 دارند. 

ن تفرقه و تمایز قرار داده و هر یك از ایشان خداوند در آن نشئه میان افراد نوع انسا

قالُوا « » اَلَْسُت بَِربُِّكْم ـ آیا من پروردگار شما نیستم؟» را بر نفس خود شاهد گرفته است كه: 

اى است كه تقدم عالم ذر بر این عالم تقدم زمانى نیست، بلكه نشئه!« بَلى ـ گفتند: آرى 

شئه دنیوى ندارد، بلكه با آن و محیط به آن است و حسب زمان هیچ انفكاك و جدائى از نبه

اش اراده دارد. اشهاد هم معناى حقیقــى« فَیَُكونْ »بر « ُكنْ »سابقتى كه دارد سابقتى است كه 

  (1)شــده و خطاب هــم زبان حــال نیست، بلكـه خطـاب حقیقى است. 

 .211، ص  16المیزان ، ج  -1



 المیزان                                                    کتاب نهم : روح و  زندگیتفسیر موضوعی  -معارف قرآن در المیزان  75 

 

 ا احراز مسئولیت فرد در برابر خد

 / اعراف( 172)«َو اَْشَهَدُهْم َعلى اَْنفُِسِهْم: اَلَْسُت بَِربُِّكْم؟  قالُوا بَلى َشِهْدنا ! » ... 

ها را بر خودشــان گــواه گرفــت، كه مگــر من پروردگــار شمــا نیستــم؟ و آن»... 

 « دهیــم!گفتنــد: بلــى، گواهى مـى

 

هایشان گرفته و یك یك ایشان را علیه فرماید: ما ذریّه بنى آدم را از پشتمى

خودشان گواه گرفتیم و همه به ربوبیت ما اعتراف كردند، در نتیجه حجت ما در قیامت علیه 

كردیم و فـرد فـرد ایشان را علیـه خـودش شـاهـد ایشان تمام شد و اگـر چنیــن نمى

آوردیم در كار همه آوردیـم و یــا اگــر مىـى اشهـادى در كـار نمــىگرفتیــم و بــه كلّ نمى

 شد. آوردیم حجت ما تمام نمىافراد نمى

كردیم و احدى را شاهد بر خودش نظر مىكلّى از این كار صرفزیرا اگر به

نید رساداد و به این معنا علم و اطالع به هم نمىگرفتیم، و احدى به ربوبیت! شهادت نمىنمى

گفتند: ما در دنیا از ربوبیت پروردگار غافل كردند و مىهمه در قیامت بر ما اقامه حجت مى

 اى نیست. بودیم و بر غافل هم تكلیف و مؤاخذه

كردیم و به اشهاد بعضى اكتفاء و اگر در تمامى افراد این اشهاد را اعمال نمى

شد. زیرا اگر دادیم حجت تمام نمىار مىنمودیم مثالً تنها پدران را مورد این امر عظیم قرمى

شدند، ولى فرزندان در این گمراهى تقصیرى وزریدند، مقصر شناخته مىپدران شرك مى

كه در یك امر كه جز تقلید از پدران هیچ راه دیگرى نسبت به آن ندارند و نداشتند. براى این

اند و این پدران خود پیروى كرده توانستند داشته باشند ازگونه علمى به آن نداشته و نمىهیچ

اند، سوى شرك سوق دادهحقیقت امر فرزندان ضعیف خود را بهاند كه با علم بهپدران بوده

توانستند بگویند شرك و عصیان و ابطال حق همه از پدران ما بوده و ما حق را پسران مى

یچ گناهى از ما سر نزده ایم، ولى هكه همه عمر مشرك بودهفهمیدیم، پس ما در عین ایننمى

 ایم. و هیچ حقى را ابطال نكرده

آید این است كه خداى سبحان نسل دست مىچه كه از دو آیه مورد بحث بهپس آن

بشر را از یكدیگر متمایز كرده و بعضى )فرزندان( را از بعض دیگر )پدران( اخذ نموده و 

پس هیچ  -ه ربوبیت خود پیمان بسته گاه همه آنان را بر خودشان گواه گرفته و از همه بآن

كه بتوانــد تا آن -فردى از سلسله پدران و فرزندان از این اشهاد و از این میثاق غافل نماند 

همه ایشان به غفلــت، و یا فرزندان به شرك و عصیان پدران احتجاج كنند، و خودرا 

  (1)نمایند. تبرئه
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 انسان در برابر خدا میثاق ازلى 

 / طه( 115« )َو لَقَــْد َعِهـْدنـا اِلـى اَدَم ِمــْن قَْبـــُل فَنَِسـَى َو لَـــْم نَِجـــْد لَـــهُ َعـــْزمـا ! » 

 «مــا قبــالً بـا آدم عهــدى بسته بوديــم اّما او فـراموشــش كــرد ! » 

باید دید این عهد چه بوده؟ آیا همان فرمان نزدیك نشدن به درخت بوده و یا اعالم  

برده به معنــاى میثــاق عمومــى است دشمنــى ابلیس با آدم و همســرش بوده و یا عهــد نام

تر گرفتـه وجهى مؤكدتر و غلیـظها عمومـا و از انبیاء خصوصا، و بهكه از همـه انسان

 اسـت. 

قّت در آیات سوره طه عهد با معناى میثاق عمومى مناسبت دارد، نه عهد به با د

 معناى زنهار از ابلیس، چه خداى تعالى فرماید:

سوى شما آمد، و خواهد هم آمد، در آن هنگام پس هر هدایتى كه از طرف من به» 

شود و هر كس از یاد من هر كس هدایت مرا پیروى كند، گمراه و بدبخت نمى

كه روز قیامت كور كند، زندگى سختى خواهد داشت، عالوه بر این اعراض

 / طه(  124و  123« )محشورش خواهیم نمود!

هر كس از یاد » كنــد كه جملــه: تطبیــق این آیات، با آیات مــورد بحث اقتضا مى

 در مقابــل نسیان عهــد در آیات مــورد« من اعراض كنــد زندگى سختــى خواهد داشت ! 

بحــث قرار گیــرد، و معلــوم اســت كــه اگر با آن تطبیــق شــود آن وقت با عهــد بــه 

كه با عهـد به تر اســت، تا آنمعنــاى میثــاق بر ربوبیــت خـدا و عبودیــت آدم، منـاسب

 معنـاى زنهـار از ابلیـس تطبیـق گردد. 

كند كه ربّى، یعنى مالكى مدبّر میثاق بر ربوبیت به این معناست كه آدمى فراموش ن

دارد، و یا انسان تا ابد، و در هیچ حالى فراموش نكند كه مملوك مطلق خداست و خود مالك 

هیچ چیز براى خود نیست، نه نفعى و نه ضررى، نه مرگى و نه حیاتى و نه نشورى و یا نه 

 ذاتـا مالك چیزى است و نه وصفــا و نه فعـالً ! 

گیرد، این است كه آدمى اى كه در مقابل این میثاق قرار مىیئهو معلوم است آن خط

خود از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سرگرم شدن به خود و یا چیزى كه او را به

كند، از قبیل زخارف حیات دنیاى فانى و پوسنده، مقام پروردگارش را از یاد سرگــرم مى

 برد، )دقت فرمائید!( 
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اق و شقـاوت در زندگـى دنیـا، بـازگشتش بـه یـك امـر است. فرامـوش كـردن میثـ

 (1)شقاوت دنیوى از فروع فـرامـوشـى میثـاق اسـت. 

 .242، ص  1المیــزان ، ج  -1
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 فصل چهارم

 فطرت انسان
 

 مفهـوم فطــرت، و آفرينش انسان به فطرت للّا 

ْهُت َوْجِهــَى ِللَّذى فََطــَر السَّموِت َو االَْرَض َحنیفــا َو ما اَنَا ِمنَ »   !« اْلُمْشِركیَن اِنّــى َوجَّ

 / انعـام( 79)

رو هــا و زمین را آفريده در حالى كه میانهمن رو آوردم به كسى كه آسمان» 

 « هستم و از مشركــان نیستــم!

فطرت خدا، فطرتى كه خدا بشر را بر آن  -الَّتى فََطَر النّاَس َعلَْیها للّاِ  فِْطَرةَ »...

 روم(/30« )فطرت آفريده است ! 

این است كه خداوند چیزى را طورى بیافریند كه خواه و ناخواه « ِفْطَرت»معناى 

  فعلــى از افعــال را انجــام داده و یــا اثــر مخصــوصـــى را از خــود ترشــح دهــد.

كه خداونـد مردم را طـورى آفـریـده كـه طبعا و در آیـه فوق اشاره كرده است به این

 ارتكاز خود خداى را بشناسند. به 

عبــارت اسـت از قــدرت بــر شنـــاختن ایمـانــى كــه بــا آب و گــل  «فِْطــــَرةَ للّاِ »

 آدمــى ســـرشتـــه اســـت. 

ید را به دین ابراهیم و دین حنیف و دین فطرت توصیف قرآن كریم مكّررا دین توح

كرده است، چون دین توحید دینى است كه معارف و شرایع آن همه بر طبق خلقت انسان و 

نوع وجودش و بر وفق خصوصیاتى كه در ذات اوست و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل 

 نیست، بنـا نهاده شده باشد. 
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اى كه پیمودنش آدمى را به سعادت حقیقى و ز طریقهطور كلّى دین عبارت است ابه

اش برساند و سعادت واقعى او رسیدن به غایت و هدفى است كه وضع تركیب واقعى

وجودش اجازه رسیدن به آن را به او بدهد. محال است آدمى یا هر مخلوق دیگرى به كمالى 

دین صحیح و دین حق برسد كه بر حسب خلقتش مجهز به وسـایل رسیدن به آن نباشد. پس 

 آن دینى است كـه بـا نوامیس فطـرت و وضـع خلقت بشـر وفـق دهـد. 

كه بشـر را دعـوت بـه دین اسالم یعنى به خضـوع در برابر حق تعالى كرده این

سوى آن هـدایت براى ایــن است كه خلقــت بشر هم بر آن داللت نموده و او را به

 (1)كنـد.مـى

 .297، ص:  13المیزان ، ج: -1

 

 هدايت فطرى انسان 

 روم(/30« )الَّتى فََطَر النّاَس َعلَْیها ... ! للّاِ  ِفْطَرةَ » ... 

فطرت خدا، فطرتى است كه خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش » ... 

 «دانند!بیشتر مردم نمىمستقیم ولى  است دینخدا دگرگونى نیست، این 

 معناى نوعى از خلقت است.به «فِْطَرت»كلمــه 

سوى تكمیل انسان مانند سایر انواع مخلوقات مفطور به فطرتى است كه او را به

چه كه نافع بــراى اوست، و چنین او را به آننواقــص خود و رفــع حوائجش هدایت و هم

 كند. چــه كه برایش ضــرر دارد ملهــم مىآن

دنى نیز هســت، جهازى كه با آن اعمال مورد و با این حــال مجهز به جهــاز ب

سپس وسیلــه و راه زندگى را برایش » كه فرمــود:چناندهــد، همحاجت خود را انجام مى

 / عبس( 20« )فــراهــم كـــرد...!

خود خود است كه او را به سنتى خاص به زندگى بهانسان داراى فطرتى خاص به

شود، راهى كه جز كه منتهى به هدف و غایت خاص مى كند، و راه معینى داردهدایت مى

 تـوانـد پیـش گیرد. آن راه را نمـى

هایش كند، نوع واحدى است كه سودها و زیانانسان كه در این نشئه زندگى مى

نسبت به بنیه و ساختمانى كه از روح و بدن دارد سود و زیان مشتركى است، كه در افراد 

 د. كنمختلف اختالف پیدا نمى
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پس انسان از این جهت كه انسان است، بیش از یك سعادت و یك شقاوت ندارد و 

چــون چنین است الزم است كــه در مرحله عمل تنها یك سنت ثابت بـرایش مقـرر شود تــا 

 آن سنّـت وى را بـه یـك هـدف ثـابـت هــدایـت فـرمـایــد. 

للّاِ  فِْطَرةَ » ه همین جهت دنبالو باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد و ب

 (1)« ّللّاِ...!ال تَْبدیَل ِلَخْلقِ » اضافه كرد كه ـ !«  الَّتى فََطَر النّاَس َعلَْیها 

 .286، ص:  31المیزان ، ج:  -1

 

 میثاق الهى و فطرت توحیدى انسان 

ذيَن يُوفُوَن بِعَْهـِد للّاِ َو ال يَْنقُُضوَن اْلمیثــَق !»   / رعد( 20« ) اَلَـّ

 «همان كسان كه به پیمـان خـدا وفـا كننـد و پیمـان شكنـى نكننـد!» 

كنند كنند، همان عهدى است كه به آن وفا مىنمى« نَْقض»را مراد به میثاقى كه آن 

و مراد به این عهد و میثاق آن عهدى است كه به زبان فطرت خود با پروردگار خود بستند 

ند و بر اساس توحید و یكتائى او عمل نموده و آثار توحید را از خود كه او را یگانه بدان

نشـان دهنـد. آدمـى بر فطرت تـوحیـد خداى تعالى و نیز بـر فطـرت لوازم توحیـد خلـق شـده 

 و ایـن عهـدى اســت كـه انسـان در فطـرت خـود بـا خـداى تعـالى بستـه اسـت. 

دستــور خداى سبحان از سیلــه انبیا و رســل و بهوو عهــد و میثاقى هــم كــه بــه

انـد همـه از بشــر گرفتــه شــده اســت و خالصــه آن احكـام و شـرایعى هـم كـه انبیـا آورده

 انـد. فـروع ایــن میثــاق فطـــرى اســـت، چــه ادیــان همـه فطــرى

االَْرِض اُولئِــَك ُهُم بَْعـِد میثاقِــِه ... َو يُْفِســُدوَن ِفىاَلَّذيــَن يَْنقُُضــوَن َعْهــَد للّاِ ِمـْن » 

 !«اْلخاِسُروَن 

و كسانى كه پیمان خدا را از پس محكم كردنش بشكنند، چیزى را كه خدا به » 

هاى آن ها لعنت و بدىكنند، آنفرمان داده بگسلند ... و در زمین تباهىپیوستن آن

 / بقره( 27« )سراى دارند!

یُْفِسدُوَن » كنــد و جمله  ایــن آیــه حال غیــرمؤمنین را به طریــق متقابــل بیــان مى

ْرِض...،فِى ََ كه در این آیه در وصف حال كفار آمده و در مقابل اوصافى اســت كه بعد « ااْل

 رساند كهذكر شده بود، و مى« صله براى مؤمنین،» و « ،وفاى به عهدّللاّ » از دو وصــف 
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شــود، اعمال صالح تنها عاملــى است كه باعث اصــالح زمین و عمارت و آبادانــى آن مى

  (1)گــردد.عمارتــى كه به سعــادت نوع انسـانى و رشـد مجتمـــع بشــرى منتهــى مـى

 .244، ص 22المیــــــــــــــزان ، ج  -1

 

 خداجوئى فطرى انسان 

 / بقـــره(  258«  )اَلَْم تََر اِلَى الَّذى حاجَّ اِْبراهیَم فى َربِِّه...!» 

مگر نشنیــدى سرگذشـت آن كســى را كه با ابــراهیـم دربـاره پـروردگــارش » 

 !«بگـــو و مگــو كــرد... 

كند، صانعى كه بر حسب تكوین و انسان به فطرت خود براى عالم صانعى اثبات مى

كند. این امرى است كه احواالت مختلف گذارد، و دخل و تصرف مىدر عالم اثر مىتدبیر 

كند. انسان چه متدین به دین توحید باشد و چه بشر در حكم كردن در آن اختالف پیدا نمى

كه به فرض محال روزى تواند منكر شود، مگر ایننباشد باالخره فطرت خودش را نمى

نباشد. بله این معنا امكان دارد كه فطرت بشر مغفــول عنــه  فــرا رسد كه انسان، انســان

 (1)شــود، یعنـى در اثر عوارضى از فطـریـات خـویــش غـافـل بمـانــد.

 .256، ص: 4المیــــــــــــــزان ، ج:  -1

 

 

 آيا فطرت انسان قابل تغییر است؟ 

 30)« فَاَقِــْم َوْجَهَك ِللدّیـِن َحنیفا فِْطــَرَت اللّــِه الَّتــى فََطــَرالنّاَس َعلَْیها ال تَْبدیــَل ِلَخْلــِق ّللّاِ!» 

 روم(  /

توجــه خــود را بــه این دیــن مستقیــم برقــرار كن، فطــرت الهــى كــه مــردم » 

 « پــذیــر نیســت!یــلرا بــر آن آفریــده، خلقـت خــدا تبد

 

یعنى آفرینش انسانى نوعى ایجاد است كه مستلزم علوم و ادراكات است و هیچ 

كه خود تبدیل هم نوعى خلق و ایجاد باشد، و اّما تصور ندارد كه آفرینش تبدیل یابد، مگر این

تبدیل اصل ایجاد و خلقت یعنى باطل كردن حكم واقع هیچ معنائى ندارد و روى این حساب 
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گز نخواهد شد كه علوم فطرى خود را باطل نموده و در زندگى راه انسان قدرت ندارد و هر

شود حكم فطرت هائى كه از احكام فطرت پیدا مىدیگرى سواى فطرت پیش گیرد و انحراف

كه كار رفته است، چنانكند، بلكه فطرت در غیر مورد استعمال شایسته خود بهرا باطل نمى

راندازى و سایر شرایط آن به حسب طبع خود براى زند وسیله تیتیرانداز گاهى به هدف نمى

ها ها و سوزنها و متهرا در غلط انداخته، و كاردها و ارهرسیدن به هدف است، ولى كار آن

ها، كج ساخته شود كار فطرى خود را از بـریدن و اره كـردن ها كه در كارخانهو نظیر این

 دهـد و سـوراخ كـردن و غیـر آن انجـام مى

طورى كه مقصـود است، لكـن انحـراف از كـار فطـرى كـه مثـالً بـا ى نـه بهولـ

جاى اره كـردن بگـذاریـم چیز محالى دنـده اره خیـاطت كنیـم و در حقیقت خیـاطت را به

  (1)اسـت.

 .167، ص 10المیزان ، ج  -1

 

 عوامل تغییر نیـروى تشخیـص فطرى انسان 

 / انعام( 9« )ما يَْلِبُسوَن !  َو لَلَبَْسنا َعلَْیِهمْ »... 

كنیــم بر آنــان چیزهائــى را كه آنــان بر خــود و مردم مشتبـــه هر آينــه مشتبه مى»... 

 « كردنــد!مى

 

كنند و از كه علماى سوء كرده و مىكردن بر دیگرى نظیر تبلیغات سوئىمشتبه

نمایند و نیز نظیر تبلیغاتى و مشتبه مى را با باطل خلط نموده و حقجهل مریدها سوءاستفاده 

كه گردنكشــان عالم نسبت به رعایــاى ضعیف خود داشتــه و حــق را با باطــل خلط 

 كردند. مى

مشتبه كردن بر خودشان به این است كه خود را به این خیال بیندازند كه حق باطل 

دنبال باطل به جاى بدهند و بهگاه همین خیــال را در دل خود هــم اســت و باطل حق و آن

 راه بیفتنــد.

دهد و هر اش حق را از باطل تشخیص مىزیرا، گرچه انسان به فطرت خدادادى

نفسى به تقوى و فجور خود ملهم هست، ولى تقویت جانب هوى و تأیید شهوت و غضب هم 

پیدا شد قهرا اى در نفس شود، وقتى چنین ملكهباعث پدید آمدن ملكه استكبار و حق كشى مى

گذارد توّجه و شود، دیگر این ملكه نمىعمل باطل خود مغرور مىآدمى مجذوب گشته و به
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التفاتى به حق نموده و دعوتش را بپذیرد. در چنین حالتى است كه عمل آدمى در نظرش 

تعالى در كه خداىچنانشود، همجلوه نموده و دانسته حق و باطل در نظرش مشتبه مى

بود، عالمكهكسى را كه هواى خود را معبود خود كردو بااینآیا دیدى آن» فرماید: مىباره این

 جاثیه( /23« )دیدگانش افكند!بروىاىنهاد و پردهبر گوش و دلشو مهرىنمودهگمراهخدایش

كه چطــور انسان در عیــن علم به چیزى در آن ایــن است مصحـح تصویـر این

 . شـودچیز گمــراه مى

اگر در احوال خود تعمق كنیم، یقینا به عادات زشتى در خود برخورد خواهیم كرد، 

داریــم، زیرا عادت مزبور در ما كه در عین اعتــراف به زشتــى آن دست از آن برنمى

 رســوخ كـــرده است. 

ایــن همان گمراهى در عین علم و مشتبه كردن حق و باطل بر خود، و سرگرم 

 ــذّات مـــوهـوم و بـازمـانــدن از پـایـدارى بـر حــق و عمـــل بــــه آن اســت. شدن بــه لـ

 (1)خداونــد ما را در انجــام كارهائــى كه مــورد رضایــت اوســت مـدد فرمایــد.

 .30، ص 13المیــزان ، ج  -1

 

 اى فطرت در انسان تكامل مرحله

دارد. یك مرحله ضعیف آن ارزانى مىخداوند فطرت را در چند مرحله به آدمى 

را در حال دهد و مرحله باالتر آنهمان سالمت فطرتى است، كه در حال كودكى به آدمى مى

كند، كه نامش را اعتدال در تعقل، و نشیند ارزانى مىبزرگى كه آدمى به خانه عقل مى

كتساب فضائل تر آن را بعد از ممارست در اگذاریم و مرحله قوىجودت در تدبیر مى

كند و چون این كسب فضائل دهد. چون مرحله دّوم، آدمى را وادار به كسب فضائل مىمى

نام ملكه تقوى، و این سه حالت در حقیقت یك چیز و آید، بهتكرار شد حالتى در آدمى پدید مى

 (1)كند.یك سنخ است، كه به تدریج و در حالـى بعد از حال دیگر نمو مى

 .110، ص 30 المیزان ، ج -1
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 رابطه فطرت انسان با قوانین الهى 

اَْم َعلَـى قُْل اََرأَْيتُْم مآ اَْنَزَل للّاُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فََجعَْلتُـْم ِمْنهُ َحراما َو َحالالً قُْل َءآّلّلُ اَِذَن لَُكــْم »

 يونس(/59« )للّاِ تَْفتَـُروَن!

اى از گاه شما پارها روزى فروفرستاد آنايد، كه خدا براى شمآيا هیچ انديشیده» 

خدا كنید؟ بگو آيا خدا به شما اجازه داده، يا بهاى را حرام مىرا حالل و پارهآن 

 « بنديد؟افتراء مى

خدا رزق را نسبت داده به انزال یعنى فروفرستــادن. این نسبت بر اساس حقیقتى 

اطـر نشـان سـاختـه كــه همه اشیـاء عــالم است كه قــرآن به مردم یاد داده و به آنــان خـ

گیــرى خـــدا از هـائـى پیـش خـدا دارنـد كه بـر حسـب تقـدیـر و اندازههـا و مخـزنمنبع

 آینـــــد. جــــا فـــرود مـىآن

اى دیگـر حـرام اسـت كـه بیـن هـا حـالل و پـارهاى از روزىكه پارهحكم به این

 خدا بسته باشند.دروغ بهكه بهت یـا بـایـد از طرف خـدا باشـد یـا آنمردمـان رواج داش

خداست این است، كه تكیه بر منحصر به« حكم»كه دهد معنى ایناین آیه توضیح مى

چه كه دستگاه آفرینش و خلقت فطرت و خلقت دارد و منطبق بر فطرت است و با آن

 گــویـاى آن است مخـالف نیست. 

انــد، اء از همــان بــدو خلقت با مرحلــه كمالــى كه آماده رسیــدن به آنوجــود اشیــ

وسیلـه آن بتوان مناســب و سازگـار اســت و همـه اشیـاء با قــوا و ابــزارى مجهزانــد كه به

 هدف رسید.به

طرف كمالى كه هیچ یك از اشیاء عالم، جز از راه صفات اكتسابى و اعمال خود، به

 كنند. ن مهیا شده، سیر نمىبرایشا

با توّجه به این حقیقت الزم است، دین یعنى قوانینى كه در مورد صفات و اعمال 

آید، منطبق بر خلقت و فطرت باشد، زیرا فطرت هدف خود اكتسابى به مرحله اجرا درمى

 كند. را فراموش و از آن تخطى نمى

اش در دین ــى است، حكم واقعىانســان كه مجهز به جهاز تغذیــه و آمیزش زناشوئ

گــرى و رهبانیــت! و چون طبیعــت انسان با فطــرت، غذاخوردن و نكاح است نه جوكى

اش این اســت كه در اجتماع سایــر مردمان اجتماع و تعاون آمیخته شــده و حكم واقعــى

 شركــت جویــد و كارهــاى اجتماعــى كنــد و بـه همیـن ترتیــب...!
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سوى براى انسان قطعیت دارد كه عالم آفرینش، آدمى رابهتنها احكام و قوانینى پس

كه انسان جزئى كوچك از این عالم است و دستگاه خلقت وجود او را خواند، چه آنآن فرامى

مجهز به وسایلى كرده كه به مرحله كمال سوقش دهد. پس این آفرینش گسترده و فراگیر كه 

ه و مركب اراده خداى تعالى است حامل قانون فطرى انسانى و دعوت هم پیوستاجزاء آن به

كننده وى به دین حنیف خداست. دین حق عبارت است از حكم خدا و حكم خدا منطبق است 

 (1)بر خلقت او .

 .138، ص 19المیزان ، ج  -1
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 موس بخش 
  انسان رد روی زمینانسان رد روی زمین
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 فصل اّول

 جانشین خدا رد زمینعنوان انسان هب
 

 خالفت انسان و جانشینى خدا در زمین 

 / بقره(  33تا  30) «االَْرِض َخلیفَـةً...!َو اِْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمـالئَِكـِة ِانّى جاِعٌل فِى» 

 !« بیافرینم... خواهم در زمین جانشینىمالئكه گفت من مى و چون پروردگارت به» 

سوى دنیـا پائین آمـد و خاطر آن انسـان بهى است كـه بهاین آیـات متعـرض آن فـرض

 كند. را بیان مىنیز حقیقت خالفت در زمین و آثار و خواص آن

خواهم در زمین خلیفه بگذارم، چنین مالئكه از كالم خداى تعالى كه فرمود: مى

 شــود. مى انــد كه این عمــل بـاعـث وقــوع فســاد و خــونــریــزى در زمیــنفهمیده

و خداى سبحان كه مستخلف این خلیفه است، در وجودش مسماء به اسماء حسنى و 

متصـف بـه صفات علیـائى از صفــات جمـال و جـــالل است و در ذاتــش منـــزه از هـر 

 نقصـى و در فعلش مقـدس از هـر شـر و فسادى است. 

یشگر مستخلف باشد و تمامى كه خلیفه، نماشود مگر به اینمقام خالفت تمام نمى

شئون وجودى و آثار و احكام و تدابیر او را حكایت كند. البته آن شئون و آثار و احكام و 

 ها خلیفـه و جانشیــن براى خــود معیــن كــرده است.خاطــر تأمین آنتدابیـرى كه به

یق مقام اى كه در زمین نشو و نما كند، با آثارى كه زندگى زمینى دارد الخلیفه

تـواند آئینه هستى منزه از هر همـه نقص و عیب نمىخالفت نیست و بـا هستـى آمیخته با آن

 عیب و نقص و وجود مقدّس از هر عـدم خدائى گردد. 

جوابــى كه خداى سبحــان به اعتــراض مالئكــه داده این اســت كه اسماء را به آدم 
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 مــالئكــه را از ایـن اسمــاء خبــــر بــده! تعلیــم داده و سپــس فرمــوده: حــال، 

ها به ودیعه معناى تعلیم اسماء این است، كه خداى تعالى این علم را در انسان

طور دائم، از این نوع موجود سر بزند و تدریج و بهطورى كه آثار آن ودیعه بهسپرده، به

ودیعــه را از قــّوه بـه فعــل  طریــق آن بیفتــد و هدایت شــود، بتوانــد آنهر وقت به

 درآورد.

خداى سبحان در پاسخ و رد پیشنهاد مالئكه، مسئله فساد در زمین و خونریزى در 

را، از خلیفه زمینى نفى نكرد. در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود و آن این بود كه در آن

را تحّمل كنند، نند آن توااین میان مصلحتى هست، كه مالئكه قادر به ایفاء آن نیستند و نمى

ولى این خلیفه زمینى قادر به تحّمل و ایفاى آن هست. آرى انسان از خداى سبحان كماالتى 

 كند كه در وسع و طاقت مالئكـه نیست! دهد و اسرارى را تحّمل مىرا نمایش مى

طورى كه مفسده فساد و سفك دماء را این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است به

«  دانید!چه را كه شما نمىدانم آنمن مى» كند. ابتدا در پاسخ مالئكــه فرمود:جبران مى

 / بقره(  30)

ها و شما نگفتم من غیب آسمانآیا به » طور جواب داد: جاى آن ایندر نوبت دوم، به

 / بقره(   33« )دانم! زمین را بهتر مى

مراد به غیب، همان اسماء است، نه علم آدم به آن اسماء. چون مالئكه اصالً 

كه در این میان اسمـائى هست، كه آنـان علم بدان ندارنـد. مالئكه اطالعـى نداشتند، از این

اطالع ها بىكه از وجود اسماء اطالع داشته و از علم آدم به آندانستنـد، نه ایناین را نمى

رنه جا نداشت خداى تعالى از ایشان از اسماء بپرسد و این خود روشــن است اند، وگبوده

 انـد. خاطر این بـوده كـه مـالئكـه از وجـود اسمـاء بـى خبـر بـودهبرده بهكــه سئـوال نام

الزمــه این مقام خالفــت آن است كـه خلیفــه اسماء را بدانـد. خداى تعالى از 

اطالعى كـردند و چــون از آدم پرسیـد و جواب داد بدین  هار بـىها اظمـالئكه پرسید آن

  (1)وسیله لیاقـت آدم بـراى حیــازت این مقــام و عــدم لیاقـت مالئكه ثابت شد.

 .218، ص 1المیزان ، ج  -1

 

 چگونگى خلیفه شدن انسان در زمین

 / فـاطــر( 39« )االَْرِض...!ُهــَو الَّذى َجعَلَُكــْم َخالِئَف فِــى» 
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 « هـائـى در زمیـن كـرد...!او كسـى اسـت كـــه شمـا را خلیفــه» 

بودن مــردم در زمین به این معنــا است كه هر الحقى از ایشان كار سابق « َخلیفه»  

را كند و بتواند به این منظور دخل و تصرفاتى كه الزم اســت، و انتفاعــى كه بایــد ببــرد، 

 كار توانائــى و تسلــط داشتنــد. طــور كه سابقیــن بر اینهمان انجـام دهــد،

خالفت رسیدند، از جهت نوع خلقتشان بود، كه خلقتى است از ها به و اگر انسان

طریق تـوالـد و تناسل، چــون ایــن نـــوع از خلقـت اسـت، كـه مخلــوق را بـه دو قسـم سابق 

 كنـد. و الحــق تقسیــم مى

مین خالفت قرار دادن در زمین، خود نوعى تدبیرى است، آمیخته با خلقت كه و ه

كنــد بر پذیــرد و بــه همیــن جهــت از ایــن طــریــق استــدالل مــىاز آن انفكــاك نمى

 یگــانگــى خـداى تعالــى در ربوبیــت، چون چنیــن خلقتــى و تدبیرى مختص اوست.

ها ى را در عـالـم انسـانى درسـت كـرده، هم او رب انسانآن كسى كه خـالفت زمینـ

ها است. چـون تدبیــر انفكاك از نوع خلقــت ندارد، الجرم خالق انسان و مدبّر امــر آن

 (1)همـان رب انسان است. 

 . 84، ص: 33الـــمیــزان ، ج:  -1

 

 صفات خلیفه الهى در زمین 

 / ص(  26« )ْرِض...! فِى االَ ا َجعَْلناَك َخلیفَةً یا داُودُ اِنّ » 

حق داورى كن و اى داود ما تــرا جانشین خود در زمین كردیم پس بین مردم به» 

كشد و معلوم است كسانى كه به دنبال هواى نفس مــرو كه از راه خــدا به بیراهه مى

كه روز حســاب رونـد عـذابـى سخت دارنـد به جرم ایناز راه خـدا بـه بیـراهـه مـى

 « را از یــاد بـردنــد!

این است كه مراد به آن خالفت خدائى است، و در نتیجه با « خالفت»هر كلمه ظا

ْرِض َخلیفَةً،» خالفتى كه در آیه  َِ آمده، منطبق است، و یكى از شئون   «اِنّى جاِعٌل فِى ااْل

خالفت این است كه صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد، و آئینه صفات او باشد، و كــار 

چه ر نتیجــه خلیفه خــدا در زمین باید متخلق به اخالق خدا باشد، و آناو را بكند. پــس د

كنـد او همـان را حكـم كنـد و چه خــدا حكـم مــىكنـد او اراده كنــد، و آنخــدا اراده مـى

 حق حكم كنــد : چــون خـدا همواره به
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 «!...  مؤمن(/20« )َو اللّـــهُ یَْقضـــى بِـــاْلَحـــــــّقِ

 «كند...!حق حكم مىو خدا به» 

حق حكم نكند، و جز راه خدا راهى نرود، و از آن راه تجاوز و تعدّى او نیز جز به

 نكند. 

حق كردن را نتیجه و فرع بینیم در آیه مورد بحث حكم بهبه همین جهت است كه مى

نیست كه شأن و آن خالفت قرار داده، و این خود مؤید آن است كه مراد به جعل خالفت این 

 حكم:را كه به كه شأنى  استمراد این باشد، بلكه او داده مقام خالفت به

ـ و او را حكمـت و فصــل خصــومــت  َو اتَْیناهُ اْلِحْكَمةَ َو فَْصــَل اْلِخطــابِ »...  -

 / ص( 20« )دادیــم!

را بــه او هـور آنقبـالً بـه او داده بـود، بـه فعلیت بـرسـاند و عرصه بروز و ظ

 (1)بـدهد. 

 .311، ص 33المیزان ، ج  -1

 

 اقامت و خالفت انسان در زمین 

 / اعـراف( 25تا  10) «َو لَقَْد َمكَّنّاُكْم فِى االَْرِض...!» 

جا براى شما وسايل زندگى قرار ما منزل شما را زمين قرار داديم و در آن»  -

گاه داريد اندك است. شما را خلق كرديم آنايم، ولى سپاسى كه مىداده

تان نموديم و سپس به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد. همه سجده بندىنقش

عت چه بود كه وقتى به تو كردند مگر ابليس كه از سجده كنان نبود. فرمود مان

اى و او را فرمان دادم سجده نكردى؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفريده

جا بزرگى كردن اى. فرمود از آسمان فرود شو، كه در ايناز گل خلق كرده

حق تو نيست، برون شو كه تو از حقيرانى. گفت: مرا تا روزى كه برانگيخته 

هلت خواهى يافت. گفت براى اين ضاللت كه مرا شوند، مهلت ده. فرمود ممى

گاه از جلو نشينم. آناى در راه راست تو بر سر راه آنان كمين مىنصيب داده

تازم و آنان مىبهرويشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان 

شو، مذموم و از آسمان بيرون را سپاسگزار نخواهى يافت. گفت بيشترشان 

 « كنم!ها پيروى تو كند جهنم را از همه شما لبريز مىاز آنكه مطرود. هر
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و اى آدم تو و همسرت در اين بهشت آرام گیريد، از هر جا خواستى بخوريد »  -

شويد. شیطان وسوسه شان و به اين درخت نزديك مشويد كه از ستمگران مى

پروردگارتان ت را كه پنهان بود بر آنان نمودار كند و گفهايشان كرد تا عورت

كه دو فرشته شويد يا از  شما را از اين درخت منع نكرد مگر از بیم اين

زندگان جاويد گرديد و براى ايشان سوگند خورد كه من خیر خواه شمايم. پس 

هايشان در با همین فريب سقوطشان داد و چون از آن درخت بخوردند عورت

هشــت به خودشان هاى بنظرشان نمودار شد و بنا كردند از برگ

چسبانیدنــد و پروردگارشان به ايشان بانگ زد: مگر من از اين درخت مى

منعتان نكردم! و به شمــا نگفتم كه شیطــان دشمن آشكــار شماســت!  گفتند: 

پروردگــارا مــا به خويشتن ستــم كرديــم و اگر مــا را نیامــرزى و رحممــان 

 «اهیــم بود ! نكنــى از زيانكـــاران خـو

گفــت: چنین كه دشمن همديگر پائین رويد و شما را در زمین تا زمانى معین »  -

 !« قــرارگــاه و برخــوردارى اســت 

جا بیــرون آورده میريــد و از آنجا مىكنیــد و در آنجا زندگى مىگفــت در آن»  -

 / اعـراف(  25تا  10« )شويـــد!مى

اشاره شده به علل و جهاتى كه باعث شد خداوند انسان را در در بین آیات فوق 

هائى كه در سوره بقره و طه در این زمینه خداوند با آدم داشته عین زمین تمكین دهد. خطاب

 فرماید: یا بنى آدم!جا مىافراد بشر دارد و همه ها را در این سوره با جمیعآن خطاب

بشر بوده است. مراد به خلق كردن از  آدم در حقیقت خلقت جمیع بنى نوعخلقت

 السالم است.خاك همان جریان خلقت آدم علیه

 تمكیــن در ارض به معنــاى منــزل دادن در آن اســت. در آخــر آیـات فــرمــوده: 

 / اعراف( 24« )ْرِض ُمْستَقَرٌّ َو َمتاٌع اِلى حیٍن!االَ َو لَُكْم ِفى» ... 

 (1)« و شمـا را در زمیـن قـرارگـــاه و برخــوردارى اســـت تـــا زمـان معین!» ... 

 .25، ص 15المیزان ، ج  -1

 

 هاى زمینى مشیت الهى در تغییر خلیفه

 / هود( 57) «َو يَْستَْخِلـُف َربّـى قَْومــا َغْیــَرُكــــْم...!» 
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 !« ا جـانشیـــن خـواهد كـــرد... و پروردگـار مـــن قــومــى غیـــر از شمـا ر» 

عنوان خلیفه در روى زمین قرار خواهد جاى شما بهیعنى قومى غیر از شما را به

اِنّى جاِعٌل فِى » فرماید: جا كه خدا مىداد، زیرا انسان خلیفه خداست در روى زمین آن

 / بقره(  30« )االَْرِض َخلیفَةً...!

كند، كه بعد از قوم آیه خطاب به مشركین بیان مى السالم در ایناز زبان هود علیه

كند كه به قوم خود گفت: كه خدا از او حكایــت مىانــد، كما اینهــاى روى زمیننوح خلیفه

هــاى روى زمین قــرار داد و یــاد آوریــد كه خــدا شما را پس از قــوم نوح خلیفهبه» 

اگر خــدا » فرمایــد: اعراف( مثــل این آیــه كه مى/  69!« )اندامتـان را ستبر ساخــت... 

( نعام/ ا 133!« )كند بــرد و هركــه را بخواهد بعد از شما جانشین مىبخواهـد شمـا را مى
(1) 

 .165، ص 20المیزان ، ج  -1
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 فصل دّوم

 عوامل ملكوتی رد خدمت انسان
 

 

 خدمت مالئكه به انسان 

 / حجر(  31و  30)!«الّساِجديَن ُكلُُّهْم اَْجَمعُوَن ااِلّ اِْبلیَس اَبى اَْن يَُكوَن َمعَ فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ » 

كه با شـان سجده كردند. مگر ابلیس از اینمـالئكه همگــى و تمـامـى» 

 « كنندگان بـاشـد امتناع ورزید!سجـده

خالصه مالئكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم و 

خاطر خصوصیات خصوصیات فردى آدم دخالتى در این امر نداشته، بلكه سجده مالئكه به

اى حقیقى و نوعى آدم بوده و این سجده هم صرفا از باب تشریفات اجتماعى نبوده بلكه نتیجه

واقعى باعث آن شده است و آن عبارت است از خضوع به حسب خلقت، پس مالئكه بر 

هم بر حسب غرضى كه در اند آنشان بوده خاضع براى انسانحسب غرضى كه در خلقت

كه خلقــت او بـوده است. مـالئكـه مسخـر بـراى بشـر و در راه سعـادت زنـدگــى هستند. این

فهمیم همه آنان مسخر در راه به كمال بینیم همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند، مىمى

كنند. یك طائفه از ایشان مأمور حیات الح او كار مىرساندن سعادت بشرند، براى فوز و ف

بخشى و طائفه دیگر مأمور مرگ و طائفه سوم دست در كار رزق، و طائفه چهــارم 

اى نویسنـده اى حفظــه، طــائفــهاند، طائفـهاى معقبـاتمشغـول رسـانـدن وحى هستند. طائفـه

ارهاى بشراند. این معنا از آیات متفرقه چنین مابقى مالئكه هر كدام مشغول یكى از كو هم

خورد. پس مالئكه اسبابى الهى و اعوانى چشم مىقرآنى هر كدامش از یك گوشه قرآن به

 كنند. اند، كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال یارى مىبراى انسان

ز گردد كه امتناع ابلیس اجاست كه براى كسانى كه متدبر باشند، روشن مىاین
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خواســت خاطر استنكافى بود كه از خضــوع در برابر نوع بشــر داشت و او نمىسجده به

ماننــد مالئكــه در راه سعــادت بشر قــدم بــردارد و او را در رسیدنــش به كمال مطلوبـش 

 (1)كمك نماید. 

 .232، ص 23المیزان، ج  -1

 

 مفهوم حافظین انسان 

 / طارق(  4«)اِْن ُكلُّ نَْفٍس لَّما َعلَْیها حافٌِظ ! » 

 « كه نگهبــانـى بر او موكل است ! هیـچ انســانـى نیسـت، مگــر آن» 

كه نگهبانى بر او موّكل است و معناى آیه این است كه هیچ نفسى نیست، االّ این

اعمال خوب و بد هر  مراد از موّكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس این است كه فرشتگانى

نویسند تا بر طبق آن در اى كه صادر شده مىنویسند و به همان نیت و نحوهكسى را مى

قیامت حساب و جزاء داده شوند، پس منظور از حافظ، فرشته و منظور از محفوظ عمل 

اند، درستى بر هر یك از شما حافظانى موكلبه» آدمى است. در جاى دیگر فرموده: 

 / انفطار(  12تا  10« )دانند!چه شما انجام دهید مىزرگوار و نویسنده، كه آنحافظانى ب

و بعید نیست كه مراد به حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور از 

ها بعد از هاى انسانكند، كه جانحافظ جنس آن بوده باشد، كه در این صورت چنین افاده مى

ها شود، تا روزى كه خداى سبحان بدننابود و فاسد نمى مردن نیز محفوظ است و با مردن

و شخصه بعینه ها به كالبدها برگشته و دوباره انسان را دوباره زنده كند، در آن روز جان

اقتضا دارد جزاء داده خواهد شد، چه اعمالش  آنگاه طبق انسان دنیا خواهد شد، آنهمان 

 ، چه خیرش و چه شرش. چون اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است

هاى گفت وظیفه مالئكه حافظ، حفظ نامهاى كه در سوره انفطار بود و مىظاهر آیه

كه حفـظ جـانهـا هـم مصداقـى از اعمـال است، بـا ایـن نظـریـه منـافـات نـدارد، بـراى این

 شود:كه از آیه زیر نیز این معنا استفاده مىچناننـوشتـن نـامـه است، هم

بردارى دهید ما نسخهمىچه انجامازآن -اِنّا ُكــنّا نَْستَْنِسُخ ما ُكْنتُــْم تَْعَملُوَن » 

 (1) جاثیه(/29« )كنیم!مى

 .171، ص 40المیــــــزان ، ج  -1
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 مراقبین و محافظین انسان 

 رعد(/11« )للّاِ...! َخْلِفه يَْحفَُظونَهُ ِمْن اَْمرِ لَهُ ُمعَقِّبٌت ِمْن بَْیِن يََدْيِه َو ِمنْ » 

او راست فرشتگان تعقیب كننده از جلو رويش و از پشت سرش، كه او را از » 

 !«كنند... فرمان خدا حفاظت مى

انسان معقّباتى در پیش رو و پشت سر دارد. تعقیب هر چیز به معناى آمدن و یا 

پیش رو معنا نداشته  رسد كه معقبات ازآوردن بعد از آن است و با این حال چنین به نظر مى

باشد، چون معناى معقب چیزى است كه از دنبال و پشت سر انسان بیاید، پس ناگزیر باید 

چرخند. اتفاقا رود و دنبالش معقبات دورش مىآدمى را چنین تصور كرد كه در راهى مى

ـَك كـ» خداوند هم از این راه خبر داده و فرمود:  اِدٌح اِلــى َربِّــَك َكــْدحـا يـا اَيَُّهـا ااِلْنسـاُن اِنَـّ

كند، / انشقاق( و نیز در معناى این آیه آیات دیگرى است كه داللت مى 6) «فَُمــالقیــــِه ! 

« گردید!و به سوى او باز مى -َواِلَْیِه تُْرَجعُون » بر رجوع آدمى به پروردگارش مانند جمله 

 «گردید!بر مى سوى اوَواِلَْیِه تُقَِلبُون ـ و به» و جمله 

گردد سوى پـروردگارش بر مىبنـابراین بـراى آدمـى كـه برحسب ایـن ادلّه به

 تعقیـب كننـدگانى است كـه از پیش رو و از پشت مراقب اوینـد. 

این هم از مشرب قرآن معلوم و پیداست، كه آدمى تنها این هیكل جسمانى و این بدن 

مادى محسوس نیست، بلكه موجودى است، مركب از بدن و نفس و شئون و امتیازات عمده 

خاطر داشتن آن مورد او همه مربوط به نفس اوست. نفس اوست كه اراده و شعور دارد و به

كند، ولكن بدن جنبه آلــت و چند نفس بدون بدن كارى نمى گیرد. هرامر و نهى قرار مى

هاى خود آن را به كار ابــزارى را دارد كه نفــس بــراى رسیــدن بــه مقاصد و هدف

 زند. مى

یابد، هم / رعد( توسعه مى 11) «ِمْن بَْیِن يََدْيهُ َو ِمْن َخلَفَْه...،» بنابراین، جمله 

شود و هم امور روحى را، پس همه اجسام و جسمانیاتى مل مىامور مادّى و جسمانى را شا

ها در پیش روى او قرار كه در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد بعضى از آن

چنین جمیع مراحل نفسانى كه آدمى در گرفته و بعضى در پشت سر او قرار دارند و هم

گیرد و قرب و خود مىكه بهپیماید و جمیع احوال روحى سوى پروردگارش مىمسیرش به

ها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابى كه براى خود ذخیـره بعدها و سعادت و شقاوت

 هــا یا در پشــت سر انسان قرار دارنــد و یا در پیــش رویش. كنــد، همه آنمى

ه گونه امور از نظر ارتباطش بها خبر داده در ایناین معقّباتى كه خداوند از آن
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كه مالك ها دخل و تصرفاتى دارند و این انسان كه خداوند او را توصیف كرده به اینانسان

نفع و ضرر و مرگ و حیات و بعث و نشور خود نیست و قدرت بر حفظ هیچ یك از خود و 

اند، ندارد و این خداى سبحان است ها كه غایبها كه حاضرند و چه آنآثار خــود را چه آن

ّللّاُ َحفیٌظ » كه فرموده: كند، و در عین اینحاضــر و غایب او را حفظ مى كه او و آثار

َو َربَُّك َعلى ُكّلِ » / شورى( و نیـز فرمـود:  6« )َعلَْیِهم ـ خداوند بـر ایشان حـافظ است!

/ سبأ( در عین حال وسـائطى  21« )پروردگارت بر هـر چیزى نگهبان است! -ٍء َحفیٌظ َشى

َو اِنَّ َعلَْیُكـم لَحافِظیـَن ـ بر شمـا » فرمایــد: ن حفـظ كردن اثبات نموده و مىرا هم در ای

 / انفطار( 10« )نگهبـانـانى هست!

كنند و كنند، به امر خدا مىچه حفظ مىطور كه آناین معقبات )نگهبانان( همان

طوركه كنند، چون فنا و هالكت و فساد هم امر خداست، همانچنین از امر خدا حفظ مىهم

یابد مگر بقا و استقامت و صحت به امر خداست. پس هیچ مركب جسمانى و مادى دوام نمى

یابد، مگر باز به امر خدا، در ها تركیبش انحالل و فساد نمىآنبه امر خدا، و هیچ یك از 

یابد، مگر به امر خدا، هیچ معنویات هم هیچ حالت روحى و یا عمل و یا اثر عمل دوام نمى

اش از شود، مگر باز به امر خدا. آرى امر همهها دچار حبط و زوال و فساد نمىیك از آن

 دارد. سوى خدا برگشت اش بهخداست و همه

هیچ چیز از انسان، از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و آثارش 

كه ملكى از طرف خداوند موكل بر آن است، تا حفظش كند و در مسیرش نیست مگر آن

كه خودش وضع خود را تغییر دهد، در آن سوى خدا، الیزال وضعش چنین است تا آنبه

كه خدا حافظ است و او دهد. پس اینییر مىصورت خدا هم وضع خود را درباره او تغ

 (1)اند، خود یك حقیقـت قرآنى است. اى دارد كــه متصــدّى حفــظ بندگـانمالئكــه

 .194، ص 22المیزان ، ج  -1
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 فصل سّوم

 زمین و آسمان رد خدمت انسان
 

 

 عوامل طبیعى در خدمت انسان 

 / نبأ( 16 تا 6« )االَْرَض ِمهادا ؟اَلَْم نَْجعَلِ » 

آيــا مـــا زمیــن را بـراى شمـا قرارگـاه نكرديم، تـا بتوانیـد در آن قـرار گیريـد و » 

 « در آن تصـرف كنید...؟

 «َواْلِجبـــاَل اَْوتـــــادا،»

 « ها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟آيا كوه»

 «َو َخلَْقناُكْم اَْزواجـــــا،»

و شما را جفت جفت از نر و ماده آفريديم، تا سنت ازدواج و تناسل در بین شما »

 « جريان يابد و در نتیجه نوع بشر تا روزى كه خـدا خـواسته بـاشد بـاقى بمـانــد؟

 « َو َجعَْلنا نَْوَمُكْم ُسباتا،»

 «ــم ؟و خواب را بــراى شمــا مــايــه قــوام حیـات و استراحــت قـــرار داديـ»

به معنــاى راحتى و فراغــت اســت. چـون خوابیـدن بـاعث « ُسبات»كلمــه 

شــود و خستگى نـاشـى از بیدارى و آرامـش و تجـديـد قـواى حیـوانـى و بـدنـى مـى

 رود. مىتصرفات نفس در بدن ازبین
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 «َو َجعَْلنَا اللَّْیَل ِلبـاسـا،»

چیــز را و قرار داديــم كــه با ظلمتــش همـه و مــا شــب را چون لبــاس ساتــرى»

 «طــور كــه لبــاس بـــدن را؟پوشــانــد، همـانهــا را مىهمـــه ديــدنـــى

دســت كشیدن از كار و حركت و اين خــود سببى است الهــى، كه مردم را به

 ســازد.واده مىخوانــد و متمايــل به سكونت و فراغــت و برگشتـن به خانه و خانمى

 «َو َجعَْلنَــــا النَّهـــاَر َمعــاشـــــا،»

مــا روز را زمـان زنـدگى شمـا و يــا محـل زنـــدگـــى شمـا كــرديـم، تـا در آن از »

 «فضل پروردگارتـان طلب كنید؟

 «َو بَنَْینـا فَْوقَُكْم َسْبعـــا ِشــــدادا،»

 «ُدالبنا قـرار داديم؟آسمان شدييعنى بر باالى سرتان هفت»

 «َو َجــعَْلنـاِســراجــــا َوّهاجــــا،»

 «و چـراغـــى چــون خورشیــد رخشـان بــرافروختیـــم؟»

بــه معنــاى چیــزى اســت كـه نـور و حـرارت شـديـدى داشتـه « َوّهــاج»كلمــه 

 باشـد و منظـور از چـراغ وهاج، خورشید اسـت. 

 «اْلُمْعِصراِت ماًء ثَّجاجا،َو اَْنَزْلنا ِمنَ »

 « وسیله بادهاى فشارنده، آبى ريزان نــازل كرديم؟و ما به»

 «ِلنُْخِرَج بِِه َحبّا َو نَباتا،»

ها و نباتاتــى كه مايه قــوت آدمیــان و حیوانات اســت كــار را كرديــم تا دانهاين»

 «بیـــرون آوريـم؟

 «َو َجنّـــاٍت اَْلفـــافـــا،»

 (1)« هــا پــديـد آورديـــم ؟هــاى پر درخت و انــواع میوهو باغ»

 .421، ص 39المیزان ، ج  -1
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 تغذيـه و مواد غذائى انسان 

 / عبس(  32تا  24« )فَْلیَْنُظِرااِلْنساُن اِلى َطعاِمِه اَنّا َصبَْبنَااْلماَء َصبّا...!» 

خورد بنگرد. این ما بودیم كه آب را به كیفیتى همین طعامى كه مىباید انسان به» 

ها خبر ندارند، از آسمان فرستادیم و سپس زمین را باز با كیفیتى ناگفتنى و كه انسان

هـا رویاندیـم و انگـورى و سبـزیجـاتى، و هـا شكافتیـم و در آن، دانهوسیله دانهبه

بــارى، تا اى و ترهاى و میوههم كردههاى پـر درخت سربهبـاغ زیتـونى و نخلـى، و

 !« وسیله زندگــى شما و حیوانــات شما باشد 

 

خورد و با آن خداى متعال در این آیات نظر و مطالعه انسان پیرامون طعامى كه مى

عام یكى از كه نعمت طنماید، را الزم كرده، با اینكند و بقاِء خود را تضمین مىسد رمق مى

ها را براى رفع حوائج بشر در زندگیش فراهم ها نعمتى است كه تدبیر ربوبى آنمیلیون

مطالعه كند، سعه تدبیر ربوبى را مشاهده دهد اگر در همین یك نعمت كرده و دستور مى

وقت خواهد فهمید كه خواهد كرد، تدبیرى كه عقلش را متحیر و مبهوت خواهد كرد، آن

هم چه چقدر نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر او عنایت دارد، آنخداى تعالى 

 عنایتى دقیق و محیط! 

بیان مفصل و كامل آن خصوصیات كه در نظام آفرینش طعام برقرار است و نظام 

وسیعى كه در همه این امور و روابط كونى كه بین هر یك از آن امور و بین انسان برقرار 

بتوان در چند آیه بیانش كرد، و عادتا از وسع و طاقت بیان بشــرى  اســت، چیزى نیست كه

  (1)بیرون است. 

 .70، ص 40المیزان ، ج  -1

 

 وابستگى خلقت و تداوم حیات انسان به زمین 

 / ملك( 24!«)قُـْل ُهَو الَّذى ذََراَُكْم فِى االَْرِض َو اِلَْیِه تُْحَشرُوَن » 

ـه شمـا خـاكیــان را در زمیــن خلــق كـــرد و بـه بگـو او همــان كســى اسـت ك» 

 « شـويــد!ســوى او محشـــور مـى

به معناى خلقت است. و منظور از خلق كردن ایشان در زمین این « ذََراَُكمْ »كلمه 

است كــه خلقتشان وابسته به زمیــن است و كمال آنــان جز با اعمالى وابسته به ماده 
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 . شودتمام نمىزمینى

سوى آن ها بهطورى كه دلخداى تعالى مواد زمینى را در دل بشر زینت داده، به

 كه فرمود: چنانمجذوب شود و به این وسیله افراد صالح از طالح ممتاز گردند، هم

چه روى زمین است زینت زمین كردیم تا ایشان را بیازمائیم تا این مائیم كه آن» 

 خشك است چون خاك زمینچه روى آن زودى به  كنند و ماكدامشان بهتر عمل مى

 كهف(/8!« )اندازیم مى از نظرشان

اى اشاره است به مسئله بعث و جزاِء قیامت و وعده!« َو اِلَْیِه تُْحَشرُوَن » جمله 

 (1)است قطعى. 

 .42، ص: 39الــمیــزان ، ج:  -1

 

 نیاز انسان به جهان خارج 

الَّتى تَْجرى ِفى اللَّْیِل َو النَّهاِر َو اْلفُْلِك  َو اْخِتالفِ  َو االَْرِض السَّماواِت فى َخْلِق اَِن » 

بَْعَد َمْوِتها  االَْرضَ السَّماِء ِمْن ماٍء فَاَْحیا بِِه للّاُ ِمَن  النّاَس َو ما اَْنَزلَ  اْلبَْحِر بِما يَْنفَعُ 

ِر بَْینَ َو بَثَّ فیها ِمْن ُكّلِ دابٍَّة َو  ياحِ َوالسَّحاِب اْلُمَسخَّ السَّماِء َواالَْرِض تَْصريِف الّرِ

 «الَياٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن!

ها كه در ها و زمین و اختالف شب و روز و كشتىدرستى در خلقت آسمانبه» 

كند، يعنى آن چه كه خدا از آسمان نازل مىاند و در آندريا به سود مردم در جريان

سازد و از هر نوع جنبنده در آن اش زنده مىبه آن زمین را بعد از مردگى آبى كه

كند و گرداندن بادها و ابرهائى كه میان آسمان و زمین مسخراند، آياتى منتشر مى

 / بقره(  164« )است بـراى مردمى كه تعقل كنند ! 

 فـرمـایــد: . مــىایـن آیــه بـرهـانـى اسـت بــر تـوحیــد از راه احتیـــاج انســـان

شود و زندگى هاى زمینى است، در زمین زنده مىاین انسان، كه یكى از پدیده

غیر شـود، در پـدیـد آمـدنش و بقـایش بهمیرد و دوبـاره جـزو زمیـن مىكند و سپس مىمى

عالم از ایـن نظـام كلـى كـه در سـراسـر عـالـم حكـم فـرمـاست و بـا تـدبیـرى متصل سراپاى 

 كند، بـه نظام دیگـرى احتیـاج نـدارد. را اداره مى

ایــن اجرام آسمانى در درخشندگــى و حرارت دادن، و این زمین در شب و روزش 

هایش و منافع و كاالهائــى كه از هر قــاره به قاره دیگـرش منتقــل و بادها و ابرها و باران
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ست و زندگــى انسان و پیــدایش و بقایش بدون ها مورد احتیــاج آدمى اشــود، همه اینمى

  (1)ها محیط به آدمى است. شود، و خدا از ماوراى همه اینآن تدبیـر نمى

 .349، ص 2المیزان ، ج  -1

 هاى دست بشر ساخته

 / بقره( 164« )اْلبَْحِر...!َو اْلفُْلِك الَّتى تَْجرى فِى» 

 «مـردم در جریــاننــد...!هــا كــه در دریــا بــه سـود و كشتى» 

چه مردم سود ببرند، نقل كاال و در آیه فوق مراد به حركت كشتى در دریا، به آن

 ارزاق اســت، از این ساحــل به ساحلى دیگــر و از این طـرف كره زمین به طرفى دیگر.

كه در میان همه موجودات و حوادثى كه مانند آسمان و زمین و اختالف شب و این

ها مدخلیت ندارد، تنها كشتى و جریان آن را در دریا ذكر كرده، اختیاراتشان در آن روز،

ها در ساختن كشتى دخالت كه این نعمت نیز هر چند كه انسانخود داللت دارد بر این

 شود. دارنــد، ولى باالخره ماننــد زمین و آسمــان بــه صنع خدا در طبیعـت منتهى مى

ه فعل خود )كشتى سازى( دارد، بیش از آن نسبت كه هر فعلى آن نسبتى كه انسان ب

باشد و اختیارى كه انسان دارد، او را سبب تام و مستقل به سببى از اسباب طبیعى دارد نمى

كند و چنان نیست كه احتیاج او را به خداى سبحان كمتر از از خداى سبحان و اراده او نمى

 (1)احتیاج سایر اسباب طبیعــى كند. 

 .352، ص: 2المیــــــــــــــزان ، ج:  -1

 

 استفاده انسان از ساير موجودات 

 / بقره(  29« )االَْرِض َجمیعا...!ُهَوالَّذى َخلََق لَُكْم ما فِى» 

 «اوست كـه هـر چـه در زمیـن هسـت یكسـره براى شمـا آفـریـد...!» 

موجودات زمینى و  گرى كرده، كه با سایرتقدیر الهى انسان را طورى ریخته 

خیزد و نیز از آسمانى، یعنى از عناصر بسیط گرفته تا نیروئى كه از آن عناصر برمى

ها، مركبات آن، از حیوان گرفته، تا نبات و معدن و غیر آن، از آب و هوا و نظایر آن

مرتبط باشد و نیز تمامى موجودات طبیعى را طورى ریخته كه با موجودات دیگر مرتبط 
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خود را ادامه وسیله هستىاثر بگذارند، تا به این  ها در اینها و آناشد، این در آنببوده 

 دهند. 

ها چیزى كه هست، اثر انسان در سایر موجودات بیشتر، و دامنه تأثیرش در آن

 تر است. وسیع

كه با سایر موجودات طبیعى كه این موجود چند وجبى، عالوه بر اینبراى این

ها قرب و بعد، و اجتماع و افتراق دارد، و براى رسیدن اختالط و آمیزش دارد، و چون آن

جا كه مجهز به فكر و ادراك ها تصرفاتى ساده دارد. از آناش در آنبه مقاصد ساده طبیعى

گونه تصرفات را ندارند. او سایر دارد كه سایر موجودات آن است تصرفاتى عجیبى نیز

چند موجود  سازد و از تركیبجدا مى كند و اجزایش را از همموجودات را تجزیه مى

طورى كه كند، بهرا فاسد و فاسد را درست مىكند. موجود درستى طبیعى چیزها درست مى

چه طبیعــت گیرد. زمانى آنرار مىكه تحت تصرف انسان قهیچ موجودى نیست، مگر آن

كنــد و زمانـى سازد و كــار طبیعــت را مىاز ساختنــش عاجز است، او براى خــود مى

 خیـزد. دیگر بـراى جلــوگیـرى از طبیعـت بـه جنــگ بـا آن بـرمــى

تر ساختن الیزال گذشت زمان این موجود عجیب را در تكثیر تصرفات و عمیق

كه خـداونـد خـود حـق را محقـق سـازد و صدق كـالم كنـد، تـا آنتـأییـد مى هایشنظریه

َر لَُكْم ما فِى السَّماواِت َو ما فِى االَْرِض َجمیعا ِمْنهُ »  عـزیـزش را كـه فـرمـود: ـ  َو َسخَّ

اش چه در زمیـن اسـت مسخـر كــرد، در حالى كه همههـا و آنچه در آسمـانبـراى شمـا آن

 / جاثیـه( نشــان دهــد.  13« )ز اوست...!ا

ثُـــــمَّ اْستَــــــوى اِلَـــى السَّمــــاِء »...چنین صدق آن گفتار دیگرش را كه فرمود: هم

آید كه استواء خدا بر / بقره( نشان دهد، زیرا از آن برمى 29« )سپس به آسمان بپرداخت! -

ـر ایــن خــاطـرا هفـت آسمـان قـــرار داد نیــز بـه آسمان نیز براى انسان بوده و اگـر آن

 (1)مـوجـود بــوده اســت. )دقـــت فـرمــائیــد!( 

 .214، ص 1المیزان ، ج  -1

 

 فعالیت روزانه و استراحت شبانه انسان 

ـهاِر َو اْبتِـــغاُؤُكـــْم ِمــــْن فَْضِلــــِه...!»   / روم( 23« )َو ِمْن اياتِِه َمناُمُكــْم بِاللَّْیِل َو النَـّ

تـان در روز است، كــه در ايـن ـاتش خــوابیــدنتــان در شب و طلـب روزىو يكـــى از آي» 

 «هــا هسـت بـــراى مــردمـــى كـــه بشنـــونــد!آيت
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كه در كند به ایناى خلق شده، كه او را وادار مىاى فعالهكه انسان داراى قوهدر این 

ـاِء خود تحصیل كنـد، از جاى خاطر بقجستجوى رزق بـاشد، و حوائج زندگـى خود را به

سوى استـراحت و سكون هـدایت شـده، تـا كه بهبرخیزد، و تالش روزى كنـد و نیز در این

وسیله آن خستگـى تالش خود را برطـرف نموده و تجدیـد و تجهیز قوا كنـد، و باز در به

روز همانكه شب و روز را پشـت سر هم قرار داده، تا خستگـى هر روز را در شب این

كه براى پـدید آمدن شب و روز اوضـاعى در آسمـان نسبت برطرف سـازد، و بـاز در این

هاى سودمنـدى است، براى كسـى كه داراى گـوشى هـا و نشـانهبـه زمین پدیـد آمده، آیت

  (1)شنود تعقـل كند، و چون آن را حق دیــد پیروى نماید.چه مـىشنوا باشـد، و در آن

 .269، ص 31زان ، ج المی -1
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 فصل چهارم

كالت زندگی انسان  انماليمات و مش
 

 

 انسان و ناماليمات مالزم خلقت او 

 / بلد( 4!« )لَقَـْد َخلَـــْقنَا ااِلْنساَن فــــى َكبَــــــٍد » 

 !« ايم ما انسان را در رنج آفريده» 

به معناى رنج و خستگى است. و این تعبیر كه خلقت انسان در كبد « َكبَد»كلمه 

فهماند كه رنج و مشقت از هر سو ودر تمامى شئون حیات بر انسان احاطه است، به ما مى

دست آوردن هیچ نعمتى دارد. و این معنا بر هیچ خردمندى پوشیده نیست كه انسان در پى به

خواهد، خالص از هر نقمت و دردسر، و خالص در را مىلص آنكه خاآید، مگر آنبرنمى

كه عیش آورد، مگر آمیخته با نامالیماتىدست نمىخوبى و پاكیزگى، ولى هیچ نعمتى را به

اندوه و رنج، عالوه بر مصائــب دهر هاى با جرعه مقرون دارد، و نعمتىمىاو را منقص

 كند. كام جانش را تلخ مى كه حوادث ناگــوار آن چون شرنگـى كشنده

كند احدى بر او قدرت مى آيا گمان -اَيَْحَســـــُب اَْن لَــْن يَْقــــِدَر َعلَْیــــِه اََحـــــٌد » 

 بلد(/5«)ندارد؟

اش تعب، و تعب كه گفتیم خلقت انسان بر پایه رنج است و ظرف وجودىبعد از آن

چه تر از آنتر و ناخالصر كمتر و ناقصآورد مگدست نمىچیزى بهمظروف اوست، هیچ

توقعش را دارد، و نتیجه گرفتیم كه پس انسان در اصل خلقتش طورى آفریده شده كه 

خواستش همواره مغلوب و شكست خورده، و همه امورش مقهور مقدّرات است و آن كــس 

اش گىدهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شئون زندكه اراده او را شكســت مى

كند، یعنى خداى سبحان، از هر جهت بر او قادرست، پس او حق دارد دخل و تصــرف مى
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هــر جور كه بخواهــد تصرف كنــد و هر وقت خواست او را به عذاب كه در انســان به

 خود بگیرد. 

خود راه دهـد كه احـدى بر او قـادر نیست و ایـن تـواند، این پنـدار را بهانسان نمى

 (1)كه بر خــدا استكبـار بورزد. دار او را وادار كنـد بـه اینپنـ

 .239، ص 40المیزان ، ج  -1

 

 خسران ذاتى انسان و رهائى از آن 

 / عصر( 3تا  1« )َواْلعَْصِر اِنَّ ااِلْنساَن لَفى ُخْسٍر ااِلَّ الَّذيَن اَمنُوا...!» 

سوگنــد به عصر، كه جنس انسـان در خسـران و زيانكــارى است، مگـر » 

حق سفارش و كننـد و يكـديگـر را بهافـرادى كـه ايمـان آورده و اعمال صـالـح مـى

 « نماينــد!بـــه صبــر توصیه مى

آدمــى در نوعى مخصوص از خســران قرار دارد، غیر خسران مالى و آبروئى، 

 اش فرموده: در ذات كه خـداى تعـالى دربـاره بلكه خســران

كسانى  -اْلِقیاَمِة ااَل ذِلَك ُهـَو اْلُخْسراُن اْلُمبیُن الَّذيَن َخِسرُوا اَْنفَُسُهْم َو اَْهلیِهْم يَْومَ »...

كه در قیـامت در ذات خود و اهل بیتشـان خـاسـر شـدنـد و آگـاه باش كه اين 

 / زمر(  15« )خسران خسرانى است آشكار!

ـذيــَن اَمنُـــوا َو َعِملُــوا الّصـاِلحــاِت »  مگــر افــرادى كـــه ايمـــان آورده و  -ااِلَّ الَـّ

 / عصر( 3« )كننـد...!عمــل صـالــح مى

این استثناء، استثناء از جنس انسان است كه محكوم به خسران است و استثناشدگان 

 اند. اعمال صالح باشند، چنین افرادى ایمــن از خسران افرادى هستند كه متصف به ایمان و

كند، كه انسان موجودى همیشه زنده و این بدان جهت است كه كتاب خدا بیان مى

اى به خانه یابد و مردن او در حقیقت انتقال از خانهاش با مردن خاتمه نمىاست و زندگى

 دیگـــر است. 

ى( از این زندگى همیشگى انسان كه همان كند كه قسمت )مختصركتاب خدا بیان مى

حیات دنیا باشد، حیاتى است امتحانى و آزمایشى و سرنوشت ساز، كه در آن حیات، 

ها كه در آن حیات به گردد، آنسرنوشت قسمت دیگر یعنى حیات آخرت مشخص مى

 .اندشوند، سعادت و شقاوتشان را در دنیا تهیه كردهرسند و یا بدبخت مىسعــادت مى
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كند كه مقدمیـت این زندگــى بــراى آن زندگــى بــه وسیلــه مظاهــر قــرآن بیان مى

ایــن زندگــى و آثــار آن یعنــى اعتقادات و اعمــال اســت، اعتقـاد حق و عمــل صالح مالك 

 سعـادت اخــروى و كفـر و فســوق مــالك شقــاوت در آن اســت.

آخرت را چه خوبش و چه بدش را جزا و اجر  در آیاتى بسیار زیاد سرنوشت

 خوانده است. 

كند كه سرمایه آدمى زندگى اوست، با زندگى است كه با همه این بیانات، بیان مى

تواند وسیله عیش خود در زندگى آخرت را كسب كند. اگر در عقیده و عمل، حق را مى

اش از شر ایمن در آینده پیروى كند تجارتش سودبخش بوده و در كسبش بركت داشته است و

خدا و عمل صالح اعراض نماید، تجارتش است و اگر باطل را پیروى كند و از ایمان به

دست نیاورده بلكه از ضرر كرده، )نه تنها از سرمایه عمر چیزى زاید بر خود سرمایه به

خود سرمایه خورده و سرمایه را وسیله بدبختى خود كرده است،( و در آخرتش از خیر 

 محروم شده است. 

ایمــان = ایمــان بــه خــدا، به همه رســوالن او، یعنــى اطاعــت و پیـــروى ایشـان 

 و ایمـان بـه روز جزاسـت. 

عمل صالح = متصف بودن به تمام اعمال صالح. این جمله شامل فاسقان كه بعضى 

شود و الزمه این ورزند، نمىدهند و نسبت به بعض دیگر فسق مىاز صالحات را انجام مى

آن است كه منظور از خسران اعم از خسران به تمام معنا باشد، یعنى شامل خسران از 

هائى كه از جمیع جهات و طائفه خاسرند: یكى آنبعضى جهات هم بشود و بنابراین د

كه در بعضى جهات خاسراند، هائىآنخاسرند نظیر كفار معاند حق و مخلد در عذاب. دوم 

بینند نیستند و چند صباحى عذاب مى شوند و مخلد در آتشمرتكب فسق مىكه مانند مؤمنینى

 شوند. نظیر آن مىپذیرد و مشمول شفاعت و ها پایان مىو بعد عذاب آن

كه از حق سفارش كردن، یعنى سفارش كنند به اینحق = یكدیگر را بهسفارش به

جز پیروى حق پیروى كنند. در راه حق استقامت و مداومت كنند. پس دین حق چیزى به 

تر از اعتقادى و عملى از حق و تواصى بر حق نیست و تواصى برحق عنوانى است وسیع

وف و نهى از منكر، چون امر به معروف و نهى از منكر شامل اعتقادات عنوان امر به معر

حق، هم شامل امر به شود، ولى سفارش بهو مطلق ترغیب و تشویق بر عمل صالح نمى

 برده:شود، هم شامل عناوین ناممعروف مى

حق و صبر، بعد از ذكر اتصافشان به ایمان و عمل صالح براى این ذكر تواصى به 

ها براى تسلیم خــدا هاى آنهاى مؤمنین و پذیرا گشتن سینهاشاره كند به حیات دل بوده كه

و گسترده شــدن « سلطنت حق»شدن، پس مؤمنین اهتمامى خاص و اعتنائى تمام به ظهور 
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 آن دائمى گردد. خواهند همه جا حق پیروى شود و پیروىدارند، و مى« همه مردم»آن بر 

ر این آیه مطلــق ذكر شده و بیــان نشده كه صبــر در سفارش به صبر = صبــر د

چــه مواردى محبــوب است و نتیجه آن اســت كه مراد به صبــر اعم از صبـر بر طاعت 

خــدا، صبر از معصیت و صبر در برخورد با مصایبى است كه به قضا و قدر الهـى به آدم 

 (1)رسد.مى

 .378، ص 40المیزان ، ج  -1

 

 انسان در احسن تقويم و ترقى و تنزل او  مفهوم خلقت

 / تین( 6تا  4« )لَقَْد َخلَْقنَا ااِلْنسـاَن فى اَْحَسِن تَْقويٍم...!» 

كـه مـا انسـان را بـه بهتـرين نظـام خلقت خلـق كـرديـم، سپس او را در صـورتى» 

ايمان تـريـن مـرحلـه بـرگـردانیـم، مگر كسانى را كه منحـرف شـود، بـه پست

  «آورده و اعمـال صـالـح كنند كـه پـاداش قطـع نـاشـدنـى دارنـد!

 

وجود انسان  كه تمامى جهاتاستاین« اَْحَسِن تَْقویم»كردن انسان در منظور از خلق

و همه شئونش مشتمل بر تقویم است و معناى تقویم انسان آن است كه او را داراى قوام كرده 

از هر چیز و هر وضع و هر شرطى كه ثبات انسان و بقائش باشند و قوام عبارت است 

جنس انسان است، پس جنس انسان به حسب « انسان»نیازمند بدان است و منظور از كلمه 

خلقتش داراى قوام است و نه تنها داراى قوام است، بلكه به حسب خلقت داراى بهترین قوام 

/ تین(  5« )ـمَّ َردَْدنـاهُ اَْسفََل سـاِفلیـَن!ثُ » فرماید: است و از این جمله و جمله بعدش كه مى

حسب خلقت طورى آفریده شده كه صالحیت دارد به رفیع اعلى شود كه انسان بهاستفاده مى

عروج كند و به حیاتى خالد در جوار پروردگارش و به سعادتى خالص از شقاوت نائل شود 

تواند با آن علم نافع جهازى كه مىو این به خاطر آن است كه خدا او را مجهز كرده، به 

 او داده و فرموده: به را هم صالح عمل كسب كند و نیز ابزار و وسایل 

/  8و  7!« )َو نَْفــٍس َو مـا َســّويهـــا فَــاَْلَهَمهـــا فُُجــوَرهـــا َو تَْقــويهـــا » 

 شمس( 

الح گردد، خداى تعالى او چه دانسته ایمان آورد و مالزم اعمال صپس هر وقت بدان

اعتقاد پاك و صحیح » كه فرمود: چنانبرد، همدهد و باال مىرا به سوى خود عروج مى

/ فاطر( و نیز  10« )كند ! رود و عمل صالح در باال رفتن آن كمكش مىسوى او باال مىبه
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نموده و به سوى او عروج شود، تقواى شماست كه بهگوشت قربانى عاید خدا نمى» فرموده: 

برد خداى تعالى از میان شما كسانى را باال مى» / حج( و نیز فرموده:  37« )رسد ! او مى

كه ایمان آورده باشند و در میــان آنــان كسانـى كــه توفیــق عملشــان داده شــده به درجاتى 

/ طه( و  75« )ایشان درجاتى بس بلند دارند!» / مجادله( و نیز فرموده:  11« )باالترند!

كه مقام انسان مقام بلندى است و الیزال كند بر اینآیاتى دیگر از این قبیل كه داللت مى

وسیله ایمان و عمــل صالح باال رود، و ایــن از ناحیه خــدا عطائى است قطع توانــد بهمى

 / تین(  6)!« نُوٍن فَلَُهْم اَْجٌر َغْیُر َممْ » را پــاداش خوانده، و فرموده: ناشدنى، و خدا آن

 / تین( 5!« )ثُمَّ َرَدْدناهُ اَْسفََل سافِلیَن » 

تر و از مقام هر مقام منحطى است كه از هر پستى پست« اَْسفََل سافِلینَ »مراد به 

سپس ما انسان را كه در بهترین  -تر است و معناى آیه این است كه شقى و زیانكارى پائین

 تر است.عذاب پستستى برگرداندیم، كه از مقام تمام اهلمقام پآفریدیم، به تقویم 

مگر كسـانـى كـه ایمـان آورده و اعمـال صـالـح كـردنـد، كـه اجـرى غیـر ممنون  -

 (1)یعنى غیر مقطوع دارنـد.

 .299، ص 40المیـــزان ، ج  -1

 

 طبیعت انسانى و طغیانگرى او 

 / عبس( 18و  17) «ٍء َخلَقَهُ...!اَّىِ َشىْ قُتَِل االْنساُن ما اَْكفََرهُ، ِمـْن »

مگر خدا او را از چه خلق كرده كه به خود  خدا بكشد انسان را كه چقدر كفرانگر است!»

 « دهد؟اجازه كفران مى

دهد این است كه خداى تعالى انسان را از چه چیز معناى جمله با كمكى كه مقام مى

دهد، استكبار از ایمان و اطاعت. و استكبار را مى خــود اجازه طغیــانخلــق كرده كه به

تیسیر » داند كه فاعل فعل خلقت و تقدیر و كه فطرت هر كسى مىكند به ایناشــاره مى

 تعالى نیست، حتى مشركین هم به این معنا اعتراف دارند.كسى جز خداى« سبیل

ر در كفرش امرى فهماند كه اوالً این اصرار بشبرده قهرا مىاستفهام جمله نام

طور در پرسد آیا در این خلقت عجیب علتى بوده كه باعث شـده اینعجیب است و سپس مى

كه انسان هیچ دلیلى و عذرى ندارد دهد، بـه اینگاه خـودش پاسخ مىكفـرش افـراط كنـد، آن

كه كفرانگرى خود را مستند بدان كند، چون او كسى است كه از آبـى خـوار خلق شده و 

 یـزى از خلقت و تدبیر امـور زندگى و مرگ و بعـث خـود را مـالك نیسـت. چ
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 / عبس( 19!« )ِمْن نُْطفَـٍة َخلَقَـهُ فَقَـدََّرهُ »

اى خـوار و بـى مقـدارش آفـریده است. پس كسـى كـه اصـل و نسبش یعنى از نطفه

 ــت استكبار بورزد.آبى چنین پشیز است، حق ندارد با كفــر خود طغیــان كند و از اطاع

مذمت و مالمتى كه در آیه آمده متوجه انسان طبیعى است و مى خواهد بفرماید طبع 

كند و این همان مطلبى خودش واگذار شود در كفر افراط مىانسان چنین است كه اگر به

ْنساَن لََظلُوٌم َكفّاٌر » ... كند: اش مىاست كه آیه زیر افاده َِ راهیم( كه قهرا / اب 34!« )ِانَّ ااْل

شود كه فعالً مبتــال به كفر و افــراط در كفرنــد و با حق دشمنى هائــى منطبق مىبا انسان

  (1)ورزند.مى

 .65، ص 40المیزان ، ج  -1

 

 مقدرات و مصائب مكتوب انسان 

ِكتــاٍب ِمـْن قَْبـِل اَْن مــا اَصــاَب ِمـْن ُمصیبَـٍة فِـى االَْرِض َو ال فــى اَْنفُِسُكــْم ااِلّ فـى » 

 «نَْبــَرأَهـــا...!

كه قبل رسد، مگر آنهیچ مصیبتى در زمین و نه در نفس خود شما به شما نمى»

كه آن را حتمى و عملى كنیم در كتابى نـوشتـه شـده بود، ايـن بـراى خـدا از اين

 / حديد(  22« )آسـان است.

 

رسد، قحطى و آفت ها مىه آن به انسانمراد به مصیبتى كه در زمین و از ناحی

هاى ویرانگــر و امثال آن است. مراد به مصیبتى كه به جان آدمى روى ها و زلزلهمیوه

 آورد، بیمارى و جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است. مى

خواهد بود  چه بوده و هست و تا قیامتمــراد به كتاب، لوحى است كه در آن همه آن

كه آیات و روایات هم بر آن داللــت دارد و اگر از میــان مصایب تنهــا چناننوشته شده، هم

شــود اكتفــا كرد، بــراى این بود ها ناشى مىچــه از زمیــن و از وجود خــود انسانبه آن

 هـا بود. كه گفتگـــو دربــاره آن

شما عاید چه بهرود غمیـن نشـویـد و بـه آنچه از دستتـان مـىتا دیگر، از آن»  -

گردد، خـوشحالـى مكنیـد كـه خـدا هیـچ متكبـر و فخـر فروش را دوسـت مى

 / حدید( 23« )دارد!نمـى
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این جمله بیانگر علت مطلبى است كه در آیه قبل بود. در آیه قبل دو چیز بود یكى 

آن، و یكى خود حوادث. آیه مورد بحث داد از نوشتن حوادث قبل از وقوع خبرى كه خدا مى

 بیانگر خبر دادن خداست، نه خود حوادث. 

 معنـــــاى جملــــه ایــــن اســـت كـــــه:

ایم، براى كه حادث شود نوشتهدهیم كه حوادث را قبل از اینشما خبر مىكه ما بهاین

رود اندوه مخورید مى از دستتانكه خاطر نعمتىبعد دیگر به به  كه از ایندهیم خبر مىاین 

كه انسان اگر یقین كنــد دهد خوشحالى مكنید، براى اینخاطر نعمتى كه خدا به شما مىو به

چه عایدش گشت بایـد شد، و ممكن نبود كه فوت نشود، و آنچه فوت شده باید مىكه آن

ه، چنین كسـى نه هنگام اى اسـت كه خدا به او سپــردشد، و ممكن نبـود كه نشود، ودیعهمى

  (1)خورد و نه در هنگــام فرج و آمــدن نعمت.فوت نعمت خیلى غصه مى

 .348، ص 37المیــــــــــــزان ، ج  -1

 

 مصايب انسان تحت مشیت الهى 

 / تغابن( 11« )ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة اِالّ بِِأْذِن للّاِ...!» 

رسد مگر به اذن خــدا و كسى كه به خدا ايمان آورد خدا دلــش را هیــچ مصیبتى نمى» 

 « هـر چیــزى دانــاســـت!كنــد و خــدا بههــدايــت مى

اذن در آیه فوق از طرف خدا اذن لفظى نیست، بلكه اذن تكوینى است، كه عبارت 

ه سر راه سببى از اسباب است، چون كار انداختن اسباب و یا برداشتن موانعى كاست از به

كار گیرد. مثالً آتش، تواند اقتضاء خود را در مسبب بهاگر آن مانع را برندارد، سبب نمى

شرطى كه تواند مثالً پنبه را بسوزاند ولى بهاقتضاِء حرارت و سوزاندن را دارد و مى

بین پنبه و آتش با رطوبت بین آن و بین پنبه فاصله نباشد. پس برطرف كردن رطوبت از 

كه رطوبت مانع است و برطرف كردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى است در علم به این

 كرسى نشاندن اقتضائى كه در ذات خود دارد، یعنى سوزاندن: عمل كردن آتش در پنبه و به

 شود.ـ عمل از هیچ عامل و اثر از هیچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام نمى 1

ـ مصایب عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه بشود و در آدمى اثر  2

گونه حوادث مانند، حوادث خوب كه اینجاى گذارد و اینسوئى و ناخوش آیندى به

 رسد. به اذن خدا مى
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ـ این اذن خدا اذن تشریعــى و لفظى یعنى حكــم به جواز نیست، بلكه اذنى است  3

 تكــوینــى.

شود، هر چند كه این مصیبت ابه مصیبت همــواره با اذن خدا واقع مىپــس اص

ظلمى باشد كه از ظالمى به مظلومــى برسد و هر چنــد كه ظلم از نظر تشریع ممنوع است 

بعضــى از مصایب را نباید تحمل و تشریع بــدان اذن نداده است. به همین جهت است كه 

ست بلكه واجب است كه آدمى در برابرش تا بتوانـد ها جایز نیكرد و صبــر در برابر آن

 شـود. هائـى كه به عرض و ناموس آدمى و یا جان آدمى متوّجه مىمثل ظلم -مقاومت كنـد 

آن مصایبى كه قرآن كریم مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصایبى نیست كه 

ده، بلكه مصایبى است كه دستــور مقاومت در برابرش را داده و از تحّمــل آن نهى فرمو

خــود انسـان در آن اختیـارى ندارد، نظیر مصایــب عمـومى عالمـى، از قبیـل مــرگ و 

 هـــا. میرهــا، بیمــــارى

 / تغابن( 11« )َو َمْن يُْؤِمْن بِاّلّلِ يَْهِد قَْلبَهُ...!» ... 

 « كنــــد!ى...كسى كه به خــدا ایمان آورد، خــدا دلـــش را هدایـــت م» 

دنبال دارد و برده را بهیگانه است، اعتقادات نام كه خداى تعالى ّللاّ اعتقاد به این

طورى كه دیگر دچار قلق بخشد، بهانسان را به آن حقایق رهنمون شده و قلب را آرامش مى

نیستند داند اسباب ظاهرى در پدید آوردن آن حوادث مستقل شود، چون مىو اضطراب نمى

دست خداى حكیم است كه بدون مصلحت هیچ حادثه ناگوارى پدید ها به و زمام همه آن

خدا ایمان آورد قلبـــش را آورد و همین است معنى جمله فوق كه فرموده هر كس بهنمى

  (1)كند.هدایـت مى

 .254، ص 38المیزان ، ج  -1

 

 مفهوم لعب و لهو بودن حیات دنیوى انسان

ْنیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زينَةٌ َو تَفاُخٌر بَْینَُكْم َو تَكاثٌُر فِي اْْلَْمواِل َو اْْلَْوالِد اْعلَُموا »  أَنََّما اْلَحیاةُ الدُّ

ً َو فِي اْْلِخَرِة َعذابٌ  ا ثُمَّ يَُكوُن ُحطاما  َكَمثَِل َغْیٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباتُهُ ثُمَّ يَهیُج فَتَراهُ ُمْصفَرًّ

ْنیا إاِلَّ َمتاُع اْلغُُروِر!َشديٌد وَ  ِ َو ِرْضواٌن َو َما اْلَحیاةُ الدُّ  حديد(/20« ) َمْغِفَرةٌ ِمَن للاَّ

بدانید كه زندگى دنیا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و » 

اوالد است مثل آن بارانى است كه كفار از رويیدن گیاهانش به شگفت درآيند، و 

شوند، ان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گرايیده خشك مىگیاه
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دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شديدى است، و هم مغفرت و 

 «باشد!رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فريبنده نمى

 

ازى به نظام آن آشنائى به معناى بازى داراى نظام است كه دو طرف ب« لَِعبٌ »كلمه 

و نظـایـر آن كـه اطفـال بـه منظـور رسیـدن بـه فـرضى « الك دولك بـازى» دارند مانند 

 دهنــد. خیــالـى آن را انجـــام مــى

اى است كه انسان را از كارى مهم و به معناى هر عمل سرگرم كننده« لَْهوٌ »كلمه 

 اى واجب باز بدارد.حیـاتى و وظیفه

و آرایش عبارت است از چیز مرغوبى كه ضمیمه چیز دیگر شود تا  «زينَةٌ »كلمه 

 خاطر جمالــى كه از این ضمیمــه حاصل شــده مجـذوب آن چیـز گــردنــد. مــردم به

 بــه معناى مبــاهـــات كـــردن بــــه حســـب و نســـب اسـت.« تَفاُخـرٌ »

 است كه شخـص بـه دیگــرى فخــر بفروشد. در اموال و اوالد به این معن« تَكاثُـرٌ »

زندگى دنیا از یكى از خصال پنجگانه زیر خالى نیست. یا لعب و بازى است و یا 

لهو و سرگرم كنك، یا زینت است، كه حقیقتش جبران نواقص درونى خود با تجمل و 

نفس  ها همان موهوماتى است كهگرى است و یا تفاخر است و یا تكاثر و همه اینمشاطه

بندد، امورى خیالى و زایل است كه براى انسان ها علقه مىآدمى بدان و یا به بعضى از آن

 كند. ها براى انسان كمالى نفسـانى و خیـرى حقیقـى جلب نمـىیك از آنماند و هیچباقى نمى

نقـل شده كه گفتـه است: این پنج خصلتى كه در آیه ذكر  للّا شیخ بهائى رحمة) از 

، از نظر سنین عمر آدمى و مراحل حیاتش مترتب بر یكدیگرند. چون تا كودك است شده

اش محكم بندىرسد و استخوانكه به حدّ بلوغ مىحریص در لعب و بازى است و همین

كه بلوغش به حد نهایت رسید، به شود. پس از آنها مىشود، عالقمند به لهو و سرگرمىمى

ازد، همواره به فكر این است كه لباس فاخرى تهیه كند و پرداش مىآرایش خود و زندگى

مركب جالب توجهى سوار شود و منزل زیبائى بسازد و همواره به زیبائى و آرایش خود 

وقت است كه بیشتر به فكر تفاخر رسد، آنبپردازد و بعد از این سنین به حدّ كهولت مى

و تالش او در بیشتر كردن مال  افتد و چون سالخورده شد، همه كوششحسب و نسب مىبه

 شود.( و اوالد صرف مى

 

معناى آیه این است كه: مثل زندگى دنیا در بهجت و فریبندگیش و سپس در زوال و 

بارد، و باعث روییدن گیاهان و از دست رفتنش، مانند بارانى است كه به موقع مى
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شوند، و آن زراعت و گیاه مىكاران از روییدن آنها خوشحال شود و زراعتها مىزراعت

كند تا به حد نهایى نموش برسد، و رفته رفته رو به زردى بگذارد، و هم چنان رشد مى

 سپس گیاهى خشكیده و شكسته شود، و بادها از هر سو به سوى دیگرش ببرند.

ِ َو ِرْضواٌن!»   «َو فِي اْْلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َو َمْغِفَرةٌ ِمَن للاَّ

سمت از آیه" مغفرت" قبل از" رضوان" آمده، براى اینكه كسى كه در این ق

خواهد به رضوان خدا درآید، باید قبال به وسیله مغفرت خدا شستشو و تطهیر شده باشد. مى

و نیز در این جمله مغفرت را توصیف كرد به اینكه از ناحیه خداست، ولى عذاب را چنین 

نكه مطلوب اصلى و آن غرضى كه خلقت به خاطر توصیفى نكرد، تا اشاره كرده باشد به ای

شود، و با آن بوده مغفرت است نه عذاب، و این خود انسان است كه باعث عذاب مى

 آورد!خروجش از زى بندگى و عبودیت آن را پدید مى

سوى مغفرتى از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض بشتابید به » ـ 

  (1)حدید( /21«)آسمان و زمین است ... ! 

 .342، ص 37المیــــــــــزان ، ج  -1

 

 عناوين اعتبارى و خیال 

ْنیا ااِلّ لَْهـٌو َو لَِعٌب َو اِنَّ الـّداَر ااْلِخـَرةَ لَِهَى اْلَحیَواُن لَْو كانُوا » َو ما هـِذِه اْلَحیـوةُ الـدُّ

 «يَْعلَُموَن!

و زندگانى این دنیا جز لهـو و لعب چیــزى نیست و به یقیــن سراى آخرت، آن » 

 / عنكبوت(  64)« دانستنــد!ســراى زنــدگــانـــى اســـت، اگـر مى

در این آیه، حقیقت زندگانى دنیا به بازى و سرگرمى معرفى شده و واقعیت بازى 

و ثروت و ریاست و مرئوسیت و جز خیال نیست، بنابراین زندگانى دنیا هم از جاه 

چه در خارج زیردستى و جز امور خیالى نیست و واقعیتى بیرون از ذهن ندارد. یعنى آن

كند. در این ها در ماده تصرف مىهست یك سلسله حركات طبیعى است كه انسان با آن

انسان  حـركات و اعمال زیردست و زبـردست تفـاوتى ندارنـد. مثـالً آن حقیقتـى كـه از یك

رئیس در خـارج موجـود است همـان وجود انسـانى اوست و اّمـا عنوان ریـاست، یك امر 

چنین یك لباس كه مـال كسى اسـت و وصف مملوكیت دارد، همـان وهمى بیش نیست و هم

كه مال فالن شخص است یك پندار است كه وجود خارجـى خود لباس تحقق دارد و اّما این

رود در وجود كه از ملك آن شخص بیرون مىند و لذا بعد از آنكاز ذهن تجاوز نمى
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چنین سایر امور اعتبارى و شئون زندگانى دنیوى. شود و هماش تغییرى حاصل نمىخارجى
(1) 

 .166، ص 3المیـــزان ، ج  -1
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 فصل اّول

 مرگ انسان
 

 

 میرند؟ مىها چرا انسان

َل اَْمثالَُكْم َو نُْنِشئَُكْم فى نَْحُن قَدَّْرنا بَْینَُكُم » اْلَمْوَت َو ما نَْحُن بَِمْسبُوقیَن، َعلى اَْن نُبَّدِ

 / واقعه(  61و  60« )ما التَْعلَُموَن،

ايم و كسى نیست كه از تقدير ما اين مائیم كه مرگ را در بین شما مقدر كرده»

ايم كـه جماعتــى مثــل شما جايگزين بر اين اساس مقــدر كـردهسبقت بگیرد. ما 

 « شمـا شـونـد و شمــا را به خلقتى ديگـر كـه از آن خبـر نـداريد ايجــاد كنیــم.

 حاصل معناى دو آیه چنین است: 

كه ناشى از نقصى در قدرت ما مرگ در بین شما به تقدیرى از ما مقدّر شده نه این -

كه اسباب باشد، به این معنا كه نتوانیم وسیله ادامه حیات را براى شما فراهم كنیم و نه این

ویرانگر و مرگ و میرآور بر اراده ما غالب شده و ما را در حفظ حیات شما عاجز كرده 

ما را بر این اساس آفریدیم كه پس از اجلى معین بمیرید. چون خلقت ما بر باشد، خود ما ش

اى دیگر اى بمیرند و جاى براى طبقهاساس تبدیل امثال است و بر این اساس است كه طبقه

 باز كنند. 

جاى آنــان بگذاریم و نیــز بر این اساس است اســالف را بمیرانیم و اخــالف را به

 شمــا خلقتى دیگر وراى خلقــت ناپایــدار دنیــوى به شمــا بدهیــم. كه بعــد از مردن 

اى دیگــر و از اى بــه خــانــهپــس مــرگ عبــارت اســــت از انتقــــال از خــانــه

  (1)كه عبــــارت بــاشــــد از انعــدام و فنــا ! خلقتــى بــه خلقتـى بهتـــر، نــه این
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 .272، ص 37المیـــــــزان ، ج -1

 

 عطاى هستى و تقدير مرگ 

قُوَن، اَفََراَْيتُْم ما تُْمنُوَن، َءاَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ اَْم نَْحُن اْلخاِلقُـوَن...»   «؟نَْحُن َخلَْقناُكْم فَلَْوال تَُصّدِ

 / واقعه(  59تا  57)

 

اى كه در خبر دهید آيا نطفهكنید. به من ايم پس چرا تصديق نمىما شما را آفريده» 

آفرينید و يا ما خالق آنیم؟ اين مائیم كه مـرگ را بین ريـزيد، شما مىهـا مىرحـم

 « ايــم و كسـى نیسـت كـــه از تــقـديـر مـا سبقـت بگیــرد!شمــا مقــّدر كرده

 

كنیم، ىما نطفه را انسان م -كه، در پاسخ از سئوال بفرماید جاى ایندر آیه فوق به

جائى كند. از آنایم و هیچ چیز ما را مغلوب نمىفرمود، ما مرگ را در بین شما مقدّر كرده

دست خداست، پس باید این رسید كه وقتى خلقت بهبرده به ذهن مىكه بعد از شنیدن پاسخ نام

گردد البد عوامل مرگ خلقت همچنان باقى بماند و دستخوش مرگ و میر نگردد و اگر مى

اند، لذا براى رفع این توهم فرموده، مرگ را هم خود ما در بین اراده خدا چیره و غالب بر

 ایم. شما قرار داده

تدبیــر امــور خلــق بــه جمیــع شئــون و خصــوصیــاتش از لــوازم خلقــــت و 

 افـاضــه وجـــود اســـــــت. 

دهد. از همان اولین د مىدهد، هستى محدووقتى خداى تعالى به انسان هستى مى

اش و تمامى خصوصیاتى كه در طول این لحظه تكوین او تا آخرین لحظه زندگى دنیوى

كند، همه از لوازم آن محدودیت است و جزء آن حد است و گیرد و رها مىخود مىمدّت به

هم باشد، كه یكى از آن خصوصیات اش مىگیرى و تحدید خالق عّزوجلبه تقدیــر و اندازه

كه خدا نتوانسته مرگ اوست. پس مرگ انسان مانند حیاتش به تقدیرى از خداست، نه این

انسان را براى همیشه آفریده باشد و چون او از چنین خلقتى عاجز بوده و قدرتش همین قدر 

اش مثالً هفتاد سال دوام داشته باشد، قهرا بعد از هفتاد سال دستخوش مرگ بوده كه آفریده

 !( اذ باللّ شود )العی

كه خدا او را براى همیشه زنده ماندن خلق كرده باشد و لكن اسباب و و نه این

عوامل مخرب و ویرانگر بر اراده خداى عّزوجل غلبه كرده و مخلوق او را بمیراند. چون 

الزمه این دو فرض این است كه قدرت خداى تعالى محدود و ناقص باشد. در فرض اول 
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اش بدهد و در فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم م بیشترى به مخلوق زندهنتوانسته باشد دوا

كه قــدرت عوامل ویرانگر جلوگیرى كند و این در مورد خداى تعالى محال است، براى این

 ناپذیر است. اش شكستاو مطلقه و اراده

ــا بَْینَـُكــُم نَْحــُن قَـدَّْرن» از ایــن بیــان روشــن شــد كــه منظــور از جملـــه 

/ واقعه( این اســت كه بفهمانــد اّوالً مرگ حــق است و در ثانــى مقدّر از  60« )اْلَمــْوَت...،

را تعالــى آنكه مقتضاى نحوه وجود یك موجود زنده باشد، بلكه خداىناحیه اوســت، نه این

ده بماند و در رأس آن مــدت براى این موجود مقدّر كرده، یعنى او را آفریده تا فالن مدت زن

  (1)بمیـــرد.

 .270، ص 37المیزان ، ج -1

 

 رحمت زندگى و قبض و بسط هستى 

 (/ يــونس 4« )اِلَْیــِه َمْرِجعُُكــْم َجمیعــا َوْعَد اللّــِه َحقّــا اِنَّهُ يَْبــَدُؤا اْلَخْلـَق ثُمَّ يُعیُدهُ...!»

ســوى اوســت، وعـده خـــدا حـق است، و آفـرينش را بـازگشتگـاه همـه شمـا به» 

 !« دهـد تـا ... كنــد و سپــس آن را بــازگشــت مـىآغـاز مــى

كه وعده خدا به معاد حق است این است كه خلقت الهى به نحوى است كه معنى این

سوى خدا بر ه همه و منجمله انسان، بهرسد مگر به این ترتیب كهیچ خلقتى به پایان نمى

گردد، یك سنـخ آید و آماده سقوط به زمین مىگردند، مثالً سنگ كه از آسمان فرود مى

امـرى اســت كـه جـــز بـا نـزدیــك شـــدن تـدریجـــى بـه زمیـن و بــاالخـره افتـادن روى 

 رسـد. زمیـن به پــایــان نمـى

روند تا ســوى پروردگار خویش مىانـد و همه بهو كوششهمــه موجودات در تالش 

ســوى پروردگــار اى انســان تـو بــا تــالش به -فرمایــد به لقــاِء او برسنــد. خدا مى

 / انشقاق( 6رســـى! )خویــش رهسپــارى و سرانجــام بــه لقـاء او مــى

 يونس(/4!« )اِنَّهُ يَْبَدُؤااْلَخْلَق ثُمَّ يُعیُدهُ »

آفریند و افاضه وجود سنــت جارى خدا این اســت كه نسبت به چیزى كه مى

 گــذارد.كنــد، وسایلــى را كه موجــب تكمیــل خلقــت آن اســت در اختیــارش مىمى

مادام كه وجود دارد تا وقتى منتهى به  -ء ورى هر شىپس هستى و زندگى و بهره

ه خداست و وقتى هم به پایان تعیین شده و مقدر خود برسد از سرانجامى معین نشود، از ناحی
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رود و رحمت الهى كه باعث وجود و بقاء و سایر ملحقات آن از قبیل زندگى، بین نمى

شود، بلكه به پایان رسیدن یك موجود معنایش توانایى و دانائى و امثال آن بوده، باطل نمى

كند، زیرا چیزى سوى خود جذب مىكنون بهاین است كه خدا رحمتى را كه گسترده بود، ا

از بین رفتنى نیست و « وجه خدا»اوست و « وجه»كه خدا از طرف خود افاضه كرده، 

كنیم فنا و بطالن گونه كه ما خیال مىبنابراین تمام شدن و به پایان رسیدن وجود اشیاء آن

»  -و فرود آمده بودند كه از نزد اسوى خداست چه آنها نیست بلكه رجوع و بازگشت بهآن

 / نحل(  96!« )و هرچه نزد خداست باقى است... 

بنابراین، كارى جز بسط و قبض ایجاد نشده: خدا با بسط رحمت خود آغاز به خلقت 

 دهــد. ســوى خود بازگشــت مىكنــد و با قبــض رحمت، موجــودات را بهاشیــاء مى

  (1)اند.ان معــاد است كـه به مــا وعـده دادهسوى حــق همــاین قبــض و بازگشــت به

 .18، ص 19المیزان ، ج -1

 

 تحوالت وجود انسان 

 بقره(/28« )َو ُكْنتُــــــــــْم اَْمــــــواتـــــــا...!»... 

 !«مردگان بوديد... و شما كه»... 

ن فرماید وجود انساكند و مىاین جمله حقیقت انسان را از جهت وجود بیان مى

رود و دائما و سوى كمال مىوجــودى است متحّول، كه در مسیــر خود از نقطه نقص به

كند. قبل از تدریجــا در تغییــر و تحول است و راه تكامل را مرحلــه به مرحله طــى مى

گاه بــه كه پا به عرصــه دنیا بگــذارد مرده بــود )چون جــزو كره زمیــن بود،( آناین

 یافــت. خــدا حیات یافــت و سپس با میــراندن خدا و احیــاِء او تحــول مىاحیـاِء 

و آغازكرد خلقت انسان را از گل، سپس » ... كرده: دیگر چنین بیانرا در جاىاین

عیار نموده و از مقدار كرد، و سپس او را انسان تماماى ازآبى بىنسل او را ازچكیده

و سپس او را خلقتى » / سجده( در جاى دیگر فرمود:  9تا  7!« )خود در او دمید... روح

/ مؤمنون( و نیز فرمود:  14« )دیگر كرد، پس مبارك است خدا كه بهترین خالق است!

كه خاك شدیم و در زمین گم گشتیم، دوباره آیا بعد از آن -منكرین معاد از تعجب پرسیدند »

لى بر گفتار خود ندارند و منشأ این استبعادشان گیریم؟ و اینان هیچ دلیخود مىخلقتى جدید به

شوید، بلكه تنها این است كه منكر لقاِء پروردگار خویشند، بگو شما در زمین گم نمى

/  11و  10« )گیرد...!اى كه موّكل بر شماست شما را بدون كم و كاست تحویل مىفرشته
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تان به زمین دوبارهما شما را از زمین درست كردیم، و » سجده( و نیز فرموده: 

 / طه(  55« )آوریم!گاه بار دیگر از زمین بیرونتان مىگردانیم، و آنبرمى

كه انسان جزئى از  كند، بر اینفرمائید داللت مىكه مالحظه مىطورىآیات بهاین

شود و مباین آن نیست، چیزى كه هست از همین اجزاء كره زمین است و از آن جدا نمى

جائى رسد به آنكند تا مىه و شروع به تطور كرده و مراحل خود را طى مىزمین نشو نمود

شود و این موجود غیر مادى عینا همان است كه از كــه خلقتى غیر زمین و غیر مــادى مى

گاه وقتــى به این زمین نشو كرد و خلقتى دیگر شد و به این كمــال جدید تكامــل یافــت، آن

گیــرد و سپس گیرد و بدون كم و كاست مىمرگ او را از بدنــش مى مرحلــه رسید فرشتــه

 گـردد، ایـن صــراط و راه هستـى انسـان اســـت. این موجود به سوى خــداى سبحان بـرمى

طور كه احیانا مبدأ حیات دنیوى انسان را كه از آن شروع نموده قرآن كریم همان

را كند، در عین حال آنرتبط با آن معرفى مىاش را معالم طبیعت و كون شمرده و هستى

 داند. مرتبط با پروردگار متعال نیز مى

انسان مخلوقى است تربیت یافته در گهواره تكوین و از پستان صنع و ایجاد 

اش تطــور دارد و سلــوك او همــه با طبیعت مرده ارتضــاع نموده و در سیــر وجودى

 مرتبــط است و از نظــر فطرت و ابــداع مرتبــط به امــر خـدا و ملكــوت اوست. 

دایش او در نشئـه دنیا و اّما از جهت عـود و این از جهت آغـاز خلقت بشـر و پیـ

داند: طریق سوى خدا، قـرآن كریـم صراط آدمى را منشعب بـه دو طـریق مىبـرگشتش به

تـرین طریـق )یعنى صراط مستقیـم( سعـادت و طریق شقـاوت. طریـق سعادت را نزدیك

سوى بلنـدى و نسـان را بهشـود و این طـریق الیـزال ادانسته كه بـه رفیع اعلـى منتهى مى

را راهــى بـرد، تا وى را به پـروردگارش برسانـد و طریق شقـاوت كه آنرفعت باال مى

 (1)العالمین منتهى شود.كه به ربكند، تا آندور و منتهـى به اسفل سافلین معرفى مى

 .213، ص 1المیــــــزان ، ج -1

 

 او  مبادى آفرينش انسان، تولید نسل و مدت حیات

 / فاطر( 11« )َو ّللّاُ َخلَقَُكْم ِمْن تُـراٍب ثُـمَّ ِمـْن نُْطفَـٍة ثُـمَّ َجعَلَُكْم اَْزواجـــا...!»

گاه شما را نر و ماده و خداست كه شما را از خاك و سپس از نطفه خلق كرد و آن» 

 كند، مگر به علم خدا و هیچشود و وضع حمل نمىاى حامله نمىكرد و هیچ ماده

كه شود مگر آنكند و هیچ مقدارى از عمرش كم نمىاى عمر طوالنى نمىسالخورده
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 « همه در كتابى ثبت است و این كار بر خــدا آســان اســت...!

كند، كه خداى تعالى نخست او را از خاك كه این آیه شریفه به خلقت انسان اشاره مى

یـافرید، و سپس او را از نطفه كه مبدأ شـود، بمبدأ دور اوست و خلقتش بـه آن منتـهى مى

 نـزدیك اوسـت خلـق كـرد. 

 «ثُـمَّ َجعَلَُكــْم اَْزواجــــــا ! »

 یعنى شما را مرد و زن كرد. 

شود و وضـع هیچ ماده حـامله نمـى -َو ما تَْحِمُل ِمْن أُْنثى َو ال تََضُع اِالّ بِِعْلِمِه »...

« خـــدا مصـاحب بـا حمـل او و وضــع اوسـت...!كه علـم كند مگـر آنحمل نمى

 / فاطر( 11)

ٍر َو ال یُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه اِالّ فى ِكتاٍب...!»... ُر ِمْن ُمعَمَّ  / فاطر( 11« )َو ما یُعَمَّ

گردد و شــود و در نتیجــه معمر نمىیابــد و زیاد نمىیعنــى عمر احدى امتداد نمى

 اش در كتابـى ضبط است. كه همهشود، مگر آنىاز عمــر احدى كاسته نم

شود كه، بعد از عمر دادن خدا به كسى، آن كس معمر در جمله فوق مالحظه مى

شــود، نه قبل از آن، چــون اگر فرضا كسى قبل از عمر دادن معمر باشد، دیگر فرض مى

 ندارد كه دوبــاره عمــر داده شـود. 

 !« ُعُمــــــــِرِه... َو ال یُْنقَـــُص ِمـــنْ »...

و « اش در كتابى ضبط است،كه همهشود، مگر آناز عمر احدى كم نمى» یعنى 

ایم معمــر است، تنـاقض و خـالف فــرض گرنه ناقص شدن عمر كسى كه فرض كرده

 اسـت. 

لوح محفــوظ است، كه دگرگونگى بدان راه ندارد و در آن « ِكتاب»منظــور از 

شود و آن دیگرى فالن شخص به پاداش فالن عملش عمرش زیاد مىنوشته شده كه 

هایــش تغییر گردد و خالصه كتابــى كه نوشتهخاطــر فــالن عملــش عمرش كــم مىبه

 یابــد، لوح محفــوظ است، نه كتــاب محو و اثبــات كه آن مــورد تغییر است.نمى

 فاطر(/11!« )اِنَّ ذِلَك َعلَى ّللّاِ یَسیٌر »...

این تدبیر دقیق و مبتنى و مسلط بر كلیات حوادث و جزئیات آن، كه هر چیز و هر 

حادثه را در جاى خود قرار داده، بر خدا آسان است. چون خدا هم علیم است و هم قدیر، و 

طور كه رب هاست، همانبـا علم و قدرتش بر همه چیزى محیط است، پس هم او رب انسان
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 (1)هر چیـز دیگـر اسـت.

 .40، ص  33المیــــــــــزان ، ج  -1

 

 مراحل عمر و علم انسان و نزول آن 

 َو للّاُ َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفّیُكْم َو ِمْنُكْم َمْن يَُردُّ اِلى اَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْى ال يَْعلََم بَْعَد ِعلــــمٍ » 

 / نحل(  70« )َشْیئــــا اِنَّ اللّــهَ َعلیــٌم قَــديــٌر!

ئى هاى عمر رسد، تا پس از داناترين دورانو از شما كسى باشد، كه به پست» 

 «هیچ ندانـد، كه خدا دانا و تواناست!

سن شیوخت و پیرى است، كه قواى شعور و ادراك در آن « اَْرذَِل اْلعُُمرِ »مراد به  

شود. غـالبـا از ها مختلف مىكنــد و البتــه ایــن انحطاط به اختالف مزاجانحطــاط پیــدا مى

 شـود. سن هفتــاد و پنج سالگــى شــروع مى

گاه شما را در است كه خدا شما گروه مردم را خلق كرده، پس آنى آیه اینو معنا

قدر به عقب گیرد و البته بعضى از شما هستند كه تا سن پیرى رسیده و آنعمر متوسط مى

كه عمرى عالم بودند، دیگر چیزى را ندانند گردندكه از ضعف قواى دّراكه بعد از آنبرمى

دست خود شما ست كه زندگى و مردن شما و شعور و علم شما بهاین او این خود دلیل و آیت

خود را هم براى خود حفظ داشتید و زندگىمى خود نگهشعور خود را براى نیست، وگرنه 

خدا منتهى علم و قدرتكه دارد بهكردیــد بلكـه این زنــدگى و علم با نظام عجیبىمى

 (1)گردد.مى

 .183، ص  24المیزان ، ج  -1

 

 

 انســان و سكونــت او در زمان 

 / انعام(  13!« )َو لَــهُ مـا َسَكــــَن فِــى الَّْیــــِل َو النَّهـــاِر َو ُهـــَو السَّمیــــُع اْلعَلیـــُم » 

 «و جمیع موجوداتى كه در ظرف زمان جاى دارند همه ملك خدايند و او شنوا و داناست!» 

وقوع در ظرف عالم طبیعتى است كه اداره آن سكون در لیل و نهار به معنى  
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عالم و كه عناصر بسیط عمومى استاى دست لیل و نهار است. شب و روز گهوارهبه

شوند و گهواره تربیت مىشود، همه در آنها با یكدیگر متولد مىآن موالیدى كه از تركیب

روحى و جسمى سوق داده  سوى تكاملسوى غایت خود و هدفى كه برایش مقدّر شده و بهبه

 شود.مى

طور كه محل سكونت، چه شخصى و چه عمومى، دخالت تامى در تّكون و همان

چنین شب و روز كه به منزله مسكنى است عمومى براى وضع زندگى ساكنین آن دارد. هم

 اجزاِء عالم دخالت تامى در تكون عموم موجودات متكون در آن دارد. 

ین در ظرف لیل و نهار است كه به مشیت پروردگار از انسان یكى از همین ساكن

بینیـم تكـون یـافتـه است، و قیافه ائتالف اجزاءبسیط و مـركب در این قیـافـه و شكلى كـه مى

 و انـدامى كـه در حـدوث و بقـایش از سـایر موجودات ممتـاز است. 

انگیز رتخـداوند سبحان كارگـاه عظیم عالم را در تحت شرایط و نظامى حی

گردش در آورده است و در تحت همان نظام نسل آدمى را زیـاد كرده، و نظام خاصى بین به

گاه وى را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور افراد این نوع اجرا نموده است. آن

قدم به قدم همراهى كرده  با ما و سایر اسبابفرموده و پیوسته هدایت اعتبارى و قراردادى 

معیت ما در مسیر لیل و نهار ما را لحظه به لحظه به معیت سایر اسباب و آن اسباب را به و

 (1)پدید آورده است.از دیگرىاز شمار یكى پس بیرون انداخته و حوادثى راه به

 .40، ص  13المیزان ، ج  -1
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 فصل دّوم

 انسان رد افصله مرگ و قيامت
 

 

 نگهدارى او بعد از مرگ تحويل انسان به مسئول 

ــَل ِبُكــْم ثُــمَّ اِلى َربُِّكــْم تُرَجعُـوَن قُْل يَتََوفُّكــْم َملَكُ »  ـذى ُوّكِ  / سجده( 11!« )اْلَمــْوِت الَـّ

گیرد سپس به سوى انــد، جانتان را مىبگــو فرشته مــرگ كه بر شما گماشته» 

 «پــروردگــارتان بازگشت خـواهیـد كرد!

طور كامـل دریافـت كنى. آیه به معناى این است كه چیزى را به« تََوفّى»لمه ك

مــوت موكــل بر اعـم از میراندن شریفه مطلــق است و ظاهر اطالقــش این است كه ملك

 باشد.

للّاُ يَتََوفَّى » را به ملك الموت و در آیه « تََوفّى»و اگر در این آیه قبض روح و 

ْنفَُس ِحیـ َِ / زمر( به خدا  42) «گیرد...!هــا را هنگــام مردنش مىـَن َمــْوتِهـا ـ خدا جانااْل

َحتّى ِاذا جــاَء اََحَدُكــُم اْلَمـْوُت »...را به فرستادگان و فرموده: نسبت داده و در آیه دیگر آن

« میرانند...!را مى شــان برســد فرستادگــان مــا اوكه مرگ يكىتا آن -تََوفَّتْـــهُ ُرُسـلُنــا 

ـ آنانكه در حالى  اَلَّذيَن تَتََوفّیُهُم اْلَمالئَِكةُ ظاِلمى اَْنفُِسِهمْ  »چنین در آیه / انعام( و هم 61)

را به مالئكه / نحل( آن 28« )كنند، كه ستمگر به خویشند...!مالئكه قبض روحشان مى

تر به میت مالئكه است كه از كنسبت داده، به خاطر اختالف مراتب اسباب است. سبب نزدی

شود و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است كه مافوق طرف ملك الموت فرستاده مى

دهد. كند و به ایشان دستور مىآنان است و امر خداى تعالى را نخست او اجرا مى

ب تعالى هم مافوق همه آنان و محیط بر آنان و سبب اعالى میراندن و مسبب االسباخداى

 (1)است.
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 .286ص  37و ج  85، ص  32المیزان، ج  -1

 

 

 وضع انسان در آخرين لحظه حیات 

 واقعه( /85و84«)َو اَْنتُــْم حینَِئـــٍذ تَْنُظــرُوَن َو نَْحـُن اَْقـَرُب اِلَْیـِه ِمْنُكْم َو لِكْن ال تُْبِصرُوَن!»

تريم، ولى به او نزديك كه ما از شماكنند، در حالىو در آن هنگام همه تماشا مى» 

 «بینید!شما نمى

كنیــد كه دارد از معنــى آیه فــوق این اســت كه شمــا انسان محتضــر را تماشا مى 

 توانیــد بكنید.میــرد و شما هیــچ كارى نمىتان مىرود و پیـش روىدستتــان مـى

كه شما او را تماشا این است « ما از شما به او نزدیكتریم،»كه فرمود: معناى این

كنید در حالى كه ما از شما به او نزدیك تریم، چون ما به سراسر وجود او احاطه داریم و مى

فرستادگان ما كه مأمور قبض روح اویند نیز از شما به وى نزدیك ترند، اّما نه شما ما را 

 بینید، و نه فرستـادگـان مـا را. مى

نسبت دادیم و هم به فرستادگان او، به خاطر  كه مسئله قبض روح را هم به خدااین

خدا نسبت داده، و روح را بهجا مسئله قبضكار را كرده است. یككریم اینكه قرآناستاین

را به رسوالن خدا نسبت داده الموت نسبت داده، و جاى دیگر آنرا به ملكجاى دیگر آنیك

 است.

 

 گیرد؟ محافظت از زندگى انسان چگونه صورت مى

 « َو يُْرِسُل َعلَْیُكْم َحفََظةً...!»...

فرستــد بر شما نگاهبانــان تا ضبط كننــد اعمال شما را در همه عمر تا و مى»...

كه بیایــد یكى از شما را مــرگ و بگیــرد جان شمــا را فرشتگــان ما و ایشــان در آن

 / انعام( 61« )كننــد!وریــت خود هرگــز كوتاهــى نمــىانجــام مأم

كارشــان حفظ آدمى است از همه بلیات و مصائب، نه تنها بالى « َحفََظه»

مخصوصى و جهت احتیاج آدمى به این حفظ این است كه نشئه دنیوى نشئه اصطكاك و 

كه موجودات مزاحمت و برخورد اسـت ـ هیچ موجودى در این نشئــه نیست مگــر این
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 انـد. دیگــرى از هـر طــرف مزاحـــم آن

اش جا كه ما سراغ داریم تركیب وجودىیكى از این موجودات انسان است، كه تا آن

ترین تركیبات موجود در عالم صورت گرفته و معلوم است كه رقبا و ترین و دقیقاز لطیف

كه از طورىواهند بود. و لذا بهدشمنان چنین موجودى از رقباى هر موجود دیگرى بیشتر خ

آید، خداى تعالى از فرشتگان خود كسانى را مأمور كرده تا او را از گزند روایات هم برمى

دارند، كنند و از هالكت نگهش مىحوادث و دستبرد بالیا و مصائب حفظ كنند و حفظ هم مى

برداشته و او را رسد، دست از او اى كه مرگش فرا مىتا اجلش فرا رسد، در آن لحظه

 سپارند تا هالك شود. مىدست بلیات به

یَْفعَلُوَن ما »...خداى سبحان از طرفى مالئكه خود را چنین توصیف كرده كه: 

نحل( و از طرفى دیگر فرموده /50« )دهند،را كه مأمور شوند انجام مىیُْؤَمرُوَن ـ هرچه

توانند د حتى براى یك ساعت نمىهر امتى گروگان اجل خویش است و وقتى اجلشان فرارس

نیز از حدود ارواح  شود مالئكه مأمور قبضمى دو بیان استفادهوپیش كنند. ازاینرا پسآن

شدكه فالن  معلومشان كنند. وقتىنمىآن كوتاهى مأموریت خود تجاوز نكرده و درانجام 

یك لحظه او را شخص بایستى در فالن ساعت و تحت فالن شرایط قبض روح شود حتى 

 دهند. مهلت نمى

كه این فرستادگان همان شود و اّما ایناین آن معنائى است كه از آیه استفاده مى

اند و آیا حفظه همــان موكلین بر قبــض ارواحنــد یا نه؟ آیه شریفه از آن فرستادگــان قبلى

 نیسـت. ساكــت است و در آن بیــش از اشعــار مختصــرى بر وحــدت مـزبـور

 

 شود؟ آیا بدن انسان پس از مرگ حفظ مى

 !«اِْن ُكلُّ نَْفٍس لَّما َعلَْیهــا حافِـٌظ » 

 / طارق( 4« )كه نگهبـانـى بـر او مـوكـل اسـت.هیـچ نفسى نیست مگـر آن» 

ها هاى انسانخود نفس و اعمال آن باشد، كه جانكه مراد به حفظ نفسبعید نیست

كند. در آن  زندهها را دوباره بدن كه خداوند سبحان تا روزىوظ است بعداز مردن نیز محف

 عینه و شخصه همان انسان دنیاخواهد شد.ها به كالبدها برگشته، دوباره انسان بهروز جان

 كند.بسیــارى از آیات قرآن كه داللت بر حفــظ اشیاء دارد، این نظریـه را تأییـد مى

عبارت دیگر به روح اوست، نه به بدن او. )به شخصیت یك انسان به نفس و یا به

رود و اجزاء و دانیم یك بدن هشتادساله در مدت عمرش چند بار تحلیل مىكه مىشهادت این
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ذلك این شخص كند و معها را پر مىمیرد و مجددا سلولهاى دیگرى جاى آنهایش مىسلول

ست كه از فالن پدر و مادر در فالن روز به دنیا آمده بود.( در هشتاد ساله همان شخصى ا

آخرت هم وقتى خداى تعالى بدن فالن شخص را خلق كرد و نفس و یا روح او را در آن 

بــدن دمید، قطعــا همان شخصى خواهــد شد كه در دنیــا به فالن اســم و رسم و شخصیت 

ز نفس عین آن بدن نباشد بلكه مثل آن باشد. شد، هر چند كه بدنش با صرف نظر اشناخته مى
(1) 

 .171ص  40و ج  207، ص  13المیزان، ج  -1

 
 احساس بى زمانى انسان در فاصله مرگ و قیامت 

 / بقره(  260)« َكْم لَبِثَْت قاَل لَِبثُْت يَْوما اَْو بَْعَض يَْوٍم...!فَاَماتَهُ للّاُ ِمائَةَ عاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ »...

اش كرد، پرسید چه مدتى مكث گاه زندهپس خدا او را صد سال بمیرانید، آن»... 

روز و يا قسمتى از يك روز. فرمود نه بلكه صد سال مكث كــردى... كردى گفت يك

 »! 

 

آید كه خداى تعالى او را قبض روح كرده، و به همان از ظاهر این عبارت برمى

 سال دوباره روحش را به بدنش برگردانیده اســـت.حال صد سال باقى داشته، و پس از صد 

روز تردید كرد داللت دارد بر اى از یككه شخص مزبور میان یك روز و پارهاین

كه زنده شدنش در غیر آن ساعتى بوده كه از دنیا رفته بود. مثالً اگر در اواخر روز از این

اب و بیدارى پنداشته، و چون دنیا رفته در اوائل روز زنده شده، و مرگ و زندگى را خو

اختالف ساعات آن دو را دیده تردید كرده كه، آیا میان این خواب و بیدارى یك شب فاصله 

 « نـه بلكـه صـد سـال مكـث كردى!» گــویـد: جا هاتفى به او مىشده یا نه؟ در این

صد سال مردن با یك روز یا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقى ندارد. در 

شوند چه حالى دارند، و این قصه این حقیقت بیان شده كه در قیامت وقتى مردگان زنده مى

كنند، كه چقدر پیش خــود چه احساســى دارند. در آن روز مثـل همین صاحب قصه شك مى

 آرمیدیم: 

سر پا شود بزهكاران سوگند خورند كه جز ساعتى بهو روزى كه قیامت به» 

طـور سرگردان بودنــد، و كسانى كه علم و ایمانش دادند گوینــد: یز هماناند، در دنیا ننبرده

اید، و اینك روز قیامت است، ولـى شما در مكتــوب خدا تا روز قیامـت بسر برده
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 (1)/ روم(  56« )اید!دانستهنمى

 .282، ص  4المیزان ، ج  -1

 

 تحوالت مراحل زندگى انسان 

 / بقره( 28«)یـاُكْم ثُــمَّ یُمیتُُكـْم ثُمَّ یُْحییُكْم ثُمَّ اِلَْیِه تُْرَجعُوَن ! َو ُكْنتُْم اَْمواتا فَاَحْ » 

میراند و باز جانتان شما مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان مى» 

 « شویــد؟گردیـد چگونــه منكر او مىدهــد و باز سـوى او برمىمى

چه را كه خدا در نهاد او به ودیعه سپرده، بیان آندر این آیات حقیقت انسان را و 

كند، ذخایر كمال، و وسعت دائره وجود او، و آن منازلى را كه این موجود در مسیر مى

كند، یعنى زندگى دنیا، و سپس مرگ، و بعد از آن زندگى برزخ، و سپس وجود خود طى مى

این منزل در سیر آدمى  كهمرگ، و بعد زندگى آخرت، و سپس بازگشت به خدا، و این

 سازد.است، خاطرنشان مى

اى بى جان بود، خدا او را زنده كرد، و همچنان او را فرماید: انسان مردهمى

چه در زمین است براى او سوى خود بازگرداند، و آنكند تا در آخر بهمیراند و زنده مىمى

جانشین خود در زمین ساخــت، و ها را نیز برایش مسّخر كرد و او را خلیفه و آفرید، آسمان

مالئكه خود را به سجده براو وادار نمــود، و پدربــزرگ اورا در بهشت جاى داده، و درب 

توبه را برویش بگشود، و با پرستش خود و هدایتش او را احترام نموده به شــأن او عنایت 

 فرمود. 

لم دنیا و عالم قیامت، ها به وجود عالمى میان عااین از همان آیاتى است كه با آن

ها بیان كه در این آیات، دوبار مرگ براى انسانشود، براى ایننام برزخ، استدالل مىبه

اى جز كند، چارهشده، و اگر یكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنیا بیرون مى

كه یك زندگى  این نیست كه یك اماته دیگر را بعد از این مرگ تصور كنیم، و آن وقتى است

دیگـر میـان دو مـرگ یعنـى مـردن در دنیـا بـراى بیـرون شـدن از آن، و مـردن براى ورود 

 به آخرت، یك زندگى دیگر فرض كنیـم و آن همان زنـدگـى بـرزخـى اسـت.

میراندن اولى میراندن بعد از تمام شدن زندگى دنیاست، و احیاء اول زنده شدن بعد 

از آن مرگ، یعنى زنده شدن در برزخ، و میراندن و زنده شدن دوم، و در آخر برزخ، و 

 (1)ابتداِء قیامت است. 

 .210، ص  1المیزان ، ج  -1
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 حیات ظاهر و حیات باطن و نفى فاصله مرگ 

 بقره(/4« )ِخــَرِة ُهــْم يُــوِقنُــوَن!َو بِــاالْ »... 

 « آخرت يقین دارند!و به»... 

ها در آن حیات زندگى اول سوره بقره به حیات دیگرى اشاره شده كه انساندر آیات

گیرند، حیاتى است كه فعالً پنهان است، و نسبت به حیـات دنیـا جنبه باطن را را از سر مى

وسیله آن حیـات در همیـن دنیا و ـاتى است كـه زنـدگـى انسـان بهدارد، نسبـت به ظاهـر، حی

شـود. و در بین مرگـى، و انعدامـى فاصلـه بعـد از مـردن و در بعـث و قیـامت یكسـره مى

آیـا و كسـى كـه مرده و بـى جـان بـود، او را زنـده كـردیـم، »كه فـرمود: چنانگـردد. همنمـى

دادیـم، تا با آن در میـان مردم آمـد و شـد كند، مثل كســى است كه  و بـرایش نـورى قـرار

  (1)/ انعام(  122« )ها قرار دارد و بیرون شدنـى برایش نیســت...؟در ظلمت

 .86، ص  1المیزان ، ج  -1
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 فصل سّوم

 خلق مجدد انسان
 

 

 شود؟ چگونه بدن انسان مجددا خلق مى

 / واقعه( 62!« )ولى فَلَـــــْوال تَـــــذَكَّــــُروَن ـْمتُـُم النَّْشــــــاَةَ االُ َو لَقَــْد َعــلِ » 

 « شوید؟كه نشئـه نخستین را دیـدیـد، چـرا متذكر نمىو شما با این» 

ها یكبار دیگر زنده شوند، دلیل این امكان در همین كه چگونه ممكن است، انساناین

ئه دیدند و فهمیدند كه آن خدائى كه این عالم را از كتم عـدم بـه نشئه دنیاست. چون در این نش

 هستـى آورد و چنیـن قـدرتـى داشـت، او بـر ایجـاد بار دومش نیز قادر است. 

ها علمـى نیـز بـه مبـادى ایـن برهـان پیدا بـا علـم بـه نشئـه دنیـا بـراى انسان

 . كندشود، برهانى كه امكان بعث را اثبات مىمى

هاست و حاصلش این است كه بدنى كه در و این برهان، برهان بر امكان حشر بدن

بیند مثل بدن دنیوى است. وقتى جائز باشد بدنى شود و پاداش یا كیفر مىقیامت زنده مى

دنیائى خلق شود و زنده گردد، بدنى اخروى نیز ممكن است خلق و زنـده گـردد. چـون این 

 . حكـم امثـال در جـواز و عـــدم جـواز یكـى اسـت. بـدن مثـل آن بـدن است

بدن آخرتى از این نظر كه بدن است مثل بدن دنیوى است، نه مثال آن . وقتى مثال 

هـا و هـا و گلبـولشود كه همه آن خصوصیات و اجزاء كه بدن دنیوى داشت از سلـولآن مى

شـود، بلكـه همـان بـدن اخـروى نمىسایـر مـواد داشتـه باشـد و در آن صـورت دیگـر بـدن 

دنیـوى است و فـرض مـا ایـن است كـه بـدن در آن روز بـدنـى است اخـروى، چیزى كه 
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 هست مثل بدن دنیوى است. 

اگر بدن اخروى مثل بدن دنیوى باشد، با در نظر گرفتن  -حــال اگر گفته شود كه 

ید انســان در آخــرت غیر انســان در دنیــا كه مثــل هــر چیــزى غیــر آن چیــز است، بااین

 گــوئیــم: در پــاســخ مى -بــاشــــد، چــون مثــل آن اســت، نــه عیــن آن 

شود، شخصیت انسان به روح اوست، نه به بدنش و روح هم با مرگ منعدم نمى -

اگـر همین بدن گردد. پس شود بدن است، كـه اجزائش متالشى مـىچه با مـرگ فاسد مـىآن

براى نـوبت دّوم سـاخته و پرداختـه شد، مثل همـان بـدنـى كــه در دنیـا بـود و روح آدمى 

كه چنانزیست. همبـدان متعلّق گشت، انسـان عیـن انسـانى خواهـد شد كـه در دنیـا مى

اش ره جوانىكه از دوبینیـم زیـد در حال پیـرى عین زیـد در حـال جــوانــى اســت با اینمى

اش چنـد بار بدنش عـوض شـده و هـر لحظــه در حال عـوض شـدن اســت و تا دوره پیـرى

 (1)این وحـدت شخصیت را همـان روح او حفـظ كـرده اسـت. 

 .274، ص  37المیزان ، ج  -1

 

 چگونگى برگشت روح به بدن و بازگشت به خدا 

 / سجده( 11) «ثُمَّ اِلى َربَُّكْم تُْرَجعُوَن!»...

 « سپس سوى پروردگـارتــان بـــازگشـــت خواهیـــد كــــرد!»...

بَْل »...این رجوع همان است كه در آیه قبلى از آن به لقاء خدا تعبیر كرد و فرمود: 

آن، روزقیامت است كه باید بعد از سجده( موطن و جاى /10« )ُهْم بِِلقاِء َربِِّهْم لَكافِرُوَن،

كرد كه بعدیت را « ثُمَّ »فهماندن این بعدیت تعبیر به انجام شود و براى  مردنتوفى و 

 رساند.مى

ها در زمین گم حقیقت مرگ بطالن و نابود شدن انسان نیست و شما انسان

طوركامل كه چیزى از شما كم شود، بلكه بهالموت شما را بدون اینشوید، بلكه ملكنمى

كشــد، به ایــن معنــا كه عالقــه شمـا را از هــایتــان بیــرون مىنگیــرد و شمــا را از بدمى

 كنـد. هـایتـان قطع مىبـدن

« شما»و چون تمام حقیقت شما ارواح شماست، پس شما یعنى همان كسى كه كلمه 

اید و گفتید من و شما،( بعد از مردن هم محفوظ و زندهعمر مىخطاب به ایشان است و )یك

یابد و از اّول شود و از حالى به حالى تغییر مىچه گم مىشود، آنشما گم نمىچیزى از 

هاى شما بود، نه شما و شما بعد از مردن خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود، بدن
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هایتان سوى پروردگارتان مبعوث گشته و دوباره به بدنمانید، یا بهها محفوظ مىبدن

 گردید. برمى

از آن « تو -من »سان عبارتست از، جان و روح و نفس او، كه با كلمه حقیقت ان

كنیم و روح آدمى غیر بدن اوست و بدن در وجودش وشخصیتش تابع روح است حكایت مى

گردد، بلكه در حیطه قدرت خداى تعالى شود و معدوم نمىو روح با مردن متالشى نمى

سوى پروردگارش براى افته و بهمحفوظ است، تا روزى كه اجازه بازگشت به بدن ی

گــردد و با همــان خصوصیاتــى كه خــداى سبحــان از آن خبـر داده حســاب و جزاء برمى

 مبعوث شود. 

كنـد و تریـن آیـات قـرآنى است كـه داللت بـر تجـرد نفس مىایـن آیـه از روشن

  (1)ـه حـالـى از حاالت آن.فهمانـد كـه نفس غیـر از بـدن است، نـه جـزء آن است و نمـى

 .86، ص  32المیـــــــــــزان ، ج  -1

 

 خلقت اّول و خلقت دوم انسان 

 / قیامت(  39تا  36« )اَيَْحَسـُب ااِلْنساُن اَْن يُتَْرَك ُسًدى، اَلَْم يَُك نُْطفَةً ِمْن َمِنّىٍ يُْمنى...!»

عقاب گذارند، آیا در اول  پندارد، كه او را مهمل از تكلیف و ثواب وآیا آدمى مى»

گاه )به این صورت زیباى قطره آب منى نبود؟ و پس از نطفه خون بسته و آن

پدید گاه از او دو صنف نر و ماده آنگردید، پس  و آراسته انگیز(آفریدهحیرت

 «آورد!

ریـزنـد. سپس آن اى نبود از منـى كه در رحمـش مىمگر او نطفه -فرماید مى 

گیرى و اى لخته خون بود كه خداى تعالى با تعدیل و تكمیل اندازهیـا آن منى قطعهانسان و 

 اش كــرد و از انســان دو صنــف درسـت كرد، یكى نر و یكى ماده. سپــس صورتگرى

كه بـر خلقت نخستین دلیل اینخداى تعالى قـادر بـر خلقت بـار دّوم انسـان است، به

 تـر از خلقـت اّول نباشـد، دشـوارتـر نیسـت. ّوم اگـر آسـاناو قـادر بــود و خلقـت د

 (1) / قیامت( 40« )اَلَْیــَس ذِلـَك بِقـاِدٍر َعلى اَْن يُْحِیـَى اْلَمْوتــى!» 

 .334، ص  39المیزان ، ج  -1
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 خلقت اولیه و خلقت جديد انسان و جهان 

ِل بَْل ُهْم فى لَ »   / ق( 15«)ْبٍس ِمْن َخْلٍق َجديٍد ! اَفَعَیینا بِاْلَخْلِق االَوَّ

دانند،( ولى مگر ما از آفریدن بار نخست عالم خسته شدیـم؟ )نـه همه این را مى» 

 « اصــوالً نسبت به خلقــت جدیـد شك دارند!

مراد به خلق اّول خلقت این نشئه طبیعت با نظامى است كه در آن جارى است، و 

 یكى از انـــواع مــوجــودات آن خلقـــت همـانـا انســان اســت، البتـه انســـان دنیــائــى. 

روزى كه زمین »كه فرمود: چنانشود، همخلقت جدید شامل آسمان و زمین نیز مى

شود، و مردم همگى براى خداى واحد دیگر و آسمانى دیگر مىو آسمان مبدل به زمینى 

/ ابراهیم( و خلقت جدید به معناى خلقت نشئه جدید است كه  48« )شوند!قهار آشكار مى

 منظور از آن نشئه آخرت است. 

اى دیگـر، و داراى نظـامى دیگر غیـر مـراد به خلق تبدیـل نشئه دنیا بـه یك نشئه

كه در نشئـه آخرى كـه همان خلـق ه در دنیـا حاكـم است ،براى ایننظام طبیعـى است، ك

جدید است دیگـر مرگـى و فنـائى در كـار نیست، و همـه زندگـى و بقـاست، چیـزى كـه 

هست اگـر انسـان اهـل سعـادت باشـد نعمتـش خالـص نعمت اسـت، و نقمـت و عذابـى 

ش یكسـره نقمت و عـذاب است و نعمتـى نـدارد، اندارد، و اگر از اهـل شقـاوت باشـد بهـره

و بـه خـالف نشئـه اّول و یـا بگـو خلق اول، كـه نظــام در آن درست بـر خـالف آن است 

هـاست و هـم عــذابش آمیختـه با لـذّت اســت،( چیـزى )چـون هم نعمتش آمیخته با نـاگوارى

  (1)م بیشتر از لذت است. كــه هست در اّول لذت بیشتر از الم، و در دوم ال

 .231، ص  36المیزان ، ج  -1

 

 مفهوم رويش انسان از زمین و بازگشت و خروج از آن 

 / نوح ( 18و  17!« )َو للّاُ اَْنبَتَُكْم ِمَن االَْرِض نَباتا ثُمَّ يُعیُدُكْم فیها َو يُْخِرُجُكْم اِْخراجا »

ناگفتنى رويانید و سپس هم او است و خدا شما را چون گیاه از زمین به نحوى » 

كه شمـا را در زمین بـرگردانیـده و بـاز به نحوى نـاگفتنى از زمین خارج 

  «كنـد!مـى
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یعنى خدا شما را از زمین رویانید، رویانیدن نبات. چون خلقت انسان باالخره منتهى 

تركیب طور خاصى شود به عناصر زمینى و خالصه همین عناصر زمین است، كه بهمى

خورند و در را مىآید و پدران و مادران آنشود و به صورت مواد غذائى درمىمى

شود و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم كه مزاجشان نطفه مى

شود، آید و متولد مىوسیله همین مواد غذایى است، به صورت یك انسان در مىهم بهآن

كه بخواهد تشبیه و س آیه فوق در مقام بیان یك حقیقت است، نه اینحقیقت نبات همین است. پ

 كار برد. اى را بهاستعاره

كند. میـراند و در قبـر مـىمنظـور از برگردانـدن به زمیــن این اسـت كه شمـا را مى

 كنـد. منظــور از اخــراج ایـن اسـت كـه روز قیـامت بـراى جــزاء از قبــر بیرونتـان مى

اعــــاده انســـان بــــه زمیــن و بیـــرون آوردن آن در حقیقـت یـك عمـل اســت و 

اعـــاده جنبـــه مقــدمــه را بـــراى اخـــراج دارد و انســان در دو حـال اعـاده و اخـــراج 

لم چنان كــه در دنیا در عادر یـــك عـالـــم اســــت و آن هـــم عـالـــم حــق اســـت، هم

  (1)غـرور بـود.

 .179، ص  39المیزان ، ج  -1

 

 كیفیت پیدايـش زندگانى مجدد انسان 

 / بقره(  260« )اْلَمْوتى...؟َو اِْذ قاَل اِْبراهیُم َرّبِ اَِرنى َكْیَف تُْحِیى» 

و بیاد آر آن زمان را كه ابراهیم گفت: پروردگارا نشانم بده، چگونه مردگان را زنده » 

  «كنى...؟مى

 آیـه فـوق بــر چنـد نكتـه داللت دارد: 

السالم از خداى تعالى درخواست دیدن احیاء را كــه ابراهیم خلیــل علیهـ اّول این 1

اداء كـرد، كـه مخصـوص « َكْیـــفَ »كرد، نه بیــان استداللى و سئوال خــود را بــا كلمـه 

 صـل وجـــود آن.سئــوال از خصـوصیـات وجـود چیـزى اســت، نـه از ا

السالم درخواست كه ابراهیم علیهكند، بر اینكه آیه شریفه داللت مىـ نكته دوم این 2

كرده خدا كیفیت احیاء را به او نشان دهد، نه اصل احیاء را، چون درخواست خود را به این 

ه باشــد، تواند دو معنا داشتو این سئوال مى« كنى؟چگونه مرده را زنده مى» عبارات آورد 

پذیرد و اجـزاِء متالشى دوبـاره جمـع كه، چگونـه اجـزاء مادى مرده حیات مىیكـى این

گیـرد و خـالصــه آن ایـن اسـت كـه گـردد، و بـه صـورت موجـودى زنـده شكـل مىمى
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 گیــرد. چگونـه قدرت خــدا به احیــاء بعد از مــوت و فنــا تعلــق مى

كه خدا به سئوال از كیفیت افاضه حیات بر مردگان باشد و اینكه معناى دّوم این

شود و حاصل آن، سئــوال از سبب و كیفیت كنــد كه زنــده مىاجــزاِء آن مــرده چه مى

را ملكــوت اشیاء خوانده تأثیر سبب است و این به وجهى همان اســت كه خداى سبحان آن

 به معناى دوم بوده، نه بــه معنـاى اّول.السالم كیفیت است. منظور ابراهیم علیه

خواهم ببینم اجزاء مردگان چگونه حیات را السالم تقاضا نكرد كه مىابراهیم علیه

 كهخواهم فعل تو را  ببینم شوند، بلكه تقاضاى این را كرد كه مىپذیرند و دوباره زنده مىمى

منفك نیست، هرچند كه امر محسوس تقاضا، تقاضاى كنى و این را زنده مىچگونه مردگان 

اند و لكن و محسوسپذیرند مادّى را مىحیات كه اجزائىباشد، چون نمىهم  از محسوس

طور كه گفتیم تقاضاى آن جناب تقاضاى مشاهده فعل خدا است كه امرى اســت همان

  (1)رده است.الیقیـن كالسالم درخواســت حقنامحسوس، پس در حقیقــت ابراهیم علیه

 .292، ص  4المیـزان ، ج  -1

 

 محـدوده حركت زندگى انسان 

ذى َخلَقَُكْم ِمْن طیــٍن ثُمَّ قَضــى آ اََجالً َو اََجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدهُ...!»   انعام(/2« )ُهــَو الَـّ

گاه اجلى مقرر فرمود اجل معین پیش او كسى است كه، شما را از گل آفريد، آن» 

  «اوست...!

انســان وجودش محــدود است، از یك طــرف بــه ِگــل كه بــدْو خلقــت نوع او از 

 وسیلــه ازدواج و تنــاســــل بــوده بــاشــد. آن اســت اگــر چــه بقــاِء نسلــش بــه

آید و این همان است كه از طرفى دیگر به اجل مقررى كه با رسیدن مرگ سر مى

گاه هر كسى مرگ را خواهد چشید آن -ٍس ذائِقَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ اِلَْینا تُْرَجعُوَن ُكلُّ نَفْ »آیه شریفه 

/ عنكبوت( متعرض آن است. ممكن هم هست  57) «كنند!همه به سوى ما بازگشت مى

مقصود از این اجل روز بعث باشد كه روز بازگشت به خداى سبحان است. چون قرآن كریم 

مــرگ و بعث و خالصـه عالم برزخ را جزء زندگى دنیا  خواهــد زندگى بینگویا مى

 بشمارد.

مقصود آخر مدت زندگى است نه « اََجٌل ُمَسّمىً »و هــم در « اََجلٌ »هــم در كلمه 

/  5!« )اللّــِه الٍَت ـ اجل خدا رسیدنى است فَِانَّ اََجلَ »...كه از جملــه چنانتمامــى آن، هم

 شود.ىعنكبوت( به خوبى استفاده م
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اجل دو جور است: یكى اجل مبهم و دیگرى اجل مسمى، یعنى معین در نزد خداى 

را مقید كرده به پذیرد و به همین جهت آناست كه تغییر نمىمحتومى  همان اجل تعالى و این

ما ِعْندّللَّاِ » شود: نزد خدا و معلوم است، چیزى كه نزد خداست دستخوش تغییر نمى« ِعْندَهُ »

نحل( و این همان اجل محتومى است كه تغییر و /96« )چه نزدخداست باقى است!ْق  ـ آنبا

 دارد. تبدیل برنمى

 فرمــایــد: قــرآن كریــم مى

« را پــس و پیش كننــد!تواننــد حتــى یك لحظــه آنوقتــى اجلشــان رسیــد نمى»...

 / یونس( 49)

مطلق است، به مشروط. به این معنا كه نسبت اجل مسمى به اجل غیر مسمى نسبت 

ممكن است، اجل غیر مسمى به خاطر تحقق نیافتن شرطى كه اجل معلق بر آن شرط شده 

تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، ولكن اجل حتمى و مطلق راهى براى عدم تحقق آن 

 تـوان از رسیـدن آن جلوگیرى نمـود. نیست و به هیچ وجه نمـى

اى را كـه كنـد نـوشتـهاى است، خـداونـد محـو مىر اجلى نوشتهبراى ه»... -

 «الكتـاب!را كه بخواهـد و نـزد اوست امكنـد آنبخـواهـد و تثبیت مى

 / رعد( 39و  38) 

دهد، كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه در ام الكتاب ثبت این آیه نشان مى

 در لـوح محـو و اثبـات نـوشتـه شـده است.  شده، و اجل غیـر مسمـى آن اجلـى است كـه

دهد، با همه اقتضائات محدودى تركیب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را تشكیل مى

كند، كه این ساختمان عمر طبیعى خود را چه بسا به صد یا كه در اركان آن هست اقتضا مى

ن گفت در لوح محو و توااند، بكند. این است آن اجلى كه مىصد و بیست سال تحدیدش كرده

اثبات ثبت شده است، لكن این نیز هست كه تمامى اجزاء كون با این ساختمان ارتباط و در 

آن تأثیر دارند و چه بسا اسباب و موانعى كه در این اجزاء كون از حیطه شماره بیرون 

ز اانسان قبلاست با یكدیگر برخورد نموده و همین اصطكاك و برخورد باعث شود كه اجل

 همان مرگ ناگهانى است.گردد و اینحدطبیعى خودمنقضىرسیدن به

چه بســا این دو اجل در مــوردى در یك زمان توافــق كنند و چه بسا نكنند و البته 

 (1)پــذیــرد نه اجــل غیر مسمــى.در صــورت تخــالف آن، اجــل مسمــى تحقــق مى

 .9، ص  13المیزان ، ج  -1
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 فصل چهارم

 حيات جاودان انسان
 

 

 استعداد انسان براى زندگى جاودان 

ْحَمةَ لَیَْجَمعَنَُّكْم اِلى َمْن ّما فِى السَّمواِت َو االَ قُْل لِ »  ِ َكتََب َعلى نَْفِسِه الرَّ ْرِض قُْل ّلِلّ

 / انعـام( 12)!«يَـْوِم اْلِقیَمِة ال َرْيَب فیِه الَّذيَن َخِسُروآا اَْنفَُسُهْم فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن 

 

هاست از كیست؟ بگو از آن خداست، خداوند چه كه در زمین و آسمانبگو آن» 

رحمت بر بندگان را بر خود واجب شمــرده و بـدون شك همـه شمـا را در روز 

قیـامت يعنى روزى كـه در قیـام آن شكى نیست، جمـع آورى خـواهـد كـرد، كسـانـى 

 « يـانكـارنــد!روز زآورنـد، كـه آنكـه امـروز ايمـان نمـى

 

هر تواند بهها و زمین است و مىچه را كه در آسمانخداى تعالى مالك است همه آن

ها تصرف كند. خداى سبحان متصف است به صفت رحمت كه طورى كه بخواهد در آن

 عبـارت است، از رفـع حـوایــج محتـاجـان و رسـانـدن هـر چیــزى بـــه مستحــق آن.

صالحیت زندگى جاودانه و استعداد  -از آن جمله انسان  -ن خدا اى از بندگاعده

تواند در انسـان سعادت در آن زندگى را دارند، پس خداى سبحان به مقتضاى مالكیتش مى

تصـرف نمـایـد و چـون انسـان استحقـاق و استعـداد زنـدگى ابـدى را دارد لـذا او را بـه 

 (1)چنیـن زندگى مبعوث خواهد نمود. 

 .38، ص  13المیزان ، ج  -1
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 چگونگى ادامه زندگى دنیوى انسان در بقا و ابديت 

ْنیا َو اللّـــهُ ِعْنـــــَدهُ ُحْسُن اْلـَمئاِب!»...   عمران(/ آل 14«)ذِلــَك َمتاُع اْلَحیوِة الـدُّ

 !« اين كاالى زندگى دنیاست و بازگشتگاه نیك نزد خداسـت »...

بقاِء وجود انسان، وجودى كه در سراى دیگر باقى و همیشگى است، جز وجود این 

سرائى او چیز دیگرى نیست، همان وجودى است كه مقدارى از زمان با تحوالت خاصى 

كه  -در این دنیا بسر برده است و آن جز روحى كه از بدن ناشى شده و چند صباحى با بدنى 

مین فراهم شده و داراى قوه فعاله مخصوصى است، مجموع اجزائى است كه از عناصر ز

طورى با این اجزاء و عناصر )یعنى همان امورى كه ما چیز دیگرى نیست. به -باشد مى

دانیم،( اتحاد و پیوستگى دارد كه اگر ها را مقدمات بقا و وسیله ادامه حیات و زندگى مىآن

است، نه « انسان»عینا فرض عدم  هافرض ارتفاع آن امور و مقدمات شود فرض ارتفاع آن

 ها فرض عدم استمرار وجود انسانى باشد! كه فرض ارتفاع آنآن

وجود آورده است و در حقیقت آن چیزى است، كه افرادى از نوع خود به« انسان»پس 

كند. داراى تصرف مى« اخذ و عطا»باشد. در هر چیز با داراى اكل و شرب و نكاح مى

هائى ها قسمتباشد. تمام اینسرور و فرح و خوشحالى و امثال آن مىحس و خیال و عقل و 

 است كه مالیم با ذات انسان بوده و ذات او چون مجموع این مطالب است. 

اى از این امور نسبت به پاره دیگر مقدمه بوده و انسان چون موجودى كه در پاره

 در گردش است.  -دورى  مانند سیر در مسافت -سیر و گردش دورى باشد، در آن امور 

است « داربقا»به جهان دیگر كه « دارفنا»هنگامى هم كه خداوند متعال او را از 

منتقل كند و خلود و دوام را براى او حتمى بداند و جایش را در ثواب دائم یا عقاب همیشگى 

نموده  مقرر دارد، چنان نیست كه وجود ابتدائى او را باطل كرده وایجاد وجود باقى براى او

كه متغیّر و در معرض زوال باشد، بلكه در این انتقال خداوند متعال وجود او را پس از آن

دهد و وجود انسان پس از انتقال همان است كه قبل از بود ثابت و غیر متحول قرار مى

تفاوت با این -انتقال بود، پس ناچار آن وجود یا متنعم به نعمت هائى از سنخ نعم دنیوى است 

از سنخ بالیا و مصایب كه معذب به بالها و مصایبىو یا آن -ها باقى و دائمى است ه آنك

و مشروب و منكوح و مأكول  -ها و بالیا از باشد و روشن است كه آن نعمتدنیوى مى

 خارج نیست! -آن ازمسكن و یا رفیق و قرین و سرور وامثالچنین و همملبوس 

ْنیا فِىَو َمااْلَحیوةُ » و در آیه فوق خداوند متعال در آیه  /  26!«)ااْلِخَرِة ااِلّ َمتاٌع الدُّ

را وسیله انتفاع و التذاذ نفــس حیات و زندگى دنیــوى را متاع آخرتى شمرده و آن رعد(
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سراى دیگــر قــرار داده اســت. این شیــواتریــن بیانى اســت، كه در این مــورد از قرآن 

 (1)است. شریف صادر شـده 

 .209، ص  5المیزان ، ج  -1

 

 زندگى بعدى انسان در اين دنیا 

 / ق( 22«)لَقَْد ُكْنَت فـى َغْفلَــٍة ِمـْن هـذا فََكَشْفنا َعْنَك ِغطائََك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحديٌد!» 

  «اســـت!ات را كنار زديم، اينك ديدگانت خیره شده تو از اين زندگى غافل بودى، ما پرده» 

 

شود كه آدمى از چیزى كه پیش روى او و در موردى استعمال مى« غفلت»لغت 

حاضر نزد اوست، بى خبر بماند، نه در مورد چیزى كه اصالً وجود ندارد و بعدها موجود 

اى میان ما و آن حائل شود زندگى آخرت در دنیا نیز هست، لكن پردهشود، پس معلوم مىمى

 شده است. 

شود كه موجود و در پس پرده بردارى از چیزى مىكه كشف غطا و پردهندیگر ای

بینـد، در دنیـا نبـاشد، صحیـح نیسـت در آن روز بـه چه در قیامت آدمـى مىاست. اگر آن

ها بگـوینـد: تو از این زندگـى در غفلت بـودى و ایـن زنـدگى بـرایت مستـور و در انسان

 برداشتیم و در نتیجـه غفلـت مبـدل بـه مشـاهـده گشـت.ات پـرده بــود، مــا پرده

 گفتــار خـداى تعـالــى دربـاره مسئلــه قیامت و زندگــى آخـرت بر دو وجه است: 

 كنـــد. هــا را بیــان مـىیكـــى وجــــه مجــازات كــــه پــاداش و كیـفـــر انسان

 ارى در قـرآن بـــر آن داللـت دارد. دّوم وجـه تجســم اعمـال اسـت كـه آیـات بسیـ

رساند كه خداوند سبحان براى پاداش و كیفر بندگانش بهشتـى دسته اّول از آیات مى

اى میـانـه  مــا و آن حائل و دوزخـى آفـریـده، كـه همیـن االن آمـاده و مهیـاست و تنها پـرده

ن پـرده بـرداشتـــه شــد، بـــا آن بینیم و چـون بـا تمـام شـدن عمـر، آاست، كه آن را نمى

 شـــویم. روبـــرو مى

هاى صورت نعمترساند كه اعمال ما در روز قیامت بهدسته دّوم از آیات مى

دهد بهشت و شود . این دسته از آیات نشان مىهاى دوزخى مجسم مىبهشتى و یا عذاب

 (1)دوزخ مخلــوق و مولود اعمــال خود ماست.
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 .175، ص  1ج  المیزان ، -1

 

 تنهائى و زندگى غیر اجتماعى انسـان بعد از مرگ 

ةٍ...!»  َل َمــرَّ  / انعام( 94« )َو لَقَــْد ِجئْتُُمــونا فُــردى َكـما َخلَــْقنُكـــْم اَوَّ

چه را به كه نخستین بار شما را آفریدیم و آنهمانا شما تك تك نزد ما آمدید، چنان» 

 !« تان واگذاشتید... شما عطا كردیم پشت سر

دهد كه انسان از این دنیا كه محل حیات اجتماعى خداى تعالى براى ما خبر مى

كند، ولى روش و سپس به عالم آخرت كوچ مى« برزخ»نام اوست به عالم دیگرى به

اش بعد از این دنیا انفرادى است. یعنى ارتباطى با تعاون اجتماعى ندارد و به كمك و زندگى

دیگران نیازمند نیست و تنها وجود خودش در تمام شئون حیاتى مؤثر خواهد بود و همكارى 

شود، در عالم بعدى نیز اگر این نظام طبیعى و نوامیس مادّى كه در این عالم مشاهده مى

حكمفرما بود، ناچار باید زندگانى برزخى و اخروى هم مانند حیات دنیوى بر اساس اجتماع 

ولى انسان همینكه از این عالم رخت بربست دیگر این جریانات را و تعاون استوار باشد، 

شود. دیگر اثرى از علوم عملى كه ویژه محیط پشت سر انداخته و متوّجه پروردگارش مى

ماند، دیگر لزوم استخدام و تصّرف و مدنیت و اجتماع تعاونى و اجتماع و كار است نمى

 است و اعمالىمورد خواهدبود، تنها انسان بىهائى كه در دنیا دارد سایر احكام و قضاوت

گر شده و خبر با جلوهپرده بىحقایق  چهرهها. از این پس داده و نتایج نیك و بد آنكه انجام 

 شود.كه مورد اختالف بود ظاهر مىعظمتى

 آیــات زیــر:

 / مريم( 80« )چه را گويـد بـه ارث بـريــم و تنهــا نزد مــا بیايــد!و آن» ـ  

چه را كه نخستین بار شما را آفريديم و آنهمانا شما تك تك نزد ما آمديد چنان»  -

پنداشتیــد در به شما عطـا كرديــم پشت سرتــان واگذاشتید و شفیعانتــان را مى

بینیــم، بــه راستــى بیــن شمــا گسیختــه گشــت و انــد با شمــا نمىشما شريك

 / انعام( 94« )كرديــد، از شمــا گـــم شـد!ـان مىچه را گمـآن

چه را پیش فرستاد، بیازماید و به سوى خدا موالى جا هر تن آندر آن»  -

 30« )بستند از ایشان گم شــود!چه را دروغ مـىشان بازگردانـده شـوند و آنحقیقى

 یونس( /

يشان امروز )قیامت( كنید، بلكه اشما را چه شده كه همديگر را يارى نمى»  -



 المیزان                                                    کتاب نهم : روح و  زندگیتفسیر موضوعی  -معارف قرآن در المیزان  141 

 صافات(/26و25« )شدگانند!تسلیم

روزى كه زمین به زمین ديگرى تبديل شود و آسمانها نیز، و براى خداى »  -

 / ابراهیم( 48« )يگانه قهار هـويـــدا شــونـد!

زودى ديــده چه كوشش كــرده و كوشش او بهو براى انســان نیســت جــز آن»  -

 41تــا  39« )را پــاداش داده شــود، پــاداش رسـاتــر!ـس آنخواهــد شــد، سپـــ

 نجــم(  /

شود كه روش زندگانى انسان بعد از ها استفاده مىامثال این آیات زیاد است و از این

كند و علومى را كه در این طور اجتماع و همكارى زیست نمىدنیا عوض شده و دیگر به

اى دد و جز از میوه عمل و نتیجه كار و كـوشش خود بهرهبنكار نمىعالم اختراع كرده به

 (1)رسد.ها مىشــود و به پـاداش آنبــرد، حقیقت اعمالش در آن عالــم ظاهـر مىنمـى

 .176، ص  3المیزان ، ج  -1

 

 ها رابطه قوام آسمانها و زمین با دوام حیات انسان

َو االَْرُض بِـاَْمـِرِه ثُــمَّ اِذا َدعــاُكـْم َدْعـــَوةً ِمــَن َو ِمـْن اياتِـِه اَْن تَقُـوَم السَّمــاُء » 

 / روم( 25«)االَْرِض اِذا اَْنتُــْم تَْخــُرُجـــوَن!

و از جمله آيات او اين است كه آسمان و زمین را با خود سرپا نگه داشته، پس » 

 « شويد!خواند، همه از زمین خارج مىچـون شما را با يك دعوت مى

 

برده در این فراز یعنى خلقت بشر از خاك و خلقتشان به جائى كه آیات ناماز آن

ها و خوابیدنشان در شب، و كار و كسبشان در ها و رنگصورت نر و ماده و اختالف زبان

روز، و نشان دادن برق به ایشان و نازل كردن آب از آسمان، همه آیاتى بود مربوط به 

ْرُض،» د به جمله تدبیر امر انسان، قهرا مرا ََ هم به كمك سیاق « اَْن تَقُوَم السَّماُء َو ااْل

 خواهد بفرماید: ها و مىشود، به تدبیر امور انسانمربوط مى

طورى كه سازگار با ثبات آسمان و زمین بر وضع طبیعى و حال عادى شان به

 زنـدگى نوع انسانى و مرتبط با آن باشد یكى از آیات اوست. 

خروج  -شود كه شود و معنایش این مىمترتب بر آن مى«  اِذا دَعاُكْم...،ثُمَّ »جمله 
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ها از زمین بعد از این قیام است و وقتى است، كه دیگر آسمان و زمین قائم نیستند، انسان

كه آیات بسیارى دیگر در مواردى از كالم مجید بر این خرابى چناناند، همیعنى ویران شده

 داللت دارد. 

َو ِمـْن ایاتِــِه َخْلُق السَّمواِت » شـود كـه مـراد از جملـه جا معلـوم مىاز اینو نیز 

ْرض...، ََ / روم( خلـقتـى اسـت كــه مــربــوط و نــافـــع بـــه زنـدگـى بشـر  22« )َوااْل

 ها. اسـت، نـه اصـــل خلقــت آن

ل شروع شده به مسئله طور ترتیب ذكر شده است، اوّ برده در این فراز بهآیات نام

گاه مسئله دو صنف بودن و نر و ماده بودنش، سپس مرتبط خلقت انسان و پیدایش او و آن

هایش، پس از آن ها و رنگگاه اختالف زبانوجود آسمان و زمین و آنبودن وجودش به

گاه نشان دادن بــرق به سعى و كوشش او در طلب رزق، آرامش و خوابیدنش در شب، آن

نازل كــردن باران و در آخر قیــام آسمان و زمیــن تا روزى معین، یعنى روزى كه آن  او، 

گاه مسئله معاد و از سرآمــدى كه براى حیــات بشر در زمین مقدر شده به پایان برسد و آن

 (1)آیات هست. كه در ترتیباى نكاتىسرگرفتن زندگیش، ذكــر شده اســت. این بود پاره

 .273، ص  31ــــــزان ، ج المیــــ -1

 

 هاى زندگى قبلى انسان نشانه

 / بقره(  26« )يُِضــلُّ بِــِه َكثیــرا َو يَْهــدى بِِه َكثیــرا َو ما يُِضلُّ ِبِه ااِلَّ اْلفاِسقیَن!»... 

كند، ولى جز گروه را با آن گمراه و بسیارى را با آن هدايت مى بسیارى»... 

  !«كند گمراه نمىفاسقان كسى را بدان 

كه یك مرحله از ضاللت و كورى دنبال كارهاى زشت دهد، به اینآیه شهادت مى

شــود. این غیــر آن ضاللــت و عنــوان مجــازات در انسان گنهكــار پیدا مىانســان به

 كورى اولى است كه گنهكــار را به گنـاه واداشت. 

فسق معرفــى كرده، نه جلوتــر از فسق،  در آیــه فوق اضالل را اثر و دنبالــه 

اى است كه قبل از فسق بوده و شود، این مرحله از ضاللت غیر از آن مرحلهمعلوم مى

 فسق كشانده است. فاسق را به

آید كه انسان در ماوراى زندگى این دنیا از ظاهر آیات مربوط در این زمینه بر مى

هائى دارد، ، كه آن زندگى نیز اصولى و شاخهحیات دیگرى قرین سعادت و یا شقاوت دارد

ها از كار افتاد و حجــاب زودى یعنى هنگامى كه همه سببكه وسیله زندگى اویند و انسان به
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 گــردد.شود و بدان آگــاه مىبرداشتـه شد، مشــرف به آن زندگـى مى

گرى قبل از آید كه براى آدمیان حیات و زندگى دیو نیز از كالم خداى تعالى برمى

تر گیرد. واضحاش الگو مىزندگى دنیا بوده، كه هر یك از این سه زندگى از زندگى قبلى

كه انسان قبل از زندگى دنیا، زندگى دیگرى داشته و بعد از آن نیز زندگى دیگرى خواهد این

داشت و زندگى سومش تابع حكم زندگى دوم او و زندگى دومش تابع حكم زندگى اولش 

انسانى كه در دنیا است، در بیـن دو زندگى قرار دارد، یكى سابق و یكــى  است. پس

 شـود.الحــق، این آن معنائــى اسـت كـه از ظـاهـر قـرآن استفـاده مـى

دنیا بیاید،  كه بهآید كه خداونــد از بشر قبــل از آناز آیــات ذر و میثــاق بر مى

 (1)زندگى داشته است. نحوه  از زندگى دنیا یكقبل شود كه مى هائى گرفته و معلومپیمان

 .174، ص  1المیزان ، ج -1

 

 ارتباط اول خلقت انسان با آخر زندگى او 

ـاللَةُ...!»...   / اعراف( 30و  29« )َكما بََدأَُكْم تَعُوُدوَن، فَـريقا َهـَدى َو فَريقا َحقَّ َعلَْیِهُم الضَّ

گرديد. گروهى را هدايت كرد و گروهى گمراهى  كه شما را آغاز كرد بر مىچنان»

  !«برايشان راست شد... 

السالم در ذیل آیه فوق نقل شده: خداوند در در روایتى از حضرت ابى جعفر علیه

كـرد مـؤمن و كـافـر، شقـى و سعیـد خلـق فـرمـود و در همان حینـى كـه بشـر را خلـق مى

 شوند. ــوث مىروز قیـامت هـم مهتـدى و گمـراه مبعـ

آله فرموده: شقى آن كسى است كه وعلیههللادر تفسیر قمى نقل شده: رسول خدا صلى

 در شكم مادرش شقى بوده و سعید آن كسى است كه در شكــم مــادرش سعیــد آفریــده شده. 

كه آخر خلقت به اند و لكن همه در افاده اینگرچه این روایات از حیث مفاد مختلف

اثبات سعادت و  آیات در مقامچنین و همروایات  است مشتركند. البته ایناّول خلقت شكل 

 شقاوت ذاتى نیستند.

روایـات بسیــارى كـه در ایـن مـورد وارد شـده مـاننـد، آیــات از حیـث مضمــون و 

 شــرح زیـرند: نحــوه بیان مـختلفنـد: آیـات مــورد استنـاد به

ُرُكْم ِفى االَْرحاِم َكْیَف يَشاُء ُهَو الَّ »ـ  1 هر او كسى است كه شما را به -ذى يَُصّوِ

/ آل  6« )كند!نحوى كه بخواهد، در رحم مادران صورتگرى و نقشبندى مى
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 عمــران( 

شماراآفريد، اينك كهاستاوكسى -ُهـَو الَّذى َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم كـافٌِر َو ِمْنُكْم ُمـْؤِمٌن »ـ  2

 تغابن(/2!«)مؤمن هستید... از شما كافر و بعضىبعضى

هاتُِكمْ  االَْرِض َو اِْذ اَْنتُْم اَِجنَّةٌ ُهَو اَْعلَُم بُِكْم اِْذ اَْنَشأَُكْم ِمنَ »...ـ  3  او به -فى بُُطوِن اُمَّ

كرد و شما خودتان كه او شما را از مواد زمین ايجاد مىشما داناتر است، روزى 

 نجم(/32« )هائى بوديد!گاه كه شما در شكم مادرانتان جنینآن خبر بوديد وبى

ـاللَةُ »...ـ  4 طور همان -َكما بََدأَُكْم تَعُوُدوَن، فَريقــا َهــَدى َو فَريقـا َحقَّ َعلَْیِهُم الضَّ

سويش بازگشــت خواهید كرد، گروهى هـدايـت يافته كـه خلقتتان را آغــاز كرد، به

 / اعراف( 30و  29« )ضـاللـت بـر آنـان حتم شـده اسـت!و گـروهـى ديگـر 

  

كه اجماالً نوع انسان به قضاء الهى سیاق آیات و مخصوصا آیه آخرى داللت بر این

كه چه كسانى از این قسم و چه به دو جور و دو قسم تقسیم شده و اما تفصیل این اجمال و این

ختیارى خود انسان است، تا ببینى عملشان اند، این مربوط به اعمال ااشخاصى از آن قسم

چگونه باشد و به عبارت دیگر آن قضائى كه در اّول خلقت و ابتداِء وجود گذشته قضاء 

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

شقاوت و مستلزم هدایت اختیارى به میان آید، چه افعال اختیارى است كه مستبع سعادت و یا 

 (1)شود. و یا ضاللت مى

 .132، ص  15المیزان ، ج  -1
 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدالً  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  َو ُهَو السَّمیُع اْلعَلیم ال ُمبَّدِ

 1443برابر اول ربیع االول  1400مهرماه 16
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