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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و يا مى شود كه مردم، عملى را كه مى بسیار مى 

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

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

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

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

را   او  نشان  كالمش هست  در  كه  چه  آن  تا  كرده،  آغاز  است  نام  عزيزترين  كه  خود 

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

كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى  

ده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته  آغاز نمو

باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و  

ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد...  

 و

 (  .۲۶، ص ۱الـمیزان ج )         !   «كنم»  من به نام خدا آغاز مى 
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 مولف  تفسیر المیزان

 یئ طباطبا محمدحسینه سید لل  عالمه فقید آةی  ا

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  - رنگ روغن  -تصوير عالمه طباطبايی  )
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ن معارف قرآن در الم یجلد   ۷۷ یفهرست کتابها  81 ................................ اني 
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 مقـدمـه مـؤلـف 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

ُرون    ِكتاٍب َمْكنُون  إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!  كــريـــــــــــم!اين قـــــــــرآنـى اســت 

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 

 تفسیر موضوعی المیزان 

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

 بندى شده است.تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقهو 
 

 کتاب  اهمیت 

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

حیف نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  پیداش  

اين کتاب رو هر کی داره، دو برابر قیمت ازش می خرم، بهم اطالع بدين    شد واقعا، 

 »!... 
 

که در آن    www.goodreads.com/book/show/8553126:در سايت گودريدز

بهترین   توانند  می  کتاب  به  عالقمند  افراد  دنیا  جای  همه  که از  را  کتابهائی 
مشهد   مقدس  شهر  از  مالئی  رضــا  محمد  آقای  کنند،  معـرفی  اند  خوانده 
مشخصاتی از جـلد اول » معارف قرآن در المیزان« را همراه با کتابهای مورد  

 عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 
  

دیجیتال  های  کتابخانه  و  اینترنتی  های  سایت  از  زیادی  تعداد  حاضر  حال  در 
جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و همچنین   77قسمت زیادی از این  

خود   دانشجویان  به  مرجع  کتاب  عنوان  به  را  آنها  ها  دانشگاه  اساتید  برخی 
 معرفی کرده اند. 

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف

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

و   هستند  شامل  را  حکومت  اصول  و  زندگی  اصول  اخالقیات،  اسالم،  مقدس  شرع 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم، آسمان ها، زمین، زندگی اخروی، بهشت، دوزخ  

انسان و بازگشتش به مالقات پروردگار را در    و امثال آنها، و نیزدرباره سرمنزل نهائی

 بر دارند.

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

نازل   بندی موضوعی،  بدون طبقه  البته  و  و مکان  زمان  انواع شرایط  در  خدا  گرامی 
گران تفسیر  جمله  از  کریم  قرآن  تفاسیر  است  واضح  است.   با شده  هم  المیزان  مایه 

مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخته اند، 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 ترتیب          

لذا کتاب های معارف ق  المیزان برای همین منظور  موضوع طبقه بندی شوند،  رآن در 

 تالیف یافتند.   

تحت            مطالب  کار  شروع  توسط    ۲۲در  نیز  آن  اولیه  جلد  چند  و  شد  آماده  جلد 

برای   مجلدات  چون  یافت.  انتشار  و  چاپ  وزیری  قطع  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
مجددا  جلد قطع جیبی    ۷۷مطالعه حجیم تشخیص داده شد لذا موضوعات برای چاپ در

 تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی تفسیر جوان منتشر گردید.

چهل        مجلدات  از  ادیان  تاریخ  پایان  تا  ک تابها  شروع  از  که  دانم  می  ضروری  را  نک ته  این  تذکر  ضمنا 
فی با  جلدی، لطفا در صورت لزوم مراجعه تطبی ۲۰جلدی ترجمه فارسی استفاده شده بقیه مطالب از چاپ  

یات هم در نظر گرفته شود  . اصل المیزان شماره ا 
  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 

جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان اقدام به    ۷۷بعد از اتمام تالیف           

کامل حاضر    ترجمه  حال  در  که  نمود  همراه    ۲۱آنها  به  و  شده  آماده  زیر  بشرح  جلد 
در   توانید  کتابها می  جستجوی  برای  است.  گرفته  قرار  در سایت زیر  فارسی  کتابهای 

 اینترنت و موبایل با عنوان: 

  جستجو نمایید. “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
 

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

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
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BOOK 6 – ANGELS    

BOOK 7 – JINN AND SATAN 

BOOK 8 – CREATION OF MANKIND  

BOOK 9 – SOUL AND LIFE  

BOOK 10 – PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  

BOOK 11 – HUMAN SELF AND LOVE  

BOOK 12 – HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 

BOOK 13 – HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION  

BOOK 14 – SECRET OF SRVITUDE (Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD Last Messenger of Allah 

             BOOK 31 - Specifications of   HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 

BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسايتهای زير نیز می توانید جستجو کنید:    

www.almizanref.ir    
https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 
www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 
https://sites.google.com/site/almizanclassified  
https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

ارزانی        بنده  اين  بر  اين لطف و عنايت را  پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که  در 

از   اعطائی اش تا سن  ۴۱فرمود که  تهیه    ۸۵سالگی عمر  بر  اعطائی امروز  تالیف اين  سالگی  و 

مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز 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!   

 ید مهدی )حبیبی ( امین س                                                            

 ۱۴۴۳ ثانیجمادی ال ۲۹برابر   ۱۴۰۰ماه  بهمن ۱۲

 

 

 

 

http://www.almizanref.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
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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  راز بندگی  راز بندگی  
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 فصل اول 

 اسالم  و تسلیم 
 

 مفهـــوم اســالم و درجــات آن  

ــــهُ   / بقـره(   ۱۳۱اَْسِلــْم قـــاَل اَْسلَْمــــُت ِلــــَرّبِ اْلعـــــالَمیــَن!« ) »اِذْ قـــــاَل لَــهُ َربُـّ

رب  تسلیم  من  گفت  بیاور!  اسالم  گفت:  ابراهیم  به  پروردگارش  العالمین  »وقتى 

 هستــم!«

دهند، و  هر سه یك معنا را مى  »اِْسالم« و »تَْسلیم« و »اِْستِْسالم« اصوالً كلمه  

آن این است كه كسى و یا چیزى در برابر كس دیگر حالتى داشته باشد، كه هرگز او را  

 نافرمانى نكنــد، و او را از خــود دور نسازد.  

 چنان كه در قـرآن كـریـم آمده: ایـن حـالـت اسـالم و تسلیـم و استسالم اسـت. هم 

َوْجَههُ  اَْسلََم  َمْن  ِ  »بَلى  لِِلّ كسى   -  روى  آرى  كند!«    كه  خدا  براى  تسلیم  دل 

 /بقره( و نیــــز فــرمــوده: ۱۱۲)

ِللَّذى فََطَر السَّموِت َو االَْرَض َحنیفا   ْهُت َوْجِهَى  من روى دل متوّجه    -» اِنّى َوجَّ

مى  كـس  آن  سوى  آسمــان به  كه  تــوّجهــى  كنــم  بیافريــد  زمیــن  و  هــا 

 / اَْنعام( ۷۹)«معتدالنــه! 

وجه هر چیز عبارت از آن طرف آن چیز است، كه روبروى تو قرار دارد. ولى  

نسبت بــه خــداى تعــالى وجــه هر چیــز تمــامى وجود آن است، براى این كه چیزى  

 و رو ندارد.  براى خدا پشت 

انسان پذیرش  و  بودن  رام  وصــف  تعــالى  خــداى  بــراى  انســان  اســالم    پس 
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مى تنظیم  برایش  سبحان  خداى  ناحیه  از  كه  سرنوشتى  هر  به  نسبت  چه  است  شود، 

 سـرنـوشت تكــوینــى، از قضا و قدر، و چه تشــریعى از اوامــر و نــواهى و امثال آن.  

مى جهت  همین  و  به  حوادث  و ضعف  شدّت  برحسب  تسلیم  مراتب  گفت:  توان 

آمدهاى ناگوار و تكالیف  ه در برابر پیش شود. آن كآمدها مختلف مى آسانى و سختى پیش

ها تر است، از اسالم آن كس كه در برابر ناگوارى شود، اسالمش قوى دشوارتر تسلیم مى 

 شود.  ترى تسلیم مىو تكالیف آسان 

 ( ۱)پس اسالم داراى درجات و مراتبى است. )به شرح زیر:( 

 .   ۱59، ص ۲المیزان ج  -۱

 مـرتبـه اّول اسـالم  

زبان  با  یعنى  خداست.  نواهى  و  اوامر  ظواهر  پذیرفتن  اسالم  از  اّول  مرتبه 

تعالى  باره خداى شهادتین را بگـویـد، چه این كه مـوافق با قلبش باشد و چه نباشد. در این 

 فرموده: 

االْ  يَْدُخِل  لَّما  َو  اَْسلَْمنا  قُولُوا  لِكْن  َو  تُْؤِمنُوا  لَْم  قُْل  اَمنّا  االَعراُب  فى  قالَِت  يماُن 

 / ُحُجرات(  ۱4قُلُوبِكُْم...!« )

ايــد. ولكــن  »اعــراب گفتنـد: ما ايمــان آورديــم. بگــو هنــوز ايمــان نیــاورده 

 بگويید اســالم آورديــم، چــون هنـوز ايمان داخل در قلبتان نشده است... !«  

ایمان قرار دارد.  آن عبارت است از   در مقابل اسالم به این معنا اولین مراتب 

اش عمل به غـالب فــروع  اذعان و باور قلبى بـه مضمـون اجمـالى شهـادتین، كه الزمـه 

 اسـت.  

 

 مـرتبه دّوم اسـالم  

ایمانى است كه، در مقابل مرتبه اول   دنباله و الزمه همان  اسالم  از  دوم  مرتبه 

الم قرار داشت، یعنى تسلیم و انقیاد قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلى و اعمال  اس

 اى كــه از تــوابـع آن اسـت، هــرچنــد كـه در بعضـى مـوارد تخطـى شود.  صــالحــه 

تعالى درباره این مرحله  داشتن این مرحله منافاتى با ارتكاب گناهان ندارد. خداى 

آنــان كه به آيـات ما    -»اَلَّذيـَن اَمنُوا بِـايـاتِنـا َو كانُوا ُمْسِلمیـَن  ـاید:  فــرماز اســالم مى 



 14 
   راز بندگی    : چهاردهمکتاب                       تفسیر موضوعی المیزان                 -معارف قرآن در المیزان 

 / ُزْخُرف(  6۹« ) ۱ايمان آوردند و مسلمان بودند

اَيَُّهاالَّذيَن اَمنُوا اْدُخلُوا فِى و نیزمى ْلِم كافَّةً  فرمايد: » يا  ايمان  كسانى اى   -الّسِ كه 

 / بَقََره(  ۲۰۸ويد!« )آورديد، همگــى داخل در سلم ش

شود. چون  پس به حكم این آیه یك مرتبه از اسالم هست كه بعد از ایمان پیدا مى

شود این  پس معلوم مى  »اى كسانى كه ايمان آورديد، داخل در سلم شويد!«فرماید:  مى

 اسالم غیر اسالم مـرتبه اول است كه قبـل از ایمان بود.  

ا  دوم  مرتبه  اسالم  این  مقابل  اعتقاد  در  از  عبارت  آن  و  دارد،  قرار  ایمان  ز 

 فرماید:  اش مىتفصیلى به حقــایـق دینـى كـه خـداى تعالى درباره

» اِنََّمـا اْلُمْؤِمنُـوَن الَّذيـَن اَمنُـوا بِاللّـِه َو َرسُوِلـه ثُمَّ لَْم يَْرتابُوا َو جاَهُدوا بِاَْمواِلِهْم  

هايند كه به خدا  مــؤمنــان تنهــا آن -ولئَِك هُُم الّصاِدقُوَن َو اَْنفُِسِهْم فى َسبیِل ّللّاِ اُ 

و رسولش ايمان آورده و سپس ترديد نكردند و با اموال و نفوس خود در راه  

اين  نمودند،  جهاد  همان خدا  صادق هايند  خود  دعــوى  در  كه  انــد.«  هــا 

 /ُحُجرات( ۱5)

 و نیز فرموده:  

ِمْن    » يااَيَُّهاالَّذيَن اَمنُوا اَُدلُّكُْم َعلى تِجاَرٍة تُْنجیكُْم  َو    اَلیٍم. تُْؤِمنُونَ َعذاٍب  َهْل  بِالِّلِ 

آورديد، ايمان كه  كسانى اى  -بِاَْمواِلكُْم َو اَْنفُِسكُْم  ّللّاِ  َرسُوِلِه َو تُجاِهدُوَن فى َسبیِل 

دهد؟ نجاتتان ك از عذاب دردناكه    خواهید شما را به تجارتى رهنمايى كنم آيا مى 

ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و نفوس    خدا و رسولش به  كه  است    اينآن  

 /َصّف( ۱۱و ۱۰خود جهاد كنید!« ) 

ارشـاد مى ایمــان  داشتــن  به  بــاز  را  ایمــان  آیــه دارنــدگــان  ایــن دو  كند، در 

 ( ۱)ّول اسـت.  شــود ایمـان دومشــان غیـر ایمــان اپــس معلــوم مى

 .   ۱60، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 مـرتبـه سّوم اسـالم  

 مرتبه ســوم اسالم دنبالــه و الزمه همـان مرتبه دوم ایمان است.  

نام ایمان  با  وقتى  آدمى  نفس  شد  چون  آن  اخالق  به  متخلّق  و  گرفت  انس  برده 

نفس رام و منقاد  خود سایر قواى خالف با آن، از قبیل قواى بهیمى و سبعى براى  خودبه
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شوند،  هاى دنیوى و زخارف فانى و ناپایدارش مىشود. آن قوایى كه تمایل به هوسمى

 ها جلـوگیـرى كنــد.  تـوانـد از سـركشـى آن رام نفـس گشتـه، و نفـس بـه آسـانـى مى

بیند. اگر او  كند كه گویى او را مىچنان خدا را بندگى مى جاست كه آدمى آن این

 بیند. بیند ولى این باور و یقین را دارد كه خدا او را مى خدا را نمى

چنین كسى دیگر در باطن و سّر خود هیچ نیروى سركشى كه مطیع امر و نهى 

به   قدر خدا  از قضا و  یا  و  نباشد  بیند و سراپاى وجودش تسلیم خدا  ىآید، نمخشم  خدا 

 شود.مى

 فرماید: دربـاره ایـن اسـالم اسـت كـه خـداى تعالـى مى

اَْنفُِسِهْم   ثُمَّ ال يَِجُدوا فى  بَْینَُهْم  َشَجَر  ُموَك فیما  يَُحّكِ يُْؤِمنُوَن َحتّى  َربَِّك ال  » فاَل َو 

آورند  نه، به پروردگارت سوگند ايمان نمى   -َحَرجا ِمّما قََضْیَت َو يَُسلُِّموا تَْسلیما  

شود،( مگر وقتى كه هم در اختالفاتى كه بینشان پديد  )يعنى ايمانشان كامل نمى 

گونه ناراحتى از حكم  آيد تو را َحَكم كنند، و هم وقتى ُحكم راندى در دل هیچمى

 / نِساء(  65تو احساس نكنند، و به تمام معنا تسلیم شوند!« )

اسـالم قــرار    ایـن  سـوم  مـرتبـه  ایمـان  مقـابلـش  در  كـه  اسـت  سـوم  مـرتبـه  در 

 دارد، و آن ایمـانـى اسـت كـه آیـات: 

( ُمْعــِرُضــوَن!«  اللَّْغِو  َعِن  هُـْم  ذيـَن  الَـّ َو  اْلُمـْؤِمنُـوَن...  اَْفلَـَح  /    ۳تا    ۱»قَـْد 

 مؤمنون(

 و نیــز آيــه :

 / بقـره(   ۱۲6ِلــْم قــاَل اَْسلَْمُت ِلـَرّبِ اْلعـالَمیــَن!« )»اِذْ قــاَل لَــهُ َربُّهُ اَسْ 

 كند.  و آیــاتــى دیگــر در این زمینه به آن اشاره مى 

آن  در  و صبر  خدا،  با  و سوداگرى  تسلیـم  و  از رضـا  فـاضلـه  خدا اخــالق  چه 

از لوازم    خواسته، و زهد به تمام معنـا، و تقـوى، و حب و بغض به خاطر خدا... همه

   ( ۱)این مــرتبــه از ایمان است. 

 .   ۱6۱، ص ۲المیـــــزان ج  -۱

 مـرتبـه چهارم اسـالم  

چون   است.  ایمان  از  سوم  مرحله  همان  الزمه  و  دنباله  اسالم  از  چهارم  مرتبه 
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است،   مملوك  عبد  حال  پروردگارش  برابر  در  حالش  بود،  قبلى  مرتبه  در  كه  انسانى 

مالكش.   به درباره موالى  هم  آن  است،  وظیفـه عبودیت  انجـام  دائما مشغول  طور  یعنى 

 شایسته.  

و   محبوب  و  موال  اراده  برابر  در  بودن  صرف  تسلیم  همان  شایسته  عبودیت 

تر از مالكیت در  تر و عظیمالعالمین عظیمرضاى اوست. این عبودیت در ملك خداى رب 

قــت ملــك است كه در بــرابــرش  عالم بشــرى است، بــراى ایــن كــه ملــك خــدا حقی

 هیــچ مــوجــودى استقــالل نــدارد. نه استقــالل ذاتــى، نــه صفتــى و نــه عملــى.  

عنایت   كه  بسا  اى  است،  تسلیم  و  اسالم  از  سابق  مرتبه  در  كه  حالى  در  انسان 

ست. و  ربّانى شامل حالش گشته، و این معنا برایش مشهود شود كه ملك تنها براى خدا 

چیزى نه مالك خویش است و نه مالك چیز دیگر، پس ربى هم سواى او  غیر خدا هیچ 

 ندارد.  

افــاضـه  و  مــوهبتـى  اســت  معنــایـى  خواست  ایــن  دیگر  كــه  الهــى،  است  اى 

 انســــان در به دســت آوردنــش دخــــالتــى نـــــدارد.  

علیه  ابراهیم  كه  عمراین  اواخر  در  خداى السالم  از  و  ش  خودش  براى  تعالى 

كند، چیزى را تقاضا كرده كه  فرزندش اسماعیل تقاضاى اسالم، و دستورات عبادت مى

تواند با اختیار خود آن قسم اسالم را تحصیل  دیگر به اختیــار خــود او نبوده و كسى نمى

 كند.

علیه ابــراهیـم  حضــرت  كــه  داســالمى  بحث  مــورد  آیـه  در  رخواست  السالم 

كرده، اســالم مـرتبـه چهـارم بـوده، كه در بــرابــر ایـن مـرتبـه از اسالم، مرتبه چهارم  

را   آدمى  وجود  تمامى  حالت،  این  كه  است  این  از  عبارت  آن  و  دارد،  قرار  ایمان  از 

 فرماید:  فرابگیرد، كــه خــداى تعـالـى دربـاره این مرتبه از ایمان مى

یآَء ّللّاِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال هُْم يَْحَزنُوَن، اَلَّذيَن اَمنُوا َو كانُوا يَتَّقُوَن   » ااَل اِنَّ اَْولِ 

اندوهناك مى   - نه  آنان هست، و  بر  نه خوفى  اولیاى خدا  شوند.  آگاه باش، كه 

  6۳و    6۲كسانى كه ايمان آوردند، و از پیش همواره مالزم با تقوى بودند!« ) 

 يونس( /

اند، باید این یقین را داشته باشند كه غیر از  چون مؤمنینى كه در این آیه ذكر شده 

 كس از خود استقاللى ندارد، و هیچ سببى تأثیر و سببیّت ندارد مگر به اذن خدا.  خدا هیچ

آمد ناگوارى ناراحت و  وقتى چنین یقینى براى كسى دست داد، دیگر از هیچ پیش
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 تــرســد.و از هیــچ محــذورى كه احتمــالش را بـدهـد نمىشــود، انــدوهنــاك نمى

فـرمـود:   كه  آن  معنــاى  است  اندوهناك  این  نه  و  هست،  آنان  بر  خوفى  نه   «

 شوند!«  مى

وگــرنــه معنــى نــدارد كــه انســان حـالتـى پیـدا كنـد كـه از هیـچ چیـز نتـرسـد  

پیـش  هیــچ  نســو  انــدوهنــاكش  چهارم  آمــدى  مرتبه  ایمــان  همــان  ایــن  پــس  ازد. 

مى  پیــدا  كســانـى  قلــب  در  كــه  باشند!  اســت،  چهارم  مرتبه  اسالم  داراى  كه  شــود 

   (۱))دقـــت فرمــاییــد!(

 .   ۱6۲، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 

 مرحله عالى ايمان ـ اسالم اعطائى  

ةً ُمْسِلَمةً لََك!«   یَّتِنا اُمَّ  »َربَّنا َو اْجعَْلنا ُمْسِلَمْیِن لََك َو ِمْن ذُّرِ

»پروردگــارا ، مــا را تسلیــم فرمــان خـــود قــرار ده و از دودمــان ما اّمتــى  

 / بقــــره( ۱۲۸كــه تسلیــم فرمانــت باشــد، بــه وجـــود آور!« )

فـى نیسـت كـه اسـالم به آن معنـایى كه بین ما از لفظ آن  در این معنـا هیـچ حـر

مى مى فهمیده  تبـادر  ذهـن  به  و  اسالم  شود  این  است.  عبـودیت  مـراتب  اولیـن  كنـد، 

 عبارت است از ظاهر اعتقـادات و اعمـال دینـى، چـه ایـن كه تـوأم بـا واقـع بـاشد یا نه.  

السالم  آید كه ابراهیم علیهسؤال پیش مىحال كه معناى كلمه اسالم معلوم شد، این  

السالم  چنین فرزنــدش اسمــاعیــل با این كه هــر دو پیغمبر بودند، و ابراهیم علیه و هم 

السالم رسول خدا و  یكى از پنج پیغمبر اولوالعزم و آورنده ملّت حنیف، و اسماعیل علیه 

ترین مراتب عبودیت  ن و ابتدایى ذبیح او بود، چگونه در هنگام بناى كعبه از خـدا اولیـ

 خواهند ؟  را مى

معنایش  كه  اسالمى  كه  این  براى  ندارد،  معنــا  اســالم  درخـواســت  اصــوالً 

بینیم، مانند نماز و روزه  گذشت، از امور اختیارى هر كسى است، و به همین جهت مى

   اَْسِلــم ! فـرمـایـد: گیــرد و خــدا مى امــر بــدان تعلــق مى

و معنا ندارد كه چنین عملى را با این كه در اختیار همه است به خدا نسبت بدهند  

و یا از خدا چیزى را بخواهند كه در اختیار آدمى است. پس البد عنایت دیگرى در كالم  
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 سازد.  است، كه درخواست اسالم را از آن دو بزرگوار صحیح مى

متداول، و غیر آن معنایى است  این اسالم كه آن دو درخواست كردند، غیر اسالم 

كند، چون اسالم داراى مراتبى است. به دلیل این كه  كه از این لفظ به ذهن ما تبادر مى 

كند  السالم را بــا ایــن كــه داراى اســالم بود، باز امر مىدر آیه دیگــر ابــراهیــم علیه 

ت، غیر آن اســالمى است  به اسالم.  پس مراد به اسالمى كه در این جا مورد نظــر اس

 اختالف مــراتب در قــرآن بسیــار است.  جناب داشـت. نظایر این كه خود آن 

چه دارد  پس این اسالم، عبارت است از تمام عبودیت، و تسلیم كردن بنده خدا آن 

 بـراى پـروردگـارش.  

ت، و  این معنا هرچند كه مانند معناى اولى كه براى اسالم كردیم اختیار آدمى اس

تواند به آن برسد، االّ این كه وقتى این اسالم با  اگر كسى مقدّمات آن را فراهم كند مى 

اختیارى   غیر  امرى  شود،  سنجیـده  او  متعــارف  قلب  حــال  و  عــادى،  انســان  وضع 

 شود.  مى

شود، مانند سایر  یعنى ـ با چنین حال و وصفى ـ رسیدن به آن امرى غیرممكن مى

وال از  مقــامــات  كه  كمال  مدارج  ســایــر  مــاننــد  نیــز  و  عــالیــه،  مــراحــل  و  یـت، 

انسان متعارف و متـوسط  آن بسیــار  حال و طاقت  چــون مقـدّمـات  بعیــد است،  الحـال 

 دشوار است.  

الهى و خارج از اختیار انسان   و بــه همیــن جهــت ممكــن اســت آن را امرى 

حان درخواست كرد كه آن را به آدمى افاضه فرماید، و آدمى را  سبدانسته و از خداى  

 بدان بگرداند.  متّصف  

ایــن جــا نظــرى اســت دقیــق عــالوه بــر آن  تــر و آن این  چه گفتــه شــد، در 

شود، تنهــا شود و اختیارى او شمرده مى هــا نسبت داده مى چه به انســاناســت كــه آن 

 اعمــال اسـت! 

شود، اگر به  و اما صفات و ملكاتى كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پیدا مى 

مى و  نیست،  انسان  اختیارى  بنگریم  خدا  حقیقت  به  بـاید  اصــالً  بگــو  یا  و  شــود، 

   (۱)منســــوب شــــود. 

 .   ۱۲4، ص ۲المیزان ج  -۱
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 دوم فصل  

  ایمان ایمان 
 

 مفهــوم ايمــان 

 / مؤمنون(  ۲و  ۱اَْفلَــَح اْلُمْؤِمنُوَن. اَلَّذیــَن هُْم فى َصالتِِهـْم خاِشعُوَن!« )»قَدْ 

التزام به لوازم آن است.   كلمه »ایمان« به معناى اذعان و تصدیق به چیزى، و 

ایمان به خدا در قاموس قرآن به معناى تصدیق به یگانگى او، و پیغمبران او، و   مثالً 

تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوى او، و تصدیق به هر حكمى است كه فرستادگان  

با پیروى عملى، نه این كه هیچ پیروى نداشته باشد، و لذا  اى  اند، البته تا اندازه او آورده 

شمارد، و یا از پاداش جمیل آنان  بینیم كه هر جا صفات نیك مؤمنین را مى قرآن را مى 

 كند:  را هم ذكر مى  گوید دنبال ایمان عمل صــالح مى

فَلَ  ُمْؤِمــٌن  َو هَُو  اُْنثــى  اَْو  ذََكٍر  ِمْن  َعِمَل صالِحــا  َمْن  َطیِّبَةً  »  َحیوةً  هر    -نُْحیِیَنَّهُ 

كــه عمل صالـح كند چــه مـرد و چــه زن، در حالى كه ايمــان داشته باشــد، ما  

 / نَْحل(   ۹۷كنیــم...!« ) طــور قطع او را به حیــاتــى طیــب زنــده مى به

معتقد   بدان  كه  چیزى  آن  لوازم  به  كه  آن  نیست، مگر  ایمان  اعتقاد  پس صرف 

ایمان همان علــم به هــر چیــزى  شده  آثــار آن را بپذیریم. چون  ایم، ملتــزم شــویــم و 

اطمینان   و  سكونت  چنین  این  و  آن،  به  اطمینــان  و  باسكون  تــوأم  علمــى  امــا  است، 

 ( ۱)ممكن نیست كــه منفــك از التــزام بــه لـوازم بــاشـــد.  

 .   ۱0، ص ۲9المیزان ج  -۱
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 ــؤمـن در طـى درجــات ايمـان حـاالت م

 / یـونـس(   6۲»ااَل اِنَّ اَْوِلیـــآَء اللّــِه ال َخــْوٌف َعلَْیِهـْم َو ال هُـْم یَْحـَزنُـوَن!« )

اولین مرتبه اسالم این است كه شخص شهادتین را بر زبان جارى كند و ظاهرا  

تسلیم شود. و بعد از آن اولین مرتبه ایمان قرار دارد كه عبارت است از این كه شخص  

اعتقادات  به همه  به  چند  هر  باشد  داشته  شهادتین  مفهوم  به  قلبى  اعتراف  اجمال،  طور 

 اى جهـات امكـان دارد كـه با شــرك جمـع شود.  از پـاره حقــه دینــى راه نیـابـد و لـذا 

پیوسته صفا مى  بنده  بدان یابد و رشد مى اسالم  تا  جا كه سراسر وجودش را  كند 

فرامى  او مربوط است تسلیم به خدا  تسلیم در برابر خدا  به  تمام امورى كه  گیرد و در 

 شود كه بازگشت هر چیز به سوى خداست.  مى

درجه   آن  مناسب  »ایمان«  رود،  باال  »اسالم«  درجه  و  رتبه  كه  اندازه  هر  به 

جا كه بنده برابر پروردگار  شود از اعتراف به لوازم آن مرتبه خاص تا بدانعبارت مى

 به حقیقت الوهیت او تسلیم شود و نسبت به او دشمنى و اعتراضى نداشته باشد.  

وجه كند و به هیچحكم الهى دشمنى نمى در این مرحله بنده نسبت به قضا و قدر و

 به اراده خــدا اعتراضى ندارد.  

ایمان در این مرحله یعنى یقین به   ایمان وجود دارد.  به موازات این اسالم نیز، 

با   بنده  بندگى  و  است  كامل  ایمان  ایمان،  این  خداست.  به  كه راجع  امورى  همه  و  خدا 

 رسد.  چنین ایمانى به حد كمال مى

اه »خدا  به  توصیف  را  ایمان  نحو  این  يَْحَزنُوَن! ل  هُْم  ال  َو  َعلَْیِهْم  َخْوٌف  «  ال 

كند و این داللت دارد بر آن كه مراد از ایمان در این آیه درجه عالى ایمان است كه با مى

 رسد.  دارا بودن آن معنى عبـودیت و مملـوكیت خالص بنـده به خـدا به حد كمـال مى 

بیند كه ملكیت از آِن خداى »ال َشریَك لَه  ایمان به چشم مى بنده در این درجه از  

!« است و هیچ امرى در اختیار خودش نیست تا از زوال آن بترسد یا براى از بین رفتن  

مى مسلط  آدمى  روح  بر  وقتى  ترس  كه  چرا  گردد.  محزون  انتظار  آن  در  كه  شود 

وه نیز وقتى به شخص دست  بــرد كــه بـدو بــازگــردد و حزن و اندضررى به سر مى 

نـدارد  مى خــوش  كه  چیــزى  یا  بــدهــد  دست  از  دارد،  دوست  كه  را  چیزى  كه  دهد 

 صورت پذیرد.
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این نفع و ضررش به خود شخص برمى همه  گردد. چنین  ها چیزهایى است كه 

پذیرد كه انسان برخود مسلط و حقى نسبت به  ترس و اندوهى تنها در صورتى تحقق مى

و   آناوالد  بر  كه  باشد  قائل  آن  امثال  و  مقام  و  جاه  و  از دست  مال  براى  و  بترسد  ها 

وجه با آدمى بستگى ندارد نسبت به آن  رفتنشان اندوهگین شود. ولى چیزى كه به هیچ

 دهـد.  ترسى هم ندارد و از فقدان آن غم به خود راه نمى

كس در  هیچ  داند كهداند و مى كسى كه هر چیزى را ملك طلق خداى سبحان مى

چیز قائل نخواهد  هیچملك او شــریــك نیســت، براى خــودش ملكــى و حقــى نسبت به 

 بود تا در این زمینه ترسناك یا غمگین شود.  

 ایــن اســت تــوصیفــى كــه دربـــاره »اولیـــاء« خــود ذكــر فـرمــوده اســت.  

و حزنى ندارند این نیست كه خیر  ترسند  معناى این كه اولیاى خدا جز از خدا نمى

و شر، نفع و ضرر، نجات و هالكت، راحتى و رنج، لذت و الم، نعمت و بال در نظر  

بلكه شعور عمومى   آدمى و  دارند، زیرا عقل  آن  از  ادراك مشابه  آنان مساوى است و 

 پذیرد.  حیوانى چنین چیزى را نمى

ز خدا اساسا استقالل در تأثیر بلكــه معنـاى آن این است كه آنان براى كسى غیر ا

مى خدا  آن  از  را  حكم  و  ملك  منحصرا  و  نیستند.  او  قائل  غیر  كسى  از  لذا  و  دانند 

خواهد كه بترسند و یا از آن اندوهگین شوند. و خدا  ترسند مگر از چیزى كه خدا مىنمى

ا  كرامت  كه  این  از  و  بتــرسنــد  خـویش  پـروردگــار  از  كــه  اســت  از  خــواستــه  لهى 

 دستشان برود محــزون گردند و چنین ترس و حــزن تسلیم در بــرابــر خــداســت! 

 ( ۱)عــدم خــوف و عــدم حــزن، هــم در نشئـه دنیــاست و هــم در نشئـه آخرت.  

 .   ۱48، ص ۱9المیـــــزان ج  -۱

 

 

 اولین شرط ايمان واقعى و زنده  

 َصــالتِِهـْم خـاِشعُوَن!« »اَلَّــذیـَن هُـْم فــى 

 / مؤمنون(  ۲ها كه در نمــاز خاشعنـد!« )»آن 

مى دست  مقهور  افراد  به  كه  است  خاصى  تأثر  معناى  به  »ُخشوع«  دهد،  كلمه 

اش طورى كه توجه وى همه و همه اند بهافرادى كه در برابر سلطانى قاهر قرار گرفته 
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شود. ظاهرا این حالت حالتى است درونى  معطوف او گشته از هر جاى دیگر قطع مى 

 شود.  یز نسبت داده مىكه به نوعى عنــایـت بــه اعضاء و جوارح ن

شمارد، اوصاف ایمانى كه زنده و  این آیه تا آخر آیه ششم اوصاف مؤمنین را مى

فعال باشد، و آثار خود را داشته باشد، آن آثارى كه باید داشته باشد، تا غرض مطلوب  

از آن حـاصـل شود، و آن اثـر فـالح و رستگـارى است، كه دارنده چنین ایمانى نماز را  

دارد، چون نماز عبارتست از توجه كسى كه جز فقر و ذلت ندارد، به سوى درگاه  مى بپا

كه   است  این  توجهى  چنین  الزمه  و  الهى،  بهاء  و  عزت  منبع  و  كبریایى،  و  عظمت 

از هر   را  دلش  گشته، و  خوارى  و  ذلت  در  مقامى مستغرق  چنین  به  متوجه  نمازگذار 

ارد بركند، پس اگر ایمان نمازگذار ایمانى دچیزى كه او را از مهمش و از هدفش بازمى 

كند، آن هم معبود اوست، و  صادق باشد، این چنین ایمان توجه او را و هّم او را یكى مى 

 دارد.  اشتغال او به عبادت، او را از هركار دیگرى بازمى

كنــد، و آدمــى را به اعمال صالح و  ایمــان به خــدا هم وقتــى اثــر خــود را مى

آن،  ص امثــال  و  اخــالص  خشــوع،  خشیــت،  قبیــل  از  نفســانى  پسندیده  فــات 

كشــانــد، كــه دواعى باطله و تسویالت شیطانى بر آن غلبه نكند، و یا بگــو ایمــان مى

 مــا مقیــد به یــك حـــال معیــن نباشد.  

على وقتى  آنپس مؤمن  كه  است  اساسى  چه مىاالطالق مؤمن  بر  و  كند  حقیقى 

كند خشوع  واقعى و مقتضاى ایمان باشد، چه ایمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مى 

كنــد خــالى از لغــو و امثــال آن بـاشـد.  داشته بــاشــد، و اگــر هــر كــار دیگــرى مى 
(۱ ) 

 .   ۱۱، ص ۲9المیزان ج  -۱

 

 دومین شرط ايمان واقعى و زنده  

 َعـِن اللَّْغـــِو ُمْعــِرُضــوَن!«  »َو الَّــذیَن هُــمْ 

 /مؤمنون(۳كه از لغو روى گردانند!« )»و كسانى 

افعال لغو از نظر دین، آن   فعل »لَْغـو« آن كارى است كه فایده نداشتــه باشــد. 

و   نبرد  سودى  آن  از  دنیا  در  یا  آخرت  در  صاحبش  كه  است  حاللى  و  مباح  اعمال 

نگردد، مانند خوردن و آشامیدن به داعى شهوت در  سرانجام آن منتهى به سود آخرت  
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و   اطاعت  براى  نیرو  گرفتن  آشامیدن  و  خوردن  از  غرض  چون  است.  لغو  كه  غذا 

اش عبادت خداست، و اما اگر فعل هیچ سودى براى آخرت نداشته باشد، و سود دنیایى

دقیــق  نظرى  به  و  است.  لغو  فعلى  چنین  نشود،  آخرت  به  منتهى  باالخره  لغــو    ترهم 

 عبارتسـت از غیر واجب و غیر مستحـب.  

خــداى عــّز و جــّل در وصــف مــؤمنیــن نفــرمــوده كه به كلــى لغــو را ترك  

كنند. چون هر انسانى هرقدر كه با ایمان باشد  كننــد بلكــه فرموده از آن اعراض مى مى

ــر كبــائر، در صورتى  هاى غیدر معرض لغزش و خطــاست، و خــدا هــم از لغــزش 

 كــه از كبــائــر اجتنــاب شــود، بخشـــوده است.  

كنند، و  به همین جهت خدا مؤمنین را به این صفت ستوده كه از لغو اعراض مى

اعراض غیر ترك به تمام معناست. اعراض امر وجودى است، اعراض وقتى است كه  

محركى و داعیى آدمى را به سوى اشتغال به فعلى بخواند، و آدمى از آن اعراض نموده  

 كار نكند.   و به كارى دیگر بپــردازد و اعتنایى به آن

بزرگ را  خود  آدمى  نفس  كــه  اســت  آن  ایــن  به  الزمــه  كه  بداند  آن  از  تر 

كارهاى پست اشتغال ورزد، و بخــواهــد كه همواره از كارهاى منافى با شرف و آبرو  

 بزرگ و مقاصد جلیل بپردازد.  چشم پوشیده و به كارهاى 

ر ایمان هم با ساحت عظمت  ایمان واقعى هم همین اقتضا را دارد، چون سر و كا

به   ایمان است جز  به  بهاء است، و كسى كه متصف  كبریایى، و منبع عزت و مجد و 

ورزد، مگر به كارهایى كه حق آن زندگى سعیده ابدى و جاودان، اهتمام و اشتغال نمى

گان و سفیهان و جاهالن بدان تعلق و اهتمام دارند  چه را كه سفله را عظیم بداند، و آن 

ارزش است. و اگر جاهالن او را زخم زبان  شمارد، و در نظر او خوار و بى م نمىعظی

مى سالم  ایشان  بـه  كننــد  مسخــره  و  مىبزنند  لغوى  به  چون  و  آبرومندانه  كند  گذرد 

 گذرد .  مى

شود كه وصف مؤمنین به اعراض از لغو كنایه است از  از همین جا روشن مى

 ( ۱)ن.  علو همت ایشان و كرامت نفوسشا

 .    ۱4، ص ۲9المیـــــــــــــــــزان ج  -۱
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 سـومین شـرط ايمـان واقعـى و زنـده  

كوةِ فاِعلُوَن!«   »َو الَّذیَن هُْم ِللزَّ

 / مـــؤمنـــون(  4كننـــــد!« )»و كســــانــى كـــه زكـــــات را عمــــل مـى

نام بردن زكات با نماز قرینه است بر این كه مقصود انفاق مالى است نه تطهیر  

 نفس.  

ایمــان بـه خــدا اقتضــاى آن را دارد.   دادن زكــات هــم از امـورى اسـت كــه 

نمى خود  سعادت  كمال  به  انسان  در  چـون  و  كند،  زندگى  اجتماع  در  كه  آن  رسد مگر 

بیند، مگر رسـد، و جامعه روى سعادت را نمى ـود نمـى اجتمــاع هـر ذیحقـى به حــق خ 

منــدى از مزایاى حیــات  ایــن كــه تفاوت طبقاتى در آن نباشد، و همــه مــردم در بهــره 

 و متــاع زندگى برخوردار باشند.  

بـزرگ از  مسـاكیـن  و  فقـراء  بــه  مـالـى  قـوى انفـاق  و  عـاملتـریـن  هـا تـرین 

 ( ۱)براى رسیــــدن بــه ایـــن هـــــدف اســــت. 

 .   ۱5، ص ۲9المیـــــزان ج  -۱

 

 چهــارمیـن شــرط ايمــان واقعـــى و زنــده  

 »َو الَّـذیـَن هُْم ِلفُرُوِجِهـْم حــافِظُـــوَن...!« 

و كسانى كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ كنند مگر از همسران و يا  »

كنیـزان خـود كه در مباشـرت با اين زنـان مـالمتـى ندارند. كسى كه غیر از اين  

( بـود!«  خواهد  متعـدى  و  ستمكـار  بطلبند  مباشرت  بـه  را  /    ۷تا    5زنـان 

 مؤمنون(

است از قبیل زنا و لواط و  نامشروع    از مواقعهاز اجتناب  حفظ »فروج« كنایه  

 غیره ولى مواقعه با زنان خود و یا كنیزان مملوك مالمت ندارد.  

وقتى مقتضاى ایمان این شد كه به كلّـى فـروج خود را حفظ كنند مگر تنها از دو  

كند   پیدا  ارتبـاط  و  مسـاس  طـائفه  دو  این  غیــر  با  كس  هـر  پس  زنــان،  از  طــایفــه 

ا شنــاخته مى متجاوز  خـــدا  حدود  مـؤمنیــن  ز  بـراى  تعـالـى  خـداى  كه  حــدودى  شود، 
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   (۱)قــــــرار داده اســـت. 

 .   ۱6، ص ۲9المیــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 پنجمین شرط ايمان واقعى و زنده  

 راعُــــوَن!« مــانــاتِِهــْم َو َعْهـــِدِهــْم »َو الَّـــذیــَن هُـْم الَ 

 /مؤمنون( ۸كه امانات و عهد خودرا رعايت كنند!« )»و كسانى 

گفته  آن  امثال  و  اسرار  چه  و  مال،  چه  سپرده شده،  كه  چیزى  آن  به  »اَمانَت« 

ها كه در  شود. در آیــه شـریفـه هم همـان مقصـود است و داللت بر همه اقسام امانتمى

 د.  كنــمیان مــــردم دائـــر اســت مـى

انســان با صیغـه عهد ملتزم شده   كلمــه »َعْهد« به معنــاى هر چیـزى است كه 

 باشد، مـانند نـذر و سوگنـد.  

هایى باشد كه متوجه مؤمنین شده، چون در  و ممكن است مراد به آن مطلق تكلیف 

هم  و  نامیده،  او  میثــاق  و  عهد  را  مؤمن  ایمان  آناقــرآن  متوجه  كه  را  تكالیفى  ن  چنین 

 كرده عهــد خـوانـده اســت:  

و آيـا هر عهــدى كه بـا ايشــان   -عـاَهـُدوا َعْهـدا نَبَـذَهُ فَـريٌق ِمْنُهـْم    » اََو كُلَّمــا

تخلــف   دارنــد  بنــا  شــود  ايشــان  بــه  كــه  تكلیفــى  هر  و  شــود  بسته 

 / بقره(   ۱00)كننــــد...؟« 

قبالً هم با خدا عهدكردند كه   -ْدباَر  االَ عاَهُدوا ّللّاَ ِمْن قَْبُل اليَُولُّوَن  » َو لَقَْد كانُوا  

 /احزاب( ۱5پشت به جنگ نكنند... !« )

آیه مورد بحث مؤمنین را به حفظ امانت، از این كه خیانت شود، و حفظ عهد، از  

ه رعایت  كند، و حق ایمان هم همین است كه مؤمن را باین كه شكسته شود، توصیف مى 

عهد و امانت وادار سازد، چون در ایمان او معناى سكون و استقرار و اطمینان خوابیده  

پیمان  و  ننموده  خیانت  كه هرگز  كرد  یقین  و  دانست  امین  را  انسان كسى  وقتى  است. 

آن نمى بــر  دلـش  قهــرا  مىشكند،  مطمئن  و  ساكن  و  مستقر  یافته  یقین  دیگر  چه  شود، 

 ( ۱)دهــــد.راه نمــىتزلزلى به خـــود  

 .    ۱۷، ص ۲9المیـــــــزان ج  -۱
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 ششمیـن شـــرط ايمـــان واقعـــى و زنــــده  

 »َو الَّذیَن هُْم َعلى َصلَواتِِهْم یُحافِظُوَن!« 

 / مؤمنون(  ۹كننـد!« )»و كســانـى كــه نمــازهـاى خــود را محـافظــت مى 

كننــد، خود قرینه این است كه مراد به  اگــر فــرمــوده نمــاز را محــافظت مى 

 محافظت بر عدد آن است.  

پس مـؤمنیـن محـافظـت دارند كه یكى از نمازهایشان فوت نشود، و دائما مراقب  

   (۱)آننـد، حـق ایمـان هـم همیـن است كـه مـؤمنیـن را بـه چنیـن مــراقبتــى بخـوانـد.

 .   ۱8، ص ۲9المیزان ج  -۱

 

 فردوس، ارثیه دارندگان شرايط ششگانه ايمان  

 »اُولئِــَك هُـُم اْلـواِرثُـوَن. اَلَّـذیـَن یَـِرثُـوَن اْلِفـْردَْوَس هُـْم فیهـا خـاِلـدُوَن!« 

و    ۱۰)اند!«جــاودان بـرنـد و در آن  اند، كه بهشـت فــردوس را ارث مى هــا وارثان »آن 

 / مؤمنون(  ۱۱

 فــردوس بــه معنــاى باالى بهشت است.  

وراثت مؤمنین فردوس را، به معناى این است كه فردوس براى مؤمنین باقى و 

مى احتمال  این  چون  است،  داشته  همیشگى  شركت  مؤمنین  با  هم  دیگران  كـه  رفت، 

ند آن را به ایشان اختصاص داده  باشند، و یا اصالً غیر مؤمنین صاحب آن شوند، خداو

 ( ۱)منتقــل نموده است . 

 .   ۱8، ص ۲9المیزان ج  -۱
 

 ايمـان بعـد ايمـان  

 عمران( / آل  5۲»... قاَل اْلَحواِریُّوَن نَْحُن اَْنصاُر ّللّاِ اَمنّا بِـاّلّلِ...!« )

 ايم...!« »... حواريّون گفتند، ما يارى كننـدگـان ديـن خـدائیم، به خدا ايمان آورده 

اى است  كنند، آیا اولین مرتبه این كه حواریّون با گفتن جمله فوق اظهار ایمان مى
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 آورند یا آن كه ایمانشان سابقه دارد ؟ مىالسالم ایمانعلیه عیسىكه به

 چه از آیه شریفه: آن

بـه   مريم  بن  عیسى  كه  چنان  شويد،  خدا  ياران  هم  شمــا  ايمــان  اهل  »اى 

ما   گفتند:  حواريّون  كند؟  يارى  مرا  خــدا  راه  در  كـه  كیسـت  گفـت  حـواريّـون 

طـايفـه  پـس  خدائیم.  بنـى ياران  از  ديگر  اساى  طـايفـه  و  آوردند  ايمـان  ـرائیـل 

 / صّف(   ۱4كافر شدند!« )

در  استفاده مى  ایمانشان  اظهار  و  داشتــه  سـابقـه  ایمـانشـان  كه  اسـت  آن  شـود، 

 باشـد.  جا »ایمان بعد از ایمان« مى این

چه نازل  »... گواه باش كه ما مسلمانیم. پروردگارا به آن در خود بیان این كه  

كه منظور   / آل عمران(   5۳و  5۲ان آورديم و رسول را پیروى كرديم...!« )كردى ايم 

آن   بر  روشنى  داللت  ـ  است  خداوندى  اراده  به  نسبت  كامل،  شدن  تسلیم  »اِْسالم«  از 

در ظاهر   كس  هر  نه  نیست،  ساخته  خالص  مؤمنین  از  جز  تسلیمى  چنان  زیرا  است، 

 شهادت به توحید و نبّوت داد، مرد میدان آن باشد!

تب »اسالم« واقع شده  اى از مرااى از مــراتـب »ایمان« مرتبهقبل از مــرتبــه 

از كالم خود حواریّون هم مى است، چنان آنكه  از  توان  را استفاده كرد، زیرا در خبر 

ایمان خود كلمه »آَمنّا« را كه فعل است، گفتند ولكن در خبر از اسالم كلمه »ُمْسِلمون«  

م  اند، و روشن است كه صفت بر فعل و مبدأ آن تقدّ را كه داللت بر صفت دارد آورده 

 ( ۱)داشته در رتبه جلــوتـر قرار دارد. 

 .   ۲8، ص 6المیزان ج  -۱

 

 صفــات مـؤمــن  

 / مؤمنون(   6۱تا  5۷»اِنَّ الَّذیَن هُْم ِمْن َخْشیَِة َربِِّهْم ُمْشِفقُوَن...!« )

آيات   به  كـه  آنـان  و  هـراسـاننـد،  خـود  پـروردگـار  خـوف  از  كـه  »آنـان 

ورزند، ند، و آنان كـه بـه پروردگـارشـان شـرك نمى آورپروردگارشان ايمان مى 

آن  از  آنان كه  داده مى و  آن اسـت  چه خدايشان  از  تـرسـان  قلبشــان  بخشنــد و 

گــردند، آنــان در خیرات شتاب نموده بدان  كـه به ســوى پـروردگـارشـان بازمى 

 گیـرنـد!«سبقــت مى 
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و مى داده  را شرح  مؤمنون  سبحان صفات  آن خداى  از  فرماید:  كه  هستند  هایى 

 خشیـــت پـــروردگــارشــان مشفقنــد.  

بیمنـاك  هــم  و  دارد،  دوســت  هــم  را  خــود  علیــه  مشفــق  شخــص  مشفــق، 

 آیـد.  خطــرى است كه برایـش پیــش مـى

مى  توصیف  را  مؤمنین  آیه  خود  این  رّب  را  سبحان  خداى  كه  این  به  فرماید: 

و  گرفته نجات  كه  است  آن  این،  الزمه  و  است،  ایشان  امر  مدبّر  و  مالك  كه  ربى  اند، 

هالكت دایرمدار رضا و سخط او باشد، در نتیجه مؤمنین، هم از او خشیت دارند و هم  

مى  بدوستش  سعادتشان  و  نجات  چون  را  دارند،  ایشــان  معنــا  همین  اوست.  دست  ه 

 واداشتـه كـه به آیـات او ایمان آورده، و او را پرستش كنند.  

 / مؤمنون(  5۸»َو الَّذيَن هُْم بِآياِت َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن!« )

تعالى رهنمون شود،  منظور از آیات هر چیزى است كه بشر را به سوى خداى 

آن  از  یكى  ككه  خدایند  رسوالن  شریعت  ها  و  كتاب  دیگر  یكى  اویند.  رسالت  حامى  ه 

مى تأیید  را  نبوتشان  كه  است،  كسانىایشان  مؤمنین  و  اینكند.  به  كه  ایمان  اند  ها 

مىمى وادارشان  خشیت  همان  و  دارند،  خشیت  خدا  از  چون  مقام  آورند،  در  كه  كند 

مــؤتمــر شـونـد،  تحصیل رضاى او برآیند، و دعوت او را بپــذیــرنـد، و بــه امــر او  

 رسد.  همــان اوامرى كـه از طـریـق وحـى و رسـالـت به ایشان مى

 / مؤمنون(  5۹»َو الَّذيَن هُْم بَِربِِّهْم ال يُْشِركُوَن!« )

كند  ایمان به آیات خدا هم در ایشان اثرى دارد، و آن این است كه وادارشان مى

 شركاء را از او نفى كنند و كسـى را جز او نپرستند.  

 ( راِجعُوَن!«  َربِِّهْم  اِلى  اَنَُّهْم  َوِجلَةٌ  قُلُوبُُهـْم  َو  اتَـْوا  مـا  يُْؤتُوَن  ـذيَن  الَـّ /    6۰»َو 

 مؤمنون(  

آورند، در  چه از اعمال صالح مىدهند، یا آنچه مىكه آنمؤمنین كسانى هستند  

مى مىحالى  و  دل دهند  كه  سوى  آورند  به  زودى  به  كه  است  این  از  ترسناك  هایشان 

اعمال   آوردن  یا  و  كردنشان  انفاق  باعث  یعنى  كرد.  خواهند  بازگشت  پروردگارشان 

كنند چه مىت، و آن صــالـح همـان یاد مرگ و بازگشت حتمى به سوى پروردگارشان اس

 / مؤمنون(   6۱از ترس است. »اُولئَِك یُساِرعُوَن فِى اْلَخْیراِت َو هُْم لَها سابِقُوَن !« )

مــؤمنیـن كـه وصفشـان كـردیـم در خیــرات و اعمــال صالــح سرعــت نمــوده،  
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اند،  ؤمنگیـرند، چــون همه مجویند، یعنى از دیگــران پیشـى مىو به سوى آن سبقت مى 

 و الزمــه آن همیــن است كه از یكـدیگـر پیشدستــى كنند.  

از نظر این آیات، خیرات عبارتند از اعمال صالح، اما نه هر عمل صالح، بلكه  

چه نزد كفّار از مال و اوالد است.  عمل صالحى كـه از اعتقـاد منشـأ گـرفته بـاشـد، نه آن
(۱ ) 

 .   58، ص ۲9ـ المیــزان ج ۱

 

 ر ايمـان و نور مؤمن  نـو

 »... َو یَْجعَْل لَكُْم نُورا تَْمشُوَن بِِه...!« 

 / حـديـد(   ۲۸)»... و برايتـان نـورى قـرار دهــد كــه بــا آن زنــدگــى كنیــد!« 

آیــ ایـن مـؤمنین، هم در دنیا » نور« دارند و هم در  اطــالق  ه داللـت دارد كـه 

 فــرمـایـد:  آخرت. دربــاره »نــور« دنیــایى آنــان مى

»آيا كسى كه مــرده بود سپس ما او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم  

مى  شد  و  آمد  مردم  بیــن  در  آن  با  در  كه  كــه  است  كسى  ماننــد  كنــد، 

 / انعـام(  ۱۲۲برد كه بیرون شدنــى برايشان نیست!« )ســر مى هايــى بهظلمت 

 فــرمــایــد:  دربـاره »نـور« آخـرتشان مى

مى  را  مــؤمنــات  و  مـؤمنیــن  كــه  پیشاپیش  »... روزى  نــورشــان  كــه  بینــى 

   (۱)/ حـديـد(    ۱۲آنان در حـــركـت اســت... !« ) 

 .   363ص ،  3۷المیـزان ج  -۱

 

 قیـافه مـؤمـن در قیامت و نظـاره او به جمال حـق  

 »ُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ ناِضَرةٌ. اِلى َربِّها ناِظَرةٌ !« 

به  قیــامـت  كــه  امــروز  مى »در  و  پــا  اسـت،  خــّرم  و  زيبــا  وجــوهـى  شــود، 

چهره  از  درونى  بشاشیّت  و  نظاره  مسّرت  را  حق  جمال  و  است،  نمايان  ها 

 / قیامت( ۲۳و   ۲۲كنند.« )مى
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تعالى نظر كردن حسى كه با چشم سر باشد نیست،  مراد به نظر كردن به خداى 

تعالى، بلكه مراد از نظر قلبى و  است بر محال بودن دیدن خداى   چون برهان قاطع قائم

 است.  وسیله حقیقت ایمان قلب به دیدن 

دل  طائفه  اسباب  این  از  سببى  هیچ  و  است  پروردگارشان  متوّجه  هایشان 

ها از سببیّت كند، چون آن روز كلیه سبب هایشان را از یاد خدا به خود مشغول نمىدل 

اى از مراحل آن جا ایستند و هیچ مرحلهموقفى از مواقف آن روز نمىاند.  در هیچ ساقط 

نمى طى  روز  را  آن  فزع  از  و  است  حالشان  شامل  الهى  رحمت  كه  آن  مگر  كنند، 

هایش كنند و به هیچ نعمتى از نعمتاند،  هیچ مشهدى از مشاهد جنّت را شهود نمىایمن

كنند، چون نظر ار خود را مشاهده مى شوند، مگر آن كه در همان حال پروردگمتنعّم نمى

بینند، مگر از این دریچه كه آیت خداى سبحان  كنند و هیچ چیزى را نمىبه هیچ چیز نمى

است، و معلوم است كه نظر كردن به آیت از آن جهت كه آیت است، عینا نظر كردن به  

 ( ۱)صاحب آیت یعنى خداى سبحان است.

 .   3۲۷، ص 39المیزان ج  -۱                                           
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 سوم فصل 

  عبودیت عبودیت 
 

 عبوديّت كل جهان 

 »َو لَهُ َمْن فِى السَّمواِت َو االَْرِض كُلٌّ لَهُ قانِتُوَن!« 

 كنند!« هـا و زمیـن اسـت مـال اوست و همـه او را عبـادت مى »هر كـه در آسمـان 

 / روم(   ۲6)

با خضوع   اطاعت  به  مراد  و  است  با خضوع  لزوم طاعت  معناى  به  »قُنوت« 

گاهى   شرعى  دستورات  چون  شرعى،  دستورات  اطاعت  نه  است،  تكوینى  اطاعت 

مى دربـاره نافرمانى  و  نمى شود  و  اش  مطیـع  او  بــراى  همــه  و  »همــه  گفـت:  تـوان 

 انــد.«  خـاضع

ملك   و  انس  و  جن  حتما   » »كُلٌّ از  تكوینى منظور  اسباب  مطیع  همه  و  است، 

هستند. مالئكه جز خضوع اطاعت ندارند، و جّن و انس هم منقاد و مطیع علل اسباب  

ریــزنـد كــه اثــر علّتى از علــل یــا سببــى از  كونى هستنـد، هـرچنـد كه دائمــا نقشه مى 

از متوّسل به علّت و  اسباب كونى را لغـو كننـد، ولـى بـراى رسیــدن به ایــن منظــور ب

 شوند.سببى دیگر مى

از این همه كه بگذریم، خود علم و اراده و اختیارشان سه تا از اسباب تكوینى 

و   خداست  مؤثر  تنها  تكوین  باب  در  پس  هستند،  تكوین  مطیع  حال  هر  در  پس  است، 

 اش تمــام بـاشد.  چه كه علــل خـارجىشـود، یعنى آنچه او بخواهـد مىآن
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آ مىن از  موجود  آن  تنها  بخواهد  انس  و  جن  و  چه  باشد  داده  اذن  خدا  كه  شود 

   (۱)اند خداست. چه را كه مالكخواسته باشد، پس مالك همه آنان و آن 

 .   ۲۷4، ص 3۱المیزان ج  -۱

 

 بنـدگى و عبـوديت در قـامـوس قرآن  

ْبُهْم فَِأنَُّهْم ِعبادَُك...!«   »اِْن تُعَذِّ

 / مائده(  ۱۱۸عـذابشـان كنـى اختیـار دارى، چـه آنـان بنـدگان تـواند...!« )»اگر 

 اى است از معناى رقیّت و بندگى .این كالم خالصه 

لكن   هستنــد،  معنــا  این  متضّمــن  كـریـم  قــرآن  در  بسیــارى  آیــات  گــرچــه 

كند و مشتمل  تعلیل مى  جملـه كـوتـاه فـوق نفـوذ تصـّرفـات خودمختارانه موال را در عبد

رساند هر جا و در حق هر كسى بندگى تصور شود حق مسلـم و  است بر دلیلى كه مى 

 عقلـى مـوالست كـه در آن بنـده تصّرف كند.  

آن  در  باید  نیز  بنده  كه  است  این  معنا  این  الزمه  بدان  و  را  او  موالیش  كه  چه 

پیروى و  اطاعت  خواسته  او  از  و  كرده  بتكلیف  و  كه كند،  عملى  هیچ  در  او  راى 

 گونه استقاللـى نخـواهد بود. چنان كه آیه شریفه: آیند موالیش نیست هیچ خوش

»... بَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن. ال يَْسبِقـُونَـهُ بِـاْلقَـْوِل َو هُْم بِـاَْمــِره يَْعَملـُوَن ـ بلكه بندگان  

 كنند!«گیرند و به دستوراتش عمل مى نمى اند كه در گفتار از او پیشى محترمى 

 / انبیاء(  ۲۷و  ۲6) 

 و آیه:  

بنده   چیز  »خداوند  هیچ  بر  قادر  خود  و  است  ديگرى  ملك  كه  زده  مثل  را  اى 

مى  مقايسه  آزادمردى  با  را  آن  اينك  و  خود  نیست،  كرم  خزينه  از  ما  كه  كنیم 

داده  نیكوئیش  و روزى  آشكارا  نیست  كسى  غالم  چون  او  و  انفاق    ايم،  پنهانى 

 / نحل(    ۷5اند؟« )كند. آيا اينان مثل هم مى

در قرآن كریم آیات بسیارى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده، و اساس  

تعالى موالى حقیقى دعوت دینى را بر همین مطلب بنانهاده كه مردم همه بندگان و خداى 

ها چه را كـه در آسمانده و همـه آن ایشـان اسـت، بلكـه چـه بسـا از ایـن نیـز تعـدّى كـر
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و زمین است، به همین سمت موسوم كرده، نظیر همان حقیقتى كه از آن به اسم مالئكه 

 تعبیر شده، و حقیقت دیگـرى كه قـرآن شـریـف آن را جن نامیده و فرموده:  

ْحمِن َعْبدا  السَّمواِت َو االَْرِض ااِلّ اتِى »اِْن كُلُّ َمْن فِى  یچ كسى از همه آنان  ه  -الرَّ

آسمـان  در  زمینكه  و  بندگى  هـا  در  از  را  خداى  كه  اين  مگـر  نیسـت  انـد، 

 / مريم(  ۹۳) درخواهد آمد!« 

خداى سبحان به تمام معناى كلمه و حقیقتا مالك هر چیزى است كه كلمه »چیز«  

مى اطالق  آن  و  بر  را،  خود  غیر  و  خود  سبحان  خداى  جز  موجودى  هیچ  چه  شود، 

چنین نفع و ضررى را، و مرگ و حیات و نشورى را، مالك نیست. در عالم هستى  هم

قالل ندارد و مالك نیست. مگر  هیچ چیزى نه در ذات، نه در وصف، و نه در عمل است

 كند.  چه را كه خدا تملیك كنـد البتـه تملیكـى كه مالكیــت خود او را باطل نمىآن

آن  علىاز  و  تكوینى  مالك  سبحان  خداى  كه  او  جایى  جز  كسى  و  است  االطالق 

مالك نیست از این جهت جایز نیست كه در مرحله عبودیت تشریعى ـ نه تكوینى ـ كسى  

 ( ۱)/ اسراء(  ۲۳»َو قَضى َربَُّك ااَلّ تَْعبُُدوا ااِلّ اِيّاهُ...!« )رستش شود:  جز او پ

 .   ۲3۷، ص ۱۲المیزان ج  -۱

 

 ها به خداى غنى و حمید فقر و نیاز مطلق انسان

 »یـا اَیَُّهـا النّـاُس اَْنتُــُم اْلفُقَـراُء اِلَـى اللّـِه َو اللّـهُ هُــَو اْلغَنِـىُّ اْلَحمیـدُ!« 

بـه خـدائیـد و خـدا همـو بى اسـت!« )»اى مــردم شمـا محتـاج  /    ۱5نیـاز و ستـوده 

 فاطر(

تكذیب اعمال  كه  دارد  اشعار  نكته  این  به  آیه  خدا  سیاق  رسول  كنندگان 

كرده وعلیههللاصلى  خیال  كه  است  این  از  كاشف  مىآله  بت اند  پرستش  با  از  توانند  ها 

بى  خدا  دربندگى  شوند،  دعوت    نیاز  خود  پرستش  سوى  به  را  ایشان  خدا  اگر  نتیجه 

بىمى یك طرف  از  قضیـه  ایـن  در  پس  دارد.  ایشــان  عبادت  به  احتیاج  البد  نیاز كند، 

بى از  آنان  كه  مقدار  همان  به  احتیاج،  و  فقر  دیگر  طرف  از  و  بهره است،  مند نیازى 

 ُُ َعـْن ذِلـك!« عـالَى ّللاّ هستند، خدا به همان مقدار فقیر و محتــاج ایشــان است، »تَ 

به خدا محتاج   آنــان فرمود: »اى مردم شما  تــوّهــم  در رد  خــداى سبحــان  لذا 

بى خدا  و  و  هستید  ایشان  در  منحصر  را  فقر  جمله  این  در  است!«  ستوده  و  نیــاز 
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تمـامى  بى و  مــردم،  در  فقــر  انحــاء  تمــامى  پس  كرد،  خـود  در  منحصر  را  نیازى 

 ت.  نیـازى در خداى سبحان اسانحـاء بى

متقابل   صفت  دو  این  و  است،  وجدان  و  فقدان  از  عبارت  غنى  و  فقر  چون 

یكدیگرند، ممكن نیست موضوعى از هر دو خالى باشد. هر چیزى كه تصّور شود، یا  

فقر در آن است و یا غنى، و الزمه انحصار فقر در انسان، و انحصار غنى در خدا،  

ان ها منحصر در فقر باشند، و  سان انحصارى دیگر است و آن عبارت از این است كه 

هـا به غیــر از فقــر نـدارنـد، و خــدا به غیــر از  خدا منحصر در غنــى. پــس انســان

 غنــى نـــدارد.  

مى  او  و  است،  بالــذّات  غنــّى  سبحــان  انسانخــداى  همه  ببرد،  تــوانــد  بین  از  را  ها 

توانند، به چیزى غیرخدا از خــدا  قیرند و نمىنیاز است، و آنان بالذّات ف چون از آنان بى 

 نیــاز شـونـد.  بى

مــالك در غنـاى خـدا از خلـق و فقـر خلق به خـداى تعـالـى، ایـن اسـت كه خدا  

جالله )ّللاّ  لفظ  آوردن  و  است.  امورشان  مـدبّـر  و  ایشـان  خلق و  خالق  فقر  به  اشاره   )

جملــه   بقیه  آوردن  دارد.  خدا  اگغناى  مى »  بین  از  بخواهد  را  شمــا  خلقى  ر  و  برد 

اشاره به خلقت و تـدبیـر او دارد. و آوردن كلمه »َحمید« براى این    آورد!«جــديــد مى

است كه او در فضـل خـودش كـه همان خلقـت و تـدبیر بـاشـد، محمـود و ستـایش شـده  

   (۱)است. 

 .   53، ص 33المیـــــــــزان ج  -۱

 

 نظام عبوديت و حق ربوبى  

 »... َو قـالُـوا َسِمْعنــا َو اََطْعنــــا غُْفــرانَـــَك َربَّنــا َو اِلَْیــــَك اْلَمصیـــُر!« 

جوئیم و  »... و گفتند: شنیديم و اطاعت كرديم، پروردگار ما، آمرزش تو را مى 

 / بقره(   ۲۸5بازگشت به سوى تو است!« )

مى  »! اََطْعنا  َو  »َسِمْعنا  جمله  بگویند:»چشم،  در  فارسى  تعبیر  به  خواهند 

با   هم  كردیم،  اجابت  را  تو  دعوت  كه  این  از  است،  كنـایــه  تعبیــر  این  و  اطاعت!« 

ایمــان قلبــى، و هم با عمـل بـدنـى. با ایـن دو كلمــه »َسْمـع و طـاَعت« امر ایمـان تمـام  

 گـردد.  ـل مىو كـام
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جمله فوق از ناحیه بنده ایفاى به تمامى حقوق و وظایفى است كه بنده در برابر  

مقام ربــوبیّـت و دعـوت او دارد. و ایـن حقـوق از نـاحیـه خـداى تعـالى تمامى حقوقى  

شود،  است كه خدا براى خود به عهده بندگان گذاشته، كه با كلمه »ِعبادت« خالصه مى

 ه فـرمـود:  چنان كـهم

را نیافريدم، مگر براى  من جن و انس  -»َو ما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو ااِلْنَس اِالّ ِلیَْعبُُدوِن  

من  خواهم طعامى به خواهم و نه مى كه عبادتم كنند، من از آنان نه رزقى مى اين

 /ذاريات(56دهند.« ) 

 و نیـز فرمـــوده:  

اَِن   َو  ُمبیٌن  َعُدوٌّ  لَكُْم  اِنَّهُ  الشَّْیطـاَن  تَْعبُـُدوا  ال  اَْن  آَدَم  بَنى  يا  اِلَْیكُْم  اَْعَهْد  اَلَْم   «

آدم با شما عهد نكردم كه شیطان را نپرستید كه او برايتان  بنىآيا اى   -اْعبُُدونى  

 ( ۱) / يس(   6۱و  6۰دشمنى آشكار است؟ و اين كه تنها مرا بپرستید؟« )

 .   44۱، ص 4المیزان ج  -۱

 
 

 حـــق بنـــدگى 

 

اش بر خود  خداى تعالى در برابر حقّى كه براى خود قرار داده حقّى هم براى بنده 

نیاز نیست،  اى در سعادت خود از آن بىواجب ساخته، و آن آمرزشى است، كه هیچ بنده 

پائین تا  بگیر  و رسوالنش  انبیاء  وعده  از  ایشان  به  لذا  و  كه  تر،  در صورتى  كه  داده 

چنان كه در اولین حكم كه براى  اطاعتش كنند، و بندگیش نمایند، ایشان را بیامرزد، هم 

 آدم و فـرزنـدانش تشـریع كرد فرمود:  

»قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنها َجمیعا فَِاّما يَأْتِیَنَّكُْم ِمنّى هًُدى فََمْن تَبَِع هُداَى فاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو 

هُ  يَْحَزنُوَن  ال  من    -ْم  ناحیه  از  اگر  پس  آئید.  فرود  زمین  به  بهشت  از  همگى 

هدايتى به سويتان آمد، كه حتما هم خواهد آمد، آن را پیروى كنید، كه هر كس  

 / بقره(   ۳۸گردند!« ) پیروى كند نه خوفى برايشان هست و نـه اندوهناك مى 

 و این نیست مگر همان آمرزش .

طور مطلق و بدون هیچ قیدى  گفتــن »َسِمْعنا َو اََطْعنا !« به  وقتــى مــؤمنیــن با

اعالن اطــاعت داده، در نتیجــه حــق مقــام ربوبیّت را اداء كردند، لذا به دنبال آن حقّى  



 36 
   راز بندگی    : چهاردهمکتاب                       تفسیر موضوعی المیزان                 -معارف قرآن در المیزان 

گفتند:   و  نموده  بودمسئلت  كرده  واجب  خود  بر  آنان  براى  مقدّس  مقام  آن  كه  »...  را 

   / بقره( ۲۸5اْلَمصیُر!« )غُْفرانََك َربَّنـا َو اِلَْیَك  

تعالى كلمه »َمْغِفَرت و غُْفران« به معناى پوشاندن است، و برگشت مغفرت خداى 

است،   بندگى  مرحله  در  بنده  نـواقص  پـوشـانـدن  خــود  كه  است،  عــذاب  دفــع  به 

برمى پروردگارش  سوى  به  بنده  وقتى  قیامت  در  كـه  هویـدا  نواقصى  و  فاش  گــردد 

 ( ۱)شــود. مى

 .   44۲، ص 4المیزان ج  -۱

 

 ظـرفیـت عبــودى  
 

زنـد، وسعــت ظــرفیــت اوســت، حــال یــا كــم  كــارهــایى كه از آدمــى سر مى 

 زنـد، ظـرفیتـش را نـداشتــه اســت.  چه از آدمـى سر نمـىاســت یــا زیــاد، و آن 

تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد، و معلوم است كه  

كه اعضاء و جوارحش بتواند آن فرمان    »طاَعة«گوید:  انسان تنها در پاسخ فرمانى مى

را انجام دهد. مثالً به كسى امر كنند كه با چشم خود بشنود. چنین چیزى نه قابل اطاعت  

كند. پس اطاعت داعى حق به  است و نه آمر حكیم تكلیفى مولوى درباره آن صادر مى 

نمى  تحقــق  طــاعت  و  قدسمع  چارچوب  در  مگــر  این  پــذیــرد،  انسان.  اختیار  و  رت 

كند. وسیله آن براى خود ضرر یا نفع كسب مى افعال اختیارى و مقدور است كه انسان به 

چه آدمى كسـب كرده وسع و طاقت آن  كسب خـــود بهتـرین دلیــل اســت، بر این كه آن

 را داشتــه بــاشــد.  

در بین بندگانش جارى   جملــه فــوق كــالمى است جــارى بــر سنّــت الهــى، كه

ساخته، و زبان همان سنّت است، و آن سنّت این است كه از مراحل ایمان آن مقدارى را  

از   و  بــاشــد،  او  فهــم  خــور  در  كه  كــرده  تكلیـف  خـود  بنــدگـان  از  هـریـك  بــه 

 ( ۱)د.  اش باشاطــاعــت آن مقــدارى را تكلیــف كــرده كـه در خور نیرو و توانایى بنده

 .   443، ص 4المیــــزان ج  -۱
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 سیـــر در مسیـــر عبـوديت 

 »َو اِذْ یَـــْرفَـُع اِْبـــراهیـُم اْلقَــواِعــدَ ِمـَن اْلبَْیــِت َو اِْسمـــاعیــُل...!«  

 / بقره(  ۱۲۷برند...!«)هاى خانه را باال مى » و چون ابراهیم و اسماعیل پايه 

دهد، و به  السالم زن و فرزند خود را از )موطن اصلى( حركت مىابراهیم علیه 

مى  مّكه  آن سرزمین  در  و  مىآورد،  اسكــان  كردن  جــا  قــربــانى  مــأمــور  دهــد... 

مى خــداى اسماعیل  جــانــب  از  قربانى شــود.  اسماعیل  جاى  به  عــوضــى  تعالى 

 كند. بنا مىگردد... و سپس خانه كعبـه را مى

ســرگــذشــت، عبــوديــت  ایــن  سیــــر  از  كــــامـل  دوره  را    يــك 

 دربــــردارد.  

منتهى مى خدا  قرب  به  گشته،  آغاز  بنده  نفس  از  كه  از سرزمینى حركتى  شود. 

گردد. از زخارف دنیا و لذایذ آن  العالمین ختم مىدور آغاز گشته، و به حظیره قرب رب 

پوشد، و چون دیوها، در  نش، از جاه و مال و زنان و اوالد چشم مىو آرزوهاى دروغی

با وساوس خود منجالبى مى آن مسیر وى  او  آن  چنان راه مى سازند،  به  پایش  رود، كه 

خــواهنــد خلــوص و صفــاى بنــدگـــى و عــالقــه  منجـــالب فــرونــرود، و چــون مى 

پ مقام  ســوى  بــه  تــوجــه  و  مكــدّر  بــدان  وى  دل  در  را  كبریایى  دار  و  روردگار 

 رسند.  ها به َگْردَش نمىدارد، كه شیطانچنــان سـریـع گـام برمىســازنـد، آن 

در حقیقت سرگذشت آن جناب وقایعى به ظاهر متفرق است، لكن در واقع زنجیروار به  

یر عبودى ابراهیم  كند، كه این داستان از سپیوندد و یك داستان تاریخى درست مىهم مى

گردد، سیرى كه  اى به سوى خدا آغاز مىكند، سیرى كه از بنده السالم حكایت مىعلیه

همه   در  ادب  حضور،  در  ادب  طلب،  در  ادب  سیر،  در  ادب  است،  ادب  سرتاسرش 

مراسم حب و عشق و اخالص، كه آدمى هرقدر بیشتر در آن تدبّر و دقت كند، این آداب  

 بیند. تر مىتر و درخشنده را روشن 

مى مــأمــور  سبحــان  خــداى  طــرف  از  راه،  ایــن  پــایــان  بــراى  در  شـــود 

 مردم عمل حج را تشریع كند.  

صلى آن خدا  رسول  احرام  وعلیههللاچه  یعنى  فرموده،  تشریع  حج  مناسك  از  آله 

نى،  سنگ  بستن از میقات، تــوقــف در عــرفــات،  به سر بردن شبى در مشعر،  قربا
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انداختن به سه جمــره،  سعــى میان صفــا و مــروه،  طواف بر دور كعبه و نماز در  

هاى سفــر ابــراهیــم به مّكــه اشــاره دارد و مــواقف  مقام... هر یك به یكــى از گــوشــه 

خــانــواده  و  او  مشاهد  مىو  مجّســم  را  چه  اش  و  مواقفى  چه  راستى  به  و  ســازد. 

 قدر پاك و الهــى بـود!  ـاهــدى كه چه مشـ

مــواقفــى كــه راهنمــایش بــه ســوى آن مـواقــف، جــذبــه ربــوبیت، و سایقش  

 ذلّـت عبودیـت بود.  

عبادت  سالم  آرى  بهترین  آن  كنندگان  تشریع  همه  بر  )كه  شده  تشریع  كه  هایى 

انبیاء به سوى پرورباد!( صورت  هایى  دگارشان است، تمثال هایى از توجه بزرگان از 

كند، سیرى  السالم را از هنگام شروع تا ختم مسیر حكایت مى است كه مسیر انبیاء علیه

 كه آن حضرات به سوى مقام قرب و زلفى داشتند.  

َحَسنَةٌ   اُْسَوةٌ  ّللّاِ  َرسُـوِل  فـى  لَكُــْم  كــاَن  خدا    -»لَقَــْد  رسول  در  هم  شما  براى 

 / احــزاب(  ۲۱آله اقتـدايــى نیكـــو بـــود...!« )وعلیه هللاصلى 

مى  فــوق  مىآنفهمــانــد  آیــه  عبــادت  عنــوان  به  اســالم  امــت  كنـــد،  چه 

   تمثــالى از سیــر پیــامبــرشـــان اســت.

ها و ایــن خــود اصلــى اســت كــه در اخبــارى كه حكمــت و اســرار عبــادت 

مى بیــان  آن را  تشریع  علّت  و  مىكنــد  شرح  را  دیــده  ها  آن  بر  بسیارى  شواهد  دهد، 

 ( ۱)خــواهـد تــا به آن شـواهـد وقــوف و اطـالع یــابـد. شـود، كه متتبــع بینــا مىمى

 .   ۱53، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 

 مهاجرت از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحید 

 / مائده( ۱05»یاَیَُّها الَّـذیـَن َءاَمنُـواْ َعلَْیكُـْم اَْنفَُسكُْم...!« )

 ايــد، بــر شمــا بـاد رعـايـت نفــس خودتان...!« »اى كسانـى كــه ايمــان آورده 

نفس انسان همان مخلوقى است كه انسان از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم یا 

معنــرستگــار مى این  نیست شــود.  چنان  لكن  تكوین،  مقتضاى  با  مطــابـق  است  ایــى 

 كــه عمـوم مردم در درك این معنا یكسان بـاشنــد.  
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اِنَّمــا يَتَذَكَّــُر اُولُوا االَْلباِب     -»َهـْل يَْستَـِوى الَّذيَن يَْعلَُمــوَن َو الَّذيــَن ال يَْعلَُمــوَن 

مى  كه  كسانى  برابرنـد  كسانى  آيا  نمىداننــد،  عقل  كه  صاحبــان  تنها  داننــد 

 /زمر( ۹شوند!«)متذّكــر مى 

این اختالف در درك براى این است كه متذّكر به این حقیقت هر لحظه كه به یاد  

شود كه نسبت به خداى خویش در چه موقفى قرار دارد و نسبت  افتد و متوجه مى آن مى

مى  را  خود  نفس  است.  نسبتى  چه  عالم  اجزاء  سایر  با  از  او  بریده  و  منقطع  كه  یابد 

غیرخداست و حال آن كه غیرمتذكر چنین دركى ندارد و همین متذّكر هم قبل از تذّكرش  

هایى  باید كه در برابرش حجاب یافت. و نیز مىنفس خود را بسته و مربوط به عالم مى

ها دسترسى و احاطه و تأثیر نیست. تنها است كه كسى را جز پروردگارش به آن حجاب

هاست. پروردگارى كه او را، هم از پشت سر دفع  پروردگار او قادر به رفع آن حجاب 

كشاند، و  سوى خود مىوسیله قدرت و هدایت به رو بهكند، و هم از پیش داده و دورش مى

یافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و دوستى جز او  نیز نفس خود را مى

این  نیست.  مبرایش  كه  جمله  جاست  َمنْ عنى  كُْم  اليَُضرُّ اَْنفَُسكُْم  َعلَْیكُْم  اْهتََد  »...  اِذَا  َضلَّ 

َجمیعا...!« ) َمْرِجعُكُْم  ّللّاِ  اِلَى  مائده(  ۱۰5ْيتُْم...!« و جملــه »...  را به خوبى درك    / 

 كند. مى

موطن  این به  افق شرك  از  نفس  و  شده  نفس عوض  شعور  و  ادراك  كه  جاست 

مقــ و  و  عبــودیت  شود  دستگیـرش  الهـى  عنـایت  اگر  و  نمـوده  مهـاجـرت  توحیـد  ام 

تكبـر   و  خــدا  از  دورى  و  موهومات  به  اعتقاد  و  شرك  گردد،  حالش  شامل  توفیق 

شیطـانى و استغناى پـوشـالى و خیـالى را یكـى پس از دیگرى به توحید و درك حقایق و  

 نمـاید. ر و عبــودیــت تبــدیـل مى نــزدیكــى به خــدا و تــواضــع رحمــانى و فقــ

این كه موجودى خاك از نظر  دل گرچه ما  از  نشین و  را  بسته به عالیقى هستیم كه ما 

طور كه باید این حقیقت را هم درك نماییم، و ما توانیم آندرك حقایق مشغول نموده نمى

كه كالم الهى در  شود از این كه به جاى اهتمام به فضالت این دنیاى فانى  را مانع مى

غوطه  ننموده،  معرفى  لعــب  و  لهــو  جــز  را  آن  خــود  حقایق  بیــانــات  دریاى  در  اى 

بزنیم االّ این كه اعتبار صحیح و بحث زیاد و تـدبّــر كـافـى مــا را به تصدیق كلیات این  

ـدا نكنیم، »  ســازد، اگر چه به تفصیــل آن احــاطــه پیـطــور اجمــال وادار مى معنــى به

   (۱)و خداوند هدایت كننده است!«

 .   ۲86، ص ۱۱المیـــــــــــــــزان ج  -۱
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 شدگان دريـاى عبـوديت غـرق

َو   اللَّْیَل  یَُسبُِّحوَن  یَْستَْحِسُروَن.  َو ال  ِعبـادَتِه  َعـْن  یَْستَْكبِـُروَن  ال  ِعْنـدَهُ  َمـْن  َو   ...«

 النَّهاَر ال یَْفتُُروَن!«  

شوند، شب  كنند و خسته نمى ها كه نزد اويند از عبادتش استكبار نمى»... و آن 

 اء(/انبی۲۰و ۱۹و روز تسبیح گويند و سستى نگیرند!« ) 

آیه حال بندگان مقرب، و مالئكه مكّرم خود را بیان مىخداى  كند، تعالى در این 

كه مستغرق در عبودیت، و سرگرم در عبادت اویند. هیچ كارى دیگر آنان را از عبادت  

 كننــد.دارد، و به هیــچ چیـز جـز عبــادت او تـوجـه نمىاو باز نمـى

هــاى اعتبــارى ایــن اســت  سنّــت جــارى میــان مــوالــى و بـردگــان در ملــك 

مقّرب  موالیش  درگاه  به  هرقــدر  بــرده  و  كه  تكالیف  از  بسیارى  از  موالیش  شود،  تر 

 كند.  وظـایـف او اغماض مى 

خداى  در  كند،  ولى  پیدا  بیشترى  تقّرب  او  بنده  هرقدر  بلكه  نیست،  چنین  تعالى 

برد، و بیشتر ذلّت و مسكنت و  شتر به عظمت و كبریاء و عزت و بهاء موالیش پى مىبی

مى احساس  را  خود  مىحاجت  جایى  به  كارش  نتیجه  در  پس  غیر  كند،  به  كه  رسد 

 ( ۱)عبودیت و خضــوع كار دیگرى نكند.  

 .   93، ص ۲8المیــــــــزان ج  -۱

 

 مراتب بندگى و مراتب گناه  

 ْطَمـــــُع اَْن یَْغِفـــَرلـى َخطیئَتــــى یَــْوَم الـدّیــِن!« »َو الَّــــذى اَ 

 / شعراء(  8۲»و كسى كه طمع دارم روز رستاخیز گناهم را بیامرزد !« )

مرتبه حسب  به  هركس  دارد.  مراتبى  گناه  و  خدا  »َخطیئَه«  عبودیت  از  كه  اى 

هم  دارد،  گناهى  مرتبه  همان  در  فرموده دارد،  كه  َسیِّئاُت  اند:  چنان  االَْبراِر  »َحَسناُت 

بیَن   و    رود!« هاى نیكان براى مقربین درگاه حق، بدى و گناه به شمار مى خوبى   -اْلُمقَرَّ

صلى  خود  گرامى  رسول  به  تعالى  خداى  كه  است  جهت  همین  دستور  وعلیههللابه  آله 

 دهد: مى
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 /مؤمن( 55) كن...!« »... َواْستَْغِفْرِلذَْنبَِك ـ براى گناهت طلب آمرزش 

السالم عبارتست است این كه به  در آیه فوق، گناه آدمى مثل حضرت ابراهیم علیه 

خاطر ضروریات زندگى از قبیل خواب و خوراك و آب و امثال آن نتواند تمامى دقایق 

زندگى به یاد خدا باشد، هر چند كه همین خواب و خوراك و سایر ضروریات زندگى  

مم چگـونه  و  اســت،  و  اطاعتى  بـاشـد؟  داشتـه  را  معنـا  این  غیـر  اسـت »َخطیئَه«  كـن 

حال آن كه خداى تعالى تصریح كرده به این كه آن جناب ُمخلَص خداست، و غیر خدا  

 احدى از آن جناب سهم ندارد، و شریك نیست: 

الّداِر    ِذْكَرى  بِخاِلَصٍة  اَْخلَْصناهُْم  خـالص    -»اِنّا  آخـرت  يـاد  با  را  ايشان  ما 

 / ص(   46م!« )كردي

ابـراهیــم علیه السالم به خــود نسبت خطا و گناه داده، با  در آیــه مــورد بحــث 

از   خــود دلیل بر آن است كه مرادش  این  از گنــاه معصــوم بود، و  آن جناب  این كه 

 ( ۱)»َخطیئَه«، مخالفت امر مولوى الهى نبوده است.  

 .    ۱4۷، ص 30المیــزان ج  -۱
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 چهارم فصل 

    رپستش  و  عبادت رپستش  و  عبادت 
 

 مبـــانى پرســتش  

ةَ ِللّــــــِه َجمیعــــــــا...!«   »... اَنَّ اْلقُــــــــوَّ

 /بقره(۱65از آن خداست... !« ) »... قدرت، همه  

وقتى انسان حكم كند كه عالم خدایى دارد كه آن را با علم و قدرت خود آفریده،  

اى جز آن ندارد كه به پیروى از ناموس عمومى كه در عالم هست یعنى خضوع و  چاره

تأثیرپذیرى و تسلیم موجود ضعیف و ناتوان و خرد و ناچیز در برابر موجود نیرومند و  

نوان عبادت خضوع كند. زیرا این یك ناموس عمومى  عتوانا و بزرگ، در برابر خدا به 

است كه در عالم جریان دارد و در تمامى اجزاء هستى حاكم است، و عامل تأثیر اسباب  

 در مسببــات و تأثیـرپـذیرى مسببــات از اسبـاب است.  

ذى  حیوانات  در  ناموس  این  و  وقتى  خضوع  منشأ  كند،  ظهور  اراده  و  شعور 

 پذیرش ضعیف از قــوى خـواهـد شد.  

تر از سایر حیوانات است،  تر و روشن ظهور ناموس فوق در عالم انسانى وسیع 

زیرا نــوع انســان داراى عمــق ادراك و خصیصــه فكــر است، و لذا در اجراى غالب  

 دهد تنوع دارد.  الش كه به منظــور جلـب نفــع و دفــع ضــرر انجــام مى مقاصد و اعمـ

مثــالً رعیــت در بــرابــر سلطــان، فقیــر در بــرابــر غنــى، مرئوس در برابر  

رئیس، فرمانبردار در برابر فرمانده، خادم در برابر مخــدوم، شــاگــرد در برابر استاد،  

در برابر بى  نیازمند  در برابر معشوق،  آقا، و مربوب در  عاشق  در برابر  نیاز، عبــد 
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 كنند. ع مى بـرابـر رّب خضو

ایــن خضــوع و  همـــه  فروتنى  از  است  عبــارت  آن  و  است  نــوع  یـك  از  هــا 

 كوچكـى در برابر قهر و قدرت.  

دهد، به هر شكلى كه باشد و  اى كه این فروتنى و كوچكى را نشان مىعمل بدنى

 ( ۱)از هر كـه سـرزنـد و براى هر كه انجــام یـابـد. پـرستـش نـــام دارد. 

 .   ۱۲3، ص ۲المیــــــــــــــزان ج  -۱

 

 انحصـــار پـرستـش الهــى  

»َو هُـَو اللّـهُ ال اِلـهَ ااِلّ هُـَو لَـهُ اْلَحْمــدُ فِـى ااْلُولــى َو ااْلِخــَرةِ َو لَـهُ اْلُحْكـُم َو اِلَْیـِه  

 /قصص( ۷0تُْرَجعُـوَن!« )

   »تنها او اله است. هیچ معبودى جز او نیست...!«

تواند این معنا را اختیار كند كه بندگان تنها  خداى سبحان مختار است و تنها او مى

او را بپرستند كه به ظاهر و باطنشان آگاه است، پس او را سزد كه بر بندگان حكم كند  

كه تنها او را عبادت كنند، كه یگانه معبود مستحق عبادت است، و بر بندگان هم واجب  

 نهاده و تنها او را بپرستند. است حكم او را گردن 

 ذیــل آیــه مشتمـــل است بــه ســه دلیــل:  

 اْلَحْمـــــدُ ـ لَــهُ  ۱

 ـ لَــهُ اْلُحْكــــمُ ۲

 ـ اِلَْیِه تُْرَجعُوَن !۳

توجیه  پرستش  استحقاق  در  را  خـداى  انحصار  كه  است  وجـوهـى  سـه  ایـن 

 كند. مى

آن انحصار را به این بیان   ااْلُولى َو ااْلِخَرِة...!«   اْلَحْمُد فِى»... لَهُ  این كه فرمود:

ناحیه توجیه مى از  كه  است  نعمتى  دارد  وجود  و آخرت  دنیا  در  كه  كمالى  كه هر  كند 

ها مستحق ثناى جمیل است، و جمال هر شده، و در ازاء هر یك از آن تعالى نازل  خداى 

نعمت این  از  او  یك  ذات  از صفــات  یكى  از  و  او  ذاتى  كمــال  از  شــده  اعطــا  هــاى 
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 تــرشـح شـده اســت، كــــه در ازاءش مستحــق ثنــاسـت .

ى و یا عملى  هــاى اخــروى او هــم در عیــن این كه پــاداش عبـادت زباننعمت

دیگر   ثنـایى  مستحــق  آن  ازاء  در  كه  او  از  است  دیگرى  نعمت  دنیاست،  در  انســان 

 است.  

 پس تنها اوست كه مستحق پرستش است! 

فـرمـود:   كــه  این  اْلُحْكــُم،«امــا  لَــهُ  َو  سبحان   »  خداى  كه  است  این  علّتش 

در مـرحلــه تشریع و اعتبار مــالـك   مــالــك علــى االطــالق همــه عــالـم است. او، هــم

است و هم در مرحله تكوین و حقیقت. و از آثار ملك او یكى این است كه حكم كند بر  

 بندگان و مملـوكیـن خـود كـه كسى غیر او را نپرستند.  

فــرمــود:   كه  ایـن  اما  تُــْرَجعُـوَن،« و  اِلَْیــِه  به   »َو  كه رجوع  است  این  جهتش 

خ  به  او  و  سوى  و محاسب  است،  او مرجع  چــون  اســت و  جــزاء  و  حســاب  ــاطــر 

جزادهنده نیز هموست، پس تنهــا اوسـت كـه بایـد پـرستـش شــود، و پرستش او را باید  

 ( ۱)تنها بر طبــــق دیــــن او انجـــام داد. 

 .   ۱09، ص 3۱المیــــــــــــــزان ج  -۱

 

 اساس پرستش آگاهانه در اسالم  
 

راهــى وجــود نــدارد كه مــا انسان را از خضوع در برابر قدرت برحذر داریم،  

تواند از آن سرباز زند مگر درصورتى  زیرا این مستند به حكم فطرت است و انسان نمى

مى نیــرومنــدش  كه  شخصى  شــود،  روشــن  بــرایــش  را  كــه  خــودش  و  پنــداشت 

 انــد.  برد و بلكه مثل هم گـونـه نیست كه گمان مىن شمــرد آنسبــت بــه او ضعیف مى 

بینیم اسالم، تنها موقعى مردم را از اتخاذ و پرستش خدایانى به جز  از این جاست كه مى

مى  نهى  آن خدا  براى  قبالً  كه  مردم  كند  خود  مثل  خدایان  این  كه  باشد  كرده  روشن  ها 

 داست:  مخلـوق و مربوبنــد و تمامى عــزت و قوت از آِن خ 

ـذيـَن تَـْدعُــْوَن ِمـْن ُدوِن اللّـِه ِعبــاٌد اَْمثالُكُْم   كسـانى را كه شمـا به جز    -»اِنَّ الَـّ

 / اعراف(  ۱۹4پرستید مثل خود شما بنده هستند...!« ) خدا مى 
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   - ال يُْبِصُروَن  يَْنظُُروَن اِلَْیَك َو هُمْ   اْلُهدى اليَْسَمعُوا َو تَريُهمْ تَْدعُوهُْم اِلَى  » َو اِْن  

كنند و خودشان  توانند شما را يارى خوانید، نمىجز خدا مى   شما به كسانى را كه 

يارى   دعوت نمىرا هم  هدايتشان  به  اگر  و  نمىكنند  مىكنید،  تو  و   بینىشنوند 

 /اعراف( ۱۹۸بینند!«)كنند و نمى مىتو نگاه   دارند به 

ةَ ِللّ   / بقره(  ۱65ـــــِه َجمیعـــــا...!« ) »...اَنَّ اْلقُــــــــوَّ

ةَ ِللّــــِه َجمیعــا...!« )   / نساء(  ۱۳۹»...فَــــِانَّ اْلِعـــــزَّ

 / سجده(  4»...ما لَكُـْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلّىٍ َو ال َشفیـعٍ...!« )
 

خود   برابر  در  خضوع  به  را  دیگران  كه  ندارد  چیزى  كس  هیچ  خدا  از  غیر 

بن و  هیچ فراخواند  برابر  در  كه ـابـرایـن  آن  مگر  نیست،  جایز  خضوع  او  جز  به  كس 

خضوع در برابر آن كس و تكــریـم و تعظیـم و جنبه والیت و سرپرستى او بازگشت به  

 خدا داشته باشد:  

نَ  َو  ُروهُ  َعزَّ َو  بِِه  اَمنُوا  فَالَّذيَن   ... ىَّ االُّمِ النَّبِىَّ  سُوَل  الرَّ يَتَّبِعُوَن  َو  »اَلَّذيَن  َصُروهُ 

اْلُمْفِلُحوَن   اُوآلئَِك هُُم  َمعَهُ  اُْنِزَل  الَّذى  كسانى كه از اين رسول كه    -اتَّبَعُوا النُّوَر 

مى  پیروى  است  اّمى  پیغمبر  آن يك  ايمان كنند... پس  بدو  بزرگش هاكه  و   آورده 

نازل   او  با  كه  نورى  از  و  كرده  ياريش  و  پیروى شمرده  اند،اينان  كرده   شده 

 /اعراف( ۱5۷گارانند!« ) رست
 

كوةَ َو   لوةَ َو يُْؤتُوَن الزَّ » اِنَّما َوِلیُّكُُم ّللّاُ َو َرسُولُهُ َو الَّذيَن اَمنُوا الَّذيَن يُقیُموَن الصَّ

راِكعُوَن   ايمان    -هُْم  كه  هستند  كسانى  و  او  و رسول  خدا  تنها  شما  سرپرست 

 / مائده(    55دهنـد!« )كـوة مى دارند و در حال ركوع ز پا مى آورند و نماز به مى
 

 َعنِ   َو يَْنَهْونَ   بِاْلَمعْرُوفِ   يَأُْمرُونَ  اَْوِلیآُء بَْعٍض   بَْعُضُهمْ   َو اْلُمْؤِمناتُ » َو اْلُمْؤِمنُوَن 

از    -اْلُمْنَكِر   نهى  و  معروف  به  امر  يكديگرند،  سرپرستان  مؤمنات  و  مؤمنین 

 كنند!« منكر مى 

 /توبه( ۷۱) 

فَِانَّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب   ْم َشعائَِر ّللّاِ  كسـى كــه شعائـر خــدا را    -»... َو َمْن يُعَّظِ

 / حج(   ۳۲هــاست!« )بــزرگ شمــــارد ايـن از تقــواى دل 
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كس غیر از خدا خضوع روا نیست، مگر آن كه به  پس در اسالم در برابر هیچ

 ( ۱)و به قصد او انجام یابد.  خدا بازگشت داشته باشد 

 .   ۱۲4، ص ۲0المیزان ج  -۱
 

 

 نیاز فطـرى انسـان به داشتن خـدا و پرستش 

 ٌء عُجـاٌب؟« » اََجعََل ااْلِلَهـةَ اِلهـا واِحـدا اِنَّ هـذا لََشـىْ 

واحد   خداى  به  منحصر  و  زده  كنار  را  خدايان  همه  اين  مرد  اين  آيا  »شگفتا! 

 / ص(  5مطلب بسیار عجیبى است!« )كرده است؟ راستى 

تر ها و تفّكرات در طرز تلقى و تفسیر یكتایى خدا از همه جا روشن اختالف درك 

جا است كه اختالف و نوسان وسیع و عجیبى كه افراد بشر در  شود. چه در آن دیده مى 

درك و تعقل و كیفیت تفسیر و بیان مسئله وجود خداى تعالى دارند، به خوبى به چشم  

همهمى كه  این  با  متفق خورد،  خــدا  وجـود  اصل  در  فطرت  شان  داراى  چون  انــد، 

سرچشمه  انســانى فطرت  دقیق  اشارات  و  مرموز  الهامات  از  هم  مسئله  این  و  اند. 

 بینیم كه : گیرد و لذا مى مى

وجود این فطرت از یك طرف، و برنخوردن به یك دین صحیح از طرف دیگر،  

انسعده  افراد  از  خویش  اى  فطرت  ارضاى  و  ساختن  قانع  براى  تا  داشته  آن  بر  را  ان 

آن بت و  كرده  درست  و غیره  كشك  از  حتى  و  سنگ  و  چوب  از  و  هایى  شركا  را  ها 

همانهم بپرستند  و  بدانند  خدا  مى قطاران  را  خدا  كه  آن طور  از  و  حاجت  پرستند.  ها 

طور به خاك بیفتند همان  هاخواهند، و در برابر آن طورى كه از خدا مىبخواهند همان

 ( ۱)افتند. خـاك مىكه در برابر خــدا به 

 .   ۱49، ص ۱۱المیــــــزان ج  -۱

 

 عبـادت خـالـص  

 / زمــر(   ۱۱»قُــْل اِنّــى اُِمــْرُت اَْن اَْعبُــــدَ اللّــهَ ُمْخِلصــا لَــهُ الــدّیــَن!« )

ید خداى را بپرستم و دین خدا  چه من بر شما تالوت كردم كه بابه ایشان بگو آن
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را خالص كنم، هر چند در آن، خطاب متوّجه من است، ولكن باید متوّجه باشید كه این  

گویم عروسم تو بشنو!( نیست، كه فقط من  خطاب از قبیل مثل معروف )دختر به تو مى 

ى  ااى باشم و مأمور باشم كه خطاب خداى را به شما برسانم و خودم هیچ وظیفه شنونده 

دیگر نداشته باشم!  بلكه من نیز مانند یك یك شما مأمورم او را عبادت نموده، دین را  

یابد، بلكه مأمورم كه قبل از  خالص براى او سازم. باز تكلیف من به همین جا خاتمه نمى

چه بر من نازل شده تسلیم شده  همه شما و در حقیقت اولین نفرى باشم كه در برابر آن 

شدن خودم،  ام و اینك بعد از تسلیم  شده   از همه شما من تسلیم   قبل جهت    باشد، و به همین

مىدارم   ابالغ  شما  مى به  پروردگارم  از  من  آرى  اخالص  كنم،  با  را  او  و  ترسم، 

ام، چه این كه شما ایمـان بیاورید و یا نیـاورید، پس دیگـر پرستم، و به او ایمان آورده مى

 در مـن طمعى نبندید !  

 « فرمود:  كه  این  شده   پس  مأمور  من  را  بگو  دين  و  بپرستم  را  خداى  كه  ام 

« اشاره است به این كه آن  خالص براى او بدانم و نیز مأمورم كه اولین مسلمان باشم! 

اخــالص در دیــن، و داشتــن دین خـالص، مانند   بــه  خــدا  اطاعت دستــور  در  جناب 

 سایر مردم است.  

« اشــاره است به این كــه در امــرى  اولین مسلمان باشم! »مأمورم كه  و جمله  

كه متوجه من شده زیادتى است بر امرى كه متوّجه همه شما شده است، و آن زیادتى  

از   غــرض  و  شــده،  متــوّجــه  من  به  شما  از  قبــل  خطـاب  كـه  است  این  از  عبارت 

باشم كه تسلیم این امر شده، و  تــوجــه آن به من قبل از شما این است كه من اولین كسى  

   (۱)به آن ایمان آورده باشد.  

 .   ۷3، ص 34المیــــــــــزان ج  -۱

 

 عبـادت تكـوينـى كـل مـوجـودات  

 » َو ِللّــِه یَْسُجـدُ مـا فِـى السَّمـواِت َو مـا فِـى االَْرِض ِمـْن دابٍَّة َو اْلَمالئَِكةُ...!« 

نموده و انقیاد  در برابر خدا خضوع    هست و آسمان  در زمین  جنبنده    چه» آن  

حقیقت    ذاتى  همان  پس حقكه  دارند،  است  "خداى   سجده  است  او  كه  تعالى" 

 / نحل( 4۹و سجده شود!« )پرستش  

مى ذكر  را  جنبندگان  سجده  آیه  كلمه  این  چه  چیزى    »دابٍَّة« كند،  هر  معناى  به 
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ى داشته باشد. و این حقیقت سجده است، كه خود  است كه تحّرك و انتقال از جایى به جای

این كه سجده   تذلل و تواضع در برابر عظمت و كبریایى خداست. براى  نهایت درجه 

عبارت است از به رو در افتادن آدمى بر روى خاك، كه البته در صورتى عبادت است  

تذلّل درونى    كه منظور مجسم ســاختـن ذلّــت درونــى بـاشـد. پس حقیقـت سجـده همـان

 است.

شود، از این كه مالئكه را  شامل انسان و جّن هر دو مى  »دابٍَّة« عمومیت كلمه  

تـوان فهمیـد كه هـر چنـد مـالئكـه نیـز حركت دارند لكن حركت  جداگانه اسـم بـرد مى

 آنان از نــوع حـركـت جنبنـدگان و انتقـال مكانى آنان نیست.  

ِ ما فِى   » َسبَّحَ   / حديد( ۱السَّمواِت َو ااْلْرِض...!« )لِِلّ

موجودات عالم چه عقالء و چه غیرعقالء همه خدا را به تمام معنى كلمه و به  

مى تسبیح  كلمه  معنى  آسمانحقیقت  در  كه  موجوداتى  تمامى  تسبیح  زمین  گویند.  و  ها 

ها را  هست، تسبیح با زبان و تنزیه به حقیقت معناى كلمه است، هر چند كه ما زبان آن 

قــرآن كــریــم   نــدارنــد.  این نیست كه جمــادات زبــان  دلیــل بر  نفهمیــدن ما  نفهمیم. 

 تصـریح دارد بر این كـه تمامى موجودات زبان دارند.  

»تَْسبیح« به معنـاى منــزه داشتن اســت، و منــزه داشتن خــدا به ایــن است كه  

نقــص و حاجت و را كه مستلزم  از    هر چیزى  باشد،  او  با سـاحـت كمال  نـاسـازگـار 

و   صفات  چنین  داراى  تعــالى  خــداى  كه  بــاشــى  معتقــد  و  كنــى  نفــى  او  ســاحــت 

 ( ۱)اعمالى نیســت.  

 .   ۲9۷ص   3۷و ج   ۱34، ص ۲4المیــزان ج  -۱

 

 عبـــادت خـــاص امــــت هــر پیــامبــر 

ٍة َجعَْلنا   َمْنَسكا هُْم ناِسكُوهُ...!« »ِلكُّلِ اُمَّ

 /حج( 6۷است...!«) خويشكه هر يك پیرو طريق   طريقى مقرر كرديم هر امتى   » براى 

دیده  را  اسالمى  عبادات  وقتى  كتاب  اهل  از  كفّار  یا  و  مشركین  چون  گویا  اند، 

هاى سابق، یعنى شریعت یهود، ندیده  ها نوظهور بوده و نظیر آن را در شریعتبراى آن 

اند، كه این جور عبادت  آله برآمده وعلیههللاودند، لذا در مقام منازعه با رسول خدا صلى ب

 ایم.  در هیچ شـریعتى ندیده
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اند، كه  هاى گذشته عبادتى داشته خــداى تعــالى جــواب داده كه هر اّمتى از اّمت 

شده،  دیگر منتقل نمىكــردنــد، و عبــادت هیــچ اّمتى به امت آن قسم خدا را عبــادت مى

آورد،  كــرد و بهتر از آن را مى چون خداوند با هر شریعت، شرایع قبلى را نســخ مى

تر و  ها بود، و استعداد عبادتى كاملتر از قبلىهــاى بعــدى ترقّى یافتهچون افكار اّمت 

 ( ۱)بهتــر از ســابـق را یافته بودند .

 .۲95ص ،  ۲8المیـــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 عبادات، عامل تقوى و تربیت نفس  

یــاُم... لَعَلَّكُــْم تَتَّقُـــوَن !« »  ...كُتِـَب َعلَْیكُـُم الّصِ

آورده  ايمان  كه  پیشینیان  »اى كسانى  بر  ايد روزه بر شما مقرر شده چنان كه 

 / بقره(  ۱۸۳شما مقّرر شده شايد پرهیزكارى كنید!« )

افاده مى چنین  قرآن  بیانات  و  اسالم  عالیه  پروردگار  تعالیم  قدس  ساحت  كه  كند 

داشته  منزه را  اثرى  هر  عبادات  باشد، پس  داشته  چیزى  به  احتیاج  كه  است  این  از  تر 

 بــاشنــد تنهــا متــوّجـه بنــده خــواهــد شــد نه خــدا. گنــاهـان نیـز چنیـن است.  

تَتَّقُوَن! »   فرماید:درخصوص روزه مى  این لَعَلَّكُْم  براى  حكم  این  تشریع  « یعنى 

نیازمند  پـروردگـار به روزه گرفتن شما  این كه  نه  پـرهیـزكـار شـویـد،  است كه شمـا 

 باشد.

تــوان داشت جــاى تـردیـد نیسـت،  و امــا این كه از روزه امیــد یــافتـن تقــوا مى

از   این مطلـب را  با  فطــرت خـود مىچــه هــر انسـانى  اگـر كسـى بخـواهـد  یـابـد كه 

و   بـرسـد  روحـانیـت  و  كمـال  مـرتبـه  بـه  و  كنـد  پیـدا  ارتبـاط  قـدس  و  عـالـم طهـارت 

درجـات ارتقـاء معنـوى را بـه پیمـاید اول چیـزى كه بـر او الزم اســت ایــن اســت كه  

ـزد و جلوى نفس سركش را گـرفتـه، و از  بنــد و بــارى و شهــوتــرانـى بپــرهیـاز بى

دلبستگــى و فــرورفتــن در مظــاهــر حیــات مــادى خــود را منّزه كند و از هر چیزى  

بازمى خدا  از  را  او  و  كه  شهوات  از  خوددارى  راه  از  تقوى  این  گزیند.  دورى  دارد 

 دهد.  دورى از هــواهـاى نفسـانى دست مى

و   مشروع  امور  در  كه  امور  كسى  در  كرد،  اجابت  را  خدا  دعوت  مباح 
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 ( ۱)نمـاید. غیرمشروع و حرام بهتر اطاعت و فرمانبردارى مى

 .   9، ص 3المیزان ج  -۱

 

 

 روح عبـادت و تجسـم و تمثـل ظاهرى آن 

 تَـْرضیهــا...!« »قَــدْ نَــرى تَقَلُّــَب َوْجِهـَك فِـى السَّمــاِء فَلَنُــَولِّیَنَّــَك قِْبلَــةً 

چرخاندى، پس به زودى تو را به سوى  »ما تو را ديديم كه رو در آسمان مى 

برمى قبله مى اى  دوسـت  كــه  طرف  گــردانیــم  به  خود  روى  اينــك  دارى، 

 / بقره(   ۱44مسجدالحرام كــن و هر جا بوديد رو بــدان سـو كنید... !« )

بخواهیم از چهاردیوارى قلب و ضمیر  توّجه عبادتى به سوى خداى سبحان، اگر  

تجاوز كند، و به صورت فعلى از افعال درآید ـ با این كه فعل جز با مادیّات سر و كار  

 ندارد، ـ به نــاچــار بــایـد این تـوّجـه بر سبیـل تمثل صورت بگیرد.  

مى ســاده  ســو  یــك  از  بگــوئیــم،  بتــر  متـوّجـه  عبـادت  بــا  خدا خــواهیــم،  ه 

شــویــم، و از ســوى دیگــر خــدا در جهتــى و طــرفى قــرار ندارد، پس به نــاچـار  

 بــایــد عبـــــادت مــا بــر سبیــل تمثــــل و تجســــم درآیـــــد.  

)از   آن  اختالفى كه در خصوصیات  با  قلبى ما  توّجهات  این طور كه نخست  به 

در نظر گرفته   آن،( است،  امثال  خضوع و خشوع و خوف و رجا و عشق و جذبه و 

قیافه و  شكل  با  را  خصوصیـات  همـان  بعد  و  خود  شود  فعل  در  باشد،  مناسبش  كه  اى 

 منعكس كنیم. 

قلبى حقارت  و  ذلّت  كه  این  براى  داده    مثالً  ارائه  او  مقدّس  پیشگاه  به  را  خود 

باشیم، به سجده افتیم، و با این عمل خارجى از حال درونى خود حكایت كنیم. و یا اگر  

خواسته باشیم احترام و تعظیمى كه در دل از او داریم، حكایت كنیم، به صورت ركوع  

كن عرضه  پیشگاهش  به  را  خود  بودن  فدایى  حالت  بخواهیم  چون  و  دور  درآییم،  یم، 

اش بگردیم، و چون بخواهیم او را تكبیر و بزرگداشت كنیم، ایستاده عبادتش كنیم،  خانه

و چون بخواهیم براى تشرف به درگاهش خود را تطهیر كنیم، این مراسم را با غسل و  

 هاى دیگر.  وضو انجام دهیم، و از این قبیل تمثل 

ارت است از همان بندگى هیچ شكى نیست، در این كه روح و مغز عبادت بنده عب
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درونى او، و حاالتى كه در قلب نسبت به معبود دارد، كه اگر آن نباشد، عبادتش روح  

نمى  به شمار  عبادت  اصالً  و  به  نداشته،  باید  قلبى  توجه  این  حال  در عین  لكن  و  رود. 

صورتى مجسم شود، و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و استقرار تحققش، محتاج به 

 ( ۱)كه در قالبى و ریختى ممثل گـردد.   این است 

 .   ۲۲9، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 

 رابطه عبـادت با دفـع ضـرر و جلب منفعت 

 ّللّاِ ما ال یَْمِلُك لَكُْم َضّرا َو ال نَْفعا...!« »قُْل اَتَْعبُدُوَن ِمْن دُونِ 

مى  آيا  شما  »بگو  براى  و ضررى  نفع  مالك  كه  را  چیزى  خدا  غیر  به  پرستید 

 / مائده( ۷6نیستند و حــال آن كـــه خـداونـد شنـوا و دانـاست!« )

در این آیه حجتى است كه از مدركات فهم ساده و بسیط و عقل سالم گرفته شده  

غرض اگر چیزى را  كند كه انسان ساده و بىطور حكم مى است، چه این چنین عقل این 

وسیله معبودش را  خواهد بدین ه مىاله و معبود گرفته و آن را بپرستد براى این است ك

 به دفع ضرر و جلب منفعت خود وادار كند.  

و اگــر بــه این حكــم عقلــى، این مطلب را ضمیمــه كنیـم كه در عالم جز خدا  

آید كه هیــچ غرض عقــالئى را  كسى مالك ضرر و نفع نیست، این نتیجــه به دست مى 

 كرد.   توان تصور در عبــادت غیــرخـدا نمى

ایـن عمـل یعنـى عبادت غیرخدا اجتناب كرد.   چـون چنیـن است پــس بــایـد از 
(۱ ) 

 .   ۱۲۷، ص ۱۱المیـــزان ج  -۱

 

 نمــاز، به عنوان پلیـس بـاطنـى  

لــوةَ تَْنهــى َعــِن اْلفَْحشــــاِء َو اْلُمْنَكـــِر...!«   »...اِنَّ الصَّ

 / عنكبوت(  45جلوگیر است...!« )»...نماز از فحشا و منكر 

اند به این كه مردم نماز بخوانند، براى این بوده كه نماز آنان را  اگر دستور داده 
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 دارد.  از فسق و فجور بازمى

جاآوردنش صفتى در روح  فهماند كه نماز عملى است عبودى، كه بهاین تعلیل مى

است غیبى، و صاحبش را  آورد كه آن صفت به اصطالح معروف پلیسى  آدمى پدید مى

هاى گناهان  دارد، و در نتیجــه جــان و دلــش از قــذارت از فحشــا و منكــرات بــازمــى

 ماند. شود پــاك مى هایـى كه از اعمــال زشــت پیــدا مى و آلــودگى 

از   بــازدارى  صفــت  یعنـى  است،  صفــت  آن  به  رسیــدن  نمــاز،  از  مقصــود 

پیدایش این صفت اثر طبیعى نماز است، ولكن به نحو اقتضاء، نه به نحو علیّت،     گناه.

این  لكن  خداى سبحان،  به سوى  بنده  از  است،  خاصى  توّجه  نماز  كه  چون  نیست  گونه 

دیگر نمازگزار نتواند گناه كند، نه، بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است، یعنى اگر مانع و  

دارد، ولى  بخشد، و نمازگزار را از فحشا بازمىد را مى یا مزاحمى در بین نباشد اثر خو

كند، و در نتیجه نمازگزار آن  اگر مانعى یا مزاحمى جلو اثر آن را گرفت، دیگر اثر نمى 

 كند.  كارى كه انتظار آن را از او ندارند مى

گیرند، مانند دو كفه ترازوست، هر وقت  یاد خدا، و موانعى كه از اثر او جلو مى

یاد یاد خدا  خدا چربید، نمازگزار گناه نمى  كه  كند، و هر جا كفه آن موانع چربید، كفه 

گردد، و گناه را مرتكب  شود، و نمــازگزار از حقیقت یاد خــدا منصرف مى ضعیف مى

 شود.  مى

و اگــر خــواننــده عــزیـز بخــواهــد این معنــا را لمس كند باید حال بعضى از  

خوانند در نظر بگیرد، كه به خاطر  ن دارند، و در عین حال نماز نمىافراد كه نام مسلما

دهند، و سایر  روند و زكات هم نمى خورند، حج هم نمىنماز نخواندن، روزه را هم مى 

مى  ترك  هم  را  خود  واجبات  پیشرفت  مانع  خود  راه  در  را  چیزى  خالصه  و  كنند 

 .. !بینند، نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه دروغ و نه.نمى

خواند، و  وقت اگر حال چنین شخصى را با حال كسى مقایسه كنى كه نماز مى آن

كند، در نمازش به حداقل آن یعنى آن مقدارى كه تكلیف از گردنش ساقط شود اكتفا مى

نماز از آن پروا نداشت پروا دارد. و اگر حال  خواهى دید كه او از بسیارى كارها كه بى 

كسى مقایسه كنى كه در نمازش اهتمام بیشترى دارد، خواهى  این نمازگزار را با حال  

دیــد كــه دومــى از گنــاهــان بیشتــرى پــروا دارد، و به همیــن قیــاس هــر چه نمــاز  

   (۱)تر بــاشـد، خــوددارى از فحشــا و منكـرات نیــز بیشتـر خواهد بود.  كـامـل

 .   ۲۱6ص   ،3۱المیـــــــــــــــــــــزان ج  -۱



 53 
   راز بندگی    : چهاردهمکتاب                       تفسیر موضوعی المیزان                 -معارف قرآن در المیزان 

 

 نماز و تأثیر روانى آن 

لــوةَ تَْنهـــى َعـــِن اْلفَْحشـــاِء َو اْلُمْنَكــِر...!«  لـــوةَ اِنَّ الصَّ  »...َو اَقِــِم الصَّ

 / عنكبوت(  45»...و نماز بپادار كه نماز از فحشـاء و منكرات جلـوگیر است...!« )

دارد. مراد به  نماز بهترین اعمال است، چون نماز از »فحشا« و »منكر« بازمى

این بــازدارى، بــازدارى طبیعــت نمــاز از فحشاء و منكر است. البته بازداریش هم به  

گنــاه   نتــوانـد  دیگــر  خــوانــد،  نمــاز  كه هر كس  تامه،  علیت  نـه  اقتضــاء است  نحو 

 كنــد.  

 

 كند؟از فحشاء و منكرات نهى مىچگونه نماز 
ین عمل، مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار بجا آورد، و همه  ا

اى صالح بجاآورد، و  عمر ادامه دهــد، و مخصـوصا اگــر آن را همــه روز در جـامعه 

اهتمام   آن  به  نسبت  او  مثــل  و  بیاورند،  بجا  روزه  همه  او  مانند  نیز  جامعه  آن  افراد 

 رزنــد، طبعــا با گناهان كبیــره سـازش ندارد.  و

توّجه به خدا از در بندگى، آن هم در چنین محیطى، و از چنین افرادى، طبیعتا 

داند، از  باید انسان را از هر معصیتى كبیره و هر عملى كه ذوق دینى آن را شنیع مى

واط، باز بدارد، بلكه نه تنها ها، و به مال ایتام، و زنا، و لقبیل قتل نفس، و تجاوز به جان 

 ها، بلكه از تلقین آن نیز جلوگیرى كند.  از ارتكاب آن 

به  ایمان  اّوالً  ذكــر،  این  و  خــدا،  ذكــر  بر  است،  مشتمــل  نمــاز  كه  این  براى 

كنــد، و  تعالى، و رسالت، و جزاء روز قیامت را به نمازگزار تلقیــن مى وحدانیّت خداى 

د كه خــداى خــود را با اخــالص در عبــادت مخــاطــب قــرار داده، از  گــویــبه او مى

هدایت   مستقیم  صراط  سوى  به  را  تـو  كه  كـن  درخــواسـت  و  بنمــا،  استعــانــت  او 

 فرماید، و از غضب و اضاللش پناه دهـد.  

كند بر این كه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و  و ثانیا او را وادار مى

ریایى خدا شده، و پروردگار خود را با زبان، حمد و ثنا و تسبیح و تكبیر یادآورد، و  كب

 در آخــر بر خــود و هم مسلكــان خود و بر همه بنــدگــان صالح خـدا سـالم بفرستد.  
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كند به این كه از حدث )كه نوعى آلودگى روحى  عالوه بر این كه او را وادار مى 

ودگى بدن و جامه،( خود را پاك كند، و نیز از این كه لباس و  است،( و از خبث )یعنى آل

پروردگارش   خــانـه  ســوى  به  رو  و  بپــرهیــزد،  بــاشــد،  غصبــى  نمــازش  مكان 

 بایستد.  

پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پایدارى كند، و در انجام آن تا حدّى نیت  

شود كه ملكه پرهیز  طور مسلم باعث مىبه صادق داشته باشد، این ادامه در مدت كوتاه  

از فحشاء و منكر در او پیدا شود، به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى را موّكل بر  

خود كند، كه دائما ناظر بر احوالش باشد و او را چنان تربیت كند، كه این ملكه در او  

از تربیت نماز    پیدا شود، و به زیور ادب عبودیت آراسته گردد، قطعا تربیت او مؤثرتر

دهد دستور نخواهد داد، و به بیش از  چه كه نماز او را دستور مىاز آنبیش  نیست، و به

   (۱)كند وادار نخواهد كرد. آن مقدار كه نماز به ریـاضت وادارش مى

 .    ۲۱3، ص 3۱المیـــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 عبادت با استعانت از اسماء حسنى  

 ِ  االَْسمــآُء اْلُحْسنــى فَـادْعُــوهُ بِهــا...!« »َو ّلِلّ

»براى خداست تمامى اسمايى كه بهترين اسماء هستند، پس او را عبادت كنید  

 / اعراف(    ۱۸۰ها به سويش توّجه نمايید...!« )و با آن 

فــرمــود:   كــه  !«  ایــن  بِهــا  را  »فَــاْدعُــوهُ  خــدا  كه  اســت  ایــن  معنــایش 

جمیلهعباد معانى  و  حسنه  اوصــاف  به  متصــف  او  كه  این  به  اعتقــاد  بــا  كنیــد  اى  ت 

 است كه این اســماء داللــت بـــر آن دارد.  

خداى  مختلفى    كالم  موارد  در  ذكر مىتعالى  را  او  دعاى خود  این  كه  مؤید  كند 

 معناست:

الَّذ اِنَّ  لَكُْم  اَْستَِجْب  اْدعُونى  َربُّكُُم  قاَل  َسیَْدُخلُوَن  »َو  ِعباَدتى  َعْن  يَْستَْكبُِروَن  يـَن 

داِخريــَن   كسانــى    -َجَهنََّم  كنم،  اجابتتــان  تا  بخوانیـد  مرا  گفتــه:  پروردگارتان 

خــواهنــد   وارد  جهنــم  بــه  خـوارى  بــه  كننــد  بزرگـى  من  پرستیــدن  از  كــه 

 / مؤمــن(   6۰شــد!« )
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  / مؤمن(  65اِلهَ اِالّ هُـَو فَـاْدعُـوهُ ُمْخِلصیـَن لَهُ الّديَن...!« ) » هَُو الَْحىُّ ال  در آیه  

 ( ۱)دعا را به اخـالص در عبادت گرفته اســت.  

 .   ۲53، ص ۱6المیـــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 يقین و دوام تكلیف عبادت رسیدن به 

 الّساِجـدیَن!  َو اْعبُدْ َربََّك َحتّى یَأْتِیََك اْلیَقیُن!« »فََسبِّـْح بَِحْمِد َربِّـَك َو كُـْن ِمـَن 

كنندگان باش! عبادت پروردگار  »به ستايش پروردگارت تسبیح گوى و از سجده 

 / حجــر(   ۹۹و   ۹۸خـــويـش كــن تــا حــادثــه محقــق بــه تــو بــرســـد!« )

مى سفارش  خود  گرامى  پیامبر  به  سبحان  كخداى  حمد  فرماید  و  تسبیح  را  او  ه 

گوید و سجده و عبادت كند، و این مراسم را ادامه دهد و این سفارش را متفرع بر تنگى  

شود كه تسبیح و حمد خدا و سجده و  هاى كفّار نموده. معلوم مىحوصله از زخم زبان

 عبادت در ازاله اندوه و سبك كردن معصیت اثر دارد.  

مراد به ساجدین در آیه مورد بحث نمازگزاران است و دستور، دستور به نمــاز  

كه   این است  خاطر  به  نامیده  نماز را سجده  اگر  و  سجــده،  تنهــا  نه  اســت  خــوانــدن 

سجده افضل اجزاء نماز است، و مقصود از تسبیح و تحمید تسبیح و تحمید زبانى گفتن  

 و امثال آن است.   ،« َو اْلَحْمُدلِِلّ  ّللاّ »سُبحانَ 

ـَك!«و امــا ایــن كــه فــرمــود:   دستــور سلــوك در منهــج تسلیــم    »َو اْعبُــْد َربَـّ

 و اطــاعــت و قیــام بــه لــوازم عبــــودیـت اســت.  

به   يقین« مراد  »آمدن  اْلیَقیُن!«  يَأْتِیََك  با   »َحتّى  كه  است  مرگ  اجل  به  رسیدن 

 شود.  شهادت و خبر مبدّل به عیان مىغیب مبدّل به  فرارسیدن آن 

 شــود كـــــه : خـــالصــه معنــى آیــه ایـن مى 

و هم  بده،  ادامه  بر عبوديت خود  معصیت  »تو  از  اجتنابت  و  اطاعتت  بر  چنان 

گويند تحمل كن تا مرگت فرارسد و  چه كه كفار مى چنان بر آن صبر كن، و نیز هم 

اى  شوى، آن وقت مشـاهـده كنى كه خدا با آنان چه معامله   به عالم يقین منتقل 

 كنـد!«  مى
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حجــاب   مــاوراء  به  عمــومى  یقیــن  عالم  كه  است  آخرت  عالم  همان  یقین  این 

است، نـه این كه مــراد به یقین آن یقین باشـد كه با تفّكر و یا ریاضت و عبادت دست  

 دهـد.  مى

اند كه آیه شریفه داللت دارد بر  ه بعضى پنداشته این را گفتیم تا معلوم شود این ك

این كه عبادت تا وقتى الزم است كه یقین نیامده باشد، و همین كه انسان یقین پیدا كرد  

 دیگـر نمـاز و روزه واجــب نیسـت، پندارى فاسد است.  

براى این كه اگر مقصود از یقین، آن یقین معمولى باشد كه از راه تفّكر یا عبادت  

مى   در پدید  صلى نفـس  خـدا  رســول  قبــالً  وعلیههللاآید  را  یقیــن  آن  حــال  هــر  در  آله 

 ( ۱)داشتــه است. 

 .   ۲۲، ص ۲4المیزان ج  -۱
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 پنجم فصل 

    ذکر ذکر 
 

 مفــاهیـم ذكــــر  

ْكــــــِر...!« )»...فَْسئَلُــــــــوا اَْهــــــَل   / نحل(  43الـــــذِّ

ْكَر...!« )   / نحل(   44»...َو اَنَْزْلنــا اِلَْیـــَك الــــــــــــــــذِّ

كلمه »ِذْكر« به معناى حفظ معناى چیزى و یا استحضار آن است و به هر چیزى  

 شـــود.  كه آدمـى به وسیلــه آن حفـظ شــود و یا مستحضــر گــردد ذكــــر گفتــه مـى 

اند، به اعتبار ظاهرا اصل در این كلمه ذكر قلبى است، و اگر لفظ را هم ذكر گفته 

القـاء مى  دل  لفـظ معنـا را بر  اســت كه  قرآن كریم هم  این  در  اعتبار  كنـد، و به همین 

باشد   قیدى نشده  به  این كلمـه مقیـد  قرآن اگر  استعمال شده، چیزى كه هست در عرف 

 ست.  معنایش یاد خدا

كتاب و  نبّوت  كـریـم وحى  قــرآن  كه  است  عنــایت  همیــن  بــه  بر  و  نازل  هاى 

 انبیاء را »ذكــر« خوانده است.  

آیــه   ْكَر...!«  در  الــــــــــــــــذِّ اِلَْیـــَك  اَْنَزْلنــا  ذكــر  »...َو  هم  را  كـریــم  قــرآن 

 خــوانــده است.

هم  است،  ذكر  كریم  قرآن  كه  پس  تورات  چنان  و  ابراهیم  صحف  و  نوح  كتاب 

اند نیز ذكرند، هاى آسمانىالسالم كه همه كتابموسى و زبور داود و انجیل عیسى علیهم 

هــا برایشــان نازل شده، و گروندگان به  ها كه ایــن كتــاب ها، بعضى آنو اهل این كتاب 
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 ها، اهــل ذكـرند.  این كتــاب

َل اِلَْیِهــــْم  »...َو اَْنـــــَزْلنــــا اِ ْكــــَر ِلتُبَیِّـــَن ِللنّـــاِس مـــا نُــــّزِ و اين    -لَْیــــَك الــذِّ

چــه را بــه ايشــان نــازل شده  قـرآن به تو نــازل كرديــم، تا بــراى مــردم آن 

 /نحل(44بیان كنى!« ) 

و در    ــَزْلنــا اِلَْیــَك،«»َو اَنْ یكــى از لطــایف قــرآن تعبیــرى اســت كــه در آیــه  

َل اِلَْیِهْم،« َل« را تكرار كرده ولى یكى را از باب افعال    »مـا نُّزِ به كار رفته و فعل »نُّزِ

یك  نزول  بر  داللت  مى كه  مــرتبــه  یك  و  بــاب  جا  از  را  دیگــر  یكــى  و  آورده،  كنــد 

 رساند.  تفعیــل كـه تدریج را مى

اَْنــَزلْ  اِلَْیـَك،« عنـایـت همه به نازل كردن قرآن به رسـول در جملـه »َو  خــدا  نــا 

یكوعلیههللاصلى  را  ذكــــر  جهــت  همیـــن  بــــه  و  اســــت  تصــــور  آله  پــــارچـــه 

 نمـــوده اســت.  

و اما مردم ربطى كه با قرآن دارند عبارت است از اخذ و تعلم و عمل به آن، و  

كلمه   به  را  مردم  به  قرآن  شدن  نازل  لذا  است  تدریجى  كه  این  خاطر  به  مسئله  این 

   (۱)»تَْنزیل« تعبیــــر كــرده اسـت. 

 .    ۱۲۱، ص ۲4المیــزان ج  -۱

 
 

 تنوع در مفهوم ذكـــر  

 الصَّلوةَ تَْنهى َعِن اْلفَْحشاِء َو الُْمْنَكِر َو لَِذْكُر ّللّاِ اَْكبَُر...!« الصَّلوةَ اِنَ »...َو اَقِِم  

از فحشا و منكرات جلوگیراست و ذكر خدا بزرگ  نماز  بپاداركه  نماز  تر  »...و 

   / عنكبوت(45سازيد!« ) داند كه چه مى است، و خدا مى 

)یا معنــاى  در  گــاهـى  »ِذْكــر«  مى كلمــه  برده  كار  به  خاطره(  ـ  مثالً  د  شود، 

 گـوینـد: آیا به یــاد دارى و یا آیــا بـه خــاطــر دارى ؟ مى

چه از  تواند آن این یاد و خاطر هیئتى است در نفس، كه با داشتن آن، انسان مى

معلومات كسب كرده حفظ كند و از دست ندهد، مانند حافظه، با این تفاوت كه حفظ را  

ب جایى  مىدر  كار  االن  ه  كه  چند  هر  باشد،  داشته  خود  حافظه  در  را  مطلبى  كه  برند 

نباشد، به خالف ذكر كه در جایى به كار مى رود كه عالوه بر  حاضر و پیش رویش 
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 اش هست، در نظرش حاضر هم باشد.  مطلب در صنــدوق حــافظــه 

ان. مثالً  كنند، و یا حضور در زبگاهى كلمه ذكر را در حضور قلب استعمال مى

گویند ذكـر خـدا بر دو نـوع است، ذكـر بـه زبان، و ذكر به قلب، یعنى حضور در  مى

 قلب.  

ظــاهــرا اصــل در معنــاى ذكــر همــان ذكــر قلبــى اسـت، و اگـر نـام خـدا را  

بردن هم ذكر نامیده شده، از این بابت است كه، ذكر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نیز  

مى هســت،   را  اثـرى  لفظـى  ذكر  به  نسبت  قلبى  ذكــر  متــرتب  و  سبب  بر  كه  مـاند 

 گـردد.  اى كه از عمل عاید مى شود، یـا نتیجهمى

نامیده  ذكر  را  نماز  ذكر  اگر  بر  است  مشتمل  هم  نماز،  كه  است  این  براى  اند، 

ذكر،  زبانى از تهلیل و حمد و تسبیح، و هم به اعتبارى دیگر مصداقى است از مصادیق 

مى مجسم  را  خداى  بنده  عبودیت  آن  هم  بر  رو  خداى چون  لذا  و  را  سازد،  نماز  تعالى 

اِلى ِذْكِر ّللّاِ  نامیده و فرموده:    ذكرّللاّ  چون روز جمعه به سوى نماز ندا    -»... فَاْسعَْوا 

و هم به اعتبارى دیگر امرى است كه    / جمعه(   ۹!« ) شود بشتابید به سوى ذكر ّللاّ مى

مىذكر   مترتب  آن  یــاد بر  نمــاز  نتیجــه  یعنى  غایت،  بر صاحب  غایت  ترتب  شود، 

لوةَ ِلِذْكرى خـداست، كه فرموده:    / طه(   ۱4ياد من!« )پادار براى نماز به  -»اَقِِم الصَّ

گیرد. )غفلت عبارت  شــود كه در مقــابل »َغْفلَت« قرار مى كلمه »ِذْكر« بسا مى

دانــم. و ذكر در مقابل  ـم، به علــم ـ یعنى این كه نــدانـم كه مىخبــرى از علـاست از بى

 دانم!( غفلت، عبــارت است از ایــن كــه بــدانم كه مى 

مى بسـا  »ِذْكـر«  مىكلمــه  استعمـال  »نسیان«  مقـابـل  در  كه  شـود.  شـود 

و ذكر    )»نسیان« عبارت است از این كه صورت علم به كلّى از خزانه ذهن زایل شود.

هم  صــورت  آن  كــه  ایــن  از  است  عبـارت  نسیــان،  مقابل  بــاقـى  در  ذهــن  در  چنان 

 بــاشــد.(  

بر   آثار  آن  كه  خواصى  آثار و  داراى  است  معنایى  نسیان  مانند  »ِذْكــر«  كلمــه 

مى متــرتــب  ذكــر  كــه  وجود  مــواردى  در  »ِذْكر«،  كلمه  جهــت  همیــن  به  شــود. 

 شـــــود.  نیســت، آثــارش هســت، استعمــــال مىخـــودش 

سبحان گفتن  با  خدا  ذكر  )مثالً  لفظى  ذكر  بر  »ِذْكر«  استعمــال  از  ّللّا،گــویــا   )

همین بــاب است. یعنى استعمــال كلمــه »ِذْكر« در اثر آن باشد، نه خودش، چون ذكر  

 زبانى هــر چیــز، از آثار ذكر قلبــى آن است.  
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به فرضى هم كه ذكر لفظى از مصادیق ذكر واقعى باشد، از مراتب آن است، نه  

این كه به طور كلّى كلمه »ِذْكـر« به معناى ذكر لفظى بوده، و معنایش منحصر در آن  

 باشد.  

 ( ۱)ذكــــر داراى مــــراتبــــى اســت كـــه در متــــن زیـــــر آمــــــده اســت. 

ــ  -۱  .   ۲۱۷، ص 3۱ــــــــــــزان ج المیــــــــــ

 

 

 درجــــات و مـــراتـــب ذكـــر 
 

قرآن   از  آیاتى  در  و درجات  مراتب  آن  اختالف  كه  مراتبى است  دارى  »ِذْكر« 

 آید:  مجید بیــان شــده كه به تـرتیـب زیر مى

 »...ااَل بِِذْكِر ّللّاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب!« 

 / رعد(  ۲۸گیـرد.« ) ها آرامش مى »...آگــاه بـاش كه با ياد خــدا دل 

عا َو خیفَةً َو ُدوَن الَْجْهِر ِمَن اْلقَْوِل...!«  »َو اذْكُْر َربََّك فى نَفْ   ِسَك تََضرُّ

ياد آر، هم از تضرع، و هم از تــرس، و هم آهسته »پروردگار خود را در دل به 

 / اعراف(   ۲۰5به زبان... !« )

 !« »...فَــاذْكُـــُروا اللّـــهَ َكـِذْكـِركُـْم ابـــاَءكُـــْم اَْو اََشـــدَّ ِذْكــرا...

»...خدا را به ياد آريد، آن طور كه بــه يــاد پــدران خــود هستید، بلكه شديدتر  

 / بقره(  ۲۰۰از آن... !« ) 

كه    است  معلوم  و  كرده  توصیف  »شدت«  وصف  با  را  »ذكر«  آیه  این  )در 

 مقصــود از آن ذكــر بـاطنـى و معنـوى است، چـون ذكر لفظى شدید و ضعیف ندارد.( 

اذْكُـ هذا »...َو  ِمْن  الَْقــَرَب  َربّى  يَْهــِديَِن  اَْن  َعسـى  قُــْل  َو  نَسیــَت  اِذا  ـَك  َربَـّ ـْر 

 َرَشدا!« 

پروردگارت  كن  ياد  فراموش »...و  پروردگارم  را، چون  كه  باشد  بگو:  و  كردى 

 / كهف(    ۲4تر از اين باشد!« )مرا هدايت كند به چیزى كه به راستى نزديك 
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خواهد بفرماید امیدوار آن باش، كه  قسمت آخر این آیه داللت دارد، بر این كه مى

 بـاالتـر از ذكـر به مقـامى بـرسـى كه بـاالتـر از آن مقـام كـه فعـالً دارى، بـوده بـاشـد.  

این مى به  معنا  برگشت  خدا  پس  ذكر  مراتب  از  مرتبه  یك  از  وقتى  تو  كه  شود 

 تر برگشتى، بگو چنین و چنان...!پایینپایین آمدى، و به مرتبه 

نسیــان   نیــز  خــدا  یـاد  و  ذكـر  از  بلنـدترى  مقـام  از  تنزل  آیه  این  حكم  به  پس 

 است.

و آیه شریفه داللت دارد بر این كه ذكر قلبى هم براى خود داراى مراتبى است.  

حضــور معناست    اند: ذكــر به معنــاىشود ایــن كه بعضــى گفتــه جا روشن مىاز این 

 در نفــس، سخنــى اســت درســت، بــراى ایــن كــه حضــور داراى مـراتبــى اسـت.  

در آیــه مــورد بحــث امر به »یـادآورى خـود« فرموده و گفته : »مرا به یاد آر  

  »! 

اگــر یــادآورى خــدا را عبــارت بـدانیـم، از حضــور خــدا در نفس، نـاگـزیـر  

 ( ۱)هـاى الهــى است.  هـا و یا عــــذاب بگـوییـم، منظــور یـاد نعمتباید 

 .   ۲34، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 ذكـر، تـذكر و دعـا 

عـا َو خیفَــةً َو دُوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل...!«   »َو اذْكُــْر َربَّـَك فــى نَْفِســَك تََضــرُّ

»پروردگار خويش را به زارى و بیم در ضمیر خود و به آواز غیر بلند بامداد و  

 / اعراف(   ۲۰5زدگان مباش!« )ها ياد كن و از غفلت پسین

این آیه، ذكر و یاد پروردگار را به دو قسم كرده، یكى توى دل و یكى به زبان و  

به صداى بلند را مورد امر  گاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده، و اما ذكر  آهسته. آن 

قــرار نــداده و بلكه از آن اعراض كرده، و این نه به خاطر ذكر نبــودن آن اســت، بلكه  

 بــه خــاطـر ایـــن اسـت كــه چنیــن ذكــر گفتنــى با ادب عبــودیـت منـافـات دارد.  

آله وارد شده كه در  وعلیههللا از رسول خدا صلىدلیل این معنى روایتى است كه  

كرد، تا رسیدند به بیابانى هولناك، و  هايش با اصحابش طى مسافت مىبعضى از جنگ 

گفت. حضرت  اتفاقا آن شب شبى تاريك بود. يكى از اصحابش به صداى بلند تكبیر مى 
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   خوانید نه دور است و نه غايب ! فرمود: آن كسى را كه شما مى 

ع« بــه معنــاى تملّــق تــوأم با نوع خشــوع و خضــوع است. »خیفَــه«  »تَ  َضــرُّ

یــك نــوع مخصــوص از تــرسیــدن را گــوینــد. و مــراد بــه آن، آن نوعى است كه با  

 تـعـالى منــاسب است.  ســاحـت مقــدّس بـارى 

به ش به نزدیك شدن  در معناى تضّرع میل و رغبت  الیه خص متضرع بنابراین 

خوابیده، و در معناى خیفه پرهیز و ترس و میــل بــه دور شدن از آن شخص خوابیده،  

پس مقتضاى این كه ذكــر را تــوصیــف كرد، به دو وصــف تضــّرع و خیفه این است  

كه آدمى در ذكر گفتنش حــالت آن شخصــى را داشته باشد كه چیزى را هم دوست دارد  

ترسد و از ترس آن به عقب برگشته  رود و هــم از آن مىبه نزدیكش مى   و به این خاطر

شود، و خداى سبحان هر چنــد خیــر محض است و شّرى در او نیست، و  و دور مى 

مى  ما  به  شّرى  خداى اگر  ولكن  ماست،  خود  ناحیه  از  االكرام  رسد  و  ذوالجالل  تعالى 

ا به تقّرب به درگاهش دعوت نموده  است، هم اسماء جمال را دارد كه ما و هر چیزى ر

كند، هم داراى اسماء جالل است كه قــاهــر بر هر چیــز اســت، و  و به سویش جذب مى

 كند.  هر چیــزى را از او دفـع و دور مى

همین  بــه  اســت،  حسنــى  اسمــاى  همــه  داراى  كــه  او  شــایستــه  ذكــر  پــس 

ش بوده باشد، چه اسمــاء جمــالیــه و چه اسمــاء  است كه مطابق با مقتضاى همه اسمائ

گیرد، مگر این  اش باشد،( و این صورت نمىجاللیه او )نه این كه بر طبق اسماء جمالیه

 كه تضــرعا و خیفه ـ رغبا و رهبا باشد.  

 / اعراف(  ۲۰5»...َو ال تَكُــْن ِمـَن اْلغِفلیــَن!« )

بلكه از داخل شدن در زمره غافالن نهى  در این جمله از خود غفلت نهى نكرده،  

فرموده و مقصــود از غــافــالن آن كسانى هستند كه غفلت در ایشان مستقر شده است.  

بیــان روشن مى  ایــن  امر شده، عبــارت  شود  با  آن  به  آیه  این  در  آن ذكر مطلوبى كه 

  پروردگارش باشد و اســت از این كه انســان ســاعت به ساعت و دقیقه به دقیقه به یاد  

اگر احیــانــا غفلت و نسیانى دست داد مجــددا مبادرت به ذكر نمـوده و نگـذارد غفلـت  

 در دلـش مستقـر شـود.  

آن استفــاده مى پس  آیــه  از  در  چه  است  دل  در  خــدا  ذكر  بر  استمــرار  شــود، 

 ( ۱)بــح و شــام. حــالــت تضــرع و خیفــه سـاعت به سـاعـت و ذكـر به زبـان در ص

 .   3۱۱، ص ۱6المیزان ج  -۱
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 جويى تـذكـر و پنـاه

 »اِنَّ الَّـذیَن اتَّقَـْوا اِذا َمسَُّهْم طآئٌِف ِمَن الشَّْیطــاِن تَــذَكَّــُروا فَــِاذاهُــْم ُمْبِصــُروَن !« 

شوند، خدا  اند، چون با پندار شیطانى مواجه  »كسـانـى كــه تقــوا پیشــه كـرده 

 /اعراف( ۲۰۱را يـاد كنند و در دم به بصیرت آيند!« ) 

اى كه  كلمه »تَذَكُّر« به معناى تفّكر آدمى است، در امور براى پیدا كردن نتیجه

 قبالً مجهول و یا مــورد غفلــت بـوده است.  

مى نزدیكشان  طائف  شیطان  وقتى  مىپرهیزگاران  این  یاد  به  كه  شود،  افتند 

خداوند است كه مالك و مربى ایشان است، و همه امور ایشان به دست    پروردگارشان

اوست پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و پناه ببریم. خداوند هم شر آن شیطان  

مى  برطرف  ایشان  از  را  غفلت  پرده  و  نموده  دفع  ایشان  از  بینا  را  ناگهان  و  كند، 

 شوند.  مى

 كند كه آیه زیـر دارد:  آیه فوق مضمونى را افاده مى 

يَتََوكَّلُوَن   َربِِّهْم  َعلى  َو  اَمنُوا  الَّذيَن  َعلَى  سُلْطاٌن  لَهُ  لَْیَس  درستــى(    -»اِنَّهُ  )بــه 

تـــوّكـــل   پـروردگـار خود  بـر  آورده و  ايمــان  كـه  بــر كســانى  بــراى شیطـان 

 / نحل(    ۹۹ت!« )انــد سلطنتى نیسـكـــرده

مى  چون  معلــوم  است.  تــذكــر  نــوع  یك  خود  خـــدا  به  بردن  پنــاه  كه  شــود 

اساسش بر این است كه خداى سبحان كه پروردگار آدمى است، یگانه ركن و پناهگاهى  

 تــوانــد این دشمـن مهـاجــم را دفــع كند.  است كه مى

 ( ۱)ا خــود یــك نــوع تــوكــل بــه اوســت. بــردن بــه خــدعــالوه بـر این پنــاه 

 .   309، ص ۱6المیزان ج  -۱
 

 

 رابطــه حـاالت درونـى انسان با انـواع ذكـر 

 »یآ اَیَُّهـا الَّــذیــَن َءاَمنُــوآا اِذا لَقیتُْم فِئَـةً فَـاثْبُتُـوا َو اذْكُـُروا اللّـهَ َكثیـرا...!« 

ايمان  كسانى »اى   پايدارى   از دشمن پس گروهى  آورديد، وقتى برخورديد به  كه 
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 /انفال(45خاطر آوريد...!« )كنید و خدا را زياد به 

آیه فوق به معناى یاد خدا در دل و در زبان است. چه این هر دو   ذكر خدا در 

شخص و جدا  قسم ذكر است و معلوم است كه آن چیزى كه مقاصد آدمى را از یكدیگر م

كند آن حاالت درونى و قلبى انسان است. حاال چه این كه لفظ هم با آن حالت مطابق  مى

شود، و یا كلمه »یا باشد، مثل كلمه »یا َغنّى« از فقیرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مى

برد، و یا مطابق نباشد، مثل این كه شافى« از مریضى كه از مرض خود به خدا پناه مى

ن فقیر و مریض به جاى آن دو كلمه بگوید: »اى خدا«، چون همین »اى خدا« از  هما

نیاز« و از مریض به معناى »اى شفادهنده« است، چون مقتضاى  فقیر به معناى »اى بى

این كه  احتیاجى  آن  و  كه  حال  است  این  شاهد  است،  كرده  وادار  استغاثه  به  را  دو 

 ین خیلى روشن است.  مقصودشان از »اى خدا« جز این نیست. و ا

داند كه در جنگ خون  كسى هم كه به جنگ رفته و با دشمن روبرو شده و مى

گردد و خالصه به منظور رسیدن به هدف باید از  شود و پا و دست قطع مىریخته مى

خودگذشتگى كرده و پیه همه نامالیمات را به تن خود مالید، و چنین كسى فكرش همه  

به هدف و غلبه بر دشمن است كه او را به مرگ و فنا تهدید  متوّجه پیروزى و رسیدن  

كنــد، و كســى كه حـالش این و فكر و ذكرش این باشد ذكر خدایش هم ذكرى است  مى

 كـه با حالت و فكــرش تناسب دارد.  

این است    » َواذْكُُروا ّللّاَ َكثیرا،« این خود بهترین قرینه است، بر این كه مراد از  

متــذّكــر آن معــارفـى بــاشــد كه مربوط به این شأن و این حالت است و آن   كه مــؤمــن

این است كه خداى تعالى معبود او و پروردگار اوست و آن كسى است كه مرگ و حیات  

تواند او را در این حــال یــارى كند و او سرپرست اوست، و چه  به دست اوست و مى 

 سرپرست و یاور خوبى! 

جمله در  در    اگر  كه  بــود  این  براى  كرد،  »َكثیر«  به  مقید  را  »ِذْكر«  باال 

هایى كه انســان را بــه دوستــى زنــدگى فــانــى و  هاى جنگ هر لحظــه صحنــه میدان

شیــرینى زخارف دنیوى وادار سـاخته و شیطـان هم با القـاء وسـوسـه خود آن را تأیید 

 شود، لــذا فرمود:  كند تكـرار مى 

هــا هــر لحظــه  وسیلــه روح تقــوا در دل خــدا را زیــاد یــاد كنیــد، تــا بــدیــن ـ  

 ( ۱)تــر شــود! تجــدیـد و زنــده 

 .   ۱49، ص ۱۷المیــــــــزان ج  -۱
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 ذكر خدا 

 »فَـاذْكُـُرونى اَذْكُـْركُْم َو اْشكُُروا لى َو ال تَْكفُُروِن!« 

يــاد   به  مــرا  كفـران  »پس  و  بگــذاريـد  شكـرم  و  آرم  يــادتـان  به  تــا  آريــد، 

 / بقره( ۱5۲نعمتم مكنیـد!« ) 

تعالى بر پیامبر اسالم و اّمت مسلمان منّت نهاد، نخست پیامبر  بعد از آن كه خداى 

 بزرگوار را كه از خود مردم بود به سوى ایشان گسیل داشت.  

در مرحله دوم قبله را كه مایه كمال دین، و توحید در عبادت، و تقویت فضائل  

 شـان بــود، تشریع فرمود.  دینى، و اجتمـاعى

آیــه متفــرع بــر آن دو نعمــت، دعــوتشــان مــى ایــن  كنــد: بــه ایــن كــه  در 

قابل یاد بندگان به عبودیت و  بــه یــاد او بــاشنــد، و شكــرش بگــزارنــد، تا او هم در م

طاعــت، ایشان را به دادن نعمت یـاد كند، و در پـاداش شكــرگــزارى و كفران نكردن،  

 ( ۱)نعمتشـــــان را بیشتــــر كنــد. 

 .  ۲3۲، ص ۲المیــزان ج  -۱

 

 هاى حائل ذكـر الهـى، عـامل رفـع حجاب

 ال یَْستَْكبِــــــُروَن َعـــــْن ِعبــادَتِـــه...!« »اِنَّ الَّــذیـــَن ِعْنـــــدَ َربِّـــــَك 

»كسانى كه نزد پروردگار تواند از بندگى وى سرپیچى نكنند و تسبیح او گويند  

 / اعراف(  ۲۰6و سجده وى كنند.« )

مى ظاهر  آیه  حاصل  از  او  ذكر  و  او  یاد  وسیله  به  تنها  خدا  به  قرب  كه،  شود 

اسـت  مى ذكـر  وسیلـه  بـه  و  حجـاب شود  بنـده كـه  و  او  میـان  حـائل  بـرطـرف  هاى  اش 

 گــردد.  مى

و اگر ذكرى در كار نبود، جمیع موجودات نسبت به نزدیكى به او و دورى از او  

یكى   كه  نبود  موجودات  میان  اختــالفى  هیــچ  نظــر  ایــن  از  و  بــــودنــد،  یكســان 

 تـر بـه او و یكــى دورتــر باشــد.  نــزدیك 
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!«جمله    در يَْسُجُدوَن  لَهُ  َو  يَُسبُِّحونَهُ  َو  ِعباَدتِه  َعْن  يَْستَْكبُِروَن  امور    »ال 

متصــف  گانهسه  آن  بــه  زبــانى  ذكـــر  مـاننــد؛  بـــاطنـى  ذكــر  كــه  شــده  ذكــر  اى 

 شــود.  مى

تــوانــد متصــف بــاشــد به حــال عـدم استكبار و به  تــوضیــح این كه نفــس مى 

كه  طــورى  حال تقدیس خدا، و به حال سجده و كمــال خشــوع در برابر او عینا همــان 

تواند به این سه حالت متصف باشد، و  ذكر زبانى مقصود از آن عمل خارجى است مى 

»َو  چنان نیست كه تسبیح مختــص به زبــان و سجــده مختــص به سایر اعضاء باشد...  

 ( ۱)/ الّرحمن(   6« )النَّْجُم َو الشََّجُر يَْسُجداِن! 

 .   3۱3 ، ص ۱6المیــــــــــــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 نتـايـج اعــراض انسـان از ذكـر خــدا  

 »َو َمْن اَْعَرَض َعْن ِذْكرى فَِانَّ لَهُ َمعیَشةً َضْنكا َو نَْحشُُرهُ یَْوَم اْلِقیَمِة اَْعمى!« 

»كســى كـه از ذكــر من اعراض كند، معیشتى تنگ دارد و او را در روز قیامت  

 / طه(   ۱۲4كور محشور كنیم!« ) 

فراموش علّت   قیامت،  در دنیا، و كورى در روز  »َمعیَشت«  كردن خدا و  تنگى 

اعراض از یاد اوست. و هر كه در دنیا خدا را فراموش كند، او هم در آخرت وى را  

 كند. فراموش مى 

تعــالى یا معنــاى مصــدرى »یادآوردن« است، و یا مقصــود از »ِذْكــر« خــداى 

یا مبه و  قرآن،  یا به معناى  حقــه اســت، و  طلق كتب آسمانى است، و  دعــوت  معنــاى 

اگر دعوت حقه را ذكر نــامیــده از ایـن بـاب اسـت كه الزمـه پیـروى دعـوت حقــه و  

 تعـــالى است.  اعتقــاد بــه آن یــاد خــداى 

كسى  فرمود:  اگر  تنگ و  یعنى  »َضْنك«  معیشتى  كند،  اعراض  من  ذكر  از  كه 

دارد، براى این است كه كسى كه خدا را فراموش كند، و با او قطع رابطه نماید، دیگر  

ماند كه وى به آن دل ببندد و آن را مطلوب یگانه خود قرار دهد، در  چیزى غیردنیا نمى

اش ر آن كند، و فقط به اصالح زندگى دنیایىهاى خود را منحصر د نتیجه همه كوشش

بپردازد و روز به روز آن را توسعه بیشترى داده، و به تمتّع از آن سرگرم شود، و این  
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كند، چه كم باشد و چه زیاد، براى این كه هر چه از آن به دست  معیشت او را آرام نمى 

نمى راضى  آن  به  و  نگشته  قانع  حدّ  آن  به  دائما  آورد  و  زیاده شود،  به  آن  چشم  از  تر 

این حرص و تشنگىمى این كه  اش به جایى منتهى شود، پس چنین كسى دوزد، بدون 

به سرمى  تنگى  و  فقر  در  ندارد،  دائما  كه  است  چیزى  به  دلش عالقمند  همیشه  و  برد، 

روى   و  آفات،  نزول  از  كه  ترسى  و  اضطراب  و  قلق  و  اندوه  و  غم  از  نظر  صرف 

نظر از اضطرابى كه از  ارسیدن مرگ و بیمارى دارد، و صرف آوردن نامالیمات، و فر

الدوام در بین آرزوهاى برآورده نشده، و  شّر حسودان و كید دشمنان دارد، پس او على 

 برد. چه برآورده شده، به سر مى ترس از فراق آن 

مى  را  خود  پروردگار  مقام  اگر  كه  حالى  را  در  او  بود  او  یاد  به  و  شناخت 

كرد كه نزد پروردگار خود حیاتى دارد كه آمیخته با مرگ رد، یقین مىكفراموش نمى 

و  نیست، و ملكى دارد كه زوال نمى ذلّت نیست، و فرح  با  پذیرد، و عزتى كه مشوب 

اندازه  نتوانــد  مقیاسى  هیچ  كه  كرامتــى  و  رفعت  و  یا  سرور  و  كند،  تعییــن  را  اش 

كند كه دنیا دار مجاز و حیاتش در مقابـل  مىسرآمدى آن را به آخر برسانــد، و نیز یقین  

چــه خدا تقدیــرش كرده قانــع  آخرت پشیز اســت. اگر او ایــن را بشناســد دلــش به آن 

شود، و معیشتش هر چه باشد برایش فراخ گشته، دیگــر روى تنگـى و »َضْنــك« را  مى

 بیند.نمى

كنیم كه و را طورى زنده مى منظــور از »كور محشور شدن در قیامت،« یعنى ا

   ( ۱)راهى بـه سـوى سعـادتش كه همـان بهشـت اسـت، نیـابـد .

 .   33، ص ۲8المیـــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 تأثیر ذكر خدا در آرامش قلب 
 

 اْلقُلُوُب!« »اَلَّذيَن َءاَمنُوا َو تَْطَمئِــنُّ قُلُـوبُُهـْم بِـِذْكـِر اللّـِه ااَل بِِذْكِر ّللّاِ تَْطَمئِنُّ 

گیرد، كه البته با ياد  هايشان به ياد خدا آرامش مى »كسانى كه ايمان آورده و دل 

 / رعد(   ۲۸كند!« ) ها آرامش پیدا مى خدا دل 

 جا مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است، چه این كه به  مقصود از »ِذْكر« در این
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 اى صورت گیرد.  مشــاهــده آیتـى و برخـوردن بـه حجتـى بـاشد، و یا به شنیدن كلمه 

هايشان به  »كسانى كه ايمان آورده و دل   فرماید:شاهدش این است كه بعد از آن كه مى 

آرامش مى  كلّــى مىگیرد!«  يــاد خدا  قــاعــده  ّللّاِ  فــرمــايــد:  به عنوان  بِـِذْكـِر  »...ااَل 

   گیرد!«ها آرام مى اْلقُلُوُب ـ با ياد خدا دل تَْطَمئِـنُ 

شود، چه این كه ذكر  اى عمومى است كه شامل همه نوع ذكر مى این خود قاعده 

گیرد!« تنبیهى است  مى  ها آرام لفظى باشد و چه غیر آن. این كه فرمود: »با یاد خدا دل 

دل  او  یاد  با  و  بشوند،  خـود  پـروردگـار  متـوّجـه  كـه  ایـن  بـه  مردم  را  براى  خود  هاى 

 راحت سازند.

وثیقى   ركن  جستجوى  در  همواره  و  است،  حوادث  اسیر  كه  نفسى  براى  او  یاد 

داند كه  است كه سعادت او را ضمانت كند، و نفسى كه در كار خود متحیّر است و نمى

انبساط و آرامش است. آن  رود و به كجایش مىبه كجا مى برند و براى چه آمده، مایه 

چنان كه نــوش دارو مــایــه راحتى و آرامش مارگزیده است و مارگزیده بدان اعتماد  

مى مى آن  به  را  خود  و  و  كند،  نشاط  احساس  فورا  آن  بردن  كار  به  از  پس  و  رساند، 

 نماید. ـاد خــدا این احساس را مىكند، نفس نیز از یسالمتى مى

كند. و این  یابد و قلق و اضطرابش تسكین پیدا مىهر قلبى با ذكر خدا اطمینان مى

حكمى است عمومى و هیچ قلبى از آن مستثنا نیست مگر این كه كار قلب به جایى برسد  

ــامیــد، كـه  كــه در اثـر از دسـت دادن بصیـرت و رشــدش دیگــر نتــوان آن را قلــب ن

 چنیـن قلبى از یاد خـــدا گـریـزان و از نعمـت آرامش و سكـون محروم خواهد بود.  

ها جز به یاد  شود كه دل از ظــاهـر آیــه انحصــارى بودن این مطلب فهمیده مى

 ( ۱)یــابنـد. خدا بـه چیز دیگرى اطمینان نمى

 .   ۲66، ص ۲۲المیـــــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 

 عامل اصلى اطمینان و آرامش دل  
 

 ایمان به خدا مالزم با اطمینان قلب به وسیله یاد خداست: 

َوِجلَْت قُلُوبُُهْم   ذُِكـَر ّللّاُ  اِذا  اْلُمْؤِمنُوَن الَّذیَن  اِنََّمـا  آنهایند كه وقتى    -»  مؤمنین تنها 

 / انفال(  ۲افتد !« )هایشان به هـــراس مىآید دل یاد خــدا به میان مى
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ترســى كه در این آیــه آمده ترســى نیست كه با اطمینــان، منافــات داشتــه باشد،  

 شود.  بلكه حالتى است قلبـى كه طبعا قبــل از آمدن اطمینــان، عــارض قلــب مى

مى نازل  سبحان  خداى  ناحیه  از  نعمتى  خدا  هر  ناحیه  از  هیچ شرى  ولى  شود، 

نمى نتیجه نازل  بیاید،  پیش  است  ممكن  كه  شّرى است  از  همیشه  ترس،  چون  و  شود، 

مى از اعمال زشت خویش است كه باعث  گیریم كه حقیقت ترس از خدا همانا ترس آدمى

شود خداوند از انزال رحمت و خیر خود امساك و خوددارى كند، بنابراین هر وقت  مى

مى نشان  خود  از  كه  اثرى  اولین  بیفتد  خدا  یاد  به  آدمى  دل  ملتفت  كه  است  این  دهد، 

آن گشته،  خود  گناهان  و  تقصیرها  و  عكس مقصورها  كه  شود  متأثر  در  چنان  العملش 

مى  پروردگارش  متوجه  كه  است  این  اثرش  دومین  باشد،  اندام  لرزه  كه  جوارح  شود، 

دلـش   او  یـاد  به  و  یـافتـه،  خـاطـرش سكـون  نتیجـه  در  اوسـت، و  فطـرت  نهایى  هدف 

 آرامـش یـابد.  

مقصود از ذكر، اعم از ذكر لفظى است و بلكه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و  

ه به مشاهده آیتى و برخوردن به حجتى باشد و یا به شنیدن  خطور قلب است، چه این ك

 اى صورت گیرد.  كلمه

 فـرمـایـد:  به عنـوان قـاعـده كلّـى مى 

 / رعد(.  ۲۸»... ااَل بِِذْكِر اللّـِه تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب !« )

باشد، چه  ایــن خــود قــاعــده عمــومى است كه شــامـل همــه انحــاء ذكــر مى 

 یــن كــه لفظــى بــاشــد و چــه غیــر آن، و چــه این كه قــرآن باشد و یا غیـــر آن.  ا

آگاهى است براى مردم به این كه   گیرد!«ها آرام مى »با ياد خدا دل وقتى فرمود: 

 هـاى خــود را راحـت سـازنـد.  متــوّجــه پـروردگـار خــود بشــونـد و بـا یــاد او دل 

كند. این یك حكم  یابد و اضطرابش تسكین پیدا مىهر قلبى با ذكر خدا آرامش مى

جایى ر قلب بهعمــومــى است و هیــچ قلبــى از آن مستثنــى نیســت، مگــر این كه كا

برسد كه در اثر از دست دادن بصیرت و رشدش دیگر نتوان آن را قلــب نامید كه چنین  

 ( ۱)قلبـى از ذكـر خــدا گریزان و از نعمـت طمـأنینه و سكـون محـروم خــواهـد بــود. 

 .    ۲64، ص  ۲۲المیـــــــــــــــــــــزان ج  -۱
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  تذكر عامل بیــدارى و رجوع به فطرت 

 »...ااِلّ تَذِْكَرةً ِلَمْن یَْخشى...!«  

»ما قرآن را بر تو نازل نكــرديــم كــه تــو خــود را به تعب اندازى، ولكن براى  

اى باشد، تا هر كس طبع او خضــوع و خشــوع در برابر  اين بود كه يادآرنده 

 حق است، متــذّكـر شود و به خــدا ايمان آورده و تقـوى پیشه كند!«  

   / طه(   ۲تا   ۱)

ذ  »تَذِْكَرة« ایجاد  معناى  را  به  چیزى  كه  است  شخصى  در  )یادآورى(  كر، 

درمى  خود  فطرت  به  را  دین  حقایق  كلیات  انسان  چون  و  كرده،  )مثالً  فراموش  یابد، 

به  مى آن را  نبّوت و معاد و غیر  آن هم یكى است،( و مسئله  فهمد كه خدایى هست و 

انوجدان خود درك مى  اســت كه در فطــرت هر  كلیــات ودایعــى  این  سـانى  كند، پس 

 سپـرده شده است.  

انسان به خاطر این كه به زندگى زمینى مى دنیا و چیزى كه هست  به  چسبد و 

لذایذ و زخارف آن سرگرم مىاشتغال به خواسته شود، دیگر در دل خود  هاى نفس از 

باقى نمى آن جایى خالى براى غرایز فطرى  نتیجه  در  او  گذارد،  چه را خدا در فطرت 

فرا این حقایق خاطرنشان مى موش مى ودیعه گذاشته  اگر در قرآن دوباره  شود،  كند، و 

 براى یادآورى نفس است، تا بعد از فراموشى به یادش بیاید.  

معلــوم اســت این نسیــان در حقیقــت نسیــان نیست بلكــه اعراض و روگردانى  

 كند. اســت، وگــرنه كســى نـداى وجـدان را فرامــوش نمى

« كسى است كه طبعا نگرانى و ترس دارد، یعنى قلبش » ِلَمـْن يَْخشـــى! مراد به 

اگر كلمه حق را شنی باشد، به طورى كه  د نگران بشود، و چون  مستعد ظهور خشیت 

تــذكــره  و  نتیجه تذكرى  در  و  آید،  پدید  خشیتى  باطنش  در  برسد،  او  به  )قــرآن(  اى 

   (۱)ایمــان آورد، و باتقــوى شـود.  

 .   ۱85، ص ۲۷المیــــــــــــــزان ج  -۱
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 تـأثیـر ذكـر در سرنوشت انسان  

 »... َو لَــِذْكـُر اللّـِه اَْكبَــُر...!«  

 / عنكبوت( 45ذكــر خــدا بـزرگتـر است...!« )»...و 

 ذكرى كه غایت و نتیجه نماز است، ذكر قلبـى است.  

ذكرى كه به معناى استحضار است، یعنى استحضار یاد خدا در ظرف ادراك،  

یــا به معنـاى  و  بــود،  شــده  از ذهــن غـایب  فــرامــوشى  بــه خـاطـر  كــه  آن  از  بعد 

 ست.  ادامه استحضـار ا

تصور   انسان  از  صــدورش  است كه  عملــى  بهتــرین  ذكــر  از  قســم  دو  ایــن 

انواع   همه  از  نیــز  و  دارد،  بیشتــرى  قیمــت  و  قــدر  خیــر  اعمــال  همه  از  و  شود، 

ها اثر بیشترى در سرنوشت انسان دارد، چون یاد خدا به این دو جور كه گفته عبادت

ها در نظر گــرفتــه شــده، و نیز كلید  كه براى انسان شد، آخرین مرحله سعادتى است  

 همه خیرات است.  

اَْكبَُر!« ّللّاِ  لَِذْكُر  مى  »َو  بیان  را  نماز  از  دیگرى  اثر،  اثر  آن  كه  این  و  كند، 

نتیجه جمله  بزرگ در  قلبــى است.  از اثر  اَْكبَُر!«تر  ّللّاِ  لَِذْكُر  تــرقــى    »َو  به منــزلــه 

است، و البتــه منظــور از ذكر در آن جملــه نیز همــان ذكر قلبى است كه  دادن مطلــب 

 شــود.  گفتیم از نمــاز حــاصــل مى 

بازدارد،   از فحشــا و منكــر  تو را  تــا  نمــاز بگــذار  ـ  فــرمــوده  ایــن كه  مثل 

تر از نهى از فحشا  هاست، چون مهم كنــد، بیش از این حرفچه عــایــد تو مى بلكــه آن 

تر است، براى این كه  انــدازد، و این مهــم و منكر این است كه تو را به یاد خـــدا مى 

تــرین خیرى است كه ممكن است به یك انسان برسد. و چون ذكــر  ــزرگذكر خــدا ب

اى  خــدا كلیــد همه خیــرات است، و نهــى از فحشــا و منكـرات نسبــت بــه آن فــایــده 

 ( ۱)جــــزئى اســـت.  

 .   ۲۱8، ص 3۱المیزان ج  -۱
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 فــرامــوشى خـــدا : فراموشى شخصیت انسانـى  

 تَكُـونُـوا َكالَّذیَن نَسُـوا ّللّاَ فَاَْنسیُهْم اَْنفَُسُهْم...!« »َو ال 

»و مانند آن كسان مباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا هم خود آنان را از  

 / حشر(   ۱۹ياد خودشان ببرد و ايشـان همــان فاسقانند!« ) 

حساب و جزا    آیه شریفه و آیه قبل از آن در بیان این معنى هستند كه ـ براى روز

هایتان با آن زنده شود، و زنهار زندگى نفس  عمل صالح از پیش بفرستید، عملى كه جان

 در آن روز را فراموش نكنید. چون سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن خداست.  

وقتى انسان خدا را فراموش كرد، اسماء حسنا و صفات علیاى او را كه صفات  

كند، یعنى فقر و حــاجــت ذاتــى  آن دارد نیز فراموش مى  ذاتى انسان ارتباط مستقیم با

 بـــرد.  خود را از یــاد مـى 

كند، با این كه باید بر پروردگارش اعتماد  جاست كه بر نفس خود اعتماد مى این

نمــوده، و امیــدوار او و تــرســان از او بــاشــد، نــه امیــدوار بــه اسبــاب ظــاهــرى،  

 هــا، به غیــر پــروردگــارش تكیـه و اطمینان نكند.  ــرســان از آن و نــه ت

این چنینخالصه  فراموش  كه  را  او  سوى  به  بازگشت  و  خود  پروردگار  كسى 

ها  كند، و نتیجه همه اینغیر او توّجه مى نموده و بهكند، و از توّجه به خدا اعراض مى

ـراى این كه او از خودش تصّورى دارد  شود كه خـودش را هم فـرامـوش كنـد، باین مى

 كه او نیست .

 حــاصــل ایــن كـه علّــت فــرامــوش كــردن خــویش، فـراموش كردن خداست.

خــدا نهى مى فـرامـوش كردن  فــوق از  آیـه  بـــه  لفــظ  آیــه  ولــى سیــاق  كنــد، 

 ( ۱)كند. ذكــر خــدا امر مى 

 .   93، ص 38المیــــزان ج  -۱
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 ششم فصل 

  قرب قرب 
 

 مــقام قــرب الــهى  

بُـوَن!«   »اُولئَِك اْلُمقَــرَّ

 / واقعه(   ۱۱»اينان مقربان درگاه خدايند!« )

بندگان در   استعمال شده مورد  امور معنوى  در  از مــواردى كه كلمــه »قُْرب« 

 بنــدگى و عبــودیت است.   مرحله

بنده به خداى  راه عبادت و انجام  نزدیك شدن  از  اكتسابى، كه  امرى است  تعالى 

 آیـد.  مـراسم عبودیت به دست مى

خواهد به خدا نزدیك شود. این نزدیكى عبارت  بنده خدا با اعمال صالح خود مى 

است از این كه در معرض شمــول رحمت الهــى واقــع شــود، و در آن معــرض شر  

 وامل شقـاوت و محرومیت را از او دور كنند.  اسبـاب و ع

كند، این است كه  معناى این كه خداى تعـالـى بنــده خـود را به خــود نــزدیـك مى 

مى  نازل  منزلتى  در  را  به  او  رسیــدن  منــزلت  آن  در  وقوع  خصایص  از  كه  كند 

نمىسعادت  آن  به  منزلت  آن  غیر  در  كه  است  سعادت هایى  آن  و  عبارسد،  از  ها  رتند 

 اكرام خــدا، و مغفــرت و رحمــت او: 

بُوَن    اْلُمقَرَّ يَْشَهُدهُ  َمْرقُوٌم.  ِكتاٌب  آن   -»  مقـربیـن  تنها  كه  مرقوم  را    كتابى 

 / مطففین(    ۲۱تا  ۲۰كننــد!« )مشـاهـده مى 
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بُوَن ـ چاشنى آن از تسن یم است، یعنى » َو ِمزاُجهُ ِمْن تَْسنیٍم. َعْینا یَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

 / مطففین(   ۲8و  ۲۷نوشند ! «)اى است كه مقربان مى از چشمه 

مــرتبــه  بلنــد  مقــربیــن  الّسابِقُوَن  »  َو  ـ  سعــادتنــد  اهــل  طبقــات  تــريـن 

بُــوَن!« )  / واقعـــه(  ۱۱و   ۱۰الّسابِقُوَن. اُولئِــَك اْلُمقَــرَّ

، مگر از راه عبودیت، و رسیدن به  شوداى براى كسى حاصل نمىچنین مرتبه

شود، مگر وقتى كه عبد تابع محض باشد و اراده و  حدّ كمال آن و عبودیت تكمیل نمى

نكند مگــر بر   اراده موالیش كند، هیچ چیــزى نخواهد و هیچ عملــى  تابــع  را  عملش 

چنیـ خداست.  والیــت  تحت  در  شدن  داخــل  همان  این  و  موالیــش.  اراده  ـن  وفــق 

 ( ۱)اند !  تنها همین طایفه نیز هستند، و اولیاءّللاّ  كسانــى اولیــاءّللاّ 

 .    ۲45، ص 3۷المیــزان ج  -۱

 

 

 مفهوم مقرب شدن بنده 

بیَن!« »...َوجیها فِى  الدُّْنیا َو االِخَرةِ َو ِمَن اْلُمقَرَّ

كلمه  به  ترا  خــدا  مــريــم،  بن  »...اى  عیسى  نامش  كه  خود  از  است  اى  مريم 

مى  الهــى بشارت  درگـاه  مقـربـان  از  و  آبرومند،  آخـرت  و  دنیا  در  كه  دهد 

 اسـت!« 

 عمران( / آل 45) 

تعالى معناى مقّرب بودن را در سوره واقعه بیان داشته و روشن نموده كه  خداى 

بنده  شدن  رجوع  مقّرب  و  بازگشت  راه  پیمودن  و  سلوك  در  كه  است  آن  خدا،  به  اى 

بر سایر افراد نوع خود پیشى گیرد و سبقت پیدا كند، راهى كه همه افراد خواه و    ،ّللاّ الى

 كننــد.  ناخواه آن راه را طـــى مى

بین« صفت یك دستــه از افــراد انسان و هم  چنین صفت  اگــر در این كــه »ُمقَــرَّ

از مالئكه مى دسته  ح یك  كه  مقــامى  آن  كه  فهمید  خواهیم  كنیم،  تأمل  اكتسابى باشد  تما 

اند، باشد نیست، زیرا روشن است كه مالئكه مقاماتى كه دارند با اكتســاب پیــدا نكرده 

پـس ممكـن اســت آن مقــام را به مــالئكــه به طــور بخشش عطــا كننــد، و به انسان  

 ( ۱)واسطه عمل و اكتساب.  به

 .   ۱4، ص 6المیــــــــزان ج  -۱
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 لییـن  مقــربـون و مقــام ع

یَْشَهدُهُ   َمْرقُوٌم  ِكتاٌب  ِعلِّیُّوَن.  ما  اَدْریَك  ما  َو  ِعلّیّیَن.  لَفى  االَْبراِر  ِكتــاَب  اِنَّ  »َكــالّ 

بُوَن!«    اْلُمقَرَّ

هاى  چه بــراى ابــرار مقــدر شده، و قضائش رانده شده تا جزاى نیكوكارى »آن 

پ اى  تو  و  دارد،  قــرار  علییــن  در  بــاشــد  نمى آنان  چیست،  یامبر  علیین  دانى 

امرى است نوشته شده، و قضايى است حتمى و رانده شده، و مشخص و بدون  

 / مطففیــــن(  ۲۱تا  ۱۸بینند!« )تعالى مى ابهام، كه مقربین آن را با ارائه خداى 

 »َشهادَت« در ایــن جملــه به معنــاى معــاینــه و به چشــم خــود دیــدن اســت.  

شان از درجه عموم ابرار باالتر  اند كـه درجـه بُون« قومـى از اهـل بهشت »ُمقَرَّ 

 است.  

خداى  ارائه  با  را  علیین  مىمقربین،  این  تعالى  نظیر  جل  و  عز  خداى  و  بینند، 

فرموده:   و  آورده  دوزخ  درباره  را  علم مشاهده  داراى  اگر  كه  بــوديــد، »حاشا  الیقین 

شود كه مقربین همان  از این آیه استفاده مى   / تكاثر(   6)«  ديديد! دوزخ را به چشــم خود مى 

   (۱)اند. اهل یقین 

 .   ۱۲3، ص 40المیزان ج  -۱

 

 مقـربــون و مقــام واالتــر آنها در بهشـت 

بُـــــوَن!« »اِنَّ االَْبـــــــراَر لَفـــى نَعیـــــٍم ... َعْینــا یَْشـــَرُب بَِهــا   اْلُمقَــرَّ

 نوشند!« است خاص كه مقربون از آن مى اى اند ... چشمه در نعمت »محققا ابرار غرق  

 / مطففین(   ۲۸و  ۲۲)

تعالى، در این آیات تا حدودى جاللت قدر ابرار و عظمت مقام آنان را نزد خداى 

 و خرمى زندگى در بهشتشان را بیان نموده است:  

كلمه »نَعیم« به معناى نعمت بسیار است و اگر این كلمه را نكره آورده خواسته  

 بفهماند عظمت آن را شناختـى نیســت.  
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  ۲۲گنجـد!« )رند كه آن نعمـت در وصـف نمى» ابرار در نعمت بسیارى قرار دا

 مطففین( /

االَرائِـــــِك يَْنظُـــــرُوَن   /    ۲۳كنند!« ) ها تكیه زده تماشا مى بر اريكه   -»َعلَــــى 

 مطففین( 

اطاق مخصوص عروس   یعنى  حجله  در  كه  است  جایگاهى  معناى  به  »اَریَكه« 

ــه نظــر كردن آنان به مناظر زیبا و كننــد. مــراد از »نظــر كــردن« در آیدرست مى 

 هـاى دائمى مــوجــود در آن اســت.  خرم بهشــت و نعمــت 

 » تَْعِرُف فى ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَّعیِم!«  

 كلمــه »نَْضـَرت« به معنـاى بهجـت و رونـــق است.  

هاى بهشتیان نظر كند، رونق و خرمى ناشى از برخـوردارى  »هر كس به چهره 

 / مطففین(  ۲4شنــاسـد!« )هايشان مى هاى بهشت را در چهــرهاز نعمت 

 »يُْسقَــْوَن ِمــْن َرحیـــٍق َمْختــُوٍم!«  

 / مطففین(  ۲5نوشانند!«)غش و صافى به ايشان مى »از شراب بى 

»َرحیق« به معناى شراب صافى و خالص از غش است و به همین مناسبت آن  

كنند كه صیــف كــرده، چون همواره چیزى را مهر و موم مىرا به وصــف مختــوم تــو

 نفیــس و خــالص از غــش بــاشــد، تا چیــزى در آن نـریـزنــد و نـاخـالص نكننـــد.

 »ِختــاُمــهُ ِمْســٌك َو فــى ذِلــَك فَْلیَتَنــافَـِس اْلُمتَنـافِسُــوَن!« 

ت كه مردم نسبت به چنین  »شرابى كه مهر و مومش مشك است و شايسته اس

 / مطففیـن( ۲6زندگى مســابقــه بگــذارنــد!« )

فرماید ـ وسیله مهر زدن بر آن رحیق به  »ِختام« به معناى مهر زدن است. مى 

 جاى گــل و الك و امثــال آن كــه در دنیـا مرسوم است، مشـك اسـت.  

آن نعمتى كــه بــا عبــارت  كند تا بشتابند بــه ســوى  در آیــه، بشر را ترغیب مى

 )رحیــق مختــوم( توصیف كرده است.  

بُوَن !«  »َو ِمزاُجهُ ِمْن تَْسنیٍم. َعْینا يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

چشمه  است،  تسنیم  چشمه  از  شــراب  آن  را  اى »مــزاج  آن  صرفا  مقربین  كه 

 / مطففین(   ۲۸و  ۲۷نــوشند« ) مى
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ا از تسنیم  آن مفاد جمله »مزاج آن  از  ست،« این است كه:  ابــرار  قــدح  در  چه 

 شــود.رحیــق مختــــوم هســت با تسنیـم به هــم زده مـى

آن  مى از  معلوم  نكته  دو  گذشت  مختوم  چه  رحیق  از  تسنیم  كه  این  ـ  اول  شود: 

لذّت بخش  آن  با  آمیخته شدن  با  ـ  تر مىگرانقدرتر است، چون رحیق مختوم  دوم  شود، 

 ( ۱) بین در درجه باالترى از ابرار قرار دارند! مقر ایــن كه

 .   ۱۲۷، ص 40المیزان ج  -۱
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 هفتم فصل 

  رضارضا
 

 

 رضـاى خــدا، مقــامى بـاالتـر از بهشـت 

 / توبه( ۷۲»...َو ِرْضواٌن ِمَن ّللّاِ اَْكبَُر...!« )

ایــن اســت كــه خــوشنــودى خــدا از ایشان از همه بهشت  هاى معنــاى جملــه 

 تــر اســت!  تــر و ارزنـــده مــانـدنى بــزرگ 

براى  آورد  نكره  را  »ِرْضوان«  به    اگر  انسان    ایناشاره  معرفت  كه  بود  معنا 

تواند آن را و حدود آن را درك كند. چون رضوان خدا محدود و مقدور نیست تا وهم  نمى

بشر بدان راه یابد. و شاید براى فهماندن این نكته بوده كه كمترین رضوان خدا هر چه  

ها نتیجه  تر است، البته نه از این جهت كه این بهشت بزرگها  هم كم باشد از این بهشت 

رضوان او و ترشحى از رضاى اوست ـ هر چند این ترشح در واقع صحیح است ـ بلكه  

كند عبودیتى از این جهت كه حقیقت عبودیت كه در قرآن كریم بشر را بدان دعوت مى

كه به بهشتش و یا ترسى  است كه به خاطر محبّت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمعى  

ترین سعادت و رستگارى براى یك نفر عاشق و دوستدار  كه از آتشش داریم. و بزرگ 

نفس   ارضاء  درصدد  كه  این  بدون  كند،  جلب  را  خود  معشوق  رضایت  كه  است  این 

 خویش بوده باشد.  

جمله   به  را  آیه  كه  بود  نكته  این  به  اشاره  منظور  به  اْلفَوْ شاید  هَُو  ذِلَك  ُز  »... 

 (  »! توبه(  ۷۲اْلعَظیُم  چنین    /  و  دارد  معناى حصر  بر  داللت  جمله  این  و  نمود،  ختم 

مى  حتى  افــاده  است،  بزرگى  رستگارى  و  فوز  هر  حقیقت  رضوان  این  كه  كند 
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مى دست  خلد  جنّت  با  كه  هم  بــزرگــى  است،  رستگــارى  همان رضوان  حقیقتش  دهد 

ــاشــد همان بهشـــت هــم عــذاب خــواهــد  چــه اگر در بهشت حقیقت رضــاى خــدا نب

   (۱)بــود، نــه نعمــت .

 .   ۲38، ص ۱8المیزان ج  -۱
 

 

 مشمولین رضايت خدا  

 »...َرِضَى ّللّاُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنهُ...!«  

»و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند ايشان »َخْیُراْلبَِريَّه« يا بهترين  

هاى عدنى است كه نهرها در  جز ايشان نزد پروردگارشان بهشت خلق خدايند.  

آن در  ابد  تا  ايشان  و  است  روان  درختانش  حالى زير  در  ايشان  اند،  از  خدا  كه 

راضى و ايشان هم از خدا راضى باشند، و ايــن سـرنـوشت كسـى است كــه از  

 / بیّنه(  ۸تا   6پــروردگارش بترسد!« ) 

ر خیــریت  فــوق  آیــه  صالح  در  اعمـال  كه  كـرده،  مـؤمنیـن  در  منحصــر  ا 

 كنند. مى

اش به این  هاى خالد و جاودان است. توصیف دوباره جنّات عدن به معناى بهشت 

ها خالدند. و »ابداً خالدند« تأكید همان جاودانگى است كه  درآن بهشت   »َخْیُراْلبَِريَّه«كه  

 اسم »َعــدْن« بر آن داللـت داشت.  

 »َرِضــَى اللّـــــهُ َعْنُهْم !« 

 »خدا از ايشان راضى است!«  

و رضایت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همــان ثوابى است  

 ایمان و اعمال صالحشان باشد.  كند تا جزاى كه به ایشان عطا مى

 / بیّنه( ۸»... ذِلَك ِلَمْن َخِشَى َربَّهُ!« )

كند و  رسند، بیان مىاین جمله عالمت بهشتیان و آنان را كه به سعادت آخرت مى 

آن مى البریّه و  اســت  هایــى كه به جنات عــدن مى فرمایــد: عالمــت خیر  این  رسنــد، 

 ـرس دارنـد.  كه از پروردگـــار خود تـ
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 فرماید: در جــاى دیگر مى

خــدا   از  كه  هستند  علما  تنها  ـ  اْلعُلَماء  ِعباِدِه  ِمْن  ّللّاَ  يَْخَشى  اِنَّما   ...«

 ترسنـــد!«  مى

 / فاطر(   ۲۸)

پس علم بــه خــدا خشیــت از خــدا را بــه دنبــال دارد و خشیــت از خــدا هــم  

به   را  او  به  مىایمــان  خــدا  از  كــه  كســى  یعنــى  دارد،  در  دنبــال  قهــرا  تــرســد، 

با   مالزم  هم  ظاهر  در  و  اوست،  الــوهیــت  و  ربــوبیــت  به  ملتــزم  قلبــش  بــاطــن 

 ( ۱)اعمـال صالح است.

 .   343، ص 40المیـزان ج  -۱
 

 

 قبــول مصیبــت بــه عنـوان رضـا و خـواست الهـى  

 تََربَُّصوَن بِنآ ااِلّ اِْحدَى اْلُحْسنَیَْیِن...؟« »قُْل َهْل 

 / توبه( 5۲بريد...؟« ) »بگو مگر براى ما جز وقوع يكى از دو نیكى را انتظار مى 

قرآن كریم مصیبت را هم   اســت.  از »دو حسنـه« حسنـه و مصیبــت  مقصــود 

 حسنه خوانده است.  

اى این كه اگر حسنه، حسنه اند، براز نظر دینى حسنه و مصیبت هر دو حسنه

است بــراى این است كه پیروزى و غنیمــت در دنیا و اجر عظیم در آخرت است، و  

اگر مصیبت حسنــه است آن هم بــراى این اســت كه شكســت خوردن و كشتــه شدن و  

خــدا و باعث اجــرى   به ایشــان برسد، مورد رضاى  هــر رنج و محنــت دیگرى كه 

   (۱) رمدى است. پس هر دو حسنـه هستند. ابـدى و س

 . ۱8۷، ص ۱8المیـزان ج  -۱

********************* 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْداًل  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  ! َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم ال ُمبَّدِ

 ۱۴۴۳رجب   ۲۴برابر  ۱۴۰۰ماه  اسفند  ۷
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   جلدی معارف قرآن رد المیزان ۷۷کتابهای  فهرست

 
 

 معارف قرآن در شناخت خدا  -جلد اول 

 امر و خلق      -شناخت خدا   -۱

 مقدرات      -تدبیر و تقدير  -۲

    سنت های الهی     -قضا و قدر      -۳

 جهان و نظام آفرينش  شناختمعارف قرآن در    –جلد دوم  

 شروع و پايان جهان      -4

 نظام آفرينش  -5

 معارف قرآن در شناخت مالئکه و جن و شیطان   –جلد سوم 

 مالئکه      -6

 جن و شیطان  -۷

 معارف قرآن در شناخت  انســان   –جلد چهارم  

 آغاز خلقت اولیه انسان -۸

 روح و زندگی   -۹

 سیستم ادراکی، احساسی و فکری انسان               -۱۰

 نفس و روان و عواطف  -۱۱

 قلب، عقل، علم و کالم  -۱۲

 اصالحی انسان تحوالت روحی و حرکت  -۱۳
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 راز بندگی        -۱4

 دعاها و آرزوهای انسان      -۱5

 انسان های اولیه و پیامبران آنها  (    -۱بررسی  قصص قرآن در المیزان  )    -جلد پنجم 

 کلیات تاريخ اديان     -۱6

 انسان های اولیه و پیامبران آن ها     -۱۷

 ابراهیم  بنیانگذار دين حنیف  (   -۲بررسی قصص قرآن در المیزان   )   -جلد ششم 

 بنیانگذاری ملت حنیف، رسالت و مبارزات ابراهیم )ع(    -۱۸

  بنی اسماعیل  -۱دودمان فرزندان ابراهیم ع      -۱۹

 لوط ,ع،   پیامبر معاصر ابراهیم    -۲۰

 موسی و بنی اسرائیل  (   -۳بررسی قصص قرآن در المیزان   )    -جلد هفتم 
 

 بنی اسرائیل  -۲دودمان فرزندان ابراهیم ع         -۲۱

 زندگانی يعقوب و يوسف )ع(     -۲۲

 زندگانی موسی علیه السالم      -۲۳

 موسی و بنی اسرائیل     -۲4

 زندگانی داود و سلیمان و پیامبران بنی اسرائیل                -۲5

 عیسی و پیروانش ( -4بررسی قصص قرآن در المیزان   )   -جلد هشتم  

 زندگانی زکريا، يحیی، مريم و عیسی »ع«   -آغاز دين مسیح     -۲6

 تعلیمات عیسی و تحريفات کلیسا     -۲۷

 ريخی بعد از مسیح اصحاب کهف، لقمان حکیم و حوادث تا                 -۲۸

 ) شخصیت، تاريخ و شريعت او ( » ص«  محـمـد رسـول هللا  -جلد نهم 

 شخصیت و رسالت محمد رسول هللا )ص(              -۲۹

 و اهل بیت » ص« جانشین رسول هللا              -۳۰

 مشخصات قرآن و تاريخ وحی و تنظیم و تفسیر                - ۳۱ 
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 تاريخ تشريع دين اسالم                -۳۲ 

 تاريخ صدر اسالم و جنگ های رسول هللا»ص«   -جلد دهم 

 از جاهلیت تا مدينه فاضله   -تاريخ صدر اسالم                -۳۳

 تاريخ تشريع اسالم  –جامعه صالح اسالمی   -مدينة النبی                  -۳4

 جنگ های اسالم با مشرکین قريش    -از  بدر تا مکه  -تشريع جهاد                  -۳5

 جنگ های اسالم با يهود و اقوام ديگر  -از حنین تا تبوک                 -۳6

 پايان سلطه کفر و آغاز نفاق    -نهادينه شدن دين                -۳۷

 مبانی زندگی اسالمی در قرآن    -جلد يازدهم 

 خانواده اسالمی   ۳۸

 غذا و تغذيه انسان   ۳۹

 نماز و روزه و حج            4۰

 مبانی جامعه اسالمی در قرآن     -جلد دوازدهم 

 جامعه اسالمی     -4۱

 اخالق اسالمی         -4۲

 حالل و حرام  -اوامر و نواهی   –ايدها ی قرآن  بايدها و نب                 -4۳

 )خمس و زکات (   –نظام مالی اسالم    -انفاق                    -44

 مبانی حکومت اسالمی در قرآن     -جلد سیزدهم 

 حکومت اسالمی   -45

 مجازات اسالمی  –قانون در قرآن       -46

 مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح (     -4۷ 

 روش های مديريت   -اداره کشور اسالمی     -4۸

 معارف قرآن در شناخت آخـــرت    -جلد چهاردهم 

 مرگ و برزخ     -4۹

 رستاخیز     -5۰
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 اوضاع طبیعی و انسانی قیامت     -5۱

 انسان و اعمالش     -5۲

 حسنات و سیئات   –گناه و ثواب      -5۳

 هللا معارف قرآن در شناخت ابديت و لقاء   -جلد پانزدهم 

 بهشت     -54

 جهنم    -55

 ابديت، شفاعت،  لقاء هللا     -56

 تفسیر و تحلیل  –گفتمان های قرآن   -جلد شانزدهم 

 گفتمان های راهبردی قرآن     -5۷

 گفتمان های آموزشی قرآن        -5۸

 گفتمان های تبلیغی قرآن   -5۹

 گفتارهای عالمه طباطبائی در دين و فلسفه احکام   -جلد هفدهم 

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در توحید   -6۰

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره قرآن و کتاب   -6۱

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره دين و فلسفه تشريع احکام   -6۲

 گفتارهای   عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی   -جلد هیجدهم 

 نی و تفسیر گفتارهای عالمه طباطبائی  در علوم قرآ  -6۳

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مفاهیم و اصطالحات قرآنی  -64

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن   -65

 گفتارهای  عالمه طباطبائی در آفرينش،کمال، مقدرات و قیامت   -جلد نوزدهم 

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در آفرينش جهان و انسان   -66

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در خودسازی و کمال انسانی   -6۷

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مقدرات و اعمال   -6۸

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ   -6۹
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 گفتارهای عالمه طباطبائی در اداره جامعه و کشور   -لد بیستم ج

 طباطبائی  در روش اسالم در اداره جامعه گفتارهای عالمه   -۷۰

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره حکومت و روش اداره کشور   -۷۱

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره احکام حقوقی، جزائی و خانوادگی اسالم   -۷۲

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره روش مالی اسالم  -۷۳

 مباحث تاريخی گفتارهای عالمه طباطبائی  در    -۷4
 

 هدف آيات و سوره های قرآن  -جلد بیست و يکم 

 ۱بخش  –هدف آيات و سوره های قرآن    -۷5

 ۲بخش  –هدف آيات و سوره های قرآن    -۷6
 

 منتخب معارف قرآن در  المیزان    -جلد بیست و دوم 

 منتخب معارف قرآن در المیزان   -۷۷


