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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و يا مىخواهند آغاز آن كنند،
عمل خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به اين وسیله مبارك و
پر اثر شود و نیز آبرويى و احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر
وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان مىآيـد ،به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد.
اين معنا در كالم خداىتعالى نیز جريان يافته ،خداىتعالى كالم خود را به
نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان
او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن
ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت
و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدايى شده،
صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او
باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام خدايى آغاز
شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد ...و

« من به نام خدا آغاز مىكنم! »

(الـمیزان ج  ،۱ص ) .۲۶
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مقـدمـه مـؤلـف
بسم هللا الرحمن الرحیم
إِن ُ
ه ُر ون
مطَ َّ
ه َلقُ ْرآنٌ كَريم في ِك تا ٍ
م ْكنُون ال َي َ
ب َ
مسُّهُ إِالَّ ا ْل ُ
اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم! در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!
كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد!

معارف قرآن در المیزان
تفسیر موضوعی المیزان
اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يا فرهنگ معارف قرآن است ،كه از «تفسیر المیزان»
انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.

اهمیت کتاب
 «  ...تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم ،صد صفحه اش رو خوندم ،ولی مشهد هیچجا پیداش نکردم ،آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.
حیف شد واقعا ،این کتاب رو هر کی داره ،دو برابر قیمت ازش می خرم ،بهم
اطالع بدین »!...
در سایت گودریدز www.goodreads.com/book/show/8553126:که در آن از
همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را که خوانده اند معـرفی کنند ،آقای محمد
رضــا مالئی از شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول « معارف قرآن در المیزان» را همراه با کتابهای
مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است.
در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال قسمت زیادی از این  ۷۷جلد را
در سایت های خود قرار داده اند ،و همچنین برخی اساتید دانشگاه ها آنها را به عنوان کتاب مرجع به
دانشجویان خود معرفی کرده اند.

هدف از موضوعی کردن المیزان
آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین ،فروع دین،
قوانین و احکام شرع مقدس اسالم ،اخالقیات ،اصول زندگی و اصول
حکومت را شامل هستند و همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم ،آسمان
ها ،زمین ،زندگی اخروی ،بهشت ،دوزخ و امثال آنها ،و نیزدرباره
سرمنزل نهائی انسان و بازگشتش به مالقات پروردگار را در بر دارند.
این موضوعات و احکام در آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت
پیامبر گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی
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موضوعی ،نازل شده است .واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر
گرانمایه المیزان هم با 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 موضوع طبقه بندی شوند ،لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای
همین منظور تالیف یافتند.
در شروع کار مطالب تحت  ۲۲جلد آماده شد و چند جلد اولیه آن نیز توسط
سازمان تبلیغات اسالمی در قطع وزیری چاپ و انتشار یافت .چون مجلدات برای
مطالعه حجیم تشخیص داده شد لذا موضوعات برای چاپ در ۷۷جلد قطع جیبی
مجددا تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی تفسیر جوان منتشر
گردید.
ضمنا تذکر این نکته را ضروری می دانم که از شروع کتابها تا پایان تاریخ ادیان از
مجلدات چهل جلدی ترجمه فارسی استفاده شده بقیه مطالب از چاپ  ۲۰جلدی ،لطفا در
صورت لزوم مراجعه تطبیفی با اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود.

ترجمه انگلیسی تفسیر موضوعی شده
بعد از اتمام تالیف  ۷۷جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان
اقدام به ترجمه کامل آنها نمود که در حال حاضر  ۲۴جلد بشرح زیر آماده شده و
به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است .برای جستجوی کتابها
می توانید در اینترنت و موبایل با عنوان:
" معارف قرآن در المیزان" و یا " “ www.Almizanref.irجستجو نمایید.
اسامی کتابها با ترجمه انگلیسی کامل:
BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION
)BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY(Present Volume
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS
BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE
BOOK 5 - CREATION SYSTEM
BOOK 6 - ANGELS
BOOK 7 - JINN AND SATAN
BOOK 8 - CREATION OF MANKIND
BOOK 9 - SOUL AND LIFE

13

14

 مقدرات-  تدبیر و تقدیر:کتاب دوم

 تفسیر موضوعی المیزان- معارف قرآن در المیزان

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
BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS
BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS
BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS
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

:ضمنا ّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر 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

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را
 سالگی۸۵ سالگی عمر اعطائی اش تا سن۴۱ بر این بنده ارزانی فرمود که از
اعطائی امروز بر تهیه و تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز
 همه این نعمات را مرهون روح الهی عالمه...همچنان پروردگاری می فرماید
طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را
!گسترده سازد و برود! با فاتحه ای بلکه جبران کنیم
سید مهدی (حبیبی ) امین
۱۴۰۱  خرداد ماه۸ تجدید نظر
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فصل اول

تد ربی
مفهوم تدبیر
ت  / ۲( ». ...رعـد)
صـ ُل ا ْاليا ِ
ـر يُفَ ِ ّ
« يُ َد ِبّ ُر ا َال ْم َ
تدبیر به معناى این است كه چیزى را دنبال چیزى بیاورى و مقصود از آن
این است كه اشیاء متعدد و مختلفى را طورى تنظیم كنى و ترتیب دهى كه هر كدام
در جاى خاص خود قرار بگیرد ،به طورى كه به محض تنظیم آن غرضى كه از
هر كدام از آنها دارى و فایدهاى كه هر كدام دارد حاصل گردد و به خاطر متالشى
شدن اصل آنها و فساد اجـزاء آن و تـزاحم آنها با یكدیگر غرض مختل نشود.
وقـتى مىگـوینــد «تـدبیـر منـزل» معنـایش ایـن است كـه امـور خانه را و
تصرفاتى كه مربوط به آن است منظم نمود ،به طورى كه وضع آن رو به صالح
گذاشت و اهـل آن از فـوایـد مطلـوب آن بـرخـوردار شدند.
تدبیر امر عالم هم به این معناست كه اجزاء آن را به بهترین و محكمترین
نظم منظم سازد ،به طورى كه هر چیزى به سوى غایت مقصود از آن متوجه
گشته سیر كند .همین آخرین كمالى است كه مخصوص به اوست و منتهى درجه
و اجل مسمایى است كه به سوى آن گسیل شده ،هم چنین روبرهم آن را با نظمى
عام و عالمى منظم سازد ،به طورى كه سراپاى عالم هم متوجه غایت كلى خود
كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتیجه بعد از دنیا آخرت هویدا
()۱
 -۱المیـــــــــزان ج  ،۲۲ص .۱6۸
گردد.
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مفهوم تدبیر و ترتیب سلسله حوادث
ق ! » ( / 44عنكبوت)
سمـوا ِ
« َخلَ َ
ت َو ا َال ْر َ
ّللاُ ال َّ
ق ّ
ض ِبـا ْل َح ّ ِ
خلقت آسمانها و زمین بر اساس نظامى ثابت و تغییرناپذیر است و سنت
الهى نه اختالف مىپذیرد و نه تخلف ،تدبیر هم خود از خلقت است و این دو با
یكدیگر اختالف ندارند و هیچ كدام از دیگرى تخلف نمىكند .تدبیر حوادث جارى
در عالم ،معنایش این است كه یك حادث را دنبال حادثى دیگر به وجود بیاورد،
حادثى باشد كه وقتى دنبال حادث اول پدید آورد ،نظامى اَتم به وجود آید و آن چنان
حوادث را ترتیب دهد كه به غایتها و نتایجى منتهى شود كه حق و حقیقت باشد،
پس در حقیقت« :تدبیر عبارت است از خلقت بعد از خلقت »،اما خلقت هر چیزى
با رعایت خلقتهاى قبل و بعد آن ،كه چون تك تك هر ایجادى در نظر گرفته شود
خلقت است و چون رابطه و اتصال بین همه خلقها در نظر گرفته شود تدبیر ،پس
تدبیر ،چیزى سواى خلقت نیست.
و چون خلقت و صنع همه به خداىتعالى منتهى مىشود و این منتهى شدنش
ضرورى و غیر قابل انكار است ،الجرم تدبیر هم منتهى به اوست و به هیچ وجه
نمىشود به غیر اویش دانست و غیر خداىتعالى هر چه هست مخلوق خدا و قائم
به خدا و مملوك اوست ،خودش مالك هیچ نفعى و ضررى نیست و محال است كه
قائم بغیــر او بــاشـد و آن غیــر ،مستقــل در تـدابیـر او و مستغنـى از خـدا بـاشـد
و این همـان معنـاى حـق بـودن و بـازیچــه نبــودن و جــدّ بــودن و شوخى نبودن
()۱
خلقت است.
 -۱المیـــزان ج  ،3۱ص .۲۱۱

انحصـار تـدبیـر عـالم
علَى
ستَوى َ
سمـوا ِ
« اِنَّ َر َّبكُـ ُم اللّـهُ الَّـذى َخلَـ َ
ستَّ ِة اَ ّي ٍام ثُ َّم ا ْ
ت َو االَ ْرضَ فـى ِ
ق ال َّ
ـر»!...
ا ْلعَ ْر ِش يُ َدبِّ ُر االَ ْم َ
« اى گروه مردمان! پروردگار شما خدایى است كه این عالم مشهود را ـ آسمان و
زمینش را ـ در ظرف شش روز آفریده و آن گاه بر عرش قدرت خود استوار شده
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و در مقام تدبیر و سررشتهدارى امور ،كه همه تدبیرها و ادارهها به او منتهى
مىشود ،شروع به تدبیر عالم كرده است! » ( / 3یونس)
اگر حقیقت این است كه همه تدبیرها بى هیچ كمكى از ناحیه دیگران تنها
به خدا منتهى مى شود ،بنا بر این هیچ چیز در تدبیر و سررشتهدارى هیچ یك از
كارهاى الهى نمىتواند وساطت یعنى شفاعت كند مگر آن كه خدا اجازه دهد زیرا
سبب اصلى منحصراً اوست و بجز او هیچ چیز دیگر باالصاله سبب نیست و همه
اسباب مادون او سببهایى هستند كه به واسطه او «سبب» شدهاند و شفیعان و
واسطههایى هستند كـه بـا اذن او واسـطـه و شفیـع شـدهانـد حاال كه حقیقت این
()۱
است پس فقط خدا پروردگار شماست و تنها او كارهاى شما را تـدبیر مىكند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۱۷

مقام نزول و عروج تدبیر
سنَ ٍة
ض ثُ َّم يَ ْع ُر ُ
س ِ
ف َ
« يُ َدبِّ ُر االَ ْم َر ِمنَ ال َّ
دارهُ اَ ْل َ
ماء اِلَى االَ ْر ِ
ج اِلَ ْی ِه فى يَ ْو ٍم كانَ ِم ْق ُ
ِم ّما تَعُـدُّونَ !» ( / 5سجده)
گفتیم تدبیر این است كه چیزى را عقب سر چیزى قرار دهى و یا دستورى
را عقب سر دستورى دیگر قرار دهى و در آیه فوق برگشت مىكند به این كه
خداىتعالى وجود حوادث را مانند سلسله زنجیرى كه پشت سر هم و متصل مابین
آسمان و زمین باشد قرار دهد « .هیچ چیزى نیست مگر آن كه خزینههایش نزد
ماست و ما جز به اندازه معلوم نازل نمىكنیم / ۲۱( ».حجر) « ما هر چیزى را
با اندازهگیرى خلق كردهایم / 49( ».قمر)
ج ِالَ ْی ِه» به معناى این است كه او تدبیر امر مىكند ،در حالى كه
«ثُ َّم یَ ْع ُر ُ
نازل كننده است و یا او نازل كننده است در حالى كه مدبر است ،از آسمان تا زمین
را و بعید نیست منظــور از ایـن امر همان امرى باشد كه در آیه « :و در هر
آسمانى امرش را وحى كرد!» ( / ۱۲فصلت) آمده است.
ج اِلَ ْی ِه» اشعار است به این كه مراد به سماء مقام قربى است
جمله «ثُ َّم یَ ْع ُر ُ
كه زمام همه امور بدان جا منتهى مى شود ،نه آسمان كه به معناى جهت باال و یا
ناحیهاى از نواحى عالم جسمانى است ،براى این كه قبالً فرمود « :تدبیر امر
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مىكند از آسمان تا زمین!»( / 5سجده) و آنگاه فرمود « :سپس به سوى او عروج
مىكند!» ( / 5سجده) پس معلوم مىشود عروج به سوى او از همان طریقى است
كه از آن نازل شده و در آیه ،غیر از علوى كه به تعبیر آسمان آمده و پایینى كه
از آن به ارض تعبیر كرده و نزول و عروج چیز دیگرى نیامده است .پس قهرا
نزول از سماء و عروج به سوى خدا مىفهماند كه مـراد بــه سمــاء مقــام حضــور
اســت ،كـه تـدبیـر امـر از آن مقام صادر مىشود.
و یــا مــراد ایــن اســت كه مــوطــن و محــل تــدبیــر امــور زمینى آسمان
است و خدا كه محیط به هر چیز است تدبیر زمیـن را از آن مـوطــن نــازل
()۱
مىكنــد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۲ص .۷9

ظـرف زمــانى تــدبیــر
سنَــ ٍة ِم ّمــا تَعُـــدُّونَ ! » ( / 5سجـــــده)
ــف َ
ــدارهُ اَ ْل َ
«  ...فـــى يَ ْ
ــو ٍم كــانَ ِم ْق ُ
خـداىتعـالـى تـدبیـر نـامبـرده را در ظـرفـى انجـام مىدهـد كه اگر با مقدار
حركت حـوادث زمینـى تطبیـق شـود با هزار سال از سالهایى كه شما ساكنان زمین
مىشمارید برابر مىگردد ،چون مسلم است كه روز و شب و ماه و سالى كه ما
مى شماریم بیشتر از عمر خود زمین نیست .چون مراد به سماء عالم قرب و
حضور است و این عالم از حیطه زمان بیرون است ،الجرم مراد به آن ظرفى
خواهد بود كه اگر مقدار حركت حوادث زمینـى با آن تطبیـق شـود هـزار سـال از
سالهـایى كه ما مىشمــاریـم خـواهـد شـد.
و امــا این كه این مقــدار آیــا مقــدار نــزول و مكــث و عروج است یا مقدار
نزول و عروج روى هم است ،بدون مكث و یا مقدار هر یك از این دو است و یــا
تنها مقدار خود عروج است ،احتماالتى است كه آیــه « :مالئكه و روح به سوى
او باال مىروند در روزى كه مقــدارش پنجــاه هــزار سال است!» ( / 4معارج)
مؤید احتمال اخیر است ،چون مدت نــامبــرده را تنهــا مــدت عــروج معــرفى
مىكنـــــد.
آنگاه بنا به فرضى كه ظرف هزار سال قید عروج باشد ،آیا منظور از
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عروج مطلق عروج حوادث به سوى خداست ،یا تنها عروج آنها در روز قیامت
است و مقدار هزار سال هم طول مدت قیامت است و اگر در آیه سوره معارج
مقدار آن را پنجاه هزار سال خوانده ،چون مربوط به كفار است ،تا به خاطر
كفرشان مشقت بیشترى بكشند ،ممكن هم هست بگوییم مقدار هزار سال مربوط به
یكى از مواقف روز قیامت است و مقدار پـنجاه هـزار سال مـقدار و طول مدت
پنجاه موقف است.
از این هم كه بگذریم احتماالت دیگرى در خصوص هزار سال است ،كه
آیا تحدیدى است حقیقى و یا مراد صرف زیاد جلوه دادن مدت است.
به طورى كه مالحظه فرمودید آیه شریفه احتمالهاى زیادى را تحمل مىكند
و با همه آنها مىسازد ،ولكن از همه آنها نزدیكتر به ذهن این است كه كلمه
ج اِلَ ْی ِه! » مراد به روزى كه امر یكى از پنجاه
«فى َی ْو ٍم» قید باشد براى « ثُ َّم َی ْع ُر ُ
()۱
موقف را عروج مىكنند ،روز قیامت باشد( .و خدا داناتر است!)
 -۱المیـــزان ج  ،3۲ص .۸۰
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فصل دوم

ع رش یا مقام تد ربی
تدبیر الهى و رابطه آن با عرش
علَـى ا ْلعَ ْـر ِش / 54( » ! ...اعـراف)
ستَـوى َ
«  ...ثُـ َّم ا ْ
در عالم كون با همه اختالفى كه در مراحل آن هست مرحلهاى وجود دارد
كه زمام جمیع حوادث و اسبابى كه علت وجود آن حوادثاند و ترتیب و ردیف
كردن سلسله علل و اسباب منتهى به آن جا مىباشد و نام آن مرحله و مقام عرش
است .صور امور كونیهاى كه به تدبیر خداىتعالى اداره مىشود هرچه هست در
عرش خداىتعالى موجود است و در اینباره است كه مىفرمایدَ « :و ِع ْندَهُ َمفاتِ ُح
علَى ْال َع ْر ِش »!...كنایه است از
ب!»(/59انعام) این كه فرمود...« :ثُ َّم ا ْستَوى َ
ْالغَ ْی ِ
استیال و تسلطش بر ملك خود و قیامش به تدبیر امور آن ،بهطورى كه هیچ موجود
كوچك و بزرگى از قلم تدبیرش ساقط نمىشود و در تحت نظامى دقیق هر موجودى
را به كمال واقعىاش رسانیده حاجت هر صـاحـب حـاجتـى را مىدهــد.
اغلب آیاتى كه در قرآن كریم عرش خداى را ذكر مىكند مانند همین آیه
()۱
چیزى را هم كـه داللـت بـر تـدبیـر خـداىتعـالى كـند ذكـر مىنـماید.
 -۱المیـــزان ج  ،۱5ص .۲۰۷
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عرش كجاست؟ و چه نقشى در تدبیر دارد؟
علَى ا ْل َع ْر ِش / 54( » ! ...اعراف)
ستَوى َ
«  ...ثُ َّم ا ْ
عرش در اصل به معناى چیزى است كه سقف داشته باشد .نشیمنگاه سلطان
را هم كه عرش مى نامند به اعتبار بلندى اوست .عرش خدا چیزى است كه بشر
از درك حقیقت آن عاجز است و تنها اسمى از آن مىداند .این حرفهایى كه عوام
از روى اوهام خود درباره آن زدهاند صحیح نیست ،زیرا اگر وهم بتواند آن را
درك كند پس حامل آن هم تواند بود و خدا از آن بزرگتر است كه اوهام ما حامل
عرش او باشد .كلمه عرش و تخت معناى سلطان و مقام او را مىفهماند ،تا مردم
از شنیدن آن متوجه نقطهاى شوند كه مركز تدبیر امور مملكت و اداره شؤون آن
است.
جوامع مترقى دنیا اعمال جزئى را تقسیم نموده و زمام هر قسمتى را به یك
كرسى و یا یك اداره مىسپارند ،آن گاه آن كرسىها و آن دوایر را نیز به شعبههایى
تقسیم بندى نموده باز زمام شعبه هر قسمتى را به یك كرسى مافوق مىدهند و این
روش را از پایین به باال ادامه داده تا زمام و سر نخ تمامى شؤون كشور را در
یك جا متمركز ساخته آن را به دست شخص واحدى كه در بحث ما صاحب عرش
نامیده مى شود بسپارند .وقتى كه یك امرى از ناحیه صاحب عرش صادر مىشود
در كمترین وقتى به جمیع كرسىهاى مملكتى رسیده و در هر ادارهاى به شكل
مناسب با آن اداره متشكل شده كرسىنشین آن اداره از آن امریه درس و دستور
مخصوص مناسب با كــار خــود را مــىگیـرد.
این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام كه نظامى است اعتبارى و
قراردادى پى به نظام تكوین ببرد ،چه اگر در نظام تكوین دقیق شویم خواهیم دید
كه آن نیز همینطور است ،یعنى حوادث جزئى عالم منتهى به علل و اسباب جزئى
است و آن اسباب منتهى و مستند به اسباب كلى دیگرى است ،همچنین تا همه
منتهى به ذات خداىسبحان شود ،با این تفاوت كه صاحب عرش در مثالى كه زدیم
خودش در كرسىهاى پایین و باال سر صاحبان كرسى و حاضر در نزد یكیك
افراد نیست ،به خالف خداىسبحان كه با همه و محیط بر همه است ،چون مالكیت
()۱
خداىسبحان حقیقى و مالكیت صاحب عرش در مثال بــاال اعــتبــــارى اســت.
 -۱المیـــزان ج  ،۱5ص .۲۰4
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چه امورى در عرش انجام مىگیرد؟ چه نیروهايى عرش را
مىگردانند؟
هار / 54( »!...اعراف)
ستَـوى َ
«  ...ثُ َّم ا ْ
علَـى ا ْل َع ْر ِش ُي ْغشِـى اللَّ ْی َل النَّ َ
عرش مقامى است كه تمامى تدابیر عمومى عالم از آنجا منشاء گرفته و
ذو ْال َع ْر ِش
اوامر تكوینى خدا از آنجا صادر مىشود .در سوره بروج مىفرمایدُ « :
ْال َمجیدُ فَعّا ٌل ِلمایُریدُ  -صاحب عرشمجید و انجام دهنده هر كارى است كه اراده
كند! » ( ۱5و  / ۱6بروج) آیه زیر نیز اشاره به این معنا داردَ « :و ت ََرى ْال َمالئِ َكةَ
ق ! »( / ۷5زمر)
س ِبّ ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِبّ ِه ْم َو قُ ِ
حافّینَ ِم ْن َح ْو ِل ْال َع ْر ِش یُ َ
ى َب ْینَ ُه ْم ِب ْال َح ّ ِ
ض َ
چون محل كار مالئكه را كه واسطهها و حاملین اوامر او اجــراكنندگان تـدابیـر
ش َو َم ْن
اوینــد ،اطراف عرش دانسته است .و همچنین آیه « :اَلَّذینَ یَ ِ
حْملُونَ ْال َع ْر َ
َح ْولَهُ / ۷( »،...غافر) است كه عالوه بر این كه مانند آیه قبلى احتفاف و حلقهزدن
مالئكه را به عرش ذكر مىكند نكته دیگرى را نیز افاده مىنماید و آن این است
كه كسانى هم هستند كه عرش پروردگار را حمل مىكنند و معلوم است كه این
اشخاص كسانى باید باشند كه چنین مقام رفیع و موجود عظیمــى كه مركز جمیــع
ش
ع ْ
تـدابیــر الهى و مصدر آن است قائم به وجود آنان باشد .آیه « َو َی ِ
حْمـ ُل َ
ـر َ
()۱
ــو َمئِـ ٍذ ثَمـانِیَـةٌ ! » ( / ۱۷حاقه) مؤید این معناست.
ــوقَ ُهـ ْم یَ ْ
َربِّـكَ فَ ْ
 -۱المیــــــزان ج  ،۱5ص .۲۱۸

عـرش ،مقام تدبیر عام عالم
علَـى ا ْلعَ ْر ِش / 54( » ! ...اعراف)
ستَوى َ
«...ثُـ َّم ا ْ
علَى ْال َع ْر ِش یَ ْعلَ ُم ما یَ ِل ُج فِىا ْ
ض َو
الََ ْر ِ
هم چنان كه آیه « :ثُ َّم ا ْستَوى َ
ج ِم ْنها / 4( »،...حدید) تأیید مىنماید ،صورت جمیع حوادث و وقایع به
مـا َی ْخ ُر ُ
نحو اجمال نزد خدا حاضر و برایش معلوم است و روى این حساب عبارت « َی ْعلَ ُم
ما یَ ِل ُج ! » به منزله تفسیرى است براى استوى بر عرش ،پس عرش همان طورى
كه مقام تدبیر عام عالم است و جمیع موجودات را در جوف خود جاى داده و
همچنین مقام علم نیز مىباشد .و چون چنین است قبل از وجود این عالم و در حین
وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوى پروردگار نیز محفوظ هست ،هم چنان
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كه آیه « :حا ّفینَ ِم ْن َح ْو ِل ْال َع ْر ِش / ۷5( »،...زمر) محفوظ بودن آن را حتى در
قیامت و آیات مربوط به خلقت آسمانها و زمین ،موجود بــودن آن را مقــارن بــا
ت َوا ْ
ض فى ِستَّ ِة اَی ٍّام َو
ُــو الَّــذى َخلَقَ السَّموا ِ
الََ ْر َ
وجــود عــالــم و آیــهَ « :و ه َ
مآء / ۷( »،...هود) موجود بودنش را قبل از خلقـت این عـالم
علَى ْال ِ
ع ْرشُهُ َ
كانَ َ
()۱
مىرساند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱5ص .۲۱9

وجود واقعى عرش
ستَـوى عَـلَـى ا ْل َع ْر ِش / 54( »! ...اعراف)
«  ...ثُـ َّم ا ْ
علَـى ْال َع ْر ِش »،...در عین این كه مثالى است كه
جمله «  ...ثُـ َّم ا ْستَوى َ
احاطه تدبیر خداى را در ملكش مجسم مىسازد ،داللت بر این هم دارد كه در این
میان حقیقتى هم در كار است و آن عبارت است از همان مقامى كه گفتیم زمام
ظیم
جمیع امور در آن جا متراكم و مجتمع مىشود ،آیهَ ... « :و ه َُو َربُّ ْال َع ْر ِش ْال َع ِ
ش
 او پروردگار عرش بزرگ است!» (/۱۲9توبه) و آیه« :اَلَّذینَ َی ِحْملُونَ ْال َع ْر َ
َو َم ْن َح ْولَهُ  -كسانى كه عرش را به دوش مىكشند و كسانى كه در اطراف آنند»!...
ش َربِّكَ فَ ْوقَ ُه ْم یَ ْو َمئِ ٍذ ثَمانِیَةٌ  -و در چنان روزى
( / ۷غافر) و آیهَ « :و یَ ِ
حْم ُل َ
ع ْر َ
عرش پروردگار تو را هشت نفر باالى شانه خود حمل مىكنند!» ( / ۱۷حاقه) و
آیهَ « :و ت ََرى ْال َمال ِئ َكةَ حافّینَ ِم ْن َح ْو ِل ْال َع ْر ِش  -و فرشتگان را مىبینى كه عرش
را احاطه كردهاند!» ( / ۷5زمر) نیز داللت بر این معنا دارند ،چه از ظاهر این
آیات بر مىآید عرش حقیقتى است از حقایق خارجى .معنایى را كه ما براى كلمه
عرش كردیم و گفتیم این كلمه به معناى مقامى است موجود كه جمیع سرنخهاى
علَى ْالعَ ْر ِش یُدَبِّ ُر
حوادث و امور در آن متراكم و جمع است از آیه « ثُ َّم ا ْستَوى َ
ا ْ
َفیع اِالّ ِم ْن بَ ْع ِد اِذْنِ ِه / 3( »،یونس) به خوبى استفاده مىشود ،چه
الََ ْم َر ما ِم ْن ش ٍ
این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور تفسیر كرده و از وجود چنین صفتى
()۱
براى خـداىتعـالى خبـر مىدهد.
 -۱المیـــــزان ج  ،۱5ص .۲۱5
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حامالن عرش الهى
ش َو َم ْن َح ْـولَـهُ / ۷( »! ...مؤمن)
« اَلَّــذينَ يَحْ ِملُــونَ ا ْل َع ْ
ــر َ
خداىسبحان در این آیه و در هیچ جا از كالم عزیزش معرفى نفرموده كه
این حامالن عرش چه كسانى هستند ،آیا از مالئكهاند؟ یا كسانى دیگر؟ ولى عطف
كردن جمله « َو َم ْن َح ْولَهُ » ،بر حامالن عرش ،اشعار دارد بر این كه حامالن
عرش هم از مالئكهاند ،چون در آیهَ « :و ت ََرى ْال َمالئِ َكةَ حافّینَ ِم ْن َح ْو ِل ْال َع ْر ِش -
و مالئكه را مىبینى كه پیرامون عرش در طـوافند ! » ( / ۷5زمر) تصـریح دارد
كه طـوافكنندگان پـیرامون عرش از مالئكهاند ،پس نتیجه مىگیریم كه حاملین
ش َو َم ْن َح ْولَهُ
عرش نیز از این طـایفهاند .معناى جمله « اَلَّذینَ یَ ِ
حْملُونَ ْال َع ْر َ
 » ،...چنین است كه « آن مالئكهاى كه حامل عرشند ،عرشى كه تمامى اوامر و
همه احكام الهى از آنجا صادر مىشود ،اوامر و احكامى كه تدبیر امور عالم
مىكنند و نیز آن مالئكهاى كه پیرامون عرشند ،یعنى مقربین از مالئكه مىباشنـد،
()۱
چنیـن و چنـان مىكنند».
 -۱المیــــــــــزان ج  ،34ص .۱۷۰

تعـــداد حــامــالن عـــرش
ــو َم ِئـ ٍذ ثَمــا ِن َیـةٌ ! » ( / ۱۷الحــاقــه)
« َو َي ِ
ش َر ِّبـــكَ فَ ْـوقَ ُهــ ْم َي ْ
حْمــ ُل ع ْ
َـــر َ
از ظاهر كالم خداىتعالى بر مىآید كه عرش در آن روز (قیامت) حاملینى
از مالئكه دارد ،هم چنان كه از ظاهر آیه زیر نیز این معنا استفاده مىشود
ش َو َم ْن َح ْولَهُ  - ...كسانى كه عرش را حمل
مىفرماید« :اَلَّذینَ یَ ِ
حْملُونَ ْالعَ ْر َ
مى كنند و كسانى كه پیرامون عرش هستند ،پروردگار خود را به حمد تسبیح
مىگویند و به او ایمان مىآورند و براى همه كسانى كه ایمان آوردهاند استغفار
مىكنند! »( / ۷غافر)
در روایات آمده كه این حامالن عرش چهار فرشتهاند و از ظاهر آیه مورد
بحث بر مىآید حامالن عرش در آن روز هشت نفرند و اما این كه این چهار نفر
و یا هشت نفر از جنس مالئكه بودند و یا غیر ایشان ،آیه شریفه ســاكــت اســت،
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هــرچنــد كــه سیاق آن خالى از این اشعار نیست به این كه از جنس ملـــــك
مــىبـــاشنــد.
ممكن هم هست ،غرض از ذكر انشقاق آسمان و بودن مالئكه در اطراف
آن و این كه حامالن عرش در آن روز هشت نفرند ،این باشد كه بفرماید در آن
روز مالئكه و آسمان و عرش براى انسانها ظاهر مىشوند ،هم چنان كه قرآن در
اینباره فرموده « :مالئكه را مىبینــى كــه پیرامون عرش را حلقهوار گرفتهاند و
()۱
پروردگار خود را به حمد تسبیح مىگـوینـد!» ( / ۷5زمر)
 -۱المیـــزان ج  ،39ص .۱۰۸

اسـتواء بر عرش ،و علم الهى به جزئیات موجودات
علَى ا ْلعَ ْر ِش  / 4( »!...حديد)
ستَوى َ
«  ...ثُ َّم ا ْ
استواء بر عرش كنایه است از شروع در تدبیر ملك وجود و چون ما در
عرف بشرى خود تخت سلطنتى را عبارت از مكانى مىدانیم كه همه اوامر مربوط
به اداره كشور از آن جــا صــادر و همــه لوایح و نامهها در آن جا به توشیح
مى رسد ،قرآن نیز به حكم (چون كه با كودك سر و كــارت فتاد )،...به زبان بشرى
سخن گفته و مقام تدبیر خــداىتعــالى و مصدریت اوامرش را عرش خوانده ،نه
این كه خواسته باشد العیاذ باهلل براى او تختى پایهدار اثبات كند و به همین جهت
است كه دنبال استوا بر عرش مسأله علم به جزئیات احـوال مـوجـودات آسمـانى
و زمینـى را ذكـر كرده زیـرا علـم از لـوازم تـدبیــر است.
در ادامه آیه مىفرماید « :یَ ْعلَ ُم ما یَ ِل ُج فِىا ْ
ج ِم ْنها َو ما
ض َو ما یَ ْخ ُر ُ
الََ ْر ِ
ج فیها ! » ( / 4حدید) معناى آیه این است كه :خداىتعالى
َّماء َو ما یَ ْع ُر ُ
یَ ْن ِز ُل ِمنَ الس ِ
از آنچه در زمین فرو مىرود و نفوذ مىكند از قبیل آب باران و تخم گیاهان و
غیر اینها آگاه است و نیز از آنچه كه از زمین سر بر مىآورد چون نباتات و
حیوانات و آب خبر دارد و از آنچه كه به زمین نازل مىشود چون بارانها و
اشعه اجرام نورانى و مالئكه و غیره با اطالع است و از آنچه كه از زمین به
طرف آسمان باال مى رود مانند دودها و بخارها و مالئكه و اعمال بندگان
()۱
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،3۷ص .3۰۲
باخبراست.
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رابطه عرش با آسمانها و زمین
ع ّمـا يَ ِصفُونَ !» ( / 8۲زخرف)
ب ا ْلـعَ ْر ِش َ
سموا ِ
ب ال َّ
ت َو ا ْالََ ْر ِ
ض َر ّ ِ
« سُ ْبحانَ َر ّ ِ
ت َو
عبارت « َربّ ِ ْال َع ْر ِش » عطف بیان است براى جمله « َربّ ِ السَّموا ِ
ا ْ
ض» چون مراد به سماوات و ارض روبرهم عالم مشهود است ،كه همان
الََ ْر ِ
عرش سلطنت و ملك خداست ،كه مستولى بر آن است و بر آن حكم مىراند و
امور آن را تدبیر مىكند.
وقتى خلقت و آفریدن از شؤون عرش ملك خدا باشد و چون تدبیر هم
عبارت است از نظم خلقت و این كه فالن موجود را قبل از آن موجود دیگر و آن
دیگرى را بعد از آن خلق كند ،پس تدبیر هم مختص به خدا و از شؤون عرش او
خواهد بود ،پس ربوبیت او بـراى عـرش عبارت است از ربـوبیتش براى تمامى
()۱
آسمانها و زمین.
 -۱المیــــــــزان ج  ،35ص .۲۰5

آسمان هاى حايل بین مردم و عرش و ظهور عـرش به مردم
ت ذُوا ْلـعَ ْر ِش / ۱5( » !...مـؤمن)
« َرفـیـ ُع الـد ََّرجا ِ
خــداىتعــالى داراى عرشى است كه زمام و سر نخهاى تمامى امور
مخلوقات در آن جا جمــع مىشود و اوامــر راجــع به خلق از آن جــا نــازل
مى شــود ،البته آن مقام هم ،برحسب مراتبى كه در خلق خدا هست ،داراى مراتبى
و درجاتى است متعالى و شاید آن مراتب عبارت باشد از آسمانها كه در كالم
مجیدش به عنوان مسكن مالئكه معــرفــى شده ،كه امر خدا از عرش به سوى
ایشان نازل مىشود و همین آسمانهایند كــه بــیــن مــردم و عــرش خــــدا حــایــل
شـــدهانــد .روزى  -كه همان روز تالقى و دیدار باشد  -فرا خواهد رسید كه در
آن روز دیگر حجابى بین خدا و مردم نمىماند ،روزى است كه از جلو چشم و
بصیرت مردم كشف غطاء مىشود و پردهها كنار زده مىشود و در همان روز
است كه به دست خدا آسمانها درهم پیچیده مىگردد و عرش خدا براى مردم هویدا
مىشود ،آن روز براى همه روشن مىشود كه تنها مالك بر هر چیز او بوده و
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ملكى جز ملك او نیست ،در چنین روزى او در بین مردم حكم مىكند.
بنابراین مراد به درجات بیان درجاتى است كه از آن جا به سوى عرش
ت ذُ ْ
والعَ ْر ِش!» كنایه استعارى
خدا باال مىروند و آن وقت جمله « َرفی ُع الد ََّرجا ِ
است از بلندى عرش ملك خدا ،از افق خلق و غایب بودن آن قبل از قیامت از
()۱
خلق ،آن هم غایب بودن به درجـــاتى بــس رفیــع و مســافتـى بـــــس دور.
 -۱المیـــزان ج  ،34ص .۱۸6

زمان تجمع مالئك و روح پیرامون عرش
سنَ ٍة ! » (/4معارج)
الرو ُ
« تَ ْع ُر ُ
ف َ
دار ُه َخ ْمسینَ اَ ْل َ
جا ْل َمال ِئكَةُ َو ُّ
ح اِلَ ْی ِه فى َي ْو ٍم كانَ ِم ْق ُ
منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است ،به طورى كه از سیاق
آیات بعدى بر مى آید ،روز قیامت است و مراد به این مقدار به طورى كه گفتهاند
این است كه اگر آن روز با روزهاى دنیا و زمان جارى در آن تطبیق شود ،معادل
پنجاه هزار سال دنیا مى شود ( ،نه این كه در آن جا هم از گردش خورشید و ماه
سالهایى شمسى و قمرى پدید مىآید! ) و مراد به عروج مالئكه و روح در آن
روز به سوى خدا این است كه آن روز مالئكه به خداىتعالى بر مىگردند ،چون
در آن روز تمامى عالم به او بر مىگردد ،آرى روز قیامت روز ظهور هیچ و
پوچ بودن اسباب و از كار افتادن آنها و بطالن روابطى است كه در دنیا بین
اسباب و مسببات برقرار بود ،آن روز تمام موجودات به سوى خداى عزوجل بر
مىگردند و هر موجودى در معرج خود به سوى او رجوع مىكند و همه مالئكه
پیرامون عرش پروردگارشان را فرا مىگردند و صف مىكشند ،هم چنان كه
فرمودَ «:و ت ََرى ْال َمال ِئ َكةَ حافّینَ ِم ْن َح ْو ِل ْال َع ْر ِش  -مالئكه را مىبینى كه پیرامون
ح َو ْال َمالئِ َكةُ
الرو ُ
عرش را فرا گرفتهاند!» ( / ۷5زمر) و نیز فرموده « :یَ ْو َم یَقُو ُم ُّ
صفّا  -روزى كه مالئكه و روح به صف مىایستند! » ( / 3۸نبأ) و از ظاهر كالم
َ
چنیــن بــر مىآیــد كه مــراد بــه روح آن روحى است كه در آیه شریفه « قُ ِل
ح ِم ْ
ــن اَ ْم ِر َربّى! » ( / ۸5اسراء) از امر خودش خـوانده و این روح غیــر
الرو ُ
ُّ
()۱
مــالئكه است.
 -۱المیــــــزان ج  ،39ص .۱3۰
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فصل سوم

دخالت مالئكه رد تد ربی
تـدبیـر امـر و وظـیفه مـالئكه در تـدبیـر
ت اَ ْمرا ! » ( / 5نـازعات)
« فَا ْل ُم َدبِّرا ِ
آنچــه در آیــات اول سوره نازعات بــدان سـوگنـد یـاد شـده ،با صفاتى كه
مالئكه در امتثالشان به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تـدبیـر
امور عالم ماده به ایشان دارنــد و سپـس قیـامشــان به تـدبیــر امـور بـه اذن
خـداىتعـالى ،قابل انطباق است.
آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافات و
مرسالت است كه مالئكه را در امتثال اوامر الهى توصیف مىكند ،چیزى كه
هست آن آیات تنها مالئكه وحى را توصیف مىكرد و آیات ابتداء این سوره مطلق
مالئكه را در تدبیر امور عالم توصیف مىنماید.
از این ك ه بگذریم در بین این آیات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با
ت اَ ْمرا ! » است ،كه در آن
مالئكه روشنتر از دیگران است صفت « فَ ْال ُمدَ ِبّرا ِ
مسأله تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است ،پس مراد به آن تدبیر همه عالم
است .از سوى دیگر مطلق تـدبیر هـم كار مـطلق مالئكه است ،پس قـهرا مراد به
مـدبرات مطلـق مالئكه خواهد بود.
از ترتیب آیات اول سوره مىفهمیم :تدبیر فرع بر سبق ،و سبق فرع بر
سبح است و این به ما مىفهماند سنخیتى در معانى منظور نظر آیات سه گانه است،
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پس مدلول این سه آیه این است كه مالئكه تدبیر امر مىكنند ،اما بعد از آن كه به
سوى آن سبقت جسته باشند و به سوى آن سبقت مىجویند ،اما بعد از آن كه هنگام
نزول به سوى آن سرعت مىگیرند ،پس نتیجه مىگیریم مراد به سابحات و سابقات
و مدبرات همان مالئكه است به اعتبار نزولشان به سوى تدبیرى كه مأمور بدان
شدهاند.
پس آیات سه گانه همان معنایى را مىرساند كه آیه زیر در مقام افاده آن
ّللا  -براى
مىفرماید « :لَهُ ُمعَ ِقّبتٌ ِم ْن بَی ِْن یَدَ ْی ِهَ ،و ِم ْن خ َْل ِفه ،یَحْ فَظُونَهُ ِم ْن اَ ْم ِر ّ ِ
انسان دنبالگیرانى از جلو و از پشت سر است ،كه او را مىپایند و از امر خدا
حفظ مىكنند!» ( / ۱۱رعد) پس مالئكه با تمام اشیاء سر و كار دارند ،با این كه
هر چیزى در احاطه اسباب است و اسباب درباره وجود او و عدمش و بقایش و
زوالش و در مختلف احوالش با یكدیگر نزاع دارند ،پس آنچه خداىتعالى درباره
آن موجود حكم كرده و آن قضایى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده،
همان قضایى است كه فرشته مأمور به تدبیر آن موجود به سوى آن مىشتابد و به
مسؤولیتى كه به عهدهاش واگذار شده مىپردازد و در پرداختن به آن از دیگران
سبقت مىگیرد و سببیت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است تمـام نمـوده و در
()۱
نتیجـه آنچــه خــدا اراده فــرمــوده واقــع مىشــود( .دقـت فرمایید! )
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱5

نـظام تـدبیر مـلكوتى
ت اَ ْمرا ! » ( / 5نازعات)
« فَا ْل ُم َد ِبّرا ِ
وقتى منظور از آیات سه گانه فوق اشاره به سرعت گرفتن مالئكه بود در
نازل شدن براى انجام آنچه بدان مأمور شدهاند و سبقت گرفتن به آن و تدبیر امر
ت غ َْرقا َو النّا ِشطاتِ ۱( »!...و
ازعا ِ
آن ،به ناچار باید دو جمله دیگر یعنى « َو النّ ِ
 / ۲نازعات) را هم حمل كنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف
انجام مأموریت ،پس نزع مالئكه به طور غرق عبارت است از این كه شروع به
نزول به طرف هد ف كنند ،آن هم نزول به شدت و جدیت .و نشط مالئكه عبارت
است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف ،هم چنان كه سبح آنان
عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گـرفته
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و امـر آن مـوجود را به اذن خـدا تـدبیر مىكـنند.
آیــات پنجگــانه سوگند به پُستى است كه مالئكه دارند و وضعى كه در
هنگام انجام مــأمـوریت به خود مىگیرند از آن لحظهاى كه شروع به نزول نموده
تا آخرین وضعى كه در تدبیر امرى از امور عــالــم مــاده به خود مىگیرند  ...و
در این آیات اشاره است به نظــامى كه تـدبیـر ملكوتى در هنگام حدوث حوادث
()۱
دارد.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱۷

چگونگى دخالت و واسطه بودن مـالئكه در تدبیر
ت اَ ْمـرا ! » ( / 5نـازعات)
« فَــا ْل ُمـ َدبِّـرا ِ
به طورى كه از آیات قرآن كریم استفاده مىشود مالئكه در صدور
موجودات از ناحیه خداىتعالى و برگشتن آنها به سوى او ،واسطه هستند بین خدا
و خلق ،به این معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث ،اسبابى مافوق اسباب
مادى و جارى در عالم ماده ،كه البته كاربردشان تا وقتى است كه مرگ نرسیده و
موجود به نشئه دیگر منتقـل نشـده اسـت ،چـون بعـد از مـرگ و انتقـال دیگـر
اسبـاب مادى سببیتى ندارند.
اما وساطت مالئكه در مسأله عود ،یعنى حال ظهور نشانههاى مرگ و
قبض روح و اجراى سؤال و ثواب و عذاب قبر و سپس میراندن تمام انسانها در
نفخه صور و زنده كردن آنها در نفخه دوم و محشور كردن آنان و دادن نامه
اعمال و وضع میزانها و رسیدگى به حساب و سوق به سوى بهشت و دوزخ،
كه بسیار واضح است و آیات دال بر این وساطت بسیار زیاد است.
همچنین وساطت مالئكه در مرحله تشریع دین یعنى نازل شدن و آوردن
وحى و دفع شیطان ها از مداخله در آن و تسدید و یارى دادن به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله و نیز تأیید مؤمنین و پاك كردن آنان از راه استغفار و طلب
مغفرت كردن از خدا براى آنـان ،جاى تردید و بحث نیست.
و امـا وســاطــت آنــان در تــدبیـر امور این عالم ،با این كه هر امرى براى
خود سببى مادى دارد ،دلیلش همین آیات اول ســوره مــورد بحــث است ،كه به
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طور مطلق مالئكه را نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات خـوانـده
كه بیانش گذشت .و همچنین دلیلش آیه زیراستكه مىفرماید « :جا ِع ِل ْال َملئِ َك ِة
ُرسُالً اُولى اَجْ نِ َح ٍة َمثْنى َو ثُ َ
ع ! » ( / ۱فاطر) كه از آن به خاطر مطلق
الث َو ُربا َ
بودنش فهمیده مىشود كه مالئكه خلق شدهاند براى همین كه واسطه باشند میان
خدا و خلق و براى انفاذ امر او فرستاده شوند .همان امرى كه در آیه « بَ ْل ِعبادٌ
ُم ْك َر ُمونَ ال یَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل َو هُ ْم ِبا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ ! » (۲6و/۲۷انبیاء) و آیه« :
َیخافُونَ َربَّ ُه ْم ِم ْنفَ ْوقِ ِه ْم َو َی ْف َعلُونَ مایُؤْ َم ُرونَ ! » ( /5۰نحل) از آن سخـن گفتـه و
همچنیـن بـال قـرار دادن بـراى مالئكه اشـاره بـه همیـن وساطت است.
پس مالئكه جز وساطت بین خداىتعالى و خلق او و انفاذ دستورات او در
بین خلق ،پُستى و كارى ندارند و این بر سبیل تصادف و اتفاقى نیست كه مثالً
خداىتعالى گاهى اوامر خود را به دست ایشان جارى سازد و گاهى مثل همان امر
را بدون وساطت مالئكه خودش انجام دهد ،خیر چنین نیست ،چون در سنت
خـداىتعالـى نـه اخـتالفى هـست و نـه تـخلفى.
از جمله وساطتهاى آنها یكى این است كه بعضى از مالئكه مقام بلندترى
دارند و امر خداىتعالى را گرفته به پایینتر خود مىرسانند و در تدبیر بعضى
امور پایینتر خود را مأمور مىكنند و این در حقیقت توسطى است كه دارنده مقام
بلندترین بین خدا و بین پایینترین آن دارد ،مثل توسطى كه ملكالموت در مسأله
قبض ارواح دارد و پایینتر خــود را مــأمــور به آن مىكنــد .خداى تعالى از خود
آنان حكــایت كرده كه گفتهاندَ « :و ما ِمنّااِالّ لَهُ َمقا ٌم َم ْعلُوم ! » (/۱64صافات) و
مین ! » ( / ۲۱تكویر)
طاع ثَ َّم اَ ٍ
نیزفرمودهُ « :م ٍ
و این كه خــداىتعــالى مــالئكــه را واسطه بین خدا و حوادث دانسته و یا
بگو مال ئكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است ،منافات با این
معنا ندارد كه حوادث مستند به اسبــاب قــریبــه و مــادى نیز باشد ،براى این كه
این دو استناد و این دو جور سببیت در طــول همنــد ،نه در عرض هم ،به این
معنا كه سبب قریب علت پیــدایــش حـادثــه اســت و سبــب بـعید علــــت پـیدایــش
سـبــب قـریــب اســت.
هم چنان كه منافات ندارد كه در عین این كه حوادث را به آنان مستند كنیم
به خداىتعالى هم مستند بسازیم و بگوییم تنها سبب در عالم خداىتعالى است چون
تنها رب عالم اوست ،براى این كه سببیت طولى است نه عرضى و استناد حوادث

32

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

به مالئكه چیزى زاید بر استناد آنها به اسباب طبیعى و قریبش ندارد و خداىتعالى
استناد حوادث به اسباب طبیعى و ظاهرىاش را تصدیق كرده ،همان طور كه
()۱
استناد آن به مـالئكـه را قبــول دارد.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱۸
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فصل چهارم

شمول تـد ربی
آمیختگى خلقت با تدبیر
ق ! » ( / 5زمر)
سموا ِ
« َخلَـ َ
ّللاُ ال َّ
ق ّ
ت َو ا ْال ْرضَ ِبا ْل َح ّ ِ
در این آیه بین خلقت و تدبیر جمع شده و این بدان جهت است كه اثبات
وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركین نیست ،چون مشركین هم خالق را واحد
و خلقت و ایجاد را منحصر در خداىتعالى مىدانند و به همین جهت خداىسبحان
در كالم عزیزش هر جا در صدد اثبات توحید در ربوبیت و الوهیت و یا بگو
ابطال مسلك شرك بر مىآید ،بین خلقت و تدبیر جمع مىكند و به این نكته اشاره
مى كند :كه تدبیر خارج از خلقت نیست ،بلكه به یك معنا همان خلقت است ،هم
چ نان كه خلقت به یك معنا همان تدبیر است و با این بیان است كه احتجاج علیه
شرك تمام مى شود و به مشركین كه معتقــدنــد تدبیر عالم واگذار به ارباب شده،
مىفهماند كه تدبیر نیز مانند خلقت منحصر در خــداىتـعالى اسـت.
ت َو ا ْ
ق!» اشاره است به مسأله خلقت
ّللاُ السَّموا ِ
جمله « َخلَـقَ ّ
ال ْر َ
ض ِب ْال َح ّ ِ
ق » اشاره است بهمسأله بعث و قیامت ،چون خلقت وقتى به حق
و عبارت « بِ ْال َح ّ ِ
و غیر باطل است كه غرض و غایتى در آن باشد و خلقت به سوى آن غرض سوق
داده شود و این همان بعــث است ،كــه خــداىتعالى دربارهاش فرمودهَ « :و مــا
()۱
ت َو ا ْ
باطالً ! » ( / ۲۷ص)
َخلَ ْقنَــا السَّمــوا ِ
ض َو مــا بَ ْینَ ُهما ِ
ال ْر َ
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،34ص .5۷
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تدبیر نظام خاص اشیاء و نظام عام آفرينش
« قا َل َربُّنَا الَّذى اَعْطى كُ َّل ش َْىءٍ َخ ْلقَهُ ثُ َّم َهدى!» ( / 5طه)
نظــام فعــل و انفعــالــى كــه در همــه مــوجــودات است و بــه عبــارت
دیگر ،نظــام جــزئــى كه مخصــوص به هــر مــوجــودى است و نظــام عــامــى
كه جامع همه نظام هاى جزئى است ،از حیث ارتباطى كه اجزاء آن به یكدیگر
دارند و موجودات از یك جزء آن به سوى جزئى دیگر منتقل مىشوند ،خود
مصداق هدایت خــداىتعــالى اســت كــه بــه عنـایتـى دیگــر مصــداق تــدبیــر او
نیــز اســت.
و معلوم است كه تدبیر به خلق منتهى مىشود ،به این معنا كه آن كسى كه
تدبیر موجودات و هدایت آنها منسوب و منتهى به اوست ،همان كسى است كه
موجودات را ایجاد كرده ،پس هر موجودى و هر صفت وجود منتهى به او و قائم
به وجود اوست .پس معلوم شد كه كالم مورد بحث یعنى جمله « الَّذى اَعْطى كُ َّل
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم هَدى!» مشتمل بر برهانى است كه ربوبیت منحصره را براى
َ
خداىتعالى اثبات مىكند ،چون خلقت موجودات و ایجاد آنها فرع این است كه
مالك وجود آنها باشد  -چون مـوجـودات بـه وجـود قـائمنـد  -و نیز مالك تدبیر
()۱
آنها بوده باشد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۷ص .۲5۸

تمامیت تــدبیــر
« َو ال ُيحیطُونَ بِش َْىءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه اِالّ بِماشا َء ! » ( / ۲55بقره)
جمله فوق معناى تمامیت تدبیر خدا و كمال آن را مىرساند ،زیرا یكى از
نشانى هاى كمال تدبیر این است كه موجود تدبیر شده خودش نفهمد كه تدبیر
كننده اش چه منظورى از او و از تدبیر او دارد و چه آیندهاى برایش زیر سر
گذاشته تا براى خالصى از آن آینده اگر ناگوار است دست و پا نكند و نقشه مدبر
را خنثى نسازد و تدبیر شدگان مانند قافله چشم و گوش بستهاى باشند كه برخالف
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میل به طرفى سوقشان میدهند و آن قــافلــه هــم مــىرود ،صــاحــب قافله كمال
جدیت را به خرج مىدهد از هیچ ناحیهاى به افراد قافله آگهى نرسد و افراد ندانند
به كجا مىروند و كجا منزل مىكنند و مقصد نهایىشان كجاست.
خداىسبحان با این جمله این معنا را بیان مىكند كه تدبیر عالم خاص
اوست ،براى این كه تنها اوست كه به روابط بین موجودات آگاه است ،چون او
موجودات و روابط آنها را آفریده و اما بقیه اسباب و علل و مخصوصا علل و
اسبابى كه از صاحبان عقلند هرچند كه دخل و تصرف و علمى دارند ،لكن هرچه
دارند و آن را مورد استفاده قرار مىدهند خود مرتبهاى است از شؤون علم الهى
و هرچه تصرف دارند خود شأنى است از شؤون تصرفات الهى و نحوهاى است
از انحاء تدابیر او ،پس دیگر كسى نمىتواند به خود اجازه دهد برخالف اراده
خداىسبحان و تدبیر جارى در مملكتش قدمى بردارد و اگر برداشت همان از تدبیر
()۱
خداست.
 -۱المیــــــزان ج  ،4ص .۲۲9

تغییر تدبیر
َفیع اِالّ ِم ْن بَ ْع ِد اِذْنِ ِه ! » ( / ۳يونس)
ستَوى َ
علَىا ْلعَ ْر ِش يُ َدبِّ ُرا ْال ْم َر ِ
« ثُ َّم ا ْ
مام ْن ش ٍ
این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور تفسیر نموده و از وجود چنین
صفتى براى خداىتعالى خبر مىدهد و چون آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر
تكوینى خداىتعالى است الجرم مراد از شفاعتى هم كه در آخر آن است شفاعت
یع اِالّ ِم ْن َب ْع ِد اِذْ ِن ِه ! » این
در امر تكوینى خواهد بود و مفاد جمله « :ما ِم ْن شَف ٍ
مىشود كه هیچ سببى از اسباب تكوینى كه واسطههایى بین خدا و بین حوادث
عالمند از قبیل سببیت آتش براى حرارت و حرارت براى ذوب كردن اجسام و
امثال آن ،سببیتشان از خودشان نیست و به اذن خداست ،كه هر یك از آنها در
ایجاد حادثهاى از حوادث تأثیر مىكنند و این جمله توحید ربوبیتى را مىرساند كه
در صدر آیه بود.
جمله مزبور به حقیقت دیگرى نیز اشاره دارد و آن این است كه عوض
شدن تدبیرى به تدبیرى دیگر نیز به اذن خود اوست ،چه شفاعت عبارت است از
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این كه شفیعى بین خداى پذیراى شفاعت و بین امر مورد شفاعت واسطه شود تا
مجراى حكمى از احكام او تغییر یافته و حكم دیگرى بر خالف آن جارى شود،
مثالً آفتاب بین خدا و زمین واسطه مىشود تا ظلمتى را كه برحسب اقتضاى نظام
عام باید زمین را فرا گیرد از بین برده در عوض زمین را به نور خود روشن
سازد ،سقف و یا سایبان نیز واسطه مىشود تا نورى را كه بر حسب تابش جهانى
آفتاب باید بر فالن قسمت از زمین بتابد از بین برده و آن جا را سایه بیندازد و
همچنین وقتى این شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد پس جمیع تدابیر جارى در
عالم از خود او خواهد بود ،حتى هر وسیلهاى كه براى ابطال تدبیر و تغییر مجراى
حكمى از احكام او اتخاذ شود چه وسایل تكوینى و چه وسایلى كه انســان آن را
بــه منظــور فــرار از حكــم اسباب الهى به كار مىاندازد همه از تدابیر خود او
مىباشد.
بنابراین اگر مىبینیم از موجودات پست از جهت قصورى كه در استعداد
آنهاست عصیان ورزیده و پذیراى صور زیبا و مواهب عالى نیستند باید بدانیم كه
همین عصیان آنها عین اطاعت و این رد از آنها عین قبول است و این امتناعى
كه از تربیت دارند عین تربیت است ،مثالً اگر مىبینیم انسان به خاطر جهلى كه
دارد در برابر پروردگار خود طغیان و سركشى مىكند همین استنكافش از خضوع
در برابر خدا نیز انقیاد و تسلیم شدن در برابر حكم اوست و اگر انسان به خیال
خود ،با خداى خود مكر كرده همین مكرش عین گرفتار مكر خدا شدن است،
همچنانكه فرمودهَ « :و ما َی ْمكُ ُرونَ اِالّ ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم َو ما َیـ ْش ُع ُرونَ ! » ( / ۱۲3انعام)
َفیع ِاالّ ب ِاذْنِ ِه ! » داللت دارد بر این كه شفاعت
پس این كه فرمود « :ما ِم ْن ش ٍ
شفعا و همچنین هر سبب مخالفى كه حایل شود بین تدبیر الهى و بین مقتضیات آن
از جهت دیگــرى كــه عبــارت بـاشـد از اذن ،باز تــدبیـر الهى به شمار مىرود.
(دقت فرمایید!)
در حقیقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو كفه میزانند كه یا این آن را
بلند مىكند و آن این را پایین مىآورد و یا بعكس و اختالفى كه در آن دو مشاهده
مى شود عین اتـفـــاق و دسـت بــه دسـت هـــم دادن بـراى كـمك به تشـخیـص
()۱
تـرازودار است.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱5ص .۲۱6
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يك دوره كامل تدبیر حیات انسانها
ْصار َو االَ ْف ِئ َدةَ ۷8( »!...تا  / 8۰مؤمنون)
« َو ه َُو الَّذى اَ ْن َ
شا َ لَكُـ ُم ال َّ
س ْم َع َو االَب َ
در سه آیه فوق به یك دوره كامل از تدبیر انسانها ،از روزى كه خلق
مىشوند ،تا به سوى پروردگار خود باز مىگردند اشاره دارد و نتیجهاش اثبات
این معنا است كه پس خداىسبحان مالك و مدبر امر انسان است و چون این تدبیر،
تدبیر تكوینى است كه از خلقت و ایجاد جدا نیست و این تدبیر عبارت است از فعل
و انفعالى كه به خاطر روابطى مختلف كه در میــانه آنهــا تكــویــن شده ،جــریـان
دارد ،پس خــداى سبحــان تنها رب و مدبر انسانها در امـور ایشــان است و
بــازگشـت ایشــان به ســوى اوســت.
مضامین آیات سه گانه همه به هم مترتب است و هر یك مترتب بر ماقبل
خویش است ،چه انشاء سمع و بصر و فؤاد ،همان حس و عقل انسانى كه جز با
حیات و زندگى مــادى و سكــونت در زمیــن تا مــدتــى معیــن صورت نمىگیرد
و آنگاه بازگشت بــه ســوى خــدا كه آن هم متــرتــب بر زنــدگى و مــرگ است،
الزمــه اش عمرى اســت كــه با انقضاء زمــان منقضــى شــود و نیز رزقــى كه
با آن ارتــزاق كنــد.

انشاء گوش و چشم و دل
ْصار َو االَ ْفئِ َدةَ / ۷8( » !...مؤمنون)
ُــو الَّــذى اَ ْنشَــا َ لَكُــ ُم ال َّ
« َو ه َ
س ْمـ َع َو االَب َ
در آیه اول خداىسبحان در شمردن نعمتهایى كه بر كفار انعام نموده از
نعمت ایجاد سمع و بصر شروع كرده است ،چون این دو نعمت از نعمتهایى
است كه در میان همه موجودات تنها حیوانات از آن بهرهمند شدهاند و این دو نعمت
در حیوانات به طور انشاء و ابداع خلق شدهاند ،یعنى خداىتعالى در ایجاد آنها
از جاى دیگر نقشه و الگو نگرفت چون هیچ موجودى از موجودات ساده كه قبل
از حیوان در عالم بودند یعنى نبات و جماد و عناصر این چنین چیزى نداشتند.
دارندگان این دو حس ،در یك موقف جدید و خاصى قرار گرفتند و داراى
مجال و میدان فعالیت وسیعترى شدند ،وسعتى كه هیچ حد و مرزى نمىشناسد و
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با هیچ تقدیرى نتوان اندازهگیرى اش كرد ،آرى دارنده این حس ،خیر و نافع خود
را از شر و مضرش درك كرد و با این دو حس است كه حركات و سكنات دارنده
آن ارادى است ،آنچه را مىخواهد از آنچه كه نمىخواهد جدا مىكند و در عالم
جدیدى قرار مىگیرد ،كه در آن لــذت و عــزت و غلبــه و محبت و امثال آن جلوه
مىكند ،جلوهاى كه در عوالم قبـل از حیـوان هیـچ اثـرى از آن دیـده نمىشود.
آنگاه فؤاد را ذكر كرد ،كه مراد به آن ،آن مبدئى است كه آدمى به وسیله
آن تعقل مىكند و به عبارت دیگر آن مبدئى است از انسان كه تعقل مىكند و این
نعمت در میان همه حیوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دست آمدن
فؤاد یك مرحله وجودى جدیدى است ،كه باز از مرحله حیوانیت كه همان عالم
حس است ،وسیعتر و مقامى شامختر است ،چه به خاطر داشتن همین قوه عاقله
است كه همان حواس كه در سایر حیوانات بود در انسان آنقدر وسیعتر مىشود كه
به هیچ مقیاس و تقدیرى ممكن نیست اندازهگیرى شود زیرا به وسیله آن آدمى
چیزهایى را درك مىكند كه در محضرش و در برابرش نیست ،بلكه در گذشته
بوده ،یا بعدها خواهد آمد و نیز آثار و اوصـاف آن را ،یـا بـا واسطه و یا بىواسطه
درك مىكند.
انسان كه داراى این قوه عاقله است ،با این قوه پا به فراز ماوراى
محسوسات و جزئیات نهاده ،كلیات را درك مىكند و به قوانین كلى پى مىبرد و
در نتیجه در علوم نظرى و معارف حقیقى غور مىكند و با قدرت تدبرش در
اقطار آسمانها و زمین نفوذ مىكند .در اینها همه از عجایب تدبیر الهى ،با ایجاد
سمع و بصر و افئده نعمتهایى است كه به هیــچ وجــه آدمـى نمىتواند شكـر آن
به جاى آرد.

تدبیر زندگى مادى و سكونت در زمین
َـــرونَ ! » ( / ۷9مـؤمنـون)
ُــو الَّــذى ذَ َراَكُــ ْم ِفــى ا ْال ْر ِ
ض َو اِلَیْــ ِه تُحْ ش ُ
«ه َ
خداىتعالى به این منظور شما را داراى حس و عقل كرده و هستى شما را
در زمین اظهار نموده و یا بگو هستى شما را بسته و متعلق به زمین كرد ،تا
دوباره شما را جمع نمــوده و بـه لقـاء خـود بـازگشت دهد.
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تــدبـیـر بـازگــشت و الزمـــه آن
« َو ه َُـو الَّـذى یُحْیـى َو یُمیـتُ َو لَـهُ ْ
ـالف اللَّ ْی ِل َوالنَّهار ِ! » ( / ۸۰مؤمنون)
اختِ ُ
وقتــى خــدا شمــا را داراى چشــم و قلب و باالخره داراى علم خلق كرد
و هستى شما را در زمین پدید آورد تا به سوى او محشور شوید ،پس الزمه آن
این مى شود كه زنــده كـردن و میــرانــدن سنتــى همیشگــى باشد ،چون علم
متوقف بر زنده كردن و حشــــر متــوقــف بر میـرانــدن است.

تدبیر مرور زمان و طى دوره حیات
« َو لَــهُ ْ
هــار ! » ( / 8۰مــؤمنــون)
اختِ
ُ
ــالف اللَّیْــ ِل َو النَّ ِ
زندگى و سپس مردن صورت نمىگیرد ،مگر با مرور زمان و آمدن شب
پس از روز و روز پس از شــب ،تــا عمــر تمــام شــود و اجــل فــرا رســد .این
در صورتى است كه مقصود از اختالف لیل و نهار ،آمدن یك شب بعد از یك روز
باشد ،خــالصــه یك شب و روز مورد نظر باشد و اما اگر مراد به آن كوتاهى و
بلندى شبها و روزها باشد ،در آن صورت مقصود اشاره به فصول چهارگانه
سال خواهد بود ،كه زاییده كوتاهى و بلندى شبها و روزهـاسـت و بـا پدید آمدن
()۱
چهار فصل امر روزى دادن حیــوانــات و تـدبیـر معـاش آنهـا تمام مىشود.
 -۱المیـــــزان ج  ،۲9ص .۷9

تدبیر اعمال انسان
« اَفَ َم ْ
سبَــتْ ؟» ( / ۳۳رعــد)
ُـــو قــائِــ ٌم عَلـــى كُـــ ِ ّل نَ ْف ٍ
ـــس بِمـــا َك َ
ــن ه َ
ش ْىءٍ  » ،به
ش ْىءٍ  » ،به معناى مسلط بر آن است و « قائِ ٌم ب َ
على َ
« قائِ ٌم َ
معناى كسى است كه به نوعى مدبر آن باشد و خداىسبحان ،هم قائم بر هر نفس
است و هم قائم به آنچه مىكند ،اما قیامش بر هر نفس ،براى این كه او محیط به
ذات آن و قاهر بر آن و شاهد و ناظر ذات آن است و اما قیامش به آنچه مىكند،
براى این است كه او مدبر امر اعمال آن است و آن را از مرتبه حركت و سكون

40

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

به مرحله عملش تحول مىدهد و اعمالش را در صحیفههاى اعمال ضبط نموده،
سپس آنها را به صورت مثوبات و عقوبات دنیا و آخرت و قرب و بعد و هدایت
و ضاللت و نعمت و نقمت و جنت و نار ،متحول مىسازد.
این آیه متفرع است بر آیات قبل ،بدین بیان كه وقتى خداىسبحان هدایت
مىكند هر كه را بخواهد و پاداش مىدهد به بهترین ثوابها و گمراه مىكند هر
كه را بخواهد و كیفــر مى دهــد به شــدیــدترین عقاب و وقتى همه امور به دست
اوست ،پس او قائم بر هر نفس و قــائــم به كــردههــاى هر نفـس و مسلــط بــر
آن و مــدبــر نظــام اعمال آن اســت .با این وصـف آیـا كسـى معــادل او هست تا
()۱
در الوهیت شریك او باشد؟
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲۷۷

تدبیر تركیب و خلق انسان
ِرونَ ! » ( / ۲۰روم)
« َو ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن َخلَقَكُ ْم ِم ْن تُرا ٍ
ب ثُ َّم اِذا اَ ْنتُ ْم بَش ٌَر تَ ْنتَش ُ
در آیه فوق منظور از این كه فرموده شما را از خاك خلق كرده ،این است
كه خلقت شما افراد بشر باالخره منتهى به زمین مىشود ،چون مراتب تكون و
پیدایش انسان چه مرتبه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب بعد از آن
باالخره از مواد غذایى زمین است ،كه پدر یك انسان و سپس مادر او مىخورد و
فرزند در صلب پدر و سـپس در رحـــم مــادر رشـد مىكنــد ،پـس انـسان
پیـدایشـش از عنــاصــر زمیــــن اســت.
ِرونَ ! » كلمه «اِذا» معناى ناگهان را
در جمله « ثُ َّم اِذا اَ ْنتُ ْم بَش ٌَر تَ ْنتَش ُ
مىرساند و معناى جمله این مى شود :خداوند شما را از زمین خلق كرد ،ناگهان
انسانى تمام عیار شدید و به روى زمین منتشر گشتید ،با این كه از زمین مرده
انتظار مىرود مردهاى دیگر پدید آید ،نه موجودى جاندار ،لكن ناگهانى و یك دفعه
موجودى زنده و با شعور و عقــل گشتـه ،بـراى تـدبیـر امـر زنـدگـى خود در روى
زمین به جنب و جوش در آمدید.
پس خلقت انسان یعنى جمع كردن اجزاء و موادزمینى و آنها را به هم
تركیب كردن و روبرهم آن را انسانى داراى حیات و شعور عقلى ساختن ،آیتى و
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یا آیاتى دیگر است ،كه بر وجود صانعى زنده و علیم داللت مىكند ،صانعى كه
()۱
امور را تدبیر مىكند و این نظام عجیب و غریب را به وجود مىآورد.
 -۱المیــــزان ج  ،3۱ص .۲66

تـدبیـر مـراحـل خلقـت و رشـد انسان
ضعْفٍ ثُ َّم َجعَ َل ِم ْن بَ ْع ِد َ
ّللاُ الَّذى َخلَقَكُ ْم ِم ْن َ
ضعْفٍ قُ َّوةً / 54( » ! ...روم)
« َ ّ
خدا خلقت شما را از ضعف ابتدا كرد ،یعنى شما در ابتداى خلقت ضعیف
بودید .مراد به قوت بعد از ضعف رسیدن طفل است به حد بلوغ و مراد به ضعف
بعد از قوت ،دوران پیرى استَ « .ی ْخلُ ُق ما َیشا ُء » ،یعنى هرچه مىخواهد خلق
مى كند ،هم چنان كه ضعف را خواست و خلق كرد و سپس قوت را خواست و
خلق كرد و در آخر ضعف را خواست و خلق كرد و در این بیان صریحترین
اشاره است به این كه پشت سر هم قرار داشتن این سه حالت ،از مقوله خلقت است
و چون این حالى به حالى كردن انسانها در عین این كه تدبیر است ،خلق نیز
است ،الجرم پس این نیز از خداى خالق اشیاء است ،پس دیگر كسى از مشركین
نگوید :كه این حالى به حالى كردن انسانها از آن جایى كه از مـقوله تـدبیـر اسـت،
()۱
بـه الـه انسـان مـربوط مىشود ،نه خدا.
 -۱المیـــزان ج  ،3۲ص .۱5

تدبیر حیات و وسايل معاش و غايت حركت انسان
« َو لَقَ ْد ِجئْتُ ُمونا فُردى كَما َخلَ ْقنكُ ْم اَ َّو َل َم َّر ٍة ! » (/94انعام)
آیه شریفه خبر مىدهد از حقیقت زندگى انسانى در نشئه آخرت و آن روزى
كه با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته مىفهمد كه او
فقط مدبر به تدبیر الهى بوده و خواهد بود و جز خداىتعالى چیزى زندگى او را
اداره نمىكرده و نمىكند و هرچه را كه خیال مىكرده كه در تدبیر امر او مؤثر
است ،چه اموالى كه وسیله زندگى خویش مىپنداشته و چه اوالدى كه یار و
مددكارش خیال مىكرده و چه همسران و خویشاوندان كه پشت و پناه خود
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مىدانسته ،هیچ كدام در تدبیر زندگى او اثر نداشته و پندار وى خرافهاى بیش نبوده
و همچنین شفاعت خواهى از اربابى به جز خـدا كـه به شـریـك قــرار دادن بــراى
خــدا منجــر مىشــد سراسر پندار بوده است.
آرى انسان جزئى از اجزاى عالم است كه مانند همه آن اجزاء در تحت
تدبیر الهى متوجه به سوى غایتى است كه خداىسبحان برایش معین و مقدر كرده
و هیچ موجودى از موجودات عالم دخالت و حكومت در تدبیر امور او ندارد و
اسبابى هم كه بر حسب ظاهر مؤثر به نظر مىرسند آثارشان همه از خداىتعالى
است و هیچ یك از آن اسباب و علل مستقل در تأثیر نیست ،اما چه باید كرد كه
انسان وقتى در برابر زینتهاى ظاهرى و مادى زندگى و این علل و اسباب
صورى قرار مىگیرد یكباره دل به آن لذایذ داده و همه به آن علل و اسباب تمسك
مىجویند و قهرا در برابر آنها خاضع گشته و همین خضوع او را از توجه به
مسبباالسباب و خالق و به وجود آورنده علل باز مىدارد و رفته رفته آن اسباب
را مستقل در تأثیر مىپندارند ،به طورى كه دیگر هیچ همى برایش نمىگذارد جز
این كه با خضوع در برابر آنها لذایذ مادى خود را تأمین كند و همه عمر خود را
به سرگرمى با این اوهام سپرى ساخته و به كلى از حق و حقیقت غافل بماند ،هم
چنان كه فرمودَ « :و ما ه ِذ ِه ا ْل َحیوةُ الدُّ ْنیا اِالّ لَ ْه ٌو َو لَعِبٌ ! » ( / 64عنكبوت)
آرى این آن حقیقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و به عبارت
س ُه ْم
مختلفى آن را گوشزد بشر كرده و از آن جمله در آیه « نَ ُ
ّللا فَا َ ْنسی ُه ْم اَ ْنفُ َ
سوا ّ َ
اُولئِكَ هُ ُم ْالفا ِسقُونَ  -خداى را فراموش كردند ،خداوند هم در عوض خود آنان را
از یاد خودشان برد ،ایشان همانا فاسقانند!» ( / ۱9حشر) فرموده كه وقتى انسان
از زى بندگى بیرون رفت قهرا پروردگار خود را فراموش مىكند و همین فراموش
كردن خدا باعث مى شود كه خــودش را هـم فـرامـوش كـند و از حقیقـت خـود و
سعـادت واقعـىاش غـافـل بمـاند.
و لكن همین انسان وقتى با فرا رسیدن مرگ جانش از كالبدش جدا شد
ارتباطش با تمامى علل و اسباب مادى قطع مىشود ،چون همه ارتباط آنها با بدن
انسان بود ،وقتى بدنى نمــانــد قهـرا آن ارتباطها نیز از بین خواهد رفت و آن وقت
است كه به عیان مىبیند آن استقــاللى كه در دنیـا بـراى علـل و اسبـاب مــادى
قـایـل بـود خیــالــى بــاطــل بوده و با بصیرت تمام مىفهمد كه تدبیر امر او در
آغاز و فرجام به دست پروردگار او بوده و جز او رب دیگرى نداشته و مؤثر
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()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۱۲5

تـدبیر رزق انسـان
ق َ
ض؟» ( / ۳فاطر)
س ِ
ّللا يَ ْر ُزقُكُ ْم ِمنَ ال َّ
غی ُْر ّ ِ
ماء َو ا ْال ْر ِ
«َ ...ه ْل ِم ْن خا ِل ٍ
این آیه بر توحید خدا در ربوبیت استدالل مىكند كه :اله و معبود تنها بدین
جهت معبــود است كه داراى ربوبیت است و معناى ربوبیت این است كه مالك
تدبیر امور مردم و همه مــوجـودات باشد و آن كسى كه مالك تدبیر امور خلق
است و این نعمتها كه مردم در آن غوطهورند و از آن ارتزاق مىكنند در
اختیارشان قــرار مىدهــد ،خــداىتعالى است.
چون پدیدآورنده آن نعمتها و نعمتخوران ،خداست و خلقت و پدیدآرندگى
منفك از تدبیر نیست ،پس هرگز ممكن نیست كه خدا از تدبیر منفك باشد ،پس تنها
خداىسبحان ،اله شماست و هیچ اله دیگر به جز او نیست .چون او پروردگار
شماست و با این نعمتها كه در آن غوطهورید امر شما را تدبیر مىكند و دلیل
این كه به خاطر این نعمتها رب و مدبر شماست ،این است كه پدیدآرنده و خالق
نعمتها اوست و نیز خـالق آن نظـامى كه در این نعمـتها جـریـان دارد
()۱
همـوسـت.
 -۱المیزان ج  ،33ص .۲5

تدبیر امر ارزاق مردم
ض ا ْل َم ْیتَةُ اَحْ یَیْناها َواَ ْخ َرجْ نا ِم ْنها َحبّا فَ ِم ْنهُ يَأْ ُكلُونَ ! »(/۳۳يس)
« َو ايَةٌ لَ ُه ُماالَ ْر ُ
خداىسبحان در این آیه و دو آیه بعدىاش یكى از آیات و ادله ربوبیت خدا
را یادآور مى شود و آن آیت عبارت است از تدبیر امر ارزاق مردم و غذارسانى
به آنان ،به وسـیله حـبوبات و مـیوهها ،از قـبیل خرما و انگور و غیره.
مىخواهد اشاره كند به این كه این غذاهاى نباتى (كه شما در اختیار دارید)
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از آثار زنده كردن زمین مرده است ،كه خدا روحى در آن مىدمد و آن را كه
زمینى مرده بود مبدل به حبوبات و میوهها مىكند ،تا شما از آن بخورید .بنابراین
به یك نظر آیت خود زمین نیست ،بلكه زمین مرده است ،از این جهت كه مبدأ
()۱
ظهور این خـواص اسـت و تـدبیر ارزاق مردم بـه وسیلـه آن تمـام مىشود.
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،33ص .۱3۷

تدبیر آيات آسمانى و اجرام فلكى
هـار ! » ( ۳۷تا  / 4۲يس)
« َو ايَةٌ لَ ُهـ ُم اللَّ ْی ُل نَ ْ
سلَـ ُخ ِم ْنهُ النَّ َ
ایــن آیــه شــریفــه آیتــى دیگر از آیات دال بر ربوبیت خدا را ذكر مىكند،
آیتهایى كه داللــت دارند بر وجــود تــدبیــرى عــام و آسمــانى بــراى پدید آمدن
عــالــم انسانى و این آیت را در خالل چهار آیه بیــان فــرمــوده است.
در این معنا هیچ شكى نیست كه آیه شریفه مىخواهد به پدید آمدن ناگهانى
شب به دنبال روز اشاره كند .و گویا ظلمت شب بر مردم احاطه كرده و به روى
آنان افتاده ،ناگهان روز این روپوش را پاره مىكند و داخل ظلمت شده ،نورش به
تدریج همه مردم را فرا مىگیرد و در هنگام غروب به ناگه بار دیگر شب چون
روپوشى روى مردم مىافتد و ظلمتش همـه آن جاهایى را كه نـور روز گـرفته
بود ،مىگیرد.
« َو ال َّ
لیم ! » (/3۸یس)
س تَجْ رى ِل ُم ْستَقَ ٍ ّر لَها ذلِكَ تَ ْق ُ
ش ْم ُ
زیز ْال َع ِ
دیر ْال َع ِ
جریان شمس همان حركت آن است .خورشید به طرف قرار گرفتن خود
حركت مىكند  -و یا تا آن جا كه قرار گیرد حركت مىكند ،یعنى تا سرآمدن اجلش
و یا تا زمان استقرار و یا محل استقرارش حركت میكند ،به هر حال معناى آیه
شریفه این است كه آفتاب الیزال در جریان است ،مادام كه نظام دنیوى بر حال
خود باقى است ،تا روزى كه قــرار گیــرد و از حركت بیفتد و در نتیجه دنیا
خـراب گشتـه ،ایـن نظـام بـاطـل گردد.
لیـم ! » جـریـان نـامبـرده خـورشیـد تقـدیـر و تـدبیـرى
« ذلِـكَ تَ ْق ُ
ـزیـز ْال َع ِ
ـدیـر ْال َع ِ
اسـت از خدایى كه عزیز است ،یعنى هیچ غالبى بر اراده او غلبه نمىكند و علیم
است ،یعنى به هـیچ یـك از جـهات صـالح در كـارهـایـش جــاعـل نیسـت.
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دیم ! » ( / 39یس)
ون ْالقَ ِ
« َو ْالقَ َم َر قَد َّْرناهُ َم ِ
ناز َل َحتّى عادَ ك َْال ُع ْر ُج ِ
این آیه شریفه به اختالف منظــرههاى ماه براى اهــل زمین اشــاره مىكند،
چون در طول سى روز به شكل و قیافههاى مختلفى دیده مىشود .و به خاطر همین
اختالف كه در صورت ماه پیدا مىشود ،آثــارى در دریــا و خشكــى و در زنــدگى
انسانها پدید مى آید ،كه در علوم مربوط به خودش بیان شده است .آیه شریفه از
آیت قمــر تنها احــوالى را كــه نسبــت به مــردم زمین به خود مىگیرد بیان كرده،
نه احوال خــود قـمر را و نـه احـوال آن را نسبــت بــه خــورشیــد بــه تنهــایــى.
« الَ ال َّ
ــر َو الَ ال َّلیْــ ُل سـا ِب ُ
هــار َو
ش ْم ُ
ــس َی ْن َبغــى لَهــا اَ ْن تُــد ِْركَ ْالقَ َم َ
ـق النَّ ِ
كُــ ٌّل فـى َفلَكٍ یَ ْسبَ ُحونَ ! » (/4۰یس)
« ترجیح ندارد این كه خورشید به ماه برسد!» به معناى این است كه چنین
چیزى از خورشید سر نزده و منظور از این تعبیر این است كه بفهماند تدبیر الهى
چیزى نیست كه روزى جـارى شـود و روزى از روزهـا متـوقـف گـردد ،بلكـه
تـدبیـرى است دایمى و خلـلناپذیر ،مــدت معینـى نــدارد تــا بعــد از تمـام شـدن
آن مـدت به وسیلــه تدبیرى نقیض آن نقـض گـردد.
پس معناى آیه این است كه شمس و قمر همواره مالزم آن مسیرى هستند
كه برایشان ترسیم شده ،نه خورشید به ماه مىرسد ،تا بدین وسیله تدبیرى كه خدا
به وسیله آن دو جارى ســاختــه مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو مىزند،
بلكه این دو مخلوق خدا در تدبیر پشت سر هم قرار دارند و ممكن نیست از یكدیگر
جلو بیفتنـد و در نتیجـه دو تـا شـب به هم متصـل شـود ،یـا دو تـا روز بـه هــم
بچسبــد.
« َو كُ ٌّل فى َفلَكٍ یَ ْسبَ ُحونَ ! » یعنى هر یك از خورشید و ماه و نجوم و
كواكب دیگر در مسیر خاص به خود حركت مىكند و در فضا شناور است ،همان
طور كه ماهى در آب شنا مىكند ،پس كلمه فلك عبارت است از همان مدار فضایى
()۱
كه اجرام آسمانى هر یك در یكى از آن مـدارها سیـر مىكنند.
 -۱المیـــزان ج  ،33ص .۱4۲
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تدبیر توالى شب و روز در خدمت انسان
ْصرا ! » ( / 6۷يونس)
« ه َُو الَّذى َج َع َل لَكُ ُم اللَّ ْی َل ِلتَ ْ
هار ُمب ِ
سكُنُوا فی ِه َو النَّ َ
ربوبیت عبارت از مالكیت و تدبیر است .در این آیه با یادآورى یكى از
تدابیر عمومى الهى كه سراسر زندگى مردم با آن به صالح مىگراید و زندگىشان
ادامه مىیابد ،معنى ربوبیت تكمیل مىگردد .و براى اشاره به همین تدبیر بوده كه
با یادآورى «شب» مسأله آرامش گرفتن مردم را در شب ذكر كرده و با «روز»
چشم باز كردنشان را در روز كه باعث آن مىگردد مردم براى كسب مواد حیات
و اصالح شؤون معاش انواع حركات و نقل و انتقال را انجام دهند .امر حیات
آدمى با حركت تنها یا آرامش تنها به انجام مىرسد و بنابراین خدا در این زمینه
()۱
كار را با ظلمت شب و روشنایى روز تـرتیـب داده اسـت.
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۱56

تـدبـیـر آفـتـاب و مـاه در خـدمت انـسان
سموا ِ
سأ َ ْلتَ ُه ْم َم ْن َخلَ َ
ت َو ا ْال ْرضَ َو َ
ق ال َّ
« َو لَئِ ْن َ
س َّخ َر الش َّْم َ
س َو ا ْلقَ َم َر لَیَقُولُنَّ ّ
ّللاُ
فَاَنّى يُؤْ فَكُونَ ؟! » ( / 6۱عنكبوت)
در این آیه به دو مسأله خلقت و تدبیر پرداخته و هر دو را به خدا نسبت
داده است .خلقت آسمانها و زمین راجع به خلقت است و تسخیر آفتاب و ماه كه
به خاطر ما حاالت گوناگون به خود مىگیرند ،طلوع و غروب كرده و دور و
نزدیك مىشوند ،مربوط به تدبیر او ،چون پیدایش ارزاق انسانها و سایر حیوانات،
همه ناشى از تدبیر آفتاب و ماه است و این خلقت و تدبیر از یكدیگر جدا شدنى و
قابل انفكاك نیستند ،پس كسى كه اعتراف دارد كه خلقت آسمانها و زمین مستند
به خداست ناگزیر باید اعتراف كند كه تدبیر نیز از اوست.
و وقتى خداىتعالى به تنهایى خالق باشد و تدبیر آسمانها و به دنبال آن
تدبیر زمین و به دنبال آن پدید آوردن ارزاق ،به دست تنها او باشد ،الزم است تنها
و كسى باشد كه به منظور رساندن رزق و سایر تدابیر پرستش شود و این حوایج
را تنها از او بخواهند ،پس این عجب است كه انسانهایى خدا را گذاشته و از غیر
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خـدا رزق بخـواهنــد ،از كسـى و چیـزى كه مـالـك هیـچ چیز نیست.

()۱

 -۱المیـــــــــزان ج  ،3۱ص .۲39

مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر
س َى َو اَ ْنهارا / ۳( » ! ...رعد)
« َو ه َُو الَّذى َم َّد ا ْال ْرضَ َو َجعَ َل فیها َروا ِ
غرض در آیات فوق بیان تدبیر خدا در امور سكنه زمین از انسان و حیوان
است ،كه چه تدابیرى در حركت آنها براى طلب رزق و در سكونشان جهت
آسایش به كار برده و به همین منظور زمین را گسترده كرد ،كه اگر گسترده
نمىكرد انسان و حیوان نمىتوانست در آن ادامه زندگى دهد و اگر هم یكسره
گسترده مى شد و در آن پستى و بلندى وجود نداشت باز هم صالح براى زندگى
نبود و آبهایى كه در آن ذخیره شده بر سطح آن جریان نمىیافت و زراعت و
بستانى به وجود نمىآمد و لذا خداىتعالى كوههاى بلند و پاى برجا در آن میخكوب
كرده و آنچه از آب كه از آسمان مىفرستد در آن كوهها ذخیره نموده و نهرها از
اطراف آن جارى و چشمهها بر دامنهها روان مىسازد و كشتزارها و باغات را
سیراب مىكند و میوههاى مختلف تلخ و شیرین و تابستانى و زمستانى و اهلى و
جنگلى به بار مىآورد و شب و روز را كه دو عالم قوى در رشته میوهها و حاصل
است بر زمین مسلط مى سازد ،آرى شب و روز باعث سرما و گرمامىشوند،
كه خود در نضج و نمو و انبساط و انقباض موجودات زمینى تأثیر دارند.
و نیز رو شنى و تاریكى را كه تنظیم كننده حركات حیوانات و انسان است
و سعى و كوشش آنها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مىكند به
بار مىآورند.
پس گستردن زمین راه را براى ایجاد كوههاى ریشهدار و كوهها راه را
براى شق انهار و شق انهار راه را براى پیدایش میوههاى نر و ماده و الوان مختلف
آن هموار ساخته ،با ایجاد شب و روز اغراض نام برده به نحو كامل حاصل
مى گردد و در همه اینها تدبیرى است متصل و متحد كه از وجود مدبرى حكیم و
واحد و بىشریك در ربـوبیـت كشـف مىكنـد و در همـه ایـنهـا آیـاتـى است براى
مـردمـى كه تفكـر كنند.
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« ا َِّن فى ذلِكَ الَ َیةً ِلقَ ْو ٍم َیتَفَ َّك ُرونَ ! » ( / 3رعد)
چون تفكر در نظامى كه بر این عالم جریان دارد و حاكم بر آن است و هم
حكم مى كند بر این كه ابعاض این عالم مربوط به هم و مالیم و سازگار باهمند و
همه را روبرهم و هر جزئى از اجزاء آن را متوجه غایتهاى خاص به خود
مى كند خود كاشف از این است كه این نظام بستگى به تدبیرى دارد واحد و عقلى
و در نهایت اتقان و محكمى و این خود داللت مىكند بر این كه رب واحدى دارد
كه در ربوبیتش شریك نداشته ،عالمى است كه دچار جهل نمىگردد ،قادرى است
كه در قدرتش مقهور كسى نمىشود و نسبت به تمامى موجودات و مخصوصا
انسان عنایت و توجه دارد و او را به سوى سعــادت جــاودانــهاش سـوق مىدهد.
نظام جارى در عالم قائم است به تدبیر مدبرى كه خود جزء عالم نیست و
همه اشیاء بالطبع در برابرش خاضعند و بر وفق مشیت او و آن طور كه او بخواهد
سیر مىكنند ،این است كه در زمین قطعههایى هست نزدیك به هم و همسایه هم،
كه خاكش از نظر طبع شبیه به هم است و در آنها باغات انگور مىروید ،كه خود
از میوههایى است كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتى و ریزى و لطافت و
خوبى بسیار مختلف باهمند و همچنین حــاصــلهـا مىرویـد كـه جنس و صنـف
آنها مختلف است ،مثالً گندم و جو یك محل با گندم و جو محل دیگر متفاوت است.
و نیز خرما كه مىروید بعضىها مثل همند و از یك ریشه جوانه مىزنند و بعضى
مثل هم نیستند با این كه زمین یكى است و همـه از یـك آب مشــروب مىشــونـد
و ما بعضى را بر بعضى به خاطر مزیت مطلوبى كه در صفــــات آن اســت
بـــرتـــرى دادیـم.
حال اگر كسى بگوید :این اختالف مربوط به طبیعتى است كه هر كدام
براى خود دارند و یا به خاطر عوامل خارجى است كه در آنها مؤثرند و به هر
یك شكل و رنگ مخصوص و صفاتى جداگانه مىدهد ،چه علومى كه متعرض
شناسایى اشجار و گیاهان است و طبیعت خواص آنها را به طور مشروح بیان
مىكند هر یك از آنها را معلـول عـواملـى مىداند كه در كیفیت تكون آنها و آثار
و خواص آنها دخالت دارند.
در جواب مىگوییم :صحیح و لكن ما نیز مىپرسیم كه جهت این اختالفى
كه در عوام ل داخلى و خارجى هست چیست؟ و چه باعث شده كه این علتها
مختلف شوند و در نتیجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت این اختالف را هم
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سراغ دهى باز از علت اختالف آن علت مىپرسیم تا منتهى شوى به مادهاى كه
مشترك میان تمامى موجودات جسمانى بوده و اجزاء یك یك آن ماده با هم شبیهاند
و معلوم است كه چنین مادهاى كه در تمامى موجودات یكى است ،نمىتواند علت
این اختالفات كه مىبینیم بوده باشد ،پس جوابى جز این ندارد كه مافوق تمامى
سببها سببى است كه هم ماده عالم را ایجاد كرده و هم در آن صورتها و آثار
گوناگون و بىشمارى به كار برده و به عبارت دیگر در این میان سبب واحدى
است داراى شعور و اراده ،كه این اختالفات مستند به ارادههاى مختلف اوست كه
اگر اختالف ارادههاى او نمىبود هیچ چیزى از هیچ چیز دیگرى متمایز نمىشد.
و بر هر دانشمند متدبرى الزم است كه توجه داشته باشد و از این نكته
غفلت نورزد كه این آیات كه اختالف خلقت را مستند به اختالف اراده خداوند
مى داند ،در عین حال قانون علیت و معلول را هم ،كما این كه بعضىها خیال
كردهاند انكار نمىكند ،چه اراده خداىسبحان مانند اراده ما صفتى نیست كه
عارض بر ذات باشد و در نتیجه ذات با تغییر ارادهها تغییر یابد ،بلكه این ارادههاى
گوناگون صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشیاء انتزاع مىشود (در
نظر شیعه اراده صفت فعل است نه صفت ذات) و اختـالف آن باعث اختالف در
ذات نمىشود.
اختالف اثرى كه در موجودات است با این كه ماده اصلى همه آنها یكى
است ،از این حقیقت پرده بر مىدارد كه همه مستند به سببى هستند وراى این اصل
مشترك كه انتظام آن از مشیت و تدبیر اوست ،پس مدبر عالم خداىسبحان است و
هــمو رب آن است و رب غـیـر آن نـدارد.
درآیات فوق فرق میان دوحجت و دلیل یعنىحجتَ « :و ه َُوالَّذى َمدَّ
ض/3( »،...رعد) و حجتَ « :و فِى ا ْ
ا ْ
ض قِ َ
ط ٌع ُمتَج ِوراتٌ / 4( »،...
الََ ْر ِ
الََ ْر َ
رعد) این است كه اولى توحید ربوبیت را از وحدتى كه در كثرت مشاهده مىشود
و ارتباط و اتصالى كه در تدبیر همه موجودات عالم با همه كثرتش دیده مىشود
اثبات مىنماید و مىرساند كه مدبر آن یكى است .ولى دومى بعكس اولى این مدعا
را از طریق كثرت خواص و آثار در موجوداتى كه در شرایط واحدى قرار دارند
اثبات مى كند ،اولى از طریق وحدت در كثرت ،دومى از راه كثرت در وحدت و
مىرساند كه اختالف آثار و خواص موجودات با این كه اصل همه یكى است خود
كاشف از وجود مبدئى است كه این آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه
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مىكند و خود امرى است ماوراى طبایع این موجودات و سببى است فــوق این
اسبــاب كه گفتیــم اصلشــان واحــد است و او رب همه است و ربى غیر او نیست.
و اما آن حجتى كه قبل از این دو حجت اقامه شده بود یعنى جملهّ َ « :
ّللاُ
الَّذى َرفَ َع السَّمواتِ / ۲( »،...رعد) دلیلى بود كه مدعا را از طریق هر دو جنبه
اثبات مىكرد ،زیرا هم در جمله« یُدَ ِبّ ُر ا ْ
الََ ْم َر !» ( / ۲رعد) مسأله تدبیر را تذكر
ص ُل
مىدهد ،كه عبارت است از وحدت كثیر و جمع متفرقات و هم در جملهُ « :یفَ ِ ّ
ا ْ
ت  / ۲( »،رعد) تفصیل را یادآورى مىكند كه خود تكثیر واحد و تفریق
الیا ِ
مجتمعات است و حاصلش این است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقى كه دارد
تحت تدبیر واحدى اداره مىشود ،پس به همین دلیل رب آن نیز واحد است و آن
خداىسبحان است و خداىتعالى كه آیات را تفصیل مىدهد و هر یك را از دیگرى
جدا و متمایز مى سازد و در نتیجه سعید از شقى و حق از باطل جدا مىگردد و
این همان معاد است ،پس خداوند متعال از این برهان خود دو نتیجه مىگیرد یكى
قاء َر ِبّكُ ْم تُــو ِقنُــونَ ! »
مبدأ و یكى هم معاد و درباره معاد مىفرماید « :لَ َعلَّكُ ْم ِب ِل ِ
()۱
( / ۲رعد)
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۱۷۰
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فصل پنجم

تقدری
مفهوم قدر و تقدير
« اِنّا كُ َّل ش َْىءٍ َخلَ ْقناهُ بِقَدَر! » ( / 49قمر)
معناى جمله این است كه ما هر چیزى را با مصاحبت قدر (توأم با
اندازهگیرى) خـــــلـق كــردیم.
قدر هر چیز عبارت است از مقدار واحد و هندسهاى كه از آن تجاوز
نمىكند ،نه از جهت زیادى و نه از جهت كمى و نه از هیچ جهت دیگر .خداى
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر
تعالى در اینباره مىفرمایدَ « :و ا ِْن ِم ْن َ
وم  -و هیچ چیز نیست مگر آن كه خزینه هایش نزد ماست و ما هیچ چیز را
َم ْعلُ ٍ
جز به قدر و به اندازه نازل نمىكنیم!» ( /۲۱حجر) پس براى هر چیزى در خلقتش
حدى است محدود كه از آن تجاوز نمىكند و در هستىاش صراطى است كشیده
()۱
شده كه از آن تخطى نمىكند و تنها در آن راه سلــــوك مىنمـاینــد.
 -۱المیـزان ج  ،3۷ص .۱۷۰

تفـاوت خلق و تقـديـر
َــىءٍ ! » ( / ۱۰۲انعــام)
ُــو خ ِلــ ُ
« ذ ِلكُـــ ُم اللّـــهُ َر ُّبكُــ ْم الآ اِلــهَ اِالّ ه َ
ق كُــ ِ ّل ش ْ
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خداوند متعال در این كالم مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود
كوچك و بزرگى را كه كلمه «شىء یا چیز» بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته
و از آن جـمله فـرمـوده است « :قُـ ِل اللّـهُ خ ِل ُ
ار ! »
ـق كُـ ِّل َ
ش ْىءٍ َو ه َُو ْال ِ
واحدُ ْالقَ ّه ُ
( / ۱6رعد)
ت َو ا ْ
ش ْىءٍ فَقَد ََّرهُ تَ ْقدیرا ! » (/ ۲
الََ ْرضَ ...و َخلَـقَ كُ َّل َ
« الَّـذى لَهُ ُم ْلكُ الـسَّمــوا ِ
فرقان)
ش ْىءٍ خ َْلقَـهُ ثُـ َّم هَدى ! » ( / 5۰طه)
« َربُّنَـا الَّـذى اَعْطـى كُـ َّل َ
س ّوى! َو الَّـذى َقـد ََّر َف َهـدى ! » ( ۲و  / 3اعلى)
« اَلَّـذى خَـلَقَ فَـ َ
در این آیات و آیات دیگر نظیر اینها یك نوع بیان دیگرى به كار رفته و
آن این است كه موجودات را مستند به خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و
حركات و سكنات آنها را مستند به تقدیر و هدایت الهیه دانسته است .مثالً گام
برداشتن انسان براى انتقال از این جا به آن جا و شناورى ماهى و پرواز مرغ و
سایر كارها و آثــار مستنــد بــه تقــدیــر الهــى و خـود آن نامبردگان مستنـد به
خلقــت اوســت.
از این قبیل آیات بسیار است كه خصوصیات اعمال موجودات و حدود
آن ها و همچنین غایاتى را كه موجودات به هدایت تكوینى خدا هر یك به سوى آن
سیر مىكنند منتهــى بـه خـدا دانستــه و همــه را مستنــد بـه تقـدیـر خـداى عزیز
و علیـم مىداند.
پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آنها و تحوالت و
غایاتى كه در مسیر وجودى خود دارند همه منتهى به تقدیر خدا و مربوط به كیفیت
()۱
و خصـوصیتـى است كه در خلقت هـر یـك از آنهـاست.
 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۱3۸

قـدر ،فـعل عـام الـهى
َـىءٍ َخـلَ ْقنـاهُ بِقَد ٍَر ! » ( / 49قمر)
« اِنّـا كُـ َّل ش ْ
قرآن مجید در آیه مورد بحث ،ضاللت دنیایى مجرمین و آتش دوزخشان
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را تعلیل مىكند به یك مسأله عمومى و آن این است كه به طور كلى هر چیزى را
ضال ٍل َو سُعُ ٍر ...اِنّا كُ َّل
ــرمیـنَ فى َ
با اندازهگیرى آفـریـده و مىفرماید « :ا َِّن ْال ُمجْ ِ
ش ْىءٍ َخلَ ْقناهُ ِبقَدَ ٍر ! » ( 4۷و  / 49قمر) چــون قــدر كــه در هـر چیــز عبــارت
َ
از ایــن اســت كــه محــدود به حدى باشد كه در مسیــر هستــىاش از آن تجــاوز
نكند ،فعل عمومى خداىتعالى است ،هیــچ یك از مــوجــودات خــالى از این فعــل
و از این نظــام نیســت ،پس تعلیل عذاب به قدر تعلیل فعـل خـاص خـداست به
فعـل عـام او و در حقیقـت بیــانكننــده این معنا است كه این فعل خاص من
مصداقى از مصادیق فعل عام ما یعنى قدر است .آرى همان طورى كه تمامى
موجودات را با قدر خود آفریده ،درباره انسان نیز چنین تقدیرى كــرده ،كه اگــر
()۱
دعــوت نبــوت را رد كند روز قیامت معذب گشته داخل آتش شود.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۱۷4

تـحلیلى از مفهـوم قـدر و تقدير و قضا و مراحل آن
« اِنّا كُ َّل ش َْىءٍ َخلَ ْقناهُ بِقَدَر ٍ! » ( / 49قمر)
قدر كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چیز از كلماتى است كه
ذكرش در كالم خداىتعالى مكرر آمده و غالبا در آیاتى آمده كه سخن از خلقت
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر
دارد ،از آن جمله آیه شریفهَ « :و ا ِْن ِم ْن َ
وم! » ( / ۲۱حجر) است كه از ظاهر آن بر مىآید كه قدر امرى است كه جز
َم ْعلُ ٍ
با انزال از خزاین موجود نزد خداىتعالى صورت نمىگیرد و اما خود خزاین كه
البد از ابداع خداىتعالى است محكوم به قدر نیست ،چون تقدیر مالزم با انزال
است (هر چیزى كه از خزینه غیب خدا نازل و درخور عالم ماده مىگردد بعد از
تقدیر و اندازهگیرى نازل مى شود )،و نازل شدن عبارت است از همان درخور
گشتن براى عالم ماده و مشهود ،به شهادت این كه تعبیر به انزال همواره درباره
موجودات طبیعى و مادى به كار مىرود ،مثالً مىفرمایدَ « :و اَ ْنـزَ ْلنَـا ْال َحـدیـدَ!»
( / ۲5حـدیـد) و « َو اَ ْنزَ َل لَكُ ْم ِمنَ ا ْ
واج!» ( / 6زمر)
الََ ْن ِ
عام ثَمانِ َیةَ اَ ْز ٍ
مؤید این معنا روایاتى است كه كلمه قدر را به طول و عرض و سایر حدود
و خصوصیات طبیعى و جسمانى تفسیر كرده است .مانند روایتى كه صاحب
محاسن از پدرش از یونس از ابىالحسن رضا علیهالسالم آورده ،كه فرموده« :
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هیچ حادثهاى رخ نمىدهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدیر
نموده و قضایش را رانده باشد ،عرض داشتم :پس معناى (خواست) چیست؟
ابتداء فعل است ،عرض داشتم :پس معناى (اراده كرد) چیست؟ فرمود:
فرمود:
ِ
پایدارى بر همان مشیت و ادامه فعل است ،پرسیدم :پس معناى (تقدیر كرد) كدام
است؟ فرمود :یعنى طول و عرض آن را معین و اندازهگیرى كرد ،پرسیدم معناى
قضا چیست؟ فرمود :وقتى خدا قضایى براند آن را امضاء كرده و این آن مرحلهاى
است كه دیگر برگشت ندارد ! »
ش ْىءٍ » در آیاتَ « :و
و از این جاست كه معلوم مىشود مراد به جمله «كُ َّل َ
ش ْىءٍ َخلَ ْقناهُ ِبقَدَ ٍر49( »،
ش ْىءٍ فَقَد ََّرهُ تَ ْقدیرا / ۲( »،فرقان) و « اِنّا كُ َّل َ
َخلَقَ كُ َّل َ
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم
دار / ۸( »،رعد) و « الَّذى اَعْطى كُ َّل َ
 /قمر) و « كُ ُّل َ
ش ْىءٍ ِع ْندَهُ بِ ِم ْق ٍ
هَدى!» ( / 5۰طه) تنها مــوجــودات عــالـم مشهــود اســت ،مــوجــودات
طبیعىاى كه تحت خلقت و تركیب قرار مىگیرند( ،و امــا مـوجـودات بسیــط كه
()۱
از ابعــاضى مركب شـدهانـد مشـمول اینگونه آیـات نیستنــد).
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۱۸۱

دو مــرحـله تـقـديـر
َـىءٍ َخـلَ ْقنــاهُ بِـقَــد ٍَر! » ( / 49قـمر)
« اِنّـا كُـ َّل ش ْ
ممكن هم هست بگوییم تقدیر دو مرحله دارد :یك مرحله از آن تمامى
ّللا را شامل مىشود
موجودات عالم طبیعت و ماوراء طبیعت و خالصه ما سوى ّ
و این تقدیر در این مرحله عبارت است از تحدید اصل وجود به حد امكان و حاجت
و معلوم است كه این تقدیر شامل تمامى ممكنات مىشود .و تنها موجودى كه حد
امكان و حاجت ندارد خداىسبحان است ،كه واجب الوجود و غنى بالذات است و
ّللاُ ِبكُ ِّل
هستىاش از چارچوب حد بیرون است ،هم چنان كه خودش فرمود « :كانَ ّ
ش ْىءٍ ُمحیطا ً ! » ( / ۱۲6نساء)
َ
یك م رحله دیگر تقدیر مخصوص به عالم مشهود ماست ،كه تقدیر در این
مرحله عبارت است از تحدید وجود اشیاء موجود در آن ،هم از حیث وجودش و
هم از حیث آثار وجودش و هم از حیث خصوصیات هستىاش ،بدان جهت كه
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هستى و آثار هستىاش با امور خاص از ذاتش یعنى علل و شرایط ارتباط دارد و
به خاطر اختالف همین علل و شرایط هستى و احوال او نیز مختلف مىشود ،پس
هر موجود كه در این عالم فرض كنیم و در نظر بگیریم و به وسیله قالبهایى از
داخل و خارج قالبگیرى و تحدید شده ،عرض و طول و شكل و قیافه و سایر
احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرایط و آن قالبهاى خارج مىباشد.
پس تقدیر الهى موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است به سوى آنچه در
مسیر وجودش برایش تقدیر و قالبگیرى كرده هدایت مىكند ،هم چنان كه فرمود:
س ّوى َو الَّذى قَد ََّر فَ َهدى  -تسبیح كن پروردگارت را كه هر چه آفرید
«اَلَّذى َخلَقَ فَ َ
بدون نقص آفرید و هرچه را خلق كرد نخست قالبگیرى و سپس هدایت نمود!»
( ۲و  / 3اعلى) یعنى آنچه را خلق كرد به سوى آنچه برایش مقدر نموده هدایت
فرمود و سپس همین تقدیر و هدایت را باامضاء قضا تماموتكمیلكرد و در معناى
همین تقدیر و هدایت آیه شریفه زیر است كهمىفرمایدِ « :م ْن نُ ْ
طفَ ٍة َخلَقَهُ فَقَد ََّرهُ
ثُ َمالسَّبی َل َیس ََّرهُ  -او را از نطفه آفرید پس اندازهگیرىاش نمودو سپسراه را
َّـرهُ ! » اشــاره
برایشهمواركرد!» (۱9و/۲۰عبس) كهباجمله « ثُ َّم السَّبی َل یَس َ
()۱
مىكنــد بـه این كه تقدیر منافاتى با اختیاریت افعال اختیارى ندارد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۱۸۲

تـفاوت تـقديـر و قـضا
َـىءٍ َخلَ ْقنـا ُه ِبقَـد ٍَر!» ( / 69قمر)
« اِنّـا كُـ َّل ش ْ
و این نوع از قدر كه در باال گفته شد ،فىنفسه غیر قضایى است كه عبارت
است از حكم قطعى خداىتعالى به وجود یافتن چیزى ،همـان حكمـى كه در آیـه «
ب ِل ُح ْك ِمه ! » ( / 4۱رعد) آن را خاطرنشان مىسازد .چون
َو اللّـهُ یَحْ كُـ ُم ال ُمعَ ِقّ َ
بسیار مىشود كه خدا چیزى را تقدیر مىكند ولى دنبال تقدیر قضایش را نمىراند،
مانند قدرى كه بعضى از علل و شرایط خارج آن را اقتضا داشته ،ولى به خاطر
مزاحمت مانعى آن اقتضا باطل مىشود و یا سببى دیگر و یا اقتضایى دیگر جاى
ّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْ ِبتُ
سبب قبلى را مىگیرد ،چون خود خداىتعالى فرموده « :یَ ْم ُحو ّ
 خدا هرچه را بخواهد محو مىكند و هرچه را بخواهد اثبات مىكند!» (/ 39رعد) و نیز فرموده « :هیچ آیتى را نسخ نمىكنیم مگر آن كه بهتر از آن و یا مثل
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آن را مىآوریم!» ( / ۱۰6بقره) و چه بسا چیزى مقدر بشود و قضاء آن نیز رانده
شده باشد ،مثل این كه از جمیع جهات یعنى هم از جهت وجود علل و شرایط و هم
از جهت نبودن موانع تقدیر شده باشد كه در این صورت آن چیز محقق مىشود.
و به همین نكته اشاره مىكند این جمله كه در روایت محاسن آمده است ،كه
امام فرمود « :و چون قضایى براند آن را امضاء مىكند و چنین قضایى است كه
برگشت ندارد!» و نزدیك به این عبارت عبارتى است كه در عدهاى از اخبار قضا
و قدر آمده كه قدر ممكن است تخلف كند ،اما قضا برگشتى برایش نیست .و از
على علیه السالم به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحید به سند صدوق از
ابن نباته روایت آمده كه روزى امیرالمؤمنین از كنار دیوارى مشرف به خراب
به كنار دیوارى دیگر رفت ،شخصى از آن جناب پرسید :یا امیرالمؤمنین آیا از
قضاء خدا مىگریزى؟ فرمود :آرى ،از قضاء خدا مىگریزم ولى به سوى قـدر
خـداىتعـالى.
پس حاصل كالم این شد كه نوع دوم از قدر فى نفسه غیر قضا و حكم
قطعى است .و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى موجودات
چه موجودات عالم مشهود ما و چه غیر آن كه هستى آنها را محدود به امكان و
حاجت مىكند و بس ،قدر در آنها با قضا یكى است ،چون قدر آنها ممكن نیست
از تحقق جدا باشد ،براى این كه گفتیم قدر به معناى اول عبارت است از حد امكان
و حاجت هر چیز و چون هر چیزى غیر خدا این محدودیت را دارد ،پس قضاى
()۱
این محدودیت نیز رانده شده ،پس قضــا و قــدر در آنهـا همواره با همند.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۱۸3
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فصل ششم

گ
ن
گ
چ
ش
ت
و ي قدری ا یاء
چگونگى تقدير موجود و افاضه وجود
ـاس فَیَ ْمك ُ
« فَـا َ َّمـا َّ
ض!»
ُـث فِـىاالَ ْر ِ
الـزبَـ ُد فَیَـذْ َه ُ
ـب ُجفـآ ًء َو اَ ّمـا مـا يَ ْنفَـ ُع النّ َ
(/۱۷رعد)
« و ا ّما كـف كنـار افتـاده نـابـود مىشود ،ولى چیزى كه به مردم سود مىدهد در
زمین مىماند!»
از ایــن مثلــى كــه در آیــه شــریفــه زده شــده چنــد مطلــب از كلیــات
معــارف الهیـــه روشــن مىگــردد:
 ۱ـ این كه وجودى كه از ناحیه خداىتعالى به موجودات افاضه مىشود و
در حقیقت مانند بارانى كه از آسمان به زمین نازل مىشود رحمتى است كه از
ناحیه خداوند به موجودات افاضه مىگردد ،در اصل از هر صورت و محدودیت
و اندازه خالى مىباشد و از ناحیه خود موجودات است كه محدود به حدود و داراى
اندازه مى شوند ،مانند آب باران كه اگر داراى قدر معین و شكلى معین مىشود به
خاطر آبگیرهاى مختلف است ،كه هر كدام قالب یك اندازه معین و شكلى معین
است ،موجودات عالم هر كدام به مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد خود وجود را
كه عطیهاى است الهى مىگیرند .و این خود اصلى است اساسى و بس عظیم كه
«و ا ِْن
آیات بسیارى از كالم الهى بدان داللت و یا الاقل اشاره مىكند ،مانند آیهَ :
وم!»( / ۲۱حجر) و «اَ ْنزَ َل لَكُ ْم
ِم ْن َ
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
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ِمنَ ا ْ
واج ! » ( / 6زمر) و از جمله آیات دال بر آن تمامى آیاتى
الََ ْن ِ
عام ثَما ِن َیةَ اَ ْز ٍ
است كه بر قدر داللت دارند.
و این امور كه مقدرات و یا اقدار نامیده مىشوند گو این كه خارج از افاضه
آسمانى و تقدیر كننده آنند و لكن در عین حال خارج از ملك خدا نیستند و بدون اذن
او صورت نمىگیرند ،هم چنان كه فرمود « :اِلَ ْی ِه ی ُْر َج ُع ا ْ
الََ ْم ُر كُلُّهُ ! » (/ ۱۲3
لِل ا ْ
الََ ْم ُر َجمیعا ! » ( / 3۱رعد) و با انضمام این آیات به آیات
هود) و « َب ْل ِ ّ ِ
مورد بحث اصل دیگرى استفاده مىشود كه هم دقیقتر و هم داراى مصادیق بیشتر
است.
 ۲ـ این كه متفرق شدن این رحمت آسمانى در مسیلهاى عالم و به قالب
درآمدنش در آن قالبهاى مختلف ،برون كثافات صورت نخواهد گرفت و خواه و
ناخواه فضوالتى بر باالى آنها خواهد نشست ،چیزى كه هست آن فضوالت باطل
و از بین رفتنى است ،به خالف خود رحمت نازله ،كه حق است ،یعنى بقاء و
ثبوت د ارد ،این جاست كه تمامى موجودات به دو قسم تقسیم مىشوند ،یكى حق
ثابت و باقى و دیگرى باطل و زایل و بىدوام .آنچه حق است از ناحیه خداست،
ولى آنچه باطل است مستند به او نیست ،هرچند كه به اذن او موجود مىشود ،هم
چنان كه فرمود « :اَ ْل َح ُّق ِم ْن َربِّكَ !» ( / ۱4۷بقره) و درباره باطل فرمودَ « :و ما
َخلَ ْقنَا السَّما َء َو ا ْ
باطالً !» ( / ۲۷ص) پس آنچه موجود در
ض َو ما بَ ْینَ ُهما ِ
الََ ْر َ
عالم هست چه حق و چه باطل ،همه آنها مشتمل بر یك جـزء حق است ،كه ثابت
و غیر زایل است و حق پس از بطالن جزء باطلى كه در آن است به سوى خدا
()۱
عودت مىكند.
 -۱المیــــــزان ج  ،۲۲ص .۲36

حـد و مـقـدار وجــود اشـیاء نـزد خـدا
دار ! » (/8رعد)
« َو كُ ُّل ش َْىءٍ ِع ْن َد ُه ِب ِم ْق ٍ
مقدار به معنى حد هر چیزى است كه با آن تحدید و متعین شده ،از غیر
خود ممتاز مىگردد ،زیرا هیچ چیزى نیست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه
فى نفسه و از غیر خود متعین و ممتاز نباشد ،چه اگر متعین نمىبود وجود نمىیافت
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و این معنى یعنى این كه هر موجودى حدى داشته باشد كه از آن حد تجاوز نكند
یك حقیقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و مكرر خاطرنشان ساخته
ّللاُ ِلكُــ ِّل شَــ ْىءٍ قَــدْرا ! » ( / 3طالق) و « ا ِْن ِم ْن َ
ش ْىءٍ
است ،مانند « :قَدْ َج َع َل ّ
اِالّ ِع ْندَنا خَزا ِئنُهُ َو مــا نُن ِ ّ
وم ! » ( / ۲۱حجر)
َــزلُــهُ اِالّ ِبقَـدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
وقتى بنا شد هر چیزى محدود به حدى باشد كه از آن تجاوز نكند و در نزد
خدا و به امر او محكوم به آن حد باشد و به هیچوجه از نزد خدا و احاطه او بیرون
نرود و هیچ چیز از علم او غایب نباشد ،هم چنان كه خودش فرموده « :ا َِّن ّ
ّللاَ
ش ْىءٍ ُمحیطٌ ! » (/54فصلت) و
ش ْىءٍ شَهید!» (/۱۷حج) و « اَال اِنَّهُ ِبكُ ِّل َ
على كُ ِّل َ
َ
ع ْنهُ ِمثْقا ُل ذَ َّرةٍ ! » ( /3سبأ) پس محــال است كه خداىتعالى نداند كه
« ال َی ْع ُز ُ
ب َ
()۱
هر مادهاى چه بارى دارد و رحمها چه مقدار كــم و زیــــاد مىكننــد.
 -۱المیـــــزان ج  ،۲۲ص .۱9۱

آيـات قدر در قرآن
(آيـاتـى از قـرآن مجیـد كه جزو آيات قدر هستند با معانى آنها ذيالً ذكرمىشود):
َــــــىءٍ فَــقَــــد ََّرهُ تَــ ْقــــديــرا  -هر چیــزى را خلــق كــرد پس به
«  ...كُــــــ َّل ش
ْ
نــوعـى تقـديـر و انـدازهگیـرى نمـود ! » ( / ۲فرقان)
ـوى! َو الَّــذى قَــد ََّر فَ َهــدى  -آن كس كــه اجــزا را جمــعآورى
« اَ َّلــذى َخ َلــ َ
ق فَ َ
س ّ
نمــوده مــوجــودات را درست كرد و آن كسى كه انـدازهگیرى كرد پس هـدايت
نمـود ! » (۲و / ۳اعلى)
ـــــــدار  -و هر چیزى نزد او بـه مقـدار است!»
ـم ْق
َـــــىءٍ ِع ْنــــ َدهُ ِب ِ
ٍ
« َو كُـــــــ ُّل ش ْ
( / 8رعد)
ـمنَ ا ْلـغـابِـريـنَ  -مـگــر هـمسـرش كـه تـقديــر
ــراَتَــ ُه قَـد َّْرنـا اِنَّـهـا لَ ِ
« اِ َّال ْ
ام َ
كـرديـم او را جــزو هـــالك شـونـدگـان ! » ( / 5۷نمل)
ى ش َْىءٍ َخـلَـقَهُ ِم ْ
ـن نُـ ْطـفَ ٍة َخلَقَهُ فَـقَد ََّرهُ  -از چـه خـلقش كــرد ،از نطفــه
« ِم ْن اَ ِّ
خلقـش كــرد پس تـقـديرش نـمود ! » ( / ۱4عسس)
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« اِنّا اَ ْن َز ْلناهُ فى لَ ْیلَـ ِة ا ْلقَــــــد ِْر -مـا آن را در شـب قـدر نازل كـرديم ! » ( / ۱قدر)
َـىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنـا َخـزائِنُـهُ َو مـا نُنَ ِ ّ
« َو اِ ْن ِم ْ
ـوم ! » (/ ۲۱
ــزلُــهُ اِالّ ِبقَـد ٍَر َم ْعلُ ٍ
ـن ش ْ
حجر)
(تفسیـر آیــه آخر در زیر مىآید).

()۱

 -۱المیــــــــــزان ج  ،۲3ص .۲۱۰

وضعیت اشیاء قبل از قدر و ظهور اشیاء به وسیله قدر
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا َخزائِنُهُ َو مـا نُنَ ِ ّ
وم ! » ( / ۲۱حجر)
ــزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
آنچه كه از دقت و تدبر در آیه فوق و نظایر آن دست مىدهد این است كه

اين آيه از درخشنده ترين آياتى است كه حقیقتى را بیان مىكند و آن
عبارت است از ظهور اشیاء به وسیله قدر و اصلى كه قبل از شمول و
ش ْىءٍ ! » شامل تمامى موجودات
احاطه قدر داشتهاند .ظاهر جمله « َو ا ِْن ِم ْن َ
كه اطالق شىء بر آن صحیح باشد مىشود ،بدون این كه حتى یك فرد از آن استثناء
باشد ،مگر آن كه سیاق آیه فردى را استثناء كند و آن فرد عبــارت از مــوجــودى
است كه مشمــول كلمــه «نا» و كلمــه «عند» و كلمه «خزائن» بوده باشد و از
آن گــذشتــه تمــامى دیدنىها و ندیدنىها مشمــول این عــام هستند.
ش ْىء» است و كلمه نامبرده
براى این كه موضوع حكم در آیه شریفه كلمه « َ
از عمومىترین الفاظ است كه هیچ فردى از موجودات از دایره شمول آن بیرون
نمىماند ،مثالً شخص زید ،یك فرد انسانى آن است و نوع انسان هم كه وجودش
در خارج به وجود افرادش است ،فرد دیگرى از آن است و آیه شریفه براى این
()۱
فرد خزینههایى نزد خداىسبحان اثبات مىكند.
 -۱المیــــــزان ج  ،۲3ص .۲۱۰
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حركت به سوى هدف مقـدَّر
ـوى َو الَّـذى قَـد ََّر فَ َهـدى ! » ( ۲و  / ۳اعلى)
« اَلَّـذى َخلَـ َ
ق فَ َ
س ّ
خلقت هر چیزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسویهاش به معناى
روى هم نهادن آن اجزاء به نحوى است كه هر جزئى در جایى قرار گیرد ،كه
جایى بهتر از آن برایش تصور نشود و عالوه بر آن جایى قرار گیرد كه اثر
مطلوب را از هر جاى دیگرى بهتر بدهد ،مثالً در مورد انسان چشم را در جایى
و گوش را در جایى و هر عضو دیگر را در جـایى قـرار دهـد كـه بـهتر از آن
تـصور نـشود و حـقش ادا شـود.
و این دو كلمه یعنى خلقت و تسویه هر چند در آیه شریفه مطلق آمده ،لكن
تنها شامل مخلـوقـاتى مىشـود كه یا در آن تـركیـب بـاشـد و یا شایبهاى از تركیب
داشته باشد.
« َو الَّذى قَد ََّر فَ َهدى ! » یعنى خداوند آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص
و حدود معین خلق كرده ،هم در ذاتش و هم در صفاتش و هم در كارش و نیز آن
را ب ا جهازى مجهز كرده كه با آن اندازه متناسب باشد و به وسیله همان جهاز او
را به سوى آنچه تقدیر كرده هدایت فرموده ،پس هر موجودى به سوى آنچه برایش
مقدر شده و با هدایت ربانى و تكوینى در حركت است ،مانند طفل كه از همان
اولین روز تولد راه پستان مادر را مىشناسد و جوجه كبوتر مىداند كه باید منقار
در دهان مادر و پدرش كند و هر حیــوان نـرى بـه ســوى مــادهاش هــدایت و هر
ذىنفعى به سوى نفع خود هدایت شده است و بر همین قیاس هر موجودى به سوى
كمال وجودى اش هدایت شده است.
خــداىتــعالى در ایــن مـعانى فــرمـوده اسـت:
« و هیچ چیز نیست مگر آن كه خزینههایش نزد ماست و ما نازلش نمىكنیم
مگر به اندازهاى معلوم ! » ( / ۲۱حجر) و « ثُ َّم السَّبی َل یَس ََّرهُ  -سپس راه را برایش
ُــو ُم َـولّیها  -براى هر یك
آسان و فراهم كرد!» ( / ۲۰عبس) و « ِلكُــ ٍّل ِوجْ َهــةٌ ه َ
()۱
هدفى است كه بدان سو روان اسـت ! » ( / ۱4۸بقـره)
 -۱المیـــــزان ج  ،4۰ص .۱۸4
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تقـدير ساالنه در شب قـدر
« اِنّـا اَ ْن َ
ــز ْلنــا ُه فــى لَ ْیلَــ ِة ا ْلقَــد ِْر ۱( »!...تـا  / 5قدر)
این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مىكند و آن شب را تعظیم نموده
از هزار ماه باالتر مى داند چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىشوند .در این
سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده شب قدر نامیده و ظاهرا مراد به قدر تقدیر و
اندازهگیرى است ،پس شب قدر شب اندازهگیرى است .خداىتعالى در آن شب
حوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مىكند ،زندگى
و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىسازد،
آیه سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد « :فیها
سلینَ ! َرحْ َمةً ِم ْن َر ِبّكَ  -در آن شب
كیـم! اَ ْمرا ِم ْن ِع ْندِنا اِنّا كُنّا ُم ْر ِ
يُ ْف َر ُ
ق كُ ُّل اَ ْم ٍر َح ٍ
هر حادثهاى كه بايد واقع شود خصوصیاتش مشخص و محدود مىگردد! اين
امرى است تخلفناپذير ،امرى است از ناحیه ما كه اين مايیم فرستنده! رحمتى
از ناحیه پروردگارت!» ( 4تا  / 6دخان) چون فرق به معناى جداسازى و مشخص
كردن دو چیز از یكدیگر است و فرق هر امر حكیم جز این معنا ندارد كه آن امر
و آن واقعهاى كه بــایــد رخ دهــد را با تقــدیـر و انــدازهگیــرى مشخص سازند.
و از این آیه استفاده مىشود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن
سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نیست ،بلكه با تكرار سنوات آن شب هم مكرر
مى شود ،پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست ،كه در آن
()۱
شب امور سـال آیـنده تا شب قـدر سـال بعد انـدازهگیرى و مقدر مىشود.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .3۲۲

تقـدير و شرايط تحقق آن و تفاوت زمان تقدير با زمان تحقق حادثه
« اِنّــا اَ ْن َ
ـز ْلـنـاهُ فــى لَــیْـلَ ِة ا ْلـقَـد ِْر ۱( »!...تـا  / 5قـدر)
شب قدر بعینه یكى از شبهاى ماه مبارك رمضان از هر سال است و در
هر سال در آن شب همه امور احكام مىشود ،البته منظورمان احكام از جهت
اندازهگیرى است ،خواهید گفت پس هیچ امرى از آن صورت كه در شب قدر
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تقدیر شده باشد در جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون نمىشود ،در پاسخ
مىگوییم :نه ،هیچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش
طورى دیگر محقق شود ،چون كیفیت موجود شدن مقدر امرى است و دگرگونى
در تقدیر امرى دیگر است ،هم چنان كه هیچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح
محفوظ معین شده باشد ،ولى مشیت الهى آن را تغییر دهد ،هم چنان كه در قرآن
ب ـ خدا هر چه را كــه از
ّللاُ ما يَشا ُء َو يُثْ ِبتُ َو ِع ْن َدهُ اُ ُّم ا ْل ِكت ِ
كریم آمده« :يَ ْم ُحو ّ
مقدرات بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مىكند و كتاب تغییرناپذير نـزد
اوست!» ( / ۳9رعد)
عــالوه بــر ایــن كــه استحكــام امــور به حســب تحققــش مــراتبى دارد،
بعضى از امور شرایط تحققش مــوجــود است و بعضــىها نــاقـص اســت و
احتمــال دارد كه در شب قدر بعضى از مراتب احكام تقدیر بشود و بعضى دیگرش
به وقــت دیگــر موكول گردد( .البته برخى از روایات با این وجه آخرى سازگار
()۱
نیست).
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .3۲5
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فصل هفتم

ي
ش
آ
ت
خزا ن ا یاء و قدری و زنول ناه
مفهوم خزاين اشیاء نزد خدا و نزول و خلق آنها
وم!» ( / ۲۱حجر)
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنـا َخـزائِنُـهُ َو ما نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
معناى خزینه ها از یك فرد چیست؟ و چگونه از یك فرد آدمى نزد خدا
خزینههایى وجود دارد؟ چیزى كه مسأله را آسان مىسازد این است كه خداى
ش ْىء» را كه در آیه فوق موضوع حكم است از ناحیه خود مىداند و نزول
تعالى « َ
معنایى است كه مستلزم یك باالیى و پایینى و بلندى و پستى مانند آسمان و زمین
باشد و چون به وجدان مىبینیم كه فرد انسانى مثالً از جاى بلندى به جاى پستى
نیفتاده ،مىفهمیم كه منظور از انزال ،انزال معمولى كه مستلزم فرض پستى و
بلندى است نمى باشد و مقصود از آن همان خلقت فرد است ،اما خلقتى كه توأم با
صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول بر وى صـادق بـاشد ،مـاننــدَ « :و اَ ْنـزَ َل
لَكُــ ْم ِمــنَ ا ْ
واج / 6( » !...زمر) و «اَ ْنزَ ْلنَا ْال َحدیدَ! » (/ ۲5
الََ ْن ِ
عــام ثَمانِیَةَ اَ ْز ٍ
()۱
حدید)
 -۱المیــــــــزان ج  ،۲3ص .۲۱۱
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قدر ،تمايز اندازه هاى معلوم و محدود اشیاء در زمان نزول و خلق
وم!» ( / ۲۱حجر)
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا َخــزائِنُــهُ َو ما نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
بعد از آن كه معناى نزول را تا حدى فهمیدیم ،به سر وقت این نكته مىرویم
وم! » نزول را كه بنا شد به معناى خلقت
كه در جمله « َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
باشد توأم با قدركرده ،اما توأمى الزم ،كه به هیچوجه انفكاكش ممكن نیست ،براى
این كه آن را با تعبیر حصر « جز به قدر معلوم نازل نكردیم!» افاده فرموده و
بایى كه بر سر قدر است مىرساند كه كینونت و ظهور فرد به وجود توأم با همان
حدود و اندازههاى م علومى است كه دارد ،پس وجود فرد وجودى است محدود و
ش ْىءٍ ُمحیطٌ ! » (54
چطور محدود نباشد با آن كه خداىتعالى فرموده « :اِنَّهُ ِبكُ ِّل َ
 /فصلت) و اگر وجود زید محدود نبــاشـد محــاط خــدا واقع نمىگردد ،چه چیزى
كه حد و نهایت ندارد محال است محاط واقع شود.
و این قدر چیزى است كه به وسیله آن هر موجود متعین و متمایز از غیر
خود مىشود ،مثالً در زید ،كه خود یك شىء است و از عمرو و دیگران متمایز
است ،حقیقتى هست كه آن را از دیگر افراد انسان جدا مىسازد و نیز از اسب و
گاو و زمین و آسمان متمایز مىكند ،به طورى كه مىتوانیم بگوییم زید عمرو
نیست و هیچ فرد دیگر انسان نیست و نیز اسب و گاو نیست و زمین و آسمان
نیست و اگر این حد و این قـدر نـبود ایـن تـعیین و تـمایـز از میان مىرفـت و هـر
چیــزى همــه چیــز مىشــد.
و این سخن درباره وجود زید بود ،همچنین وجود قوا و آثار و اعمال زید
نیز محدود و مقــدر است ،دیــدنش مطلــق و در هــر حــال و در هــر زمان و در
هر مكان نیست و هر چیزى را نمىبیند و با هر عضــوش صــورت نمىگیــرد،
بلكــه در حالى و مكانى و زمانى معین و چیزهایى مخصوص و با عضوى خاص
و در شرایطى معین صورت مىگیرد و اگر دیدن زید على االطالق بود ،باید به
تمامى دیدنى هاى خاص نیز احاطه پیدا كند و دیدن دیگران كه دیدن خاص است
دیدن او هم باشد ،نظیر این بیان در تمــامــى خصـــایــص وجـــود و تـــوابــع او
()۱
نیــز جــریــان دارد( .دقــت بفـرمـــاییــد ! )
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲۱۱
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قدر ،خصوصیت وجودى و كیفیت خلقت غیرقابل تفكیك هر موجود
« َو ا ِْن ِم ْ
وم!» ( / ۲۱حجر)
َــىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ ِبقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
ـن ش ْ
از بیان فوق روشن مىگردد كه قدر عبارت از خصوصیت وجودى و
س ّوى! َو الَّذى قَد ََّر
كیفیت خلقت هر موجوداست ،همچنانكه از آیه « اَلَّذى َخلَقَ فَ َ
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم هَدى!» ( / 5۰طه)
فَ َهدى!» ( ۲و  / 3اعلى) و « الَّذى اَعْطى كُ َّل َ
نیز استفاده مى شود ،چه آیه اولى هدایت را كه عبارت است از راهنمایى به مقاصد
وجود ،مترتب بر خلقت و تسویه و تقدیر هر چیز نموده و در آیه دومى مترتب بر
اعطاى خلقت مخصوص هر چیزى كرده و الزمه آن به طورى كه از سیاق دو
آیه بر مىآید  -این است كه قدر هر چیزى به معناى خصوصیت خلقتـى هر چیـز
()۱
بــاشـد ،كه از آن چیز انفكاك ندارد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲۱۲

معین بودن قدر موجود قبل از وجود و ظهور قدر آن حین خلقت و
نزول
وم!» (ِ / ۲۱حجْ ر)
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا َخـزائِنُهُ َو مـا نُـنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
حال كه معناى نزول و معناى قدر معلوم شد مىپردازیم به بقیه دیگر كالم.
و آن این است كه خداىتعالى قدر را به وصف معلوم توصیف نموده و فرموده« :
وم!» و این قید با كمك سیاق كالم این معنا را افاده مىكند
َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
كه :قدر هر موجودى براى خداىتعالى در آن حینى كه نازل مىشود و نزولش
تمام و وجودش ظاهر مىگردد ،معلوم است ،پس هر موجودى قبل از وجودش
دار!»
معلومالقدر و معینالقدر است و برگشت آیه شریفه « َو كُ ُّل َ
ش ْىءٍ ِع ْندَهُ بِ ِم ْق ٍ
( / ۸رعد) هم بر همین معناست ،چه ظاهر آن این است كه هر چیزى با مقدار و
دار،
اندازهاى كه دارد حاضر نزد خدا و معلوم براى اوست ،پس عبارت « ِع ْندَهُ بِ ِم ْق ٍ
وم »،در آیه مورد بحث است و نظیر
» در این آیه در معناى عبارت « بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
ش ْىءٍ قَدْرا ! » (/3طالق) یعنى
ّللاُ ِلكُ ِّل َ
آن در جاى دیگر مىفرماید « :قَدْ َج َع َل ّ
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خدا بر هر چیزى قدرى قرار داده كه از آن تجاوز نمىكند و با آن قدر معین و
معلوم مىشود و از ابهام و مجهول بودن در مىآید و سخن كوتاه ،قدر هر چیزى
از نظر علم و مشیت مقدم بر خود آن چـیز است ،هـر چـند كـه به حسب وجود
()۱
مقـــارن بــا آن و غیـر منفـك از آن اسـت.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲۱۲

تعدد و حدود خزاين اشیاء نزد خداىتعالى
« َو ا ِْن ِم ْ
وم!» (ِ / ۲۱حجْ ر)
َـىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنـا َخزائِنُهُ َو ما نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
ـن ش ْ
خداىتعالى در جمله « ِع ْندَنا خَزا ِئنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ » ،این معنا را اثبات نموده
كه هر چیزى قبل از نزولش به این نشئه و استقرارش در آن ،خزینههایى نزد او
دارد و قدر را بعد از آن خزینهها و همدوش نزول دانسته ،نتیجه این بیان این
مى شود كه هر چیزى قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدى نیست و در عین
حال باز همان شىء است .خداىتعالى در تعریف این خزاین جمع كرده است میان
این كه قدر فوق قدرى است كه توأم با هر چیزى مىشود و میان این كه خزاین
فوق یكى دو تا نیست و این به ظاهر تناقض است ،چون عدد از خواص هر چیزى
است كه محدود باشد و فرض این جاست كه خزاین مافوق قدر و حد است ،پس
نباید متعدد باشد ،با این كه آن را جمع آورده و فرموده« :خَزائِنُهُ »،پس خود
خزینهها هم محدود و متمایزند ،زیرا اگر متمایز و محدود نبودند یكى بیش نبود.
این جاست كه به این نكته متوجه مىشویم كه خزینههاى نامبرده درست
است كه متعددند ولى بعضى مافوق بعضى دیگر است ،پس صحیح است بگوییم
متعددند و در عین حال محدود نیستند و تناقض هم در بین نیست ،زیرا این كه
مىگوییم محدود نیستند .مقصود این است كه محدود به حدود خزینه پایینتر نیستند،
پس تمامى خزاین الهى به این اعتبار نامحدودند به حدودى كه شىء مفروض در
()۱
این نشئـه بـه خـود مىگیرد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۲3ص .۲۱3
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نزول تدريجى و مرحلهاى اشیاء
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنا َخـزا ِئنُـهُ َو ما نُنَ ِ ّ
وم!» ( / ۲۱حجر)
ـزلُهُ اِالّ ِبقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
بعید نیست تعبیر به «تَ ْنزیلُ» در جمله « َو ما نُن ِ َّزلُهُ »،كه بر نوعى از
تدریج داللت دارد اشاره به همین باشد ،كه شىء مفروض نزولش مرحله به مرحله
است و هر مرحلهاى كه نازل شده قدر و حد تازهاى به خود گرفته است ،كه قبالً
آن حد را نداشته تا آن كه به مرحله آخر ،كه همین نشئه دنیاست رسیده و از هر
علَى
طرف به حدود و اقدار محدود شده ،هم چنان كه به مقتضاى آیه « ه َْل اَتى َ
ا ْ
سان ٌ
شیْئا َمذْكُورا ـ آیــا بــر انســان گــذشــت وقتــى
حین ِمنَ الدَّ ْه ِر لَ ْم یَكُ ْن َ
ال َِ ْن ِ
از روزگــار كــه چیزى نامدار نبــود!» ( / ۱انسان) انســان در عــالمــى انســان
()۱
بــوده ولى چیــزى كــه مــذكــور شود نبوده است.
 -۱المیـــــــــــزان ج  ،۲3ص .۲۱3

خزايـن الهى در كجا قرار دارند؟
وم!» ( / ۲۱حجر)
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِعـ ْندَنا َخـزائِـنُهُ َو مـا نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
نكته دیگر این كه این خزاین تمامى اش مافوق عالم مشهود ماست ،چون
خداىتعالى آنها را به وصف « ِع ْندَه» وصف نموده یعنى « در نزد خدا » و این
ق
وصف در جاى دیگر توضیح داده شده و آن آیه « ما ِع ْندَكُ ْم یَ ْنفَدُ َو ما ِع ْندَ ّ ِ
ّللا با ٍ
ـ آنچه نزد شماست فانى مىشود و آنچه نزد خداست باقى است!» ( / 96نحل)
است ،كه مى فرماید هرچه كه نزد خداست ثابت و الیزال و الیتغیر است ،پس
خزاین خدا هرچه باشند امور ثابتى هستند كه دستخوش زوال و تغییر نمىشوند و
چون مى دانیم كه اشیاء در این نشئه مادى محسوس متغیر و فانى هستند و ثبات و
()۱
بقایى ندارند ،مىفهمیم كه خزاین الهى مافوق این عـالـم مــشهـودنـد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲۱4
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خزاين غیب و علم غیب
ُـــــو  / 59( »! ...انعــــام)
ب ال َي ْعلَ ُمهــــآ اِالّ ه َ
« َو ِع ْنــــ َد ُه َمفـــا ِتـــ ُح ا ْلغَیْــــ ِ
َمفاتِح به معناى خزینههاست ،احتمال هم دارد به معناى كلید باشد ،البته مآل
هر دو معنا یكى است ولیكن از این كه در سایر آیات مربوط به این مقام اسمى از
مفاتیح برده نشده بعید نیست كه مراد از مفاتح غیب همان خزینههاى غیب باشد از
آن جمله آیــات زیــر اسـت:
« اَ ْم ِع ْن َدهُ ْم َخزائِ ُن َر ِبّكَ ؟» ( / ۳۷طور) و
ّللا!» ( / 5۰انعام) و
« الّ اَقُو ُل لَكُ ْم ِع ْندى َخزآئِ ُن ّ ِ
« َو ا ِْن ِم ْ
َــىءٍ اِالّ ِع ْنــدَنــا َخــزا ِئنُــهُ!» ( / ۲۱حجر) و
ــن ش ْ
ض!» ( / ۷منــافقــون) و
سمــوا ِ
« َو ِللّــ ِه َخــزائِـ ُن ال َّ
ت َو االَ ْر ِ
« اَ ْم ِع ْنــ َدهُــ ْم َخزائِ ُن َرحْ َم ِة َر ِبّكَ !» ( / 9ص)
ب ال یَ ْعلَ ُمهآ اِالّ ه َُو ! » علم غیب را
به هر حال جمله « َو ِع ْندَهُ َمفاتِ ُح ْالغَ ْی ِ
منحصر در خداىتعالى مىكند ،از این جهت كه كسى را جز خدا به خزینههاى
غیب آگهى نیست ،یا براى این كه جز او كسى آگهى به كلیدهاى غیب ندارد ،پس
آیه به هر معنا باشد این جهت را افاده مىكند كه :كسى جز خدا به آن خزینهها و
یا به گشودن درهاى آن و تصرف در آن دسترسى ندارد.
صدر آیه گرچه از انحصار علم غیب به خداىتعالى خبر مىدهد ،اال این
كه ذیل آن منحصر در بیان علم غیب نیست ،بلكه از شمول علم او به هر چیز چه
غیب و چه شهود خبر مىدهد ،براى این كه مىفرماید :خداوند به هر تر و خشكى
آگهى دارد ،عالوه بر این صدر آیه همه غیبها را هم متعرض نشده ،بلكه تنها
متعرض غیبهایى است كه در خزینههاى در بسته و در پس پردههاى ابهام قرار
وم
دارد ،هم چنان كه آیه « َو ا ِْن ِم ْن َ
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
! » ( / ۲۱حجر) هم متعرض این چنین غیبهاست ،براى این كه خزینههاى غیب
را عبارت دانسته از امورى كه مقیاسهاى محسوسى كه هر چیزى را مىسنجد
احاطه به آن نداشته ،اندازههاى معهود نمىتواند آن را تحدید كند و بدون شك این
چنین غیبها از این جهت مكتومند كه بىپایان و از اندازه و حد بیرونند و مادامى
كه از آن ع الم به عالم شهود و منزلى كه در آن هر چیزى محدود و مقدر است
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نازل نشدهاند و خالصه مادامى كه به وجود مقدر و محدودش موجود نگشته به
شهادت این آیه در نزد خدا داراى نوعى ثبوتند در عین حال علم ما كه تنهــا امــور
()۱
محــدود و مقــدر را درك مـىكنــد از درك آنهـــا عــاجــز اســت.
 -۱المیزان ج  ،۱3ص .۱96

چگونگى دسترسى علم انسانى به غیب
ُــــو ! » ( / 59انـعـــام)
ب ال َيـ ْعلَ ُمهـــآ اِالّ ه َ
« َو ِعـ ْنــــ َد ُه َمـفــا ِتــــ ُح ا ْلـغَیْــ ِ
امورى كه در این عالم و در چهاردیوارى زمان قرار دارند قبل از این كه
موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزینههاى غیب او داراى نوعى ثبوت مبهم
و غیر مقدر بودهاند ،اگرچه ما نتوانیم به كیفیت ثبوت آنها احاطه پیدا كنیم .ممكن
هم هست چیزهاى دیگرى نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد كه از جنس
موجودات زمانى نبوده باشند ،بنابراین باید گفت خزینههاى غیب خدا مشتمل است
بر دو نوع از غیب :یكى غیبهایى كه پا به عرصه شهود هم گذاشتهاند و دیگرى
غیبهایى كه از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غیب مطلق مىنامیم ،البته
آن غیبهایى هم كه پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهادهاند در
حقیقت و صرف نظر از حد و اندازهاى كه به خود گرفتهاند باز به غیب مطلق بر
مىگردند و باز همان غیب مطلقند و اگر به آنها شهود مىگوییم با حفظ حد و
قدرى است كه دارند و مىتوانند متعلق علم ما قرار گیرند ،پــس ایــن مــوجــودات
هــم وقتــى شهــودند كه متعلق علم ما قرار گیرند ،وگرنه غیــب خـواهنــد
()۱
بــــود.
 -۱المیـــزان ج  ،۱3ص .۱9۸

نسبــى بــودن غیــب
ُــــو!» ( / 59انعــام)
ب ال يَ ْعلَ ُمهـــآ اِالّ ه َ
« َو ِع ْنـــــ َدهُ َمفــاتِـــــ ُح ا ْلغَیْـــــ ِ
البته جا دارد كه موجودت عالم را در موقعى كه متعلق علم ما قرار
نگرفته اند غیب نسبى بنامیم .براى این كه اینطور غیب بودن وصفى است نسبى،

71

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

كه برحسب اختالف نسبتها ،مختلف مىشود ،مث ً
ال موجودى كه در خانه و
محسوس براى ماست نسبت به كسى كه بیرون خانه است غیب است و لكن براى
ما غیب نیست و همچنین نور و رنگها براى حاسه بینایى شهودو براى حاسه
شنوایى غیب است و شنیدنىها براى حاسه شنوایى شهود و براى حاسه بینایى
غیب است و محسوسات این دو حاسه نسبت به انسانى كه داراى آن دو حاسه است
شهود و نسبت به انسان كر و كور غیب است .روى این حساب غیبهایى را كه
ــر َو ْال َبحْ ِر
خداىتعالى در آیه مورد بحث ذكر فرموده و گفته « َو َی ْعلَ ُم مــا فِــى ْال َب ِ ّ
ض َو ال َر ْ
تا ْ
ب َو ال
َو ما تَ ْسقُطُ ِم ْن َو َرقَ ٍة اِالّ َی ْعلَ ُمها َو ال َحبَّ ٍة فى ظُلُم ِ
ط ٍ
الََ ْر ِ
یابِ ٍس / 59( »!...انعام) از همیــن نــوع غیــبهــاى نسبــى اســت ،براى ایــن
كــه همــه آنچــه كــه در آیــه ذكــر شــده امــور محــدود و مقدرى است كه تعلق
()۱
علم به آن محال نیست.
 -۱المیـــــــزان ج  ،۱3ص .۱9۸

بازگشت آسمانها و زمین به خزاين غیب
سمــا َء َك َ
ب ! » ( / ۱۰4انبیـــــــاء)
ــى ال ّ
ـــــو َم نَ ْطــ ِوى ال َّ
« يَ ْ
س ِِجــ ِ ّل ِل ْلكُتُــ ِ
ط ِّ
مراد این است كه ( ِسجل) كه همان صحیفه نوشته شده است ،كه وقتى
پیچیده مىشود نوشته هم پیچیده مىشود ،یعنى الفاظ یا معانى كه خود نوعى تحقق
و ثبوت دارد و به صورت خط و نقش در سجل نوشته شده ،پیچیده مىشود و با
پیچیده شدنش دیگر چیزى از آنها ظاهر نمىماند ،همچنین آسمان با قدرتالهى
سمواتُ َم ْ
ط ِویّاتٌ بِیَمینِ ِه!»
روزى پیچیده مىشود ،هم چنان كه فرمودَ « :و ال َّ
(/6۷زمر) درنتیجه غایب گشته چیزى از آن ظاهر نمىماند ،نه عینى و نه اثرى،
چیزى كه هست ازداناى به غیب پنهان نمىشود ،هرچند كه از دیگران پنهان
مىگردد ،همچنان كه نوشته از سجل پنهان نیست ،هرچند كه از دیگران پنهان
است .پس طى و پیچیدن آسمان بر این حساب به معناى برگشت آن به خزاین غیب
()۱
است ،بعد از آن كه از آن خزاین نازل و اندازهگیرى شده بود.
 -۱المیــــــــــــــــــــزان ج  ،۲۸ص .۱۸3
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فصل هشتم

مب
ی
غي
ي
خ
ا
كتاب ن و ز ن ب
خــزايـن غیــب و محتــويـات كتــاب مبیــن
بین ! » ( / 59انعام)
ب َو ال يابِ ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
« و هیـچ تــرى و خشكــى نیســت مگــر در كتــاب مبیـن است !»
این آیه داللت دارد بر این كه این امور در كتاب مبین قرار دارند ،بنابراین
جاى این سؤال هست كه آیا این امور هم از جهت غیب و هم از جهت شهودش در
كتاب مبین اند .و یا آن كه تنها از جهت غیب بودن؟ و به عبارت دیگر آیا كتاب
مبین عبارت است از همین عالم كون كه اجرام امور نامبرده را در خود جاى داده
یا آن كه كتاب مبین چیز دیگرى است كه تمامى موجودات به نحو مخصوصى در
آن نوشته شده و به قسم خاصى در آن گنجانده شده است؟ به طورى كه از درك
درككنندگان این عالم غایب و از حیطه علم هر صاحب علمى بیرون است؟ و
معلوم است كه اگر معناى كتاب مبین این باشد محتویات آن همان غیب مطلق
خواهد بود.
باز هم به عبارتى دیگر :آیا موجوداتى كه در ظرف این عالم قرار دارند و
آیه مورد بحث به طور عموم از آنها اسم برده مانند خطوطى هستند كه در كتاب
قرار مىگیرد یا آن كه مانند مطالب خارجى است كه یك واقعهنگار معناى آن را
در قالب الفاظى در كتاب خود درج نموده و آن معانى به تبع آن الفاظ با خارج
منطبق مى گردد؟ آیا وقوع اشیاء در كتــاب مبین به این معناست و یا به آن معنا؟
از آیه شریفه « ما اَ
ب ِم ْن
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتـا ٍ
صـاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِىا ْالََ ْر ِ
َ
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َق ْب ِل اَ ْن نَب َْراَها ! » ( / ۲۲حديد) چنین بر مىآید كه نسبت كتاب مبین به حوادث
ع ْنهُ
خارجى نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عمل ،از آیــه « ال يَ ْع ُ
ب َ
ـز ُ
ــن ذ ِلــكَ َو ال اَ ْكبَ ُر اِالّ
صغَ ُر ِم ْ
ض َو ال اَ ْ
سمــوا ِ
ِمثْقا ُل ذَ َّر ٍة فِــى ال َّ
ت َو ال فِــى ا ْالََ ْر ِ
ون ا ْالولى قا َل ِع ْل ُمها ِع ْن َد َر ّبى
فى ِكتا ٍ
ب ُم ٍ
بین ! » ( / ۳سبأ) و « قا َل فَما با ُل ا ْلقُ ُر ِ
ب اليَ ِض ُّل َربّى َو ال يَ ْنسى!» ( 5۱و  / 5۲طه) و از آیـاتى دیگر نیز این معنا
فى ِكتا ٍ
()۱
استفــــــاده مىشــــود.
 -۱المیـــــزان ج  ،۱3ص .۱99

كتـاب مبیـن ،برنامه هاى اولیه نظام جهـان هستـى
بین!» ( / 59انعام)
ب َو ال يا ِب ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
كتاب مبین هر چه باشد یك نحوه مغایرتى با این موجودات خارجى دارد،
كتابى است كه نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد از فناى آنها هم باقى
مىماند ،عینا مانند خطوط برنامه كه مشتمل بر مشخصات عمل بوده ،قبل از عمل
وجود داشته و بعد از آن هم باقى مىماند .شاهد دیگر بر این كه مراد از كتاب
مبین معناى اول است این است كه ما به چشم خود مىبینیم كه موجودات و حوادث
جهان تحت قوانین عمومى حركت در حال تغییر و دگرگونىاند و حال آن كه آیاتى
از قرآن داللت دارند بر این كه آنچه كه در كتاب مبین است قابل تغییر و دگرگونى
ب  -خداوند آنچه را كه
نیست ،مانند ،آیه « یَ ْم ُحو ّ
ّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْ ِبتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
بخواهد محو نموده آنچه را كه بخواهد اثبات مىكند و در نزد اوست سرچشمه و
ح َمحْ فُوظٍ / ۲۲( »!...بروج) و « َو
اصل كتاب!» ( / 39رعد) و آیه « فى لَ ْو ٍ
ِعـ ْندَنـا كِتابٌ َحفیظٌ ! » ( / 4ق)
چه این آیات به طورى كه مالحظه مىكنید داللت دارند بر این كه این كتاب
در عین این كه مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص
()۱
و تغییراتى كه دارنــد در عیــن حــال خــودش تغییــر و دگـرگـونى نــدارد.
 -۱المیـــزان ج  ،۱3ص .۲۰۰

74

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

تعـريـف كتـاب مبیـن و تفـاوت آن بـا خزاين غیب
بین ! » (/59انعام)
ب َو ال يا ِب ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
از آنچه در باال گفته شد معلوم مىشود كتاب مبین از یك جهت با مفاتح
غیب و خزینه هاى اشیایى كه نزد خداست تفاوت و مغایرت دارد ،براى این كه
خداىتعالى آن مفاتح و خزینهها را اینطور وصف فرموده كه داراى اندازه و قابل
تحدید نیست ،وقتى محدود مىشود كه از آن خزینهها بیرون شده و به این عالم كه
عالم شهود است نازل شود و كتاب مبین را اینطور وصف فرموده كه مشتمل است
بر دقیقترین حدود موجودات و حوادث .پس كتاب مبین از این جهت با خزینههاى
غیب فرق دارد ،كتاب مبین چیزى است كه خداىتعالى آن را به وجود آورده تا
سایر موجودات را ضبط نموده و آنها را بعد از بیرون شدن از خزاین و قبل از
رسیدن به عالم وجود و همچنین بعد از آن و بعد از طى شدن دورانشان در این
عالم حفظ نماید ،شاهد این معنا این است كه خداىتعالى در قرآن در مواردى از
این كتاب اسم برده كه خواسته است احاطه علمى پروردگار را به اعیان موجودات
و حوادث جارى جهان برساند ،چه آن موجودات و حوادثى كه مشهود براى ماست
و چه آنهایى كه از ما غایب است و اما غیب مطلق را كه احدى را بدان راهى
نیست اینطور وصف كرده كه این غیب در خزینهها و در مفاتحى قرار دارد كه
نزد خداست و كسى را جز خود او بر آن آگهى نیست ،بلكه بعضى آیات داللت و
یا الاقل اشعار دارد بر این كه ممكن است دیگران هم بر كتاب نامبرده اطالع پیدا
ب
كنند و لكن احاطه بر خزینههاى غیب مخصوص خداست ،مانند آیه «...فى ِكتا ٍ
سهُ اِالَّ ْال ُم َ
رونَ  ... -در كتابى كه از خلق نهان است و جز پاكان به
ـون ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ
َم ْكنُ ٍ
()۱
آن دسترسى ندارند ! » ( ۷۸و  / ۷9واقعه)
 -۱المیـــــزان ج  ،۱3ص .۲۰۰
قـرار گرفتن موجودات در خـزاين غیب و ضبط آن در كتاب مبین
بین!» ( / 59انعام)
ب َو ال يابِ ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
خزاین غیــب و كتــاب مبیـن در ایــن كه هر دو شامل تمامى موجوداتند
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تفاوت نــدارنــد و همــان طــورى كه هیچ موجودى نیست مگر این كه براى آن
نزد خدا خــزینــهاى اســت كه از آنجا مــدد مىگیــرد ،همچنین هیچ موجودى
نیست مگر این كه كتاب مبین آن را قبــل از هستــىاش و در هنگــام پیــدایش و
بعد از آن ضبط نموده و برمىشمــارد ،جــز ایــن كــه كتــاب مبیــن از
خــزینــههاى غیــب درجــهاش نــازلتــر اســت ،ایــن جــاست كــه بــراى هـر
دانشمند متفكرى این معنــا روشــن مىشــود كه كتاب مبین در عین این كه
صــرفــا كتــابى است و بس ،در عین حال از قبیل كــاغــذ و لوح هم نیست ،چه
اوراق مــادى هــر قــدر هم بزرگ باشد و هر طورى هم كه فرض شود گنجــایش
آن را ندارد كه حتى تــاریـخ ازلــى خودش در آن نــوشتــه شــود تــا چــه رســد
به ایــن كه تــاریــخ ازلــى و ابــدى موجودى دیگر در آن درج گــردد ،تــا چــه
()۱
رســد بــه ایــن كـه تـاریخ ازلـى و ابـدى تمامى موجودات در آن ضبــط شـــود.
 -۱المیزان ج  ،۱3ص .۲۰۱

كتــاب مبیـن ،مرتبه واقعیه اشیـاء و تحقق خارجى آنها
بین ! » ( / 59انعام)
ب َو ال يابِ ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
از بیانات گذشته دو نكته روشن شد:
اول این كه مراد از مفاتح غیب همان خزینههاى الهى است كه مشتمل بر
غیب تمامى موجودات چه آنها كه به این عرصه پا نهادهاند و چه آنها كه ننهادهاند،
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو
و خالصه مفاد آیه مورد بحث همان مفاد آیه « َو ا ِْن ِم ْن َ
ــوم ! » ( / ۲۱حجر) اسـت.
ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَــدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
دوم این كه مراد از كتاب مبین امرى است كه نسبتش به موجودات نسبت
برنامه عمل است به خود عمل و هر موجودى در این كتاب یك نوع اندازه و تقدیر
دارد ،اال این كه خود این كتاب موجودى است كه قبل از هر موجودى و در حین
وجود یافتن و بعد از فناى آن وجود داشته و خواهد داشت ،موجودى است كه
مشتمــل بــر علم خداىتعالى بــه اشیــاء ،همــان علمــى كه فــرامــوشى و گــم
كـردن حســاب در آن راه نــدارد.
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از این جهت مى توان حدس زد كه مراد از كتاب مبین مرتبه واقعیه اشیاء
و تحقق خارجى آنها باشد كه قابل پذیرفتن هیچ گونه تغییرى نیست ،آرى موجودات
وقتى قابل تغییر نیستند كه در عرصه این عالم قرار گفته باشند ،وگرنه قبل از
وقوع در این عالم عروض تغییر بر آنها ممتنع نیست و لذا گفتهاند « :هیچ چیزى
از آن حالتى كه بر آن وقوع یافته تغییر نمىكند».
و كوتاه سخن این كه این كتاب كتابى است كه جمیع موجوداتى را كه در
عالم صنع و ایجاد واقع شدهاند برشمرده و آنچه را كه بوده و هست و خواهد بود
احصاء كرده است ،بـدون ایـن كه كـوچـكترین موجودى را از قلـم انـداختـه
()۱
بـاشـد.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱3ص .۲۰۲

امالكتاب و كتابهاى قابل تغییر
ـبین ! » ( / 59انعام)
ب َو ال يـابِ ٍس اِالّ فـى ِكت ٍ
« َو ال َر ْطـ ٍ
ب ُم ٍ
البته غیر این كتاب ،الواح و كتب دیگرى هم هست كه قابل تغییر و تبدیل
ّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْبِتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم
بوده و محو و اثبــات را مىپــذیــرد ،آیه « یَ ْم ُحو ّ
ب! » ( / 39رعد) از وجــود چنیــن كتبــى حكــایــت مىكند ،براى این كه
ْال ِكت ِ
محو و اثبات را در مقابل (امالكتاب) قرار داده است و این به خوبى داللت دارد
()۱
بر این كه این محو و اثبات هم در كتــابــى صــورت مىگیـــرد.
 -۱المیـزان ج  ،۱3ص .۲۰۲

لـوح محفـوظ يا امـام مبیـن ،محل ثبت قضاهاى حتمى
صیْناهُ فى
اثارهُ ْم َو كُ َّل ش َْىءٍ اَحْ َ
یــى ا ْل َم ْـوتى َو نَ ْكت ُ
ُب ما قَ َّد ُموا َو َ
« اِنّا نَحْ ــ ُن نُحْ ِ
بین!» ( / ۱۲يس)
ا ٍ
ِمام ُم ٍ
قرآن كریم از وجود كتابى سراغ مىدهد كه تمامى موجودات و آثار آنها
در آن نوشته شده كه این همان لوح محفوظ است .و كتابى دیگر سراغ مىدهد كه
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خاص امتهاست و اعمال آن امت در آن ضبط مىشود و كتابى دیگر سراغ
مى دهد كه خاص فرد بشر است و اعمال آنان را احصاء مىكند ،هم چنان كه
درباره كتاب اولى فرمود:
بین!»( / 59انعام) و درباره دومى
ب َو ال يا ِب ٍس اِالّ فى ِكت ٍ
« َو ال َر ْط ٍ
ب ُم ٍ
فرمود:
« كُ ُّل اُ َّم ٍة تُدْعى اِلى ِكتا ِب َها !» ( / ۲8جاثیه) و درباره سومى فرمود:
ج لَهُ يَ ْو َم ا ْلـ ِقی َمـ ِة ِكـتابا يَـ ْلقیهُ
سان اَ ْل َز ْمناهُ طائِ َرهُ فى عُنُ ِقه َو نُ ْخ ِر ُ
« َو كُ َّل اِ ْن ٍ
َمـ ْنشُـوراً!» (/۱۳اسراء)
ظاهر آیه هم خودش به نوعى حكم مىكند به این كه كتابها یكى نیست و
كتاب اعمال غیر امام مبین است ،چون بین آن دو فرق گذاشته و یكى را خاص
ش ْىءٍ » خوانده است و
اشخاص دانسته و دیگرى را براى عموم موجودات «كُ َّل َ
نیز تعبیر در یكى را به كتابت آورده و در دیگرى به احصاء.
منظور از امام مبین لوح محفوظ است ،لوحى كه از دگرگونگى محفوظ
است و مشتمل است بر تمامى جزئیاتى كه خداىسبحان قضایش را در خلق رانده
و در نتیجه آمار همه چیز در آن هست و این كتاب در كالم خداىتعالى با اسامى
مختلفى نامیده شده ،یكى (لوح محفوظ) و یكى (ام الكتاب) و یكى (كتاب مبین) و
چهارم (امام مبین) ،كه در هر یك از این اسماء چهارگانه عنایتى مخصوص است.
و اى بسا عنایت در تسمیه آن به امام مبین ،به خاطر این باشد كه بر قضاهاى
حتمى خدا مشتمل است ،قضاهایى كه خلق تابع و مقتدا به آنها هستند و نامه اعمال
هم به طورى كه در تفسیر سوره جاثیه آمده است ،از آن كتاب استنساخ مىشود،
چون در آن سوره فرموده « :هذا ِكتابُنا یَ ْن ِط ُ
ق اِنّا كُنّا نَ ْستَ ْن ِس ُخ ما كُ ْنتُ ْم
ـق َ
علَ ْیكُ ْم بِ ْال َح ّ ِ
تَ ْع َملُونَ  -این است كتاب ما كه علیه شما به حق گــویـایى دارد ،به درستـى مـا
()۱
آنچـه شمـا مىكردید ،استنساخ مىكردیم!» ( / ۲9جاثیه)
 -۱المیزان ج  ،33ص .۱۰6
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مقـدرات و حـوادث ثبـت در كتاب
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َْراَها!»
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صاب ِم ْن ُمصی َب ٍة ِفى االَ ْر ِ
« ما اَ َ
( / ۲۲حدید)
كلمه « ُمصیبَت» به معناى واقعه و حادثهاى است كه به انسان یا هر چیز
اصابت كند ،هم شامل اصابه خیر مىشود و هم اصابه شر و لكن استعمال آن در
شر غلبه دارد ،در نتیجه هر وقت كلمه مصیبت اطالق شود بال و گرفتارى به ذهن
تبادر مىكند .و در آیه مورد بحث هم به همین معناست .و مراد به مصیبتى كه در
زمین و از ناحیه آن به انسانها مىرسد قحطى و آفت میوهها و زلزلههاى ویرانگر
و امثال آن است و مراد به مصیبتى كه به جان آدمى روى مىآورد بیمارى و
جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است.
مراد به كتاب ،لوحى است كه د ر آن همه آنچه بوده و هست و تا قیامت
خواهد بــود نــوشتـــه شــده اسـت.
ــر ُحــوا بِمــا اتیكُــم ! » (/ ۲3
ــو ا َ
س ْ
« ِل َكیْـــال تَـأْ َ
علــى مـافـاتَكُـ ْم َو ال تَ ْف َ
حــدیــد)
این جمله بیانگر علت مطلبى است كه در آیه قبل بود ،البته اشتباه نشود كه
در آیه قبل دو چیز بود یكى خبرى كه خدا مىداد از نوشتن حوادث قبل از وقوع
آن و یكى هم خود حوادث ،ولى این آیه بیانگر خبر دادن خداست ،نه خود حوادث
و معنایش این است كه ما به شما خبر مىدهیم كه حوادث را قبل از این كه حادث
شود نوشتهایم ،براى این خبر مىدهیمكه از این به بعد دیگر به خاطر نعمتى كه
از دستتان مىرود اندوه مخورید و بخاطرنعمتىكه خدا بهشما مىدهد
خوشحالىمكنید ،براىاینكه انسان اگر یقین كند كه آنچه فوتشده بایدمىشد و
ممكننبودكه فوتنشود و آنچه عایدش گشت باید مىشد و ممكن نبود كه نشود،
ودیعهاى است كه خدا به او سپرده چنین كسى نه در هنگام فوت نعمت خیلــى
()۱
غصــه مىخـورد و نه در هنگـام فرج و آمدن نعمت زیادشان مىشود.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .34۸
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ام الكتاب و تغییرات در حكم و قضاء و محو و اثبات
ب ! » ( / ۳9رعـــد)
« َي ْ
ـم ُحــو الـ ّل ُه مــا َيـشــا ُء َو ُيـ ْث ِبـتُ َو ِعـ ْنــ َد ُه اُ ُّم ا ْلـ ِكتــ ِ
ّللاُ ما َیشا ُء َو یُثْ ِبتُ ! » از یك طرف در سوره فوق متصل
جمله « َی ْم ُحو ّ
شده به جمله « ِل ُك ِّل اَ َج ٍل كِتابٌ ! » و از طرف دیگر متصل است به جمله « َو ِع ْندَهُ
ب ! » و قهرا ظهور در این یافته كه مراد به آن محو كتاب و اثبات آن ،در
اُ ُّم ْال ِكت ِ
زمانهاى معین است ،پس كتابى كه خداوند در یك زمانى اثبات كرده ،اگر بخواهد
در زمانهاى بعد آن را محو مىكند و كتاب دیگــرى اثبــات مىنمــایــد ،پس خداى
سبحان الیــزال كتابى را اثبات و كتاب دیگرى را محو مىسازد.
بنابراین اگر ما نوشتههاى كتاب را عبارت بدانیم از آیت و معجزه و نشان
دهنده اسماء و صفات خداوندى و در نظر بگیریم كه وجود هرچیزى آیت خداست،
در این صورت صحیح است بگوییم خداوند متعال الیزال و همواره و در هرآن
ّللاُ ما َیشا ُء
مشغول محو آیتى و اثبات آیتى دیگر است .پس این كه فرمودَ « :ی ْم ُحو ّ
َو یُثْبِتُ ! » معنایش این مىشود كه براى هروقتى كتاب مخصوصى است ،پس
كتابها به اختالف اوقات مختلف مىشوند و چون خداىسبحان در كتابى كه بخواهد
تصرف نموده ،آن را محو مىكند ،كتاب دیگرى به جایش اثبات مىنماید ،پس
اختالف كتابها به اختالف اوقات ناشى از اختالف تصــرفــات الهـى است ،نـه ایـن
كه از نـاحیــه خــود آنها باشد ،كه هروقتى كتــاب داشتــه بــاشــد ،كه به هیچ
وجه قابل تغییر نباشد ،بلكه خداىسبحان است كه آن را تغییــر داده ،كتــاب
ب!» معنایش
دیگــرى به جایش اثبات مىنماید و این كه فرمودَ « :و ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
این است كه نــزد خــدا اصــل كتــاب و ریشــه آن وجود دارد ،چــون كلمــه «اُ ّم»
به معنــاى اصــل هــرچیــز اســت كه از آن ناشى گشته و بدان بازمىگردد.
و خالصه مضمون آیه این مىشود كه خداىسبحان در هروقتى و مدتى
كتاب و حكم و قضایى دارد و از این نوشتهها هركدام را بخواهد محو و هركدام
را بخواهد اثبات مىكند ،یعنى قضایى كه براى مدتى رانده تغییر مىدهد و در
وقت دیگر به جاى آن ،قضاء دیگرى مىراند ولكن در عین حال براى همیشه
قضایى الیتغیر و غیرقابل محو و اثبات هم دارد و این قضاء الیتغیر اصلى است
كه همه قضاهاى دیگر از آن منشــا مىگـیـرند و محــو و اثبــات آنها نیز
برحســب اقتضــاء آن قضاء است .بنابراین از آیه شریفه چند نكته روشن
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مىگردد:
اول ـ این كه حكم محو و اثبات حكمى است عمومى ،كه تمامى حوادثى كه
به حدود زمان و اجل محدود مىشود و به عبارت دیگر تمامى موجوداتى كه در
آسمانها و زمین و مابین آن دو است دستخوش آن مىگردند.
دوم ـ ایــن كــه خــداى سبحــان در هر چیــزى قضــاء و قــدرى ثابت
دارد ،كه قــابــل تغییـــر نیســت.
سوم ـ ایــن كــه قضــا دو قســم است ،یكى قــابـل تغییر و یكى غیرقابل
تغییر.

()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲94

شمول لوح محفوظ
« َو ا ِْن ِم ْن قَ ْريَ ٍة اِالّ نَحْ ُن ُم ْه ِلكُوها قَ ْب َل يَ ْو ِم ا ْل ِقی َم ِة اَ ْو ُم َع ِذّ ُبوها عَذابا شَديدا كانَ ذ ِلكَ
سطُورا ! » ( / 58اسراء)
ب َم ْ
فِى ا ْل ِكتا ِ
معناى آیه این است كه اهالك قرى و تعذیب آنها به عذاب شدید قبالً در
كتاب نوشته شده است ،یعنى قضایى است حتمى و رانده شده و از این جا معلوم
مى شود مراد به كتـاب لـوح محفـوظ است كه قـرآن تمـامى حـوادث را نوشته شده
در آن دانسته است.
برخى خیال كرده اند كتاب نامبرده از جنس همین كاغذ و قلمهاى جسمانى
و مادى است و خالصه كتابى است مانند سایر كتابها كه آن را در یك گوشه عالم
گذاشتهاند و در آن اسامى و اوصاف و احوال تمامى موجودات و این كه هریك
چه حوادثى مخصوص بـه خـود دارنـد و در نظـام عمـومـى و جـارى چه
برسرشان مىآید نوشته شده است.
غافل از این كه اگر لوح محفوظ چنین كتابى مىبود ،تنها گنجایش آن را
نداشت كه اسامى یك یك اجزاى خودش را كه از آنها تركیب شده و بیان صفات
و احوال آن اجزاء را در خود بگنجاند تا چه رسد به موجودات دیگر كه جز
خداىسبحان هیچ كس نمىتواند به تفاصل صفات و احوال آنها و حوادث مربوط
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به آنها و ربط و نسبتهایى كه با یكدیگر دارند برشمرده و به آنها احاطه یابد.
بعضىها گفتهاند كه این كتاب از قبیل حروف  ۲۸گانه الفباء است كه تمامى
عالم و كتابها از آنها تشكیل شده و در حقیقت ملتزم شدهاند به این كه لوح محفوظ
كتابى است كه تنها صور حوادث آن هم بالقوه و یا اجمال آن را دارد و حال آن كه
آیاتى كه این كتاب را تعریف و توصیف مىكند صریح و یا نزدیك به صریح است.
در این كه كتاب نامبرده مشتمل بر خود اشیاء و خود حوادث گذشته و حال و آینده
است ،آن هم بالفعل نه بالقوه ،آن هم بطور تفصیل نه اجمال ،آن هم به عنوان قضاء
حتمى و وجوبى نه امكان و اگر لوح محفوظ از مقوله الفبا بود یك صفحه كاغذ هم
كه  ۲۸حروف در آن نوشته شده باشد لوح محفوظ مىبود ،چون اسامى هرچه
هست و بوده و خواهد بود در این حروف وجود دارد.
پــس حــق مطلــب ایــن اسـت كــه كتــاب مبیــن همــان متــن اعیــان و
موجودات با حوادثى است كه به خــود مىگیــرنــد و این به خود گــرفتــن از این
نظــر حتمى و واجب است كه هر یك مترتب بر علت خویش است و پیدایش معلول
بعد از وجود علت واجب و غیرقابل تخلف است ،نه از نظر این كه موجودى است
مادى ،آرى ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممكن الوجودند و اگر این معنا یعنى
مسأله علیت و معلولیت را كتاب مبین و لوح محفوظ نامیده به این منظور بوده كه
()۱
حقیقت معنا را با كمــك مثــال بفهمـــاند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۲۲۷

كتاب حفیظ و لوح محفوظ
تـاب َحفیـظٌ ! » ( / ۳6ق)
« قَــ ْد َ
ـص االَ ْر ُ
ع ِل ْمنــا مــا تَ ْنقُ ُ
ض ِم ْن ُهـ ْم َو ِع ْنـدَنـا ِك ٌ
« و نزد ما كتابى است كه حافظ هرچیز است ،بلكه آثار و احوال هرچیزى را هم
ضبط مىكند!»
معناى دیگر جمله این است كه نزد ما كتابى است كه خود آن كتاب محفــوظ
است و حــوادث آن را دچــار دگــرگــونى و تحــریف نمىكنــد و آن كتاب عبارت
است از لوح محفوظ ،كه تمامى آنچه بوده و هست و آنچه تا قیامت خــواهــد بود
در آن كتاب محفوظ است.
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این كه بعضى گفتهاند كه مراد به آن كتاب نامههاى اعمال است سخن
درستى نیست ،از این جهت كه خدا این كتاب را حافظ آنچه زمین از مردم كم
مىكند معرفى كرده و آنچه زمین از مردم كم مىكند ربطى به اعمال كه كتاب
اعمال حافظ آن است ندارد .در این آیه جوابى كه خداىتعالى به كفار و منكرین
معاد مىدهد این است كه كفار خیال كردهاند مردن و خاك شدن و متالشى شدن
ذرات وجودشان ،به طورى كه دیگر اجزاء آن تمایزى از هم نداشته باشند ،آنان
را براى ما هم مجهول االجزاء مىكند و دیگر نمىتوانیم آن اجزاء را جمعآورى
نموده ،دوباره برگردانیم ،ولكن این خیال خیالى است باطل ،براى این كه ما
مىدانیم چه كسى از ایشان مرده و اجزاى بدنش كه قبالً به صورت گوشت یا خون
یا استخوان بود فعالً به چه صورتى در آمده و كجا رفته؟ همه را مىدانیــم و نــزد
مــا كتابى حفیــظ اســت ،كه هرچیزى در آن ثبت است و آن عبارت است از لوح
()۱
محفوظ.
 -۱المیـزان ج  ،36ص .۲۲۲

علم الهى و كتاب مبین
ب ال يَ ْع ُ
ض
ب َ
سموا ِ
ع ْنــهُ ِمثْقــا ُل ذَ َّر ٍة فِى ال َّ
ت َو ال فِــى االَ ْر ِ
ـز ُ
« عــا ِل ِم ا ْلغَیْــ ِ
بین ! » ( / ۳سباء)
َو ال اَ ْ
صغَ ُر ِم ْن ذ ِلكَ َو ال اَ ْكبَ ُر اِالّ فى ِكتا ٍ
ب ُم ٍ
این آیه متعاقب آیهاى است كه فرمود :خدا علم دارد به آنچه در زمین فرو
مىرود و از زمین بیرون مىشود و آنچه از آسمان فرو مىآید و به آسمان باال
مى رود و این گویا كنایه باشد از علم خدا به حركت هرصاحب حركتى و آنچه
انجام مىده د چون علت عمده انكار منكرین این بوده كه فكر كردهاند بدنهاى
مردگان همه با هم مخلوط گشته و صورتها تغییر و تبدیل یافته ،خاكى كه دیروز
یك انسان بود ،امروز خاك و فردا خشت و چند صباح دیگر چیز دیگر مىشود،
با این حال چگونه ممكن است بار دیگر همان انسان به همان خصوصیات موجود
شود؟ لذا براى رفع این توهم ،در جمله فوقالذكر فرمود كه هیچ محلى براى
استبعاد نیست ،براى این كه خداىتعالى عالم به غیب است و كوچكترین موجود
از علم او دور نیست ،حتــى سنگینــى یك ذره معلق در فضـــا در همــه آسمــانها
و زمیــن از علــم او پنهــان نیســت و بــا ایــن حــال بــراى او چــه اشكــالى دارد
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كـه ذرات وجـودى فردى را با فرد دیگرى اشتباه نكنــد؟
جمله فوق علم خدا را به تمامى موجودات تعمیم مىدهد ،تا كسى نپندارد
تنها موجودات نظیر ذره را مىداند ،كوچكتر از آن و بزرگتر را نمىداند ،نكتهاى
كه در این آیه بدان اشاره كرده ،این است كه اشیاء هرچه باشد در كتاب مبین خدا
ثبوتى دارند ،كه دستخوش تغییر و تبدیل نمىشود و انسان و هرموجود دیگر
هرچند اجزاء دنیویش از هم متالشى گردد و به كلى آثارش از صفحه روزگار
محو و نابود شود ،باز هم اعادهاش براى خدا كارى ندارد ،چون همین نابود در
()۱
كتاب مبین بودى و ثبوتى دارد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۲ص .۲5۰

نامه اعمال و لوح محفوظ
س ُخ ما كُ ْنتُ ْم تَ ْع َملُونَ ! » ( / ۲9جـاثـیه)
ق َ
ستَ ْن ِ
ق اِنّا كُنّا نَ ْ
« هذا ِكتا ُبنا يَ ْن ِط ُ
علَ ْیكُ ْم ِبا ْل َح ّ ِ
نسخ كتاب عبارت از آن است كه صورت آن كتاب را به كتابى دیگر منتقل
سازند به طورى كه مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد ،بلكه صورتى مثل
آن در مادهاى دیگر پدید آورند ،مانند نقش كردن خطوط یك مهر در مومهاى متعدد
الزمه این معنا در آیه مورد بحث كه مىفرماید « :اِنّا كُنّا نَ ْستَ ْن ِس ُخ ما كُ ْنتُ ْم تَ ْع َملُونَ
! » این است كه اعمال ما نسخه اصلى باشد و از آنها نسخه بردارند و یا بگو
اعمال در اصل كتابى ب اشد و از آن كتاب نقل شود .و الزمه این كه گفتیم باید
اعمال خود كتابى باشد ،تا از آن استنساخ كنند ،این است كه مراد به جمله «آنچه
مىكنید!» اعمال خارجى انسانها باشد ،اما از طریق لوح محفوظ ( چون هر حادثه
كه اعمال انسانها هم یكى از آن حوادث است قبل از وقوعش در لوح محفوظ
نوشته شده )،در نتیجه استنساخ اعمال عبارت مىشود از نسخهبردارى آن و
مقدمات و حوادث و عواملى كه در آن اعمال دخیل بوده ،از كتاب لوح محفوظ و
بنابراین نامه اعمال در عین این كه نامه اعمال است ،جزئى از لوح محفوظ نیز
مىباشد ،چون از آن جا نسخهبردارى شده ،آن وقت معناى این كه مىگوییم :مالئكه
اعمال ما را مىنویسند این مىشود كه مالئكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود
دارند بـا اعمـال بنـدگـان مقابله و تطبیق مىكنند -۱ )۱(.المیزان ج  ،35ص .۲9۱
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امتها و كتـاب امتها
ق ِم ْ
ـن اُ َّمـ ٍة اَ َجلَها َو ما
س ِب ُ
تاب َم ْعلُو ٌم ما تَ ْ
« َو ما اَ ْهلَكْنا ِم ْن قَ ْريَ ٍة اِالّ َو لَها ِك ٌ
رون!َ» ( 4و  / 5حجر)
يَـ ْ
ستَأْ ِخ ُ
آیات فوق بطورى كه از سیاق برمىآید جمله قبل از خود را كه فرمود:
ف َی ْعلَ ُمـونَ!» تثبیت و تــأكیــد مىكنـد و معنایش این است كه رهایشان كن
«فَ َ
س ْو َ
كه ایشان در این زندگى دنیا اسالمآور نیستند ،تنها وقتى خواهان آن مىشوند كه
اجلشان رسیده باشد و آن هم به اختیار كسى نیست بلكه  -براى هر امتى كتاب
معلومى نزد خداست ،كه در آن اجلهایشان نــوشتــه شده ،نه مىتوانند آن را حتى
یك ســاعــت جلو بینـدازنــد و نـه عقــب.
این دو آیه داللت دارند براین كه همان طور كه فرد فرد بشر داراى كتابى
و اجلى و سرنوشتى است ،امتهاى مختلف بشرى نیز داراى كتابى هستند :این دو
()۱
آیه كتاب امتها را خاطرنشان مىسازد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۱44

قـرآن و لـوح محـفوظ
ق
ــر ُ
بار َك ٍة اِنّا كُنّا ُم ْن ِذرينَ ! فیها يُ ْف َ
بین! اِنّا اَ ْن َز ْلناهُ فى لَ ْیلَ ٍة ُم َ
« حم! َو ا ْل ِكتا ِ
ب ا ْل ُم ِ
كیــم!» ( ۱تا  / 4زخرف)
ــر َح ٍ
كُـ ُّل اَ ْم ٍ
قرآن قبل از آن كه به زبان عربى درآید ،در مرحلهاى از كینونت وجود
داشته ،كه در آن مرحله عقول بشر دسترسى بدان نداشته ،بااینكه كار عقل این
است كه هر امر فكرى و مسـأله ذهنـى را درك كنـد ،هرچنـد كه آن مسأله در
نهایت درجه دقت و لطافت باشد.
در نتیجه از این آیه فهمیده مىشود :كه كتاب برحسب موطن نفس االمرى
و واقعیتش مافوق فكر و اجنبى از عقول بشرى است و خداىتعالى آن را از آن
مو طن پایین آورده و در خور فهم بشرش كرده و به لباس واژه عربى در آورده،
به این امید كـه عقـول بشـر بــا آن انس بگیــرد و حقـایقــش را بفهمد.
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ى َحكی ٌم ! » ( / 4زخرف)
« َو اِنَّهُ فى اُ ِ ّم ْال ِكتا ِ
ب لَدَیْنا لَ َع ِل ٌّ
این جمله آنچه را كه آیه قبل بیان مىكرد تأكید نموده و روشن مىسازد و
آن این بود كه قرآن كریم در موطن اصلىاش مافوق تعقل عقول است و مراد به
ب» لوح محفوظ است ،هم چنان كه آیه « بَ ْل ه َُو قُ ْر ٌ
ح َمحْ فُوظٍ
«اُ ِ ّم ْال ِكتا ِ
آن َمجیدٌ فى لَ ْو ٍ
 بلكه آن قرآن مجید است كه در لوح محفوظ بود!» ( ۲۱و  / ۲۲بروج) به آنناطق است و اگر لوح محفوظ را امالكتاب نامیده ،بدین جهت بوده كه لوح محفوظ
ریشه تمامى كتب آسمانى است و هركتابى آسمانىازآن استنساخ مىشود .و
معناىآیه ایناستكه قرآنكریم درحالى كه در ام الكتاب و نزد ما  -بوده و همواره
هست  -هرآیه بلندمرتبه و سرشار حكمت است.
قرآن در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتى رفیعتر از آن داشت
كه عقول بتوانند آن را درك كنند و مراد به این كه فرمود( :حكیم) این است كه
قرآن در ام الكتاب یك پارچه است و چون قرآن نازل مفصل و جزء جزء و سوره
تب
سوره و آیه آیه و جمله جمله و كلمه كلمه نیست ،این معنا را از آیه شریفه « ِك ٌ
بیر ! » ( / ۱هود) نیز استفاده مىكنیم.
اُحْ ِك َمتْ َءايتُهُ ثُ َّم فُ ِ ّ
صلَتْ ِم ْن لَّد ُْن َح ٍ
كیم َخ ٍ
و همچنین دو صفت یعنى صفت على و حكیم باعث شده كه امالكتاب ،فوق
عقول بشرى باشد ،چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مىتواند چیزهایى را بفهمد
كه در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاظ بوده باشد و از مقدماتى تصدیقى تركیب شده
باشد كه هریك مترتب بر دیگرى است ،مانند آیات و جمالت قرآنى و اما چیزى
كه ماوراى مفاهیم و الفاظ است و قابل تجزى به اجزاء و فصول نیست ،عقل راهى
به درك آن ندارد .پس حاص ل معناى آیه این شد كه كتاب نزد ما در لوح محفوظ
مقامى رفیع دارد و داراى احكام و اتقانى است كه به خاطر همان مقام رفیع و آن
احكام و اتقان عقول دسترسى بدان ندارد و ما آن را نازل و در خور درك عقول
()۱
كردیم یعنى آن را خواندنى و عربى كـردیم تـا مـردم آن را بفهمنــد.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،35ص .۱34

قرآن و ام الكتاب يا كتاب مكنون
ب ! » (/۷آلعمران)
« ه َُوالَّذى اَ ْن َز َل َ
علَ ْیكَ ا ْل ِك َ
تاب ِم ْنهُ اياتٌ ُمحْ كَماتٌ هُنَّ اُ ُّم ا ْل ِكتا ِ
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استنــاد داشتــن آیــات قــرآنــى به حقــایــق خارجى فوق خود  -بطور كامل
ـربِیّـا لَعَلَّكُـ ْم
بین! اِنّا َجعَ ْلنـاهُ قُ ْ
ـرآنـا َ
منطبــق بــر آیــه شــریفــه « َ ...و ْال ِكتــا ِ
ع َ
ب ْال ُم ِ
ى َحـكیـ ٌم ! » ( ۲تـا  / 4زخـرف)
تَ ْع ِقلُـونَ! َو اِنَّـهُ فى اُ ِ ّم ْال ِكتـا ِ
ب لَـدَیْنـا لَـ َع ِلـ ٌّ
مىبـاشــد.
قرآن نازل شده پیش از آن كه به صورت فعلى یعنى به صورت آیه آیه
بودن درآید ،نزد خداوند متعال امرى بلندپایه و استوار و محكم بوده است ،به
طورى كه عقول بشرى از درك آن عاجز مانده و قصور داشتهاند ،ولى خداوند
متعال روى عنایت به بندگان آن امر بلند پایه را به صورت كتابى مقرر فرموده
در لباس عربیت درآو رد تا شاید آن را درك كرده و تعقل نمایند ،زیرا تا موقعى
ب» محفوظ باشد مردم براى تعقل آن راهى ندارند و امالكتاب
كه در «اُ ِ ّم ْال ِكتا ِ
ّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْبِتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم
مذكور در این آیه همان است كه در آیه « یَ ْم ُحو ّ
ب!» ( / 39رعد) و آیه « َب ْل ه َُو قُ ْر ٌ
ح َمحْ فُوظٍ!» ( ۲۱و / ۲۲
ْال ِكت ِ
آن َمجیدٌ فى لَ ْو ٍ
بروج) بدان اشاره شده و آن را امر ثابت و لوح محفوظ معرفى فرموده است.
و همچنین خداوند متعال مضمون آیه شریفه را بطور اجمال در آیه« :
صلَ ْ
كِتابٌ اُحْ ِك َم ْ
َبیر!» ( / ۱هود) بیان فرموده ،براى
ت َءایتُهُ ثُ َّم فُ ِ ّ
ت ِم ْن لَّد ُْن َح ٍ
كیم خ ٍ
آن كه احكام و استوار بودن آیات عبارت از جدا نبودن و تفرق نداشتن آنها
مى باشد ،چنانكه تفصیل موضوعى است كه بر او عارض شده او را فصل فصل
و آیه آیه نموده سپس بر پیغمبر اكرم صلىهللاعلیهوآله نازل گشته است .همچنین
ث َو ن ََّز ْلناهُ تَ ْنزیالً ! » (۱۰6
على ُم ْك ٍ
علَى النّ ِ
اس َ
آیه شریفهَ « :و قُ ْرانا فَ َر ْقناهُ ِلتَ ْق َراَهُ َ
 /اسراء) ناظر به مرتبه دومى آن كه استناد به مرتبه فوق خود دارد بوده مىخواهد
مرتبه دومى آن را تذكر دهد ،یعنى مىگوید كه قرآن شریف ابتداءا آیاتش از هم
جدا نبوده ب عدا به صورت تفصیل در آمده و بطور جداى از هـم به رسول هللا
صلىهللاعلیهوآله وحـى شده است.
این مطلب هم ناگفته نماند كه منظور از اتصال و غیرمفروق بودن ابتدایى
و همچنین انفصال ثانوىاش ،این نیست كه در ابتداء تمام آیاتش مرتب و از لحاظ
ترتیب سور و آیات مانند یك كتاب منظم بوده است و بعدا آن را جداى از هم و به
صورت قطعات كـوچك بر پـیغمبرش وحـى كرده باشد.
ــر ْقنــاهُ » ،غیــر
مقصــود از «قــرآن» در جملــه شــریفــه « َو قُ ْ
ــرانــا فَ َ
قــرآن به معنــى آیــات مــؤلفه و مرتبه است ،بلكه منظور معناى دیگر یعنى مرتبه
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اولیه و مستنـد اصلـى این قرآن مؤلف مىباشد.
خالصه كالم ،از آیات مذكور چنین استفاده مىشود :در وراى این آیات
یعنى قرآنى كه فعالً مورد قرائت و تعقل ماست ،امر دیگرى وجود دارد كه نسبتش
به این آیات نسبت روح به جسد و یا حقیقت متمثله به مثال خود مىباشد و آن
حقیقت همان است كه در زبان قرآن شریف به «كتاب حكیم» نام برده شده و همان
حقیقت بلندپایه تكیهگاه و معتمد معارف قرآن و سایر مضامین آن مىباشد :آن
حقیقت عالیه نه از سلسله الفاظ بوده نه از سنخ معانى و مفاهیم مدلول علیه الفاظ
مىباشد بلكه آن حقیقت بعینه همان تأویلى است كه در آیات شریفه به آن اشاره
فرموده زیرا اوصاف و مشخصههایى كه در آن آیات براى «تأويل» یادآورى شد،
تماما براین حقیقت عالیه صادق و تطبیق مىكند ،روى این اساس حقیقت معناى
«تأويل» روشن شد و نیز معلوم گردید كه علت نرسیدن افهام عامه مردم به آن و
قدرت نداشتن مس و درك آن روى چه سبب و میزان اســت و روشــن مىشــود
كــه سر این كه نفوس غیــرپــاك و مطهر نمىتوانند به آن نایل آیند چیست؟
روى مقدمات گذشته سخن كه به این جا رسید اینك مىگویم :خداى متعال
سهُ اِالَّ ْال ُم َ
در آیه شریفه « اِنَّهُ لَقُ ْر ٌ
رونَ ! » (۷۸
ون! ال یَ َم ُّ
آن كَری ٌم ! فى ِكتا ٍ
ط َّه ُ
ب َم ْكنُ ٍ
و  / ۷9واقعه) بطور واضح و روشنى كه هیچگونه تردید برنمىدارد خبر داده،
كه مطهرین و پاك شدگان از بندگانش قرآن شریفى را كه در «كتاب مكنون و
مستور» است ادراك مىكنند ،آن قرآن كریمى كه در «كتاب مكنون و محفوظ از
تغییر» ضبط شده و تا زمانى كه در آن جاست هیچگونه تغییرى نمىپذیرد ،حتى
از تصرفات اذهان یعنى از ورود و صدور اذهان مردم در حفظ بوده ،آن را هم
قبول نمىكند ،زیرا این تصرفات خود تغییرى است كه در ظرف كتاب مكنون بر
آن وارد نمى شود ،این هم واضح است كه مقصود از « مس كردن مطهرين! »
همانا رسیدن به فهم و علم آن مىباشد و باز روشن است كه « كتاب مكنون »
ّللاُ ما َیشا ُء
مذكور در آیه مزبور همان « ام الكتابى» است كه آیه شریفهَ « :ی ْم ُحو ّ
ب ! » ( / 39رعد) بدان داللت دارد و در كالم شریف « ...
َو ُیثْ ِبتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
ب لَـدَ ْینا
ع َربِیّا لَـعَلَّكُ ْم تَـ ْع ِقلُونَ ! َو اِنَّـهُ فى اُ ِ ّم ْالـ ِكتا ِ
بین! اِنّا َجعَ ْلناهُ قُ ْرآنا َ
َو ْال ِكتا ِ
ب ْال ُم ِ
()۱
ى َحكی ٌم ! » ( ۱تا  / 4زخرف) مذكور است.
لَ َع ِل ٌّ
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .99
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قـرآن از وجـود چـه كتـاب هـايـى خبــر داده؟
ــوةَ / 89( » !...انعــام)
« اُوآل ِئــكَ الَّــــذيــنَ َءاتَیْن ُهــ ُم ا ْل ِك َ
تــب َو ا ْل ُحكْــ َم َو النُّ ُب َّ
در قرآن كریم به وحى انبیاء و مخصوصا آن وحیى كه متضمن شریعت
است اطالق «كتاب» شده و همچنین در مورد آن حقیقت آسمانى كه حوادث و
تاب
وقایع جاریه را ضبط مىكند استعمال شده است .از آن جمله فرموده استِ « :ك ٌ
باركٌ !» (/۲9ص) و « ما اَ
ض َو ال فى
صـاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
َ
اَ ْن َز ْلناهُ اِلَ ْیكَ ُم َ
سان اَ ْل َز ْمنا ُه
اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتـا ٍ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َْراَها! » ( / ۲۲حديد) و « َو كُ َّل اِ ْن ٍ
طائِ َرهُ فى عُنُ ِقه ! » ( / ۱۳اسراء) این سه آیه نمونهاى از سـه قسـم اطــالقى
اســت كــه در قـــرآن كـریـم در لـفــظ كـتـاب كـــرده اســت:
 - ۱كتابهایى است كــه مشتمــل بر شــرایــع دین بــوده و بــر انبیــا
علیهمالسالم نازل مىشده است.
 - ۲كتبى است كه اعمال بندگان را از نیكى و بدى ضبط مىكند ،این قسم
آیات به چند نوع تقسیم شده است :بعضــى از آیــات ،كتــابى كــه در آن ذكر شده،
كتابى است كه مختــص به فــرد فــرد نفــوس بشــر است .بعضــى دیگــر آیــاتى
است كه مراد از كتــاب در آنهــا كتــابى است كه اعمال امتها را ضبط مىكند.
بعضى دیگر آیات راجع به كتبى است كه جمیــع مردم در آنها مشتركند .این قسم
از كتابهاى نامبرده در قرآن به اعتبــار انقســام مــردم به دو دسته نیكوكاران و
زشتكاران طور دیگر نیز تقسیــم شــده و آن تقسیــم اینگــونــه كتــابهاست به
كتاب فجــار و كتـاب ابرار.
 - ۳كتبى است كه جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط
مىكند ،از بعضى آیات برمىآید كه این كتابها نیز چند جورند ،یكى آن كتابى كه
مطالب نوشته شــده در آن بــه هیــچ وجــه تغییــر نمـىپـذیـرد .البتــه ایــن نــوع
كتــاب نیز احتمــال دارد خود دو قسم بوده باشد :یكى كتاب عامى كه حافظ جمیع
موجودات و حــوادث جــاریــه است و دیگــر كتــاب خــاصــى كه مخصوص به
یك یك موجودات و مشتمل بر حوادث هرموجود مىباشد .یكى دیگر كتبى كه قلم
خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد .ایــن فهــرسـت معــانى بـود كـه از آیات
()۱
 -۱المیـــــــزان ج  ،۱4ص .۷4
قرآنى راجع به كتاب استفاده مىشود.
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فصل اول

مش
له
ی
اراده و ت ا ي
تعريف اراده و مشیّت الهى
«  ...ا ِْن كـانَ اللّـهُ يُـري ُد اَ ْن يُ ْغ ِويَكُ ْم ! » ( / ۳4هود)
« اراده » و « مشیّت » تقریبا مترادف یكدیگرند .اراده و مشیت خدا
عبارت از آن است كه خدا اسبابى به وجود آورد كه آن اسباب به طور ضرورى
علت به وجود آمدن یك موجود باشد پس مقصود از این كه فالن شىء مورد اراده
خداست این است كه خدا اسباب موجود شدن آن چیز را كامل و تمام كرده و آن
شىء ب ه طور قطع به وجود خواهد آمد .و آنچه به طور مستقیم مورد اراده خداست
خود علیت و سببیت است یعنى نظام علیت و سببیتى كه دست اندر كار است فى
نفسه مورد اراده خداست و لذا گفتهاند (خـدا اشیــاء را بــه وسیـله مشیـت آفـرید و
()۱
مشیــت را به خودى خود).
 -۱المیـــــــــزان ج  ،۲۰ص .4۰

اراده و قضاى الهى در آفرينش
شیْئا اَ ْن يَقُو َل لَهُ ك ُْن فَیَكُو ُن ! » ( / 8۲يس)
ـرهُ اِذا اَرا َد َ
« اِنَّمـا اَ ْم ُ
خداىتعالى در ایجاد هر چیزى كه اراده ایجاد آن كند به غیر از ذات متعالى
خود به هیچ سببى دیگر نیازمند نیست ،نه در این كه آن سبب مستقالً آن چیز را

91

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

ایجاد كند و نه در این كه خدا را در ایجاد آن كمك نماید و یا مانعى را از سر راه
خدا بردارد .قرآن كریم تعبیراتش از این حقیقت مختلف است :در آیه فوق فرموده:
« اِنَّما اَ ْم ُرهُ » ،در سوره نحل فرموده« :اِنَّما قَ ْولُنا »،و در سوره بقره تعبیر به قضا
كرده و فرمودهَ « :و اِذا قَضى اَ ْمرا »،مىخواهد بفرماید شأن خداىتعالى در هنگام
اراده خلقت به موجودى از موجودات چنین است.
حكم و قضا و اراده در خداىتعالى یك چیز است ،براى این كه اراده از
صفات فعل و خارج از ذات خداىتعالى است و از مقام فعل او انتزاع مىشود و
معنایش این است كه هر چیز موجود را كه فرض كنیم ،در مقایسه با خداىسبحان
طورى است كه هیچ چارهاى جز هست شدن ندارد ،پس معناى جمله « اِذا اَ َردْناهُ،
» این است كه وقتى چیزى در موقف تعلق اراده خدا قرار گیرد ،شأن خدا این
است كه به آن چیز بگوید باش! و آن هم موجود مىشود! ( البته در این میان لفظى
كه خدا به آن تلفظ كند در كار نیست و یا مخاطبى هم كه داراى گوش باشد ،چون
اگر وجود داشت دیگر احتیاج به ایجاد نداشت!) پس كالم در آیه مورد بحث كالمى
است تمثیلى و مىخواهد بفرماید :افاضه وجود از ناحیه خدا به هر چیــزى كــه
مــوجــود مىشــود بجــز ذات متعــالى خــدا به هیــچ چیــز دیگر احتیــاج نــدارد
و چـون ذات خــداونــدى اراده كـند هستى آن را ،بـدون تـخلف و درنــگ موجود
()۱
مىشود.
 -۱المیــزان ج  ،33ص .۱۸3

تقدّم اراده الهى بر امر او
َـىءٍ اِذا اَ َردْنــاهُ اَ ْن نَقُــو َل لَــهُ ك ْ
ُـن فَیَكُـونُ!» ( / 4۰نحل)
« اِنَّمــا قَ ْـولُنـا ِلش ْ
ایجاد خداىتعالى یعنى آنچه كه از وجود بر اشیاء افاضه مىكند  -كه به
وجهى همان وجود اشیاء موجود است  -همان امر او و قول او و كلمه اوست كه
قرآن در هر جا به یك جور تعبیرش فرموده ،لكن از ظاهر تعابیر قرآن برمىآید
كه كلمه خدا همان قول اوست به اعتبار خصوصیت آن و تعینش.
و از این معنا روشن مىگردد كه اراده و قضاى خدا نیز یكى است و بر
حسب اعتبار از قول و امر مقدّم است ،پس خداىسبحان نخست چیزى را اراده
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مىكند و قضایش را مىرانــد سپــس بــه آن امــر مىكنــد و مىگــویـد بــاش و
()۱
مـوجــود مىشـــود.
 -۱المیزان ج  ،۲4ص .۱۰۷

مشیّت الهى و جريان آن در شؤون زندگى
« َو ال تَقُولَنَّ ِلش َْىءٍ اِنّى فـا ِعـ ٌل ذ ِلكَ َ
ّللاُ ! » ( ۲۳و  / ۲4كهف)
غدا اِالّ اَ ْن يَشا َء ّ
قرآن كریم در تعلیم الهى خود تمامى آنچه كه در عالم هستى است چه ذوات
و چه آثار و افعال ذوات را مملوك خدا به تنهایى مىداند ،كه مىتواند در مملوك
خود هر قسم ت صرفى نموده و هر حكمى را انفاذ بدارد و كسى نیست كه حكم او
را تعقیب كند و غیر خدا هیچ كس هیچ چیزى را مالك نیست ،مگر آنچه را كه خدا
تملیكش كرده و او را بر آن توانا نموده ،تازه بعد از تملیك هم باز خود او مالك و
قادر بر آن است.
پس تمامى ذواتى كه در عالم است ،داراى افعال و آثارى هستند و ما آنها
را سبب و فاعل و علت آن افعال و آثار مىنامیم هیچ یك مستقل در سبب خود
نیستند و هیچ كدام در فعل و اثر خود بىنیاز از خدا نیست و هیچ عملى و اثرى
از خود سر نمىدهد مگر آن كه خدا بخواهد ،چه او است كه آن را قادر بر آن فعل
كرده و در عین حال سلب قـدرت از خـود نـنموده ،تا آن فـاعل بر خـالف اراده
خـدا ارادهاى كـند.
و به عبارت دیگر هر سببى از اسباب عالم هستى سبب از پیش خود نیست
و سببیتش به اقتضاء ذاتش نمىباشد ،بلكه خداىتعالى او را قادر بر فعل و اثرش
كرده و هر جا كه فعلى و اثرى از خود نشان دهد مىفهمیم كه خدا خالف آن را
اراده نكرده است.
به عبارت دیگر مىتوان گفت خداىتعالى راه رسیدن به اثر را برایش آسان
و هموار كرده و باز مىتوان گفت اثر خود را به اذن خدا بروز مىدهد ،زیرا
برگشت همه این تعبیرات به یكى است .اذن خدا همان اقدار خداست ،اذن خدا همان
رفع موانع نمودن خداست و آیات دال بر این كه هر عملى از هر عاملى موقوف
بر اذن خداىتعالى است بسیار زیاد است و از آن جمله مىفرماید:
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« هیچ درخت خرمايى را قطع نمىكنید و يا به حال خود نمىگذاريد مگر
به اذن خدا ! » ( / 5حشر) و
ّللا ! » ( / ۱۱تغابن) و
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ ِب ِأذْ ِن ّ ِ
« ما اَ َ
« َو ا ْل َبلَ ُد ال َّ
ّللا ! » ( / 58اعراف) و
ب َي ْخ ُر ُ
ج نَباتُهُ ِب ِاذْ ِن ّ ِ
ط ِّی ُ
« هیچ كسى نمىتواند ايمان بیاورد مگر به اذن خدا ! » ( / ۱۰۰يونس)
و
« هیچ رسولى نفرستاديم مگر براى اين كه به اذن خدا اطاعت شود ! »
( / 64نساء)
پس انسان عارف به مقام پروردگار خود و كسى كه خود را تسلیم پروردگار
خویش ساخته مىبایستى هیچ وقت خود را سبب مستقلى در امرى و در كارى
نداند و خود را در آن كار مستغنى از خدا نپندارد و بداند كه اگر مالك آن عمل و
قادر بر آن است خداىتعالى تملیكش فرموده و او را قادر بر آنش ساخته و ایمان
لِل َجمیعا  -نیروها همه از خداست!» (/ ۱65
داشته باشد به این كه « :اَنَّ ا ْلقُ َّوةَ ِ ّ ِ
بقره) الجرم هر وقت تصمیم مىگیرد عملى را انجام دهد باید عزمش توأم با توكل
ّللا!» (۱59
بر خدا باشد ،هم چنان كه خودش فرموده « :فَاِذا ع ََز ْمتَ فَتَ َو َّك ْل َ
علَى ّ ِ
 /آلعمران) و هر وقت به كسى وعدهاى مىدهد و یا از عملى كه در آینده انجام
دهد خبر مى دهد ،باید مقیدش كند به اذن خدا و یا به عدم مشیت خدا خالف آن را
و بگوید این كار را مىكنم اگر خدا غیر آن را نخواسته باشد و همین معنا یعنى
نهى از مستقل پنداشتن خود معنایى است كه از آیه شریفه به ذهن مىرسد.
از همه اینها استفاده مىشود كه منظور از جمله فوق این نیست كه شما
كارهاى خودتان را به خود نسبت ندهید و این كارها مال شما نیست ،قطعا منظور
این نیست براى این كه ما مىبینیم بسیارى موارد خدا كارهاى پیغمبرش و غیر
پیغمبرش را به خود آنان نسبت داده و اصالً امر مىكند بگویید ما كار خود مىكنیم
و شما هم كار خود كنید « :لَنا اَعْمالُنا َو لَكُ ْم اَعْمالُكُ ْم ! » ( / ۱5شورى) پس قرآن
كریم اصل نسبت دادن افعال را به فاعل انكار ندارد و آن چیزى را كه انكار كرده
این است كه كسى براى خود و یا براى كسى و یا چیزى دعوى استقالل در عمل
و بىنیازى از مشیت خدا و اذن او كند ،این است آن نكتهاى كه جمله استثنایى «
ّللاُ ! » مقید ساختن عمل
ّللاُ ! » در مقام افاده آن است .معنى «اِ ْنشا َء ّ
اِالّ اَ ْن َیشآ َء ّ
خویش است به مشیت خداَ « .واذْكُ ْر َربَّكَ اِذا نَسیتَ !» (/۲4كهف) یعنى هر وقت
در اثر غفلت از مقام پروردگارت فراموش كردى كه به كالم خود استثناء نامبرده
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را بزنى به محضى كه یادت آمد مجددا به یاد پروردگارت بیفت ولو هر وقت كه
باشد ،آنگاه ملك و قدرت خود را تسلیم او بدار و از او بدان و افعال خویش را مقید
به اذن و مشیت او كن!
منظور ذكر خداىتعالى است به شأن مخصوص به او ،حال چه این كه به
ّللا باشد و یا استغفار و چه این كه
لفظ باشد و چه به یاد قلبى و لفظ هم چه انشاء ّ
ابتدا آن را بگوید و یا اگر یادش رفت هنوز كالمش تمام نشده آن را بگوید و یا به
منظور گفتن آن كالم را دوباره تكرار كند و یا آن كه اگر اصالً یادش نیامد تا كالم
ّللا را بگوید ،چه این كه فاصله زیاد
تمام شد همان كالم را در دل بگذراند و انشاء ّ
()۱
شده باشد و یا كم.
 -۱المیــــــــزان ج  ،33ص .۱۸3

مشیت الهى در ايجاد خیر و شر
ف لَهُ اِالّ ه َُو َو ا ِْن يُ ِردْكَ بِ َخی ٍْر فَال رآ َّد ِلفَ ْ
ض ِل ِه
ّللاُ بِض ٍ ُّر فَال كا ِ
س ْ
« َو ا ِْن يَ ْم َ
ش َ
سكَ ّ
صیــب ِبـــ ِه َم ْن يَشــــآ ُء ِم ْ
ــن ِعبــا ِدهِ!» ( / ۱۰۷يــونس)
يُ
ُ
ـ تو به جاى خدا چیزهایى كه نه به سود تواند و نه به ضرر تو مخوان ،در
حالى كه ضرر و ناراحتى كه خدا به تو برساند هیچ كس غیر از او آن را نگشاید
و اگر قصد خیرى بـه تـو داشته بـاشد هیـچ كس غیـر از او آن را برنگرداند.
پس فقط خداست كه قاهر است و بندگان خود را با مشیت و اراده خود به
خیر مىرساند و مع ذلك خدا آمرزنده و مهربان است :گناهان بندگانش را مىآمرزد
و به آنان رحم مىكند و همین كه خدا متصف به این صفات است و دیگران دستشان
از این صفت خالى است مقتضى آن است كه عبـادت و دعــوت را به خــدا
اختصــاص دهنـد.
« قُــ ْل فَ َم ْ
شیْئا ا ِْن اَرا َد ِبكُ ْم ض َّرا ا َ ْو اَرا َد ِبكُ ْم نَ ْفعا؟» (۱۱
ّللا َ
ـن يَ ْم ِلكُ لَكُـ ْم ِمنَ ّ ِ
 /فتح)

خداىسبحان خالق و آمر و مالك و مدبر هر چیز است ،غیر او كه ربى
نیست ،پس هیچ نفع و ضررى نیست جز با اراده و مشیت او ،احدى از طرف خدا
مالك هیچ چیز نیست ،تا قاهر بر آن باشد و از ضرر آن اگر بخواهد ضرر برساند
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جلوگیرى كند و یا نفع آن را جلب كند ،اگــر خــدا ضــررش را خــواستــه بـاشد
و یا از خیرش جلوگیرىكند اگر این قاهر خیر آن را نخواهد.
تمسك به اسباب و عدم لغویت آنها هر چند كارى است مشروع و حتى خدا
به آن امر فرموده كه باید تمسك به اسباب ظاهرى جست ،ولى این در صورتى
است كه معارض با امرى مهم نباشد و چنانچه امر مهمتر از تدبیر امور زندگى
پیش آید ،مثالً دفاع از دین و كشور پیش آید ،باید از آن اسباب چشم پوشید و به
دفاع پرداخت ،هر چند كه در این كار نامالیماتى هم محتمل باشد ،مگر این كه در
این میان خطرى قطعى و یقینـى در كار باشـد ،كه بـا وجـود آن خطـر دیگـر دفـاع
()۱
و كـوشـش مـؤثـر نباشد ،در آن صـورت مـىشود دفـاع را تـعطیل كرد.
 -۱المیــــــزان ج  ،۱9ص  ۲۱5و ج  ،36ص .۱۲۷

دخالت مشیت الهى در تغییر استعدادهاى نفسانى انسـان
وء اِالّ ما َر ِح َم َربّـى ! » ( / 5۳يوسف)
س ِ
ارةٌ ِبال ُّ
س ََلَ ّم َ
« اِنَّ النَّ ْف َ
« زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتى است!» و بالطبع انسانى را
به سوى مشتهیاتش كه همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت مىكند،
پس این خود از نادانى است كه انسان نفس را از میل به شهوات و بدىها تبرئه
كند و اگر انســانى از دستــورات و دعــوت نفــس به سوى زشتىها و شرور
سرپیچى كند رحمت خدایى دستگیرش شده و او را از پلیدىها منصرف و به سوى
عمل صالح موفق نموده است.
و از همین جا معلوم مىشود جمله « اِالّ ما َر ِح َم َربّى ! » دو تا فایده در بر
وء ! » را مقید مىكند
س ِ
ارةٌ ِبال ُّ
س ََلَ ّم َ
دارد :یكى این كه اطالق جمله « اِنَّ النَّ ْف َ
و مى فهماند كه انجام كارهاى نیك هم كه گفتیم به توفیقى از ناحیه خداىسبحان
است از كارهاى نفس است و چنیــن نیســت كــه آدمـى آنهــا را به طـور اجبار
از ناحیه خداوند انجام دهد.
دوم این كه اشاره مىكند كه اجتنابش از خیانت ،رحمتى از ناحیه
ور
پروردگارش بود .آنگاه رحمت خداى را هم تعلیل نموده به این كه « ا َِّن َربّى َ
غفُ ٌ
َرحی ٌم ! » و غفاریت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرد ،براى این كه مغفرت
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نواقص و معایب را كه الزمه طبع بشرى است مستور مىكند و رحمت نیكىها و
صفات جمیله را نمایان مىسازد.
آرى مغفرت خداىتعالى هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو مىكند
همچنین نقایص و آثار نقایص را هم از بین مىبرد ،هم چنان كه قرآن كریم فرموده:
ّللا َ
ضطُ َّر َ
« فَ َم ِن ا ْ
ور َرحی ٌم ! » (۱۷۳
بــاغ َو ال عــا ٍد فَــال اِثْ َم َ
ْــر
غفُ ٌ
غی َ
علَ ْی ِه اِنَّ ّ َ
ٍ
()۱
 /بقره)
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲9

اجراى مشیت الهى خالف جريان طبیعى اسباب و عوامل
ْث يَشا ُء نُ
ض يَتَبَ َّوأُ ِم ْنها َحی ُ
صیب بِ َرحْ َمتِنا َم ْن نَشا ُء
ف فِى االَ ْر ِ
« َو كَذ ِلكَ َم َّكنّا ِلیُوسُ َ
ُ
سنینَ ! » ( / 56يوسف)
َو ال نُضی ُع اَجْ َر ا ْل ُمحْ ِ
كلمه «كَذلِكَ » اشاره است به داستانى كه تا رسیدن یوسف به مقام عزیزى
مصر سرایید و آن عبارت بود از زندانى شدنش ،كه با وجود این كه غرض همسر
عزیز از آن تحقیر و ذلیل كردن یوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسیله عزتش
قرار داد و سایر امور زندگىاش نیز به همین منوال جریان داشت ،پدرش او را
احترام كرد و برادران بر وى حسد برده و در چاهش انداختند و به مكاریانش
فروختند تا بدین وسیله آن احترام مبدل به ذلت كنند ،خداى سبحان هم همین مكر
و حیله آنان را وسیله عزت او در خانه عزیز مصر قرار داد ،زنان مصر
مخصوصا همسر عزیز با وى خدعه كردند و بناى مراوده را گذاشتند تا او را به
منجالب فسق و فجور بكشانند ،خداوند همین توطئه را وسیله بروز و ظهور
عصمت و پاكى او قرار داد و در آخر هم زنـدان را كه وسـیلـه خــوارى او بــود
بـاعـث عـزتش كـرد.
و به همین داستان زندانى شدنش و محرومیتش از اختالط و آمیزش آزادانه
ف فِى ا ْ
ض یَتَبَ َّوأُ ِم ْنها
الََ ْر ِ
با مردم اشاره نموده و فرمودهَ « :و كَذلِكَ َم َّكنّا ِلیُوسُ َ
َحی ُ
ْث یَشا ُء ! » یعنى ما این چنین زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده
بود برداشتیم و در نتیجه صاحب مشیتى مطلق و اراده نافذ گردید ،كه مىتوانست
در هر بقعه و قطعهاى از زمین كه بخواهد منزل بگزیند .پس این جمله به وجهى
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ض َو ِلنُ َع ِلّ َمهُ ِم ْن تَأْوی ِل ا ْ
ف ِفى ا ْ
ث
الََ حادی ِ
محاذى جمله « َو كَذلِكَ َم َّك ّنا ِلیُو ُ
الََ ْر ِ
س َ
على اَ ْم ِره ! » ( / ۲۱یوسف) كــه قبــالً دربــاره وارد شــدن یـوسـف
َو ّ
ّللاُ غالِبٌ َ
به خـانه عزیز فرموده بود قرار گرفته است.
و با این مقایسه این معنا روشن مىگردد كه جمله « نُ
صیب بِ َرحْ َمتِنا َم ْن
ُ
على اَ ْم ِره ! » ( / ۲۱یوسف) در
نَشا ُء !» در این جا به معناى جمله « َو ّ
ّللاُ غالِبٌ َ
آن جا است و معلوم مىشود كه مراد این است كه خداىسبحان وقتى بخواهد رحمت
خود را به احدى برساند كسى در خواستن او معارضه ندارد ،هیچ مانعى فرض
ندارد كه بتواند او را از به كار بردن اراده و خواستش جلوگیر شود.
و اگر كسى را مىرسید كه مشیت او را باطل سازد هر آینه درباره یوسف
این كار را مىكرد ،چه در خصوص او تمامى اسباب آن هم سببهایى كه هر كدام
جداگانه در ذلیل كردن وى قاطعیت داشت دست به د ست هم دادند و مع ذلك
نتوانستند او را ذلیل كنند ،بلكــه بــرخــالف جــریــان اسبــاب ،خــداونــد او را
بلند و عزیز كرد ،آرى «حكم تنهــا از آن خـداست!» (4۰و / 6۷اعــراف)
و این كه فرمودهَ « :و ال نُضی ُع اَجْ َر ْال ُمحْ سِنینَ! » اشاره است به این كه
این تمكین اجرى بــوده كه خداوند به یوسف داد و وعده جمیلى است كه به هر
()۱
نیكوكارى مىدهد ،تــا بــداننــد او اجرشان را ضایع نمىكند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .35

مشیت الهى در عدم جلوگیرى از جنگ و اختالف
ّللا َي ْف َع ُل ما ُيري ُد !» ( / ۲5۳بقره)
« َو لَ ْو شا َء ّ
ّللاُ َما ا ْقتَتَلُوا َو ل ِكنَّ ّ َ
اگــر خــدا مىخــواســت از تأثیر اختالف مردم در پدید آمدن جنگ
جلوگیرى مىكرد و لكن او هرچه خــودش بخواهد مىكند و چنین خواسته كه در
دار دنیا كه دار اسباب است جلو اسباب را از تــأثیــر نگیرد و اختالف سبب
مىشود مردم به سوى جنگ رانده شوند ،اگر نمىخواهند خــون یكدیگر را بریزند
باید خودشان با ترك اختــالف از پــدیــد آمدن سبب جلوگیرى كنند.
همه رسوالن الهى با آیاتى روشن به سوى مردم آمدند و حق صریح را با
آن آیات اظهار كردند ،به طورى كه دیگر هیچ ابهامى باقى نماند و طریق هدایت
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را با كاملترین بیان روشن نمودند و الزمه این صراحت و بىپرده شدن حق و
روشن شدن راه هدایت این بود كه دیگر از آن به بعد مردم راه وحدت و الفت و
محبت در دین خدا را پیش گیرند و دیگر اختالفى و جنگى پیش نیاورند ،اما چه
باید كرد كه در این میان عامل دیگرى نیز دست در كار بوده و آن عامل سببیت
ارسال رسوالن در پدید آمدن وحدت و الفت را عقیم و خنثى كرد و آن وجود حس
انحصارطلبى در مردم بود ،كه آنان را به اختالف واداشت و به دنبال اختالف به
ظلم و ستم كشانید و در آخر به دو دسته مؤمن و كافر منشعبشان كرد و به دنبال
آن هم تفرقههایى دیگر در سایر شؤون حیات و سعادت زندگىشان پدید آورد .و
اگر خدا مىخواست مىتوانست از تأثیر اختالف جلوگیرى كند ،به طورى كه
هرچند اختالف در آنان وجود داشته باشد كارشان به جنگ و قتال نینجامد و پنجه
به روى هم نكشند و لكن چنین چیزى را نخواست و این سبب را مانند سایر اسباب
و علل به حال خود گذاشت ،تا طبق سنت جاریهاش در همه اسباب رفتار كرده
باشد ،همان سنتى كه خود او در عالم صنع و ایجاد جارى كرده و خدا هـرچـه
()۱
بخواهد مىكند.
 -۱المیـــزان ج  ،4ص .۲۰5
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فصل دوم

شم
له
مقدرات و ول تقدری ا ي
مقدرات و نصیب حیات و معاش مقدر
ب َحتّى اِذا جا َءتْ ُه ْم ُرسُلُنا / ۲۷( » !...اعراف)
« اُوآلئِـكَ يَنـالُ ُه ْم نَصیبُ ُه ْم ِمنَ ا ْل ِكتا ِ
مــراد به كتــاب قضــایى اســت كه خــداونــد گذرانیده و مقدراتى است كه
در خصوص عمر انسان و غنا و صحت و مال و اوالد و ســایــر بهرههاى حیاتى
او حتمى نموده ،به دلیل این كه آن را مقید و محدود به آمدن رســل فــرمــوده كه
مراد از آن همان فرا رسیدن اجل و مرگ است و معلوم است كه با فرا رسیدن
مرگ زندگى دنیا با همــه شــؤونش خاتمه پیدا مىكند.
و مراد به نصیب از كتاب سهمى است كه خصوص هر فردى از مقدرات
دارد و این كه فرموده« :بهره هر یك از آنان از كتاب به ایشان مىرسد »،و حال
آن كه به حسب ظاهر انسان به آن بهرهها مىرسد نه آن بهرهها به انسان؟ براى
این بود كه داللت كند بر این كه نصیب هر كس به طور مسلم به او خواهد رسید
()۱
و چیزى كه براى او مقدر نشــده مسلمـا برایش دست نخواهد داد.
 -۱المیزان ج  ،۱5ص .۱56

تـقدير الهى در تأثیر متقابل موجودات
ــوتــا َو ال َحیــوةً َو ال
« َو ال َي ْم ِلكُونَ الَ ْنفُ ِ
َــرا َو ال نَ ْفعــا َو ال َي ْم ِلكُــونَ َم ْ
س ِهــ ْم ض ّ
نُشُــورا !» ( / ۳فـرقـان)
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آیه فوق و آیات دیگرى داللت دارند بر این كه خداىسبحان مالك هر چیز
است و مالكى جز او نیست و هر چیزى مملوك اوست و جز مملوكیت شأن دیگرى
ندارد .بنابراین هر موجودى هم چنان كه در اول تكون و حدوثش وجودش را از
خداىتعالى مىگیرد همچنین در بقاء خود هر لحظه وجودش را از خداىتعالى اخذ
مى كند و تا وقتى باقى است كه از ناحیه او به وى افاضه وجود بشود ،همین كه
این فیض قطع شد معدوم گشته و اسم و رسمش از لوح وجود محو مىگردد.
تمامى اجزاء و اطراف عالم به یكدیگر متصل و مربوط است به طورى
كه سیر یك موجود در مسیر وجودىاش موجود دیگرى را هم به كمال و نتیجهاى
كه از خلقتش منظور بوده مىرساند و سلسله موجودات به منزله زنجیرى است
كه وقتى اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حركت در آید آخرین حلقه سلسله
نیز به سوى سعادت و هدفش به راه مىافتد ،مثالً انسان از نظامى كه در حیوانات
و نباتات جریان دارد استفاده مىكند و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محیط
جریان دارد منتفع مىشود و موجودات زمینى از نظام جارى در آسمانها و
آسمانىها از نظام جارى در موجودات زمین استمداد مىجویند ،پس تمامى
موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى از انواع را به سوى سعادت
خاصش سوق مى دهد ،این جاست كه فطرت سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزیر
مى شود از این كه بگوید :نظامى به این وسعت و دقت جز به تقدیر خدایى عزیز
و علیم و تدبیر پروردگارى حكیم و خبیر صورت نمىبندد.
و نیز ناچار است بگوید :این تقدیر و تدبیر جز به این فرض نمىشود كه
هویت و اعیان و خالصه ذات هر موجود را در قالبى ریخته باشد كه فالن فعل و
اثر مخصوص از او سر بزند و در هر منزل از منازلى كه در طول مسیرش
برایش تعیین شده همان نقشى را كه از او خواستهاند بازى كند و در منزلى كه به
عنوان آخرین منزل و منتها الیه سیرش تعیین گردیده متوقف شود و همه این
مراحل را در میان سلسله علــل و اسبـاب در پیــش روى قـائـد قضـــاء و به دنبـال
()۱
سـائـق قــدر طى نماید.
 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۱46
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تقدير الهى و میزان تأثیر سببیت اسباب
ع ْنكُ ْم ِمنَ اللّــ ِه ِم ْ
لِل ! » ( / 6۷يوسف)
« َو مــا اُ ْغنى َ
َــىءٍ ا ِِن ا ْل ُحكْــ ُم اِالّ ِ ّ ِ
ــن ش ْ
در آن موقع كه فرزندان یعقوب علیهالسالم مجهز و آماده سفر شدند و براى
خداحافظى در برابرش صف كشیدند ،او به طور الهام درك كرد كه این پیوستگى
آن هم با این وضع و هیأت جالبى كه دارند به زودى از بین مىرود و از عدد
ایشان كم مىشود و چون چنین معنایى را احساس كرد الجرم سفارش كرد كه
هرگز تظاهر به اجتماع نكنند و زنهارشان داد كه از یك دروازه وارد نشوند و
دستور داد تا از دروازههاى متفرق وارد شوند تا شاید بالى تفرقه و كم شدن عدد
از ایشان دفع شود.
سپس به اطالق كالم خود رجوع نموده ،از آن جایى كه ظهور در این داشت
كه وارد شدن از درهاى متعدد سبب اصیل و مستقلى است براى دفع بال ،لذا آن
ع ْنكُ ْم ِمنَ
را به قیدى كه اصالحش كند تقیید نموده چنین خطاب كردَ « :و ما اُ ْغنى َ
ش ْىءٍ  -من با این سفارش به هیچوجه نمىتوانم شما را از دستگیرى خدا
ّللا ِم ْن َ
ِّ
لِل !»
بى نیاز كنم!» آنگاه همین معنا را هم تعلیل نموده به این كه « ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ ِ ّ ِ
یعنى من با این سفارشم حاجتى را كه شما به خداوند سبحان دارید بر نمىآورم و
نمى گویم كه این سفارش سبب مستقلى است كه شما را از نزول بال نگهداشته و
توسل به آن موجب سالمت و عافیت شما مىشود ،چه اینگونه اسباب كسى را از
خدا بىنیاز نمى سازد و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمى ندارد ،پس به طور
مطلق حكم جز براى خداىسبحان نیست و این اسباب ،اسباب ظـاهرى هستنـد كـه
اگر خـدا اراده كند صاحب اثر مىشوند.
علَ ْی ِه
یعقوب علیهالسالم به همین جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه « َ
علَ ْی ِه فَ ْلیَت ََو َّك ِل ْال ُمت ََو ِ ّكلُونَ ! » ( / 6۷یوسف) یعنى در عین این كه دستورتان
ت ََو َّك ْلتُ َو َ
دادم كه به منظور دفع بالیى كه از آن بر شما مىترسم متوسل به آن شوید ،در
عین حال توكلم به خداست ،چـه در ایـن سبب و چـه در سـایر اسبـابى كه مـن در
امــورم اتخــاذ مىكنم.
و این مسیرى است كه هر عاقل رشیدى باید سیره خود قرار دهد ،چه اگر انسان
دچار غوایت و گمراهى نباشد مىبیند و احساس مىكند كه نه خودش مستقالً
مى تواند امور خود را اداره كند و نه اسباب عادى كه در اختیار اوست مىتوانند
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مستقالً او را به مقصدش برسانند ،بلكه باید در همه امورش به وكیلى ملتجى شود
كه اصالح امورش به دست اوست و اوست كه به بهترین وجهى امورش را تدبیر
مىكند و آن وكیل همان خداى قاهرى است كه هیچ چیز بر او قاهر نیست و خداى
غالبى است كه هیچ چیز بر او غـالـب نیسـت ،هـر چـه بخـواهـد مىكنـد و هـر
حكمـى كه اراده كنـد انفـاذ مىنمــاید.
پس این آیه چند نكته را روشن ساخت:
اول  -این كه معناى توكل بر غیر عبارت است از این كه آدمى غیر خود
را بر امرى از امور تسلط دهد كه آن امـر هـم با شخص متوكل ارتباط و نـسبت
دارد و هـم با موكل.
دوم  -این كه اسباب عادى به خاطر این كه در تأثیر خود مستقل نبوده و
در ذات خود بىنیاز و بىاحتیاج به غیر خود نیستند الجرم مىباید كسى كه در
مقاصد و اغراض زندگىاش متوسل به آنها مىشود در عین توسلش به آنها
متوكل بر غیر آنها و اسبابى كه فوق آنهاست بشود ،تا آن اسباب سببیت این اسباب
عادى را سبب شوند و در نتیجه سببیت اینها تمام گردد ،كه اگر چنین توكلى بكند
بر طبق روش صحیح و طریق رشد و صواب سلوك كرده ،نه این كه اسباب عادى
را كه خداوند نظام كون را بر اساس آن نهاده مهمل دانسته هدفهاى زندگى خود
را بدون طریق طلب كـند ،كه چنین طـلبى ضـاللت و جهل است.
سوم  -این كه آن سببى كه مىباید بدان توكل جست (و خالصه آن سببى
كه تمامى اسباب در سببیت خود نیازمند به آنند )،همانا خداىسبحان و یگانهاى
است كه شریكى ندارد ،آرى او خداوندى است كه معبودى جز او نبوده و او رب
و پرورشدهنده هر چیز است و این نكته از حصرى استفاده مىشود كه جمله« :
ّللا فَ ْلیَت ََو َّك ِل ْال ُمت ََو ِ ّكلُونَ ! » بر آن داللت دارد.
علَى ّ ِ
َو َ
اگر خداوند نقشه یعقوب را بىاثر و قضاى خود را ممضى ساخت براى
این بود كه مى خواست حاجتى را كه یعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد
و سببى را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هیچ
كارى برایش صورت نداد ،بلكه مایه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ایشان شد،
()۱
همان سبب را وسیله رسیدن یعقــوب به یوسف قرار داد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۲۲ص .6۲

103

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

تقـديـر مقـدار و حدود ثابت اشیاء نـزد خـدا
ّللا ال ُيغَ ِّی ُر ما ِبقَ ْو ٍم
« َل ُه ُم َع ِّقباتٌ ِم ْن َبی ِْن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه يَحْ فَظُونَهُ ِم ْن اَ ْم ِر ّ ِ
ّللا اِنَّ ّ َ
س ِه ْم ! » ( / ۱۱رعد)
َحتّى يُغَیِّ ُروا ما بِأ َ ْنفُ ِ
براى تمامى اشیاء در نزد خدا حدودى است ثابت و غیر متغیر و غیر
متخلف و به همین جهت هیچگاه از علم او دور و مستور نمىشوند ،آیه مورد بحث
این اجمال را در خصوص انسان تفصیل مىدهد كه انسانها هر كدام معقباتى از
پیش رو و از پشت سر دارند ،كه موكل بر ایشانند ،تا ایشان را و تمامى متعلقات
ایشان را از خطر هالكت و دگـرگـونى حفـظ نمـاینـد و دچـار هـالكـت و
دگـرگـونى نشوند مگر به امر دیگر خدا.
هیچ چیز انسان از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و آثارش
نیست مگر آن كه ملكى از طرف خداوند موكل بر آن است تا حفظش كند و در
مسیرش به سوى خداى الیزال ،همواره وضعش چنین است تا آن كه خودش وضع
خود را تغییر دهد ،در آن صورت خدا هم وضع خود را درباره او تغییر مىدهد،
پس اين كه خدا حافظ است و او مــالئكــهاى دارد كــه متصــدى حفــظ بنـدگـاننـد،
خود يـك حقیقتـى است قرآنى.
غیر از حقیقت نامبرده كه گفتیم امر خداست ،امر دیگرى در این بین در
كمین مردم است ،تا چه وقت وضع خود را تغییر دهند و خداوند درباره آن امر
فرمود :وقتى اثر خود را مىكند كه مردم وضع خود را تغییر دهند ،در این هنگام
است كه خداوند هم به وسیله این امر نعمتهایش را تغییر مىدهد.
امر خداوند بر متون اشیاء و حواشى آنها و در هر حال مهیمن و مسلط
است و هر چیزى چه در حال ثباتش و چه در عین تغییرش مطیع امر او و خاضع
در برابر عظمت اوست و این كه هر چند امر الهى ابعاضى داشته و آن ابعاضش
با هم مختلفند ،یك امر معقب و حافظ است ،امر دیگرى است كه تغییردهنده نعمت
است و لكن در عین حال نـظام واحدى دارند كه تغییر و تبدیل ندارد.
از قضایاى محتوم و سنت جارى الهى یكى این است كه همواره میان احسان
و تقوى و شكر خدا و میان توارد نعمتها و تضاعف بركات ظاهرى و باطنى و
نزول و ریزش آن از ناحیه خدا مالزمه بوده و هر قومى كه احسان و تقوى و
شكر داشتهاند خداوند نعمت را بر ایشان باقى داشته و تا مردم وضع خود را تغییر
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ندادهاند روز به روز بیشتر كرده استَ « ،و لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا
َّمآء َوا ْ
شك َْرتُ ْم الَََ زیدَنَّكُ ْم
ض!» ( / 96اعراف) و « لَئِ ْن َ
علَ ْی ِه ْم بَ َركا ٍ
ت ِمنَ الس ِ
ال ْر ِ
َ
()۱
سان اِالَّ ا ْ
!» ( / ۷ابراهیم) و « ه َْل َجزا ُء ا ْ
الحْ سانُ ! » ( / 6۰رحمن)
ال َِحْ ِ
 -۱المیــــــزان ج  ،۲۲ص .۲۰۰

تقـديـر عوامل حفظ انسان
ّللا ال ُيغَ ِّی ُر ما ِبقَ ْو ٍم
« َل ُه ُم َع ِّقباتٌ ِم ْن َبی ِْن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه يَحْ فَظُونَهُ ِم ْن اَ ْم ِر ّ ِ
ّللا اِنَّ ّ َ
س ِه ْم ! » ( / ۱۱رعد)
َحتّى يُغَیِّ ُروا ما بِأ َ ْنفُ ِ
باید آدمى را چنین تصور كرد كه در راهى مىرود و دنبالش معقبات دورش
مىچرخند و اتفاقا خداوند از این راه هم خبر داده و فرموده « :یا اَیُّ َها ا ْ
ال َِ ْنسـانُ
ح اِلى َر ِبّكَ َكدْحا فَ ُمالقی ِه ! » ( / 6انشقاق) و نیز در معناى این آیه آیات
اِنَّكَ كا ِد ٌ
دیگرى است كه داللت مىكند بر رجوع آدمى به پروردگارش ،مانندَ « :و اِلَ ْی ِه
تُ ْر َجعُونَ ! » ( / 56یونس) و « اِلَ ْی ِه تُ ْقلَبُونَ ! » ( / ۲۱عنكبوت) بنابراین براى
آدمى كه برحسب این ادله به سوى پروردگارش بر مىگردد تعقیبكنندگانى هستند
كه از پیش رو و از پشت مراقب اویند.
این هم از مشرب قرآن معلوم و پیداست كه آدمى تنها این هیكل جسمانى و
این بدن مادى محسوس نیست ،بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شؤون
و امتیازات عمده او همه مربوط به نفس اوست ،نفس اوست كه اراده و شعور
دارد و به خاطر داشتن آن مورد امر و نهى قرار مىگیرد و پاى ثواب و عقاب و
راحت و الم و سعادت و شقاوت به میان مىآید و كارهاى زشت و زیبا از او سر
مىزند و ایمان و كفر را به او نسبت مىدهند ،هرچند نفس بدون بدن كارى نمىكند
و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسیدن به مقاصد و هدفهاى
«م ْن بَی ِْن یَدَ ْی ِهَ ،و ِم ْن خ َْل ِفه»،
خود آن را به كار مىگیرد .بنابراین معناى جمله ِ
توسعه مىیابد ،هم امور مادى و جسمانى را شامل مىشود و هم امور روحى را،
پس همه اجسام و جسمانیاتى كه در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد،
بعضى از آنها در پیش روى او قرار گرفته و بعضى در پشت سر او واقع شدهاند
و همچنین جمیع مراحل نفسانى كه آدمى در مسیرش به سوى پروردگارش
مىپیماید و جمیع احوال روحى كه به خود مىگیرد و قرب و بعدها و سعادت و
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شقاوتها و اعمال صالح و ثواب و عقابهایى كه براى خود ذخیره مىكند ،همه
آنها یا در پشت سر انسان قرار دارند و یا در پیش رویش.
این معقباتى كه خداوند از آنها خبر داده در اینگونه امور از نظر ارتباطش
به انسانها دخل و تصرفهایى دارند و این انسان كه خداوند او را توصیف كرده
به این كه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات و بعث و نشور خود نیست و قدرت
بر حفظ هیچ یك از خود و آثار خود را چه آنها كه حاضرند و چه آنها كه غایبند
ندارد و این خداىسبحان است كه او و آثار حاضر و غایب او را حفظ مىكند و
علَ ْی ِه ْم  -خداوند برایشان حافظ است!» (/ 6
در عین حال كه فرمودهّ « :
ّللاُ َحفیظٌ َ
على كُ ِّل شَىءٍ َحفیظٌ  -و پروردگارت بر هر چیزى نگهبان
شورى) « َو َربُّكَ َ
است!» ( / ۲۱سبأ) در عین حال وسایطى را هم در این حفظ كردن اثبات نموده
علَیْـكُ ْم لَحـافِظینَ  -به درستى كه بر شما نگهبانانى هست !»
و مىفرمایدَ « :و ا َِّن َ
( / ۱۰انفطار)
پس اگر خداىتعالى آثار حاضر و غایب انسانى را به وسیله این وسایط كه
گاهى آنها را «حافِظین» نامیده و گاهى « ُم َعقَّبات» خوانده ،حفظ نمىفرمود هر
آینه فنا و نابودى از هر جهت آنها را احاطه نموده ،هالكت از پیش رو و پشت
سر به سویش مىشتافت ،چیزى كه هست همان طور كه حفظ آنها به امرى از
ناحیه خداست ،همچنین فناى آن و فساد و هالكتش به امر خداست ،چه ملك هستى
از آن اوست و جز او كسى مدبر و متصرف در آن نیست .این آن حقیقتى است كه
()۱
تعلیم قرآنى بدان هدایت مىكند و آیــات در ایــن معـانى بسیار است.
 -۱المیــــــــــــــزان ج  ،۲۲ص .۱95

تقــديـر عـوامـل دگـرگـون سـاز
ّللا ال يُغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم
« لَهُ ُمعَ ِقّباتٌ ِم ْن بَی ِْن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِفه يَحْ فَظُونَهُ ِم ْن اَ ْم ِر ّ ِ
ّللا اِنَّ ّ َ
س ِه ْم ! » ( / ۱۱رعد)
َحتّى ُيغَ ِیّ ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِ
خداىتعالى این معقبات را قرار داده و بر افراد بشر موكل كرده تا او را
به امر خدا از امر خدا حفظ نمایند و از این كه هالك شود و یا از وضعى كه دارد
دگرگون گردد نگه دارند ،چون سنت خدا بر این جریان یافته كه وضع هیچ قومى
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را دگرگون نسازد مگر آن كه خودشان حاالت روحى خود را دگرگون سازند،
مثالً اگر شكرگزار بودن د به كفران مبدل نمایند و یا اگر مطیع بودند عصیان بورزند
و یا اگر ایمان داشتند ،به شرك بگرایند در این هنگام است كه خدا هم نعمت خود
را به نقمت و هدایتش را به ضالل و سعادت را به شقاوت مبدل مىسازد و
همچنین.
ّللا ال ُیغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم ! » چكیدهاش این است كه خداوند چنین قضا
جمله « ا َِّن ّ َ
رانده و قضایش را حتم كرده كه نعمتها و موهبتهایى كه به انسان مىدهد مربوط
به حاالت نفسانى خود انسان باشد ،كه اگر آن حاالت موافق با فطرتش جریان
یافت آن نعمتها و موهبتها هم جریان داشته باشد ،مثالً اگر مردمى به خاطر
استقام ت فطرتشان به خدا ایمان آورده و عمل صالح كردند ،دنبال ایمان و
اعمالشان نعمتهاى دنیا و آخرت به سویشان سرازیر شود ،هم چنان كه فرمود:
َّمآء َو ا ْ
ض!»
علَ ْی ِه ْم َب َركا ٍ
ت ِمنَ الس ِ
الََ ْر ِ
« َو لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا َ
( / 96اعراف) و مادام كه آن حالت در دلهاى ایشان دوام داشته باشد این وضع
هم از ناحیه خدا دوام یابد و هر وقت كه ایشان حال خودرا تغییردادند خداوند هم
وضعرفتارخودرا عوضكند ونعمترابهنقمتمبدلسازد.
ممكن هم هست كه از آیه عمومیت هم استفاده بشود ،یعنى نقمت را هم
شامل شده چنین افاده كند ،كه میان تمامى حاالت انسان و اوضاع خارجى یك نوع
تالزم است ،چه در جانب خیر و چه در جانب شر ،پس اگر مردمى داراى ایمان
و اطاعت و شكر باشند خداوند نعمتهاى ظاهرى و باطنىاش را به ایشان ارزانى
بدارد و همین كه ایشان وضع خود را تغییر دادند و كفر و فسق ورزیدند خدا هم
نعمت خود را به نقمت مبدل كند و همچنین اگر دچار نقمت باشند تا باز خود را
تغییر دهند ،همین كه تغییر دادند و به اطــاعــت و شكــر بازگشتنــد باز هم
نقمتشــان به نعمت مبــدل شود و همچنین.
و لكن ظاهر سیاق با این عمومیت مسـاعـد نیسـت و خصوصا دنباله آن كه
ّللاُ ِبقَ ْو ٍم سُو ًء فَال َم َردَّ لَهُ ! » ( / ۱۱رعد) چه این دنباله بهترین
داردَ « :و اِذا اَرادَ ّ
شاهد است بر این كه مقصود از « ما ِبقَ ْو ٍم » نعمت قبلى ایشان است ،نه اعم از
نعمت و نقمت ،چون جمله نامبرده تغییر را وصف مىكند و از این كه در توصیف
معناى آن مىفرماید وضعشان را بــه عــذاب و بــدبختــى تغییــر مىدهیــم،
فهمیــده مىشــود كــه مقصود از وضــع قبلــىشــان نعمــــت و خــوشــى ایشــــان
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اســت( .دقــــت فــرمــاییـــد!)
عالوه بر این كه خداىسبحان خود مىفرمایدَ « :و ما اَصابَكُ ْم ِم ْن ُمصیبَ ٍة
َثیر ! » ( / 3۰شورى) و مىرساند كه از بسیارى
فَبِما َك َ
سبَتْ اَيْديكُ ْم َو يَ ْعفُوا ع َْن ك ٍ
از سیئات عفو مىكند و آثار آنها را محو مىسازد و این خود دلیل است بر این
كه در جانب شر مالزمهاى میان اعمال انسان و آثار سوء خارجى نیست ،به خالف
جانب خیر ،كه میان آنوآثارحسنهاش مالزمههست ،همچنانكه درنظیرآیه « :و
این بدان جهت است كه خدا تغییر دهنده نعمتى كه بر قومى داده نیست تا آن كه
ایشان خود را تغییر دهند!» (/۱۱رعد) فــرمــوده :خــداونــد آثــار نیــــك
()۱
كــارهــاى نیــك را از بیـــن نمــىبــــــرد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۱9۷

شمـول عوامل دگرگونساز
س ِهــ ْم !» ( / ۱۱رعد)
ــروا مـا ِبـأ َ ْنفُ ِ
ــر مــا ِبقَ ْ
ــو ٍم َحتّــى ُيغَ ِیّ ُ
« اِنَّ اللّـهَ ال ُيغَ ِیّ ُ
درباره مالزمه میان شیوع صالح در قومى و دوام نعمت بر ایشان قب ً
ال
توضیح داده شد و اما این كه اگر فساد در قومى شایع شود و یا از بعضى از ایشان
سر بزند ،نقمت و عذاب هم بر ایشان نازل مىشود ،آیه شریفه از تالزم میان آن
ساكت است ،نهایت چیزى كه از آن استفاده مىشود این است كه خداوند متعال
وقتى روش خود را تغییر مىدهد و عذاب مىفرستد ،كه مردم رفتار خود را
عوض كرده باشند و اگر مردم رفتار خود را عوض كردند به طور حتم و وجوب
خدا هم روش خود را تغییر مىدهد و بدون درنگ عذاب مىفرستد ،از آیه استفاده
ّللاُ ِبقَ ْو ٍم سُو ًء
نمىشود و به همین جهت سیاق را تغییر داده مىفرمایدَ « :و اِذا اَرادَ ّ
فَال َم َردَّ لَهُ ! » ( / ۱۱رعد) با این كه اگر مىخواست سیاق را تغییر ندهد باید
مى فرمود « :تا آن كه مردم رفتار خود را عوض كنند كه در این صورت خداوند
بدى را براى ایشان خواسته است به طورى كه احدى نتواند آن را جلوگیر شود!»
َثیر!»
مؤید این معنا آیه « َو ما اَصابَكُ ْم ِم ْن ُمصیبَ ٍة فَ ِبما َك َ
سبَتْ اَيْديكُ ْم َو يَ ْعفُوا ع َْن ك ٍ
( / ۳۰شورى) است كه صریحا داللت مىكند بر این كه پارهاى از تغییرات خدا
در هنگــام پــارهاى از تغییــرات مــردم اجرا نمىگردد و خدا مردم را در آن
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تغییرات عفــو مىفــرمــایــد.
اما این كه آیا فرد هم عینا مانند قوم و جمعیت است؟ و صالح و فساد عمل
او در وضع آخرت و دنیاى او و امور مادى و معنوى او اثر مىگذارند یا نه؟ آنچه
كه از كالم الهــى بر مىآیــد این اســت كه میــان اعمــال صــالــح یك فرد و میان
صالح آخرت و نعمتهاى معنویش رابطه هست و در صورت تغییر آن،
نعمــتهــاى نامبرده هم تغییــر مىكنــد و لكــن نسبت بــه نعمتهاى مــادى و
جسمــانىاش آیــات داللتى بر رابطــه آن دو نـدارد.
و حكمت همه اینها هم روشن است ،چه تالزم نامبرده مقتضاى حكم توافق
و سنخیتى است كه در اجزاى عالم برقرار است و هر نوعى را به سوى غایت و
نهایت سیرش سوق مىدهد ،آرى خداوند براى انواع ،غایاتى قرار داده و آنها را
مجهز به وسایل رسیدن بدان غایات آفریده و در میان اجزاى این نظام تالئم و
توافقى نهاده ،كه همه را شىء واحدى كرده ،كه میان اجزایش معانده و تضاد
نیست و مقتضاى آنها این است كه هر نوعى در عافیت و نعمت و كرامت تا به
غایت خود برسد و میان انواع موجودات غیر از نوع آدمى گویا هیچ نوع دیگرى
از مقتضاى فطرت اصلى خود منحرف نمىشود .و نوع انسان هم اگر مانند سایر
انواع از مقتضاى فطرت اصلىاش منحرف نگردد ،عالم بر طبق سعادت و نعمت
او دور مىزند و جریان مىیابد و اما اگر منحرف شد و فساد در میان آن رایج
گردید ،تعا دل میان اجزاء كون برهم خورده و همین خود باعث مىشود كه نعمت
از او رم نموده و نظام زندگى اش مختل گردد و در نتیجه فساد در دریا و خشكى
عالم به خاطر اعمال نارواى آدمى ظاهر مىگردد و خدا كیفر بعضى از آنچــه كه
كردهاند به ایشان مىچشاند ،تا شاید برگردند.
و این معنا پوشیده نیست كه مربوط به نوع است ،نه شخص و به همین
جهت گفتیم تــالزم میــان صــالح نوع و نعمتهاى عمومى آنان هست و اما میان
افراد نیست ،زیرا چه بسا افرادى كه در نوع به هدف نرسند و لكن خود نوع به
هدف برسد و باید برسد .آرى اگر به خـاطر انحــراف یك فرد و دو فرد ،نوع از
سعادت خود محروم مانده و به غــایــت و هدف نرسد مستلزم لعب در خلقت
مىشود و خدا فرمودهَ « :و ما َخلَ ْقنَا السَّمــا َء َو ا ْ
ض َو مـا بَـ ْینَـ ُهمــا العِبیـنَ !
الََ ْر َ
()۱
» ( / ۱6انبیاء)
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲۰۲
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واسطه هاى تكوينى و تشريعى و شمول تغییر و دگرگونى
«َ ...و ال يُـ ْقبَـــ ُل ِمـ ْنهــا شَـفــاعَـةٌ / 48( »! ...بقـره)
خداىسبحان در سببیت از یكى از دو جهت مورد نظر قرار مىگیرد ،اول
از نظر تكوین و دوم از نظر تشریع .از نظر اول خداىسبحان ُمبدء نخستین هر
سبب و هر تأثیر است و سبب هر سببى باالخره به او منتهى مىشود ،پس مالك
على االطالق خلق و ایجاد ،اوست .و همه علل و اسباب امورى هستند كه واسطه
میان او و غیر او و وسیله انتشار رحمت اویند ،آن رحمتى كه پایان ندارد و نعمتى
كه بى شمار به خلق و صنع خود دارد ،پــس از نظــر تكــویـن سببیت خــدا جــاى
هیـچ حرف نیست.
و اما از نظر دوم یعنى تشریع ،خداىتعالى به ما تفضل كرده ،در عین
بلندى مرتبه اش خود را به ما نزدیك ساخته و براى ما تشریع دین نموده و در آن
دین احكامى از اوامر و نواهى و غیره وضع كرده و تبعات و عقوبتهایى در
آخرت براى نافرمانان معین كرده و رسوالنى براى ما گسیل داشت ،ما را
بشارتها دادند و انذارها كردند و دیــن خــدا را به بهتــریـن وجهــى تبلیـغ نمـودند
ع ْدالً ال ُمبَـ ِ ّد َل
و حجت بدین وسیله بر ما تمام شدَ « :و تَ َّمتْ َك ِل َمـتُ َربِّـكَ ِصـدْقـا َو َ
ِل َك ِلماتِه  -كلمه پروردگارت در راستى و عـــدالت تـمام شـد و كـسى نـیست كه
كـلمات او را مبــدل ســازد!» ( / ۱۱5انعــــام)
حال ببینیم معناى شفاعت با كدام یك از این دو جهت منطبق است؟ اما
انطباق آن بر جهت اول یعنى جهت تكوین و این كه اسباب و علل وجودى كار
شفاعت را بكنند ،كه بیسار واضح است ،براى این كه هر سببى واسطه است میان
سبب فوق و مسبب خودش و روبرهم آنها از صفات علیاى خدا ،یعنى رحمت و
خلق و احیاء و رزق و امثال آن را استفاده نموده و انواع نعمتها و فضلها را
گرفته و به مـحتاجان مىرسانند:
شفَ ُع ِع ْن َد ُه اِالّ ِب ِا ْذنِ ِه»!...
ض َم ْن ذَا الَّذى يَ ْ
سموا ِ
« لَهُ ما فِى ال َّ
ت َو ما فِى االَ ْر ِ
ستَّ ِة اَيّ ٍام ثُ َّم
سموا ِ
ّللاُ الَّذى َخلَ َ
ت َو االَ ْرضَ فى ِ
ق ال َّ
( / ۲55بقره) و « اِنَّ َربَّكُــ ُم ّ
َفیع اِالّ ِم ْنبَ ْع ِد اِذْنِ ِه ! » ( / ۳يونس)
ستَوى َ
ا ْ
علَى ا ْلعَ ْر ِش يُـ َد ِبّ ُ
ـر االَ ْم َر ما ِم ْن ش ٍ
در دو آیه فوق كه راجع به خلقت آسمانها و زمین است قهرا شفاعت هم
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در آنها در مورد تكوین خواهد بود و شفاعت در مورد تكوین جز این نمىتواند
باشد ،كه علل و اسبابى میان خدا و مسببها واسطه شده و امور آنها را تدبیر و
وجود و بـقـاء آنها را تـنظـیـم كـنند و ایـن هـمان شـفاعـت تـكوینى اسـت.
و اما از جهــت دوم ،یعنــى از جهــت تشــریـع ،مفهــوم شفــاعــت در
ایــن مــورد هم صادق است و هیــچ محذورى در آن نیست و آیه « :يَ ْو َمئِ ٍذ التَ ْنفَ ُع
ــوالً ! » ( / ۱۰9طه) و آیات
ــى لَــهُ قَ ْ
الشَّفاعَةُ اِالّ َم ْن اَ ِذنَ لَــهُ َّ
الــرحْ مــ ُن َو َر ِض َ
بسیار دیگر با این شفــاعت یعنــى شفـاعت در مرحلـه تشریع منطبقند.
براى این كه این آیات ،شفاعت (شافع بودن) را براى عدهاى از بندگان خدا
از قبیل مالئكه و بعضى از مردم ،اثبات مىكند ،البته به شرط اذن و به قید ارتضاء
و این خودش تملیك شفاعت است ،یعنى با همین كالمش دارد شفاعت را به بعضى
از بندگانش تملیك مىكند و مىتواند بكند ،چون « لَهُ ْال ُم ْلكُ َو لَهُ ا ْ
الََ ْم َر ! »
پس این بندگان كه خدا مقام شفاعت را به آنان داده ،مىتوانند به رحمت و
عفو و مغفرت و سایر صفات علیاى او تمسك نموده ،بندهاى از بندگان خدا را كه
گناه گرفتارش كرده ،مشمول آن صفات خدا قرار دهند و در نتیجه بالى عقوبت
را كه شامل او شده از او برگردانند و در این صورت دیگر از مورد حكم عقوبت
بیرون گشته ،دیگر مصداق آن حكم نیست ،زیرا تأثیر شفاعت از باب حكومت
است ،نه از باب تضاد و تعارض و این مطلب با گفتار خود خداىتعالى كه
ت  -خدا گناهان ایشان را مبدل به حسنه
سنا ٍ
مىفرماید « :فَاُولئِكَ یُبَ ِدّ ُل ّ
س ِیّاتِ ِه ْم َح َ
ّللاُ َ
مىكند!» ( / ۷۰فرقان) كامالً روشن و بى اشكال مىشود .چون به حكم این آیه
خدا مىتواند عملى را با عملى دیگر معاوضه كند ،هم چنان كه مىتواند یك عمل
ع َم ٍل فَ َجعَ ْلناهُ هَبا ًء َم ْنثُورا ! »
ع ِملُوا ِم ْن َ
موجود را معدوم سازدَ « :و قَد ِْمنا اِلى ما َ
( / ۲3فرقان) و « فَاَحْ بَ َ
ط اَعْمالَ ُه ْم  -پس اعمالشان را بىاثر كرد!» و « ا ِْن تَجْ تَنِبُوا
س ِیّئا ِتكُ ْم  -اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید گناهان
ع ْنهُ نُ َك ِفّ ْر َ
كَبآ ِئ َر ما تُ ْن َه ْونَ َ
ع ْنكُ ْم َ
ّللا ال یَ ْغ ِف ُر اَ ْن یُ ْش َركَ بِ ِه َو
صغیره شما را محو مىكنیم ! » ( / 3۱نساء) و « ا َِّن ّ َ
یَ ْغ ِف ُر مادُونَ ذلِكَ ِل َم ْن یَشآ ُء  -خدا این گناه را نمىآمرزد كه به وى شرك بورزند و
گناهان پایینتر از آن را از هر كس بخواهد مىآمرزد ! » ( / 4۸نساء) و این آیه
به طور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است ،براى این كه ایمان و توبه شرك
قبلى را هم جبران نموده و آن را مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا مىكند.
و نیز همان طور كه مىتواند عملى را مبدل به عملى دیگر كند ،مىتواند
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عملى اندك را بسیار كند « اُولئِكَ یُؤْ ت َْونَ اَجْ َرهُ ْم َم َّرتَی ِْن  -اینان اجرشان دو برابر
عش ُْر اَ ْمثا ِلها  -هر كس
سنَ ِة فَلَهُ َ
داده مىشود!» (/54قصص) و « َم ْن جآ َء بِا ْل َح َ
كار نیكى كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت!» ( / ۱6۰انعام) و نیز همان طور
كه مى تواند عملى را با عملى دیگر مبدل نموده و نیز عملى اندك را بسیار كند و
همچنین مىتواند عملى را كه معدوم بوده ،موجود سازد « :كسانى كه ایمان آوردند
و ذریهشان نیز از ایشان پیروى نموده ایمان آوردند ما ذریهشان را به ایشان ملحق
مىكنیم و ایشان را از هیچ یك از اعمالى كه كردند محروم و بىبهره نمىسازیم،
()۱
كه هر مردى در گـرو عملى است كه انجام داده است!» ( / ۲۱طور)
 -۱المیـــــــــــزان ج  ،۱ص .۲96

تقدير الهى و دخالت واسطـهها
شفَ ُع ِع ْن َدهُ اِالّ بِ ِاذْنِ ِه !
ض َم ْن ذَا الَّذى يَ ْ
سمـوا ِ
« لَـهُ مـا فِـى ال َّ
ت َو مـا فِـى االَ ْر ِ
»( / ۲55بـقره)
سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداىسبحان و هیچ تصرفى از كسى و
در چیزى دیده نمى شود ،مگر آن كه تصرف هم مال خدا و از خداست ،در نتیجه
این شبهه به ذهن مىافتد كه اگر مطلب از این قرار باشد پس دیگر ،این اسباب و
عللى كه ما در عالم مىبینیم چه كارهاند؟ و چه طور ممكن است در عین حال آنها
را مؤثر بدانیم و در آنها تصور اثر كنیم ،با این كه هیچ تأثیرى نیست جز براى
خداىسبحان؟
از این توهم چنین جواب داده شده كه تصرف این علل و اسباب در این
موجودات و معلولها خود وساطتى است در تصرف خدا ،نه این كه تصرف خود
آنها باشد ،به عبارتى دیگر علل و اسباب در مورد مسببات شفیعانى هستند كه به
اذن خدا شفاعت مىكنند و شفاعت  -كه عبارت است از توسط در رساندن خیر و
یا دفع شر و این خود نوعى تصرف است از شفیع در امر مستشفع  -وقتى با
سلطنت الهى اطالق و تصرف الهى منافات دارد كه منتهى به اذن خدا نگردد و
بر مشیت خداىتعالى اعتماد نداشته باشد ،بلكه خودش مستقل و بریده از خدا باشد
و حال آن كه چنین نیست براى این كه هیچ سببى از اسباب و هیچ علتى از علل
نیست مگر آن كه تأثیرش به وسیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خداست ،پس در

112

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

حقیقت تأثیر و تصرف خود خداست ،پس باز هم درست است بگوییم در عالم به
جز سلطان خدا و قیومیت مطلق او هیچ سلطنتى و قیـومیتى نیسـت( ،عـز سلطانه
!)
و بنابر بیانى كه ما كردیم شفاعت عبارت شد از توسط در عالم اسباب و
وسایط ،چه این كه این توسط به تكوین باشد ،مثل همین وساطتى كه اسباب دارند
()۱
و یا تــوســط به زبــان بـاشــد.
 -۱المیـزان ج  ،4ص .۲۲5

مـقدرات و تـأثیر اسبـاب ظـاهرى و درخواستها و دعاها
ستَـجیبُوا لى
سأَلَكَ ِعبادى َ
َعان فَ ْلیَ ْ
« َو اِذا َ
عنّى فَ ِانّى قَ ٌ
ريب اُ ُ
ّاع اِذا د ِ
جیب َدع َْوةَ الد ِ
َو ْلیُؤْ ِمنُـوا بى لَعَلَّ ُه ْم يَ ْـرشُدُونَ !» ( / ۱86بقره)
همان طورى كه كار كردن انسان با اسباب و ابزار موجب سلب قدرت و
اختیار از او نمىشود همچنین پ روردگار هم كه امور را از مجراى اسباب انجام
مىدهد الزمهاش محدود شدن قدرت و اختیار بىپایان او نیست .زیرا در حقیقت
بازگشت این تحدیدات به فعل است نه به فاعل ،زیرا بدیهى است كه انسان توانایى
دیدن و شنیدن را دارد ولى اصوالً دیدن و شنیدن جز با چشم و گوش نیست،
همچنین قدرت پروردگار حد و اندازهاى ندارد ولى چیزهایى كه مورد تعلق قدرت
قرار مىگیرد محدود به حدود معین و متوقف بر اسباب مخصوصى است ،مثالً
یك نفر انسان مشخص را كه در نظر بگیریم مىبینیم از جهات مختلفى محدود و
ممتاز است یعنى از پدر و مادر معینى در زمان و مكان مخصوصى متولد شده و
وجودش وابسته به اسباب و شرایط خاصى است كه اگر یكى از آنها تخلف كند
آن شخص معین نخواهد بود ،پس ایجاد این شخص با این خصوصیات متوقف بر
همه آن اسباب و شرایط است بنابراین خود فعل داراى حدود و قیود است نـه ایـن
كه فـاعـل و قـدرت او مقیـد و محـدود بـاشـد( .دقت فـرمـایید!)
تمام حوادث و جریانات از طرف پروردگار مقدر شده و اسباب و وسایل
تأثیر استقاللى و حقیقى در آنها ندارند و تنها خداوند متعال است كه ملك و
سلطنتش دایمى بوده و اراده و مشیتش پیوسته نفوذ دارد و سر رشته امور را
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همواره به دست داشته و بــه هــر نحــوى كه بخواهد مىگرداند بنابراین باید تنها
از او درخواست كرد و از او یارى جست.
مقدر شدن یك امرى باعث نمىشود كه بدون اسباب و وسایل وجود پیدا كند
(مثالً چیزى كه سوختن آن مقدر شده الزمهاش این نیست كه بدون جهت و با نبودن
هیچ امر سوزانندهاى بسوزد بلكه معنایش این است كه آتش یا وسیله سوختن دیگرى
فراهم شده و آن را مى سوزاند )،و دعا خود یكى از اسباب است پس موقعى كه
شخص دعا مىكند اسباب آن فراهم مىشود و لذا تحقق مىپذیرد (بنابراین مقدر
بودن یك امرى با تأثیر دعا منافات ندارد زیرا معناى مقدر بودنش این است كه به
واسطه دعا كردن و مستجاب شدن وجود بیابد چنان كه تقدیر سوختن معنایش این
است كه به وسیله وجود آتش در شرایط مخصوصى بسوزد ).این مطلب پاسخ
اشكالى است كه بر موضوع دعا كردهاند و گفتهاند مطلبى كه درباره آن دعا
مىشود اگر مقدر شده باشد به طور قطع واقع مىشود و اگر مقدر نشده باشد حتما
صورت نمىگیرد پس در هر حال دعا بىتأثیر است .و این نظریه با توجه به
()۱
مطالب باال رد مىشود.
 -۱المیـــزان ج  ،3ص .55

امدادهاى غیبى و اعجــاز و نقش اسباب های ظاهـرى
ّللا َرمـى ! » ( / ۱۷انـفـال)
« َو ما َر َمیْتَ اِذْ َر َمیْتَ َو ل ِكنَّ ّ َ
دقت در این آیه شكى باقى نمىگذارد در این كه آیه شریفه اشاره به جنگ
بدر مىكند و جمله « :ما َر َمیْتَ  »،هم اشاره است به آن مشت ریگى كه رسول
خدا صلىهللاعلیهوآله به طرف مشـركـین پـرتاب كرد.
از همه این شواهد به دست مىآید كه مــراد به جملـه « فَلَ ْم تَ ْقتُلُوهُ ْم َو ل ِك َّن
ّللا َرمى!» این است كه عادى بودن داستان
ّللا قَتَلَ ُه ْم َو ما َر َمیْتَ اِذْ َر َمیْتَ َو ل ِك َّن ّ َ
َّ
بدر را نفى نموده و انكار فرماید و بفرماید كه خیال نكنید استیصال كفار و غلبه
شما بر ایشان امرى عادى و طبیعى بود ،چگونه ممكن است چنین باشد و حال آن
كه عادتا و طبعا مردمى اندك و انگشتشمار و فاقد تجهیزات جنگى با یك یا دو
رأس اسب و عدد مختصرى زره و شمشیر نمىتوانند لشكرى مجهز به اسبان و
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اسلحه و مردان جنگى و آذوقه را تار و مار سازند چون عدد ایشان چند برابر
است و نیروى ایشان قابل مقایسه با نیروى این عده نیست ،وسایل غلبه و پیروزى
همه با آنهاست ،پس قهرا آنان باید پیروز شوند .پس این خداىسبحان بود كه به
وسیله مالئكه اى كه نازل فرمود مؤمنین را استوار و كفار را مرعوب كرد و با
آن سنگریزهها كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله به سمتشان پاشید فراریشان داد و
مؤمنین را بر كشتن و اسیر گرفتن آنان تمكن داده و بدین وسیله كید ایشان راخنثى
و سر و صدایشان را خفه كرد.
پس جا دارد این كشتن و بستن و این سنگریزه پاشیدن و فرارى دادن همه
به خداىسبحان ن سبت داده شود نه به مؤمنین .پس این كه در آیه همه اینها را از
مؤمنین نفى نموده از باب ادعاى به عنایت است با اسناد دادن اطراف داستان به
سبب الهى و غیرعادى و این با استنادش به اسباب ظاهرى و عوامل طبیعى معهود
و این كه مؤمنین كشتــه و رســول خــدا صلىهللاعلیهوآله سنگــریــزههــا را
()۱
پــاشیـده باشد هیچ منافاتى ندارد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۱۷ص .6۱
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فصل سوم

تقدری حوادث
حوادث نیك و بد و منشأ آن
ّللا / ۷8( »!...نسـاء)
سنَةٌ َيقُولُوا هذِه ِم ْن ِع ْن ِد ّ ِ
« َو ا ِْن ت ُِص ْب ُه ْم َح َ
« اگــر به آنــان خیــرى رســد مىگــوينــد اين از جانب خداست و اگر شرى رسد
مىگويند اين از شر توست»!...
این فراز از آیه ،دو جمله دیگر از یاوهسرایىهاى مردم است كه خدا از
آنها نقل مىكند و به پیغمبر صلىهللاعلیهوآله امر مىفرماید كه جواب این دو جمله
را بگوید و حـقیقــت امـر را در خـوبىها و بـدىهــایى كــه بـه انسـان مىرســد
بیـــان كنــــد.
س ِیّئات» یا نیكىها و بدىها عبارت از حوادثى بود
سنات» و « َ
و این « َح َ
كه بعد از آن كه پیغمبر صلىهللاعلیهوآله آمد و مشغول باال بردن مبانى دین شد و
دعوت و آوازه وى با جهاد منتشر گشت ،داشت به مردم رو مىآورد« :حسنات»
از قبیل فتح و ظفر و غنیمت در جنگها و غزواتى كه با غلبه همراه بود و
«سیئات» از قبیل كشته شدن و مجروح شدن و رنج و مشقتهایى كه در جنگهاى
دیگر مىبردند .مردم سیئات را به پیغمبر نسبت مىدادند یعنى یا فال بد به او
مى زدند و یا به حضرتش نسبت ضعف رأى و سوء تدبیر مىدادند .خداوند به
ّللا ! » (۷۸
پیغمبر دستور مىدهد كه در جواب آنان چنین بگوید« :قُ ْل كُ ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد ّ ِ
 /نساء) یعنى بگو همه از جانب خداست زیرا اینها ،حوادثى است كه ناظم دستگاه
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آفرینش یعنى خداى ال شریك له آنها را منظم كرده است زیرا بر طبق تعلیم قــرآن
مجیــد همــه اشیــاء در وجــود و بقــاء و همه حوادثى كه در پیش دارند ،منقاد
اویند الغیر.
س ِیّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْفسِكَ !»
سنَــ ٍة فَ ِمــنَ اللّــ ِه َو مآ اَصابَكَ ِم ْن َ
« مآ اَصابَكَ ِم ْن َح َ
( / ۷9نساء) خــداونــد در آیــه پیــش تــذكــر داد كــه مــردم نمـىخــواهنــد
حقیقــت را بفهمند و در ایــن آیــه مىخــواهــد حقیقــت امــر را بیـان كنـد.
باید توجه داشت كه این حقیقت یكى از احكام وجودى است و بین همه
موجودات و الاقل بین همه افراد مؤمن و كافر ،صالح و ناصالح و پیغمبران و
مادون آنان ،دایر است و پیغمبر در اینباره خصوصیتى ندارد .روى این نظر،
حسنات یعنى چیزهایى كه انسان طبعا آنها را خوب مىشمارد مانند عافیت،
نعمت ،امن ،رفاه و امثال آن ،اینها همه از طرف خداست ،ولى سیئات یعنى امورى
كه انسان را ناراحت مىكند مانند بیمارى ،خوارى ،نادارى ،آشوب و فتنه ،اینها
به خود آدمى برگشت دارد نه به خداوند .پس این آیه با آیه زیر قریبالمضمون
است كه مىفرماید:
ّللا لَــ ْم يَــكُ ُمغَ ِیّــرا نِ ْع َمــةً اَ ْنعَ َمها عَلى قَ ْو ٍم َحتّى يُغَ ِیّ ُروا ما
« ذ ِلــكَ ِبا َنَّ ّ َ
س ِه ْم!» ( / 5۳انفال)
ِبا َ ْن ُف ِ
این مطلب كه (حسنات راجع به خدا و سیئات راجع به بنده است) منافات
با آن ندارد كه با یك نظر كلى دیگر حسنات و سیئات همه راجع به خداوند باشد و
()۱
بیان این مطلـب متعاقبـا خواهد آمد.
 -۱المیـــــــــزان ج  ،9ص .۷

میـزان سنجش حوادث نیك و بد در ديدگاههاى متفاوت
سنَـــةٌ يَقُــولُـوا هـذِه ِم ْ
ـــن ِع ْنــ ِد اللّــ ِه / ۷8( »!...نساء)
« َو ا ِْن ت ُِص ْب ُهـــ ْم َح َ
انسان معنى خوبى و بدى را به سایر حوادث خارجى كه در طول زندگى
اعم از حـــوادث فــــردى و اجتمــاعى بــه انســان روىآور مىشــود ،تعمیــم داده
اســت.
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ایـن حـوادث بـرحسب عـوامل مـختلف پدید مىآید:
یك سلسله از این حوادث است كه با آرزوهاى انسان موافق و با سعادت او در
زندگى فردى یا اجتماعى سازگار است ،مانند :عافیت ،صحت ،گشایش زندگى و
نظایر آن كه اینها را «حسنات» یا «خوبىها» مىنامند .ولى دسته دیگرى از
حوادث وجود دارد كه با آمال و همچنین سعادت انسان ،مالئم و موافق نیست،
مانند :بالها ،محنت ها ،فقر ،مرض ،خوارى ،اسیرى و نظایر آن .این دسته را
«سیئات یا بدىها» مىگویند .از آنچه گفتیم معلوم شد كه امور و افعال خارجى با
مالحظه نسبتى كه با كمال ن وع یا سعادت فرد یا امثال آن دارند ،متصف به
«خوبى» و «بدى» مىشوند .بنابراین حسن و قبح دو صفت «اضافى» است ولى
این اضافه در پارهاى از موارد ثابت و الزم و در موارد دیگرى تغییرپذیر است،
مثل بذل مال كه بالنسبه به مستحق خوب و نسبت بغیر مستحق بد است« . ...حسن»
ه میشه یك امر «وجودى» و «قبح و بدى» یك معناى عدمى .قبح یا مسأه یا بدى
عبارت از آن است كه یك چیزى صفت «موافقت» و «سازگارى» را كه نام بردیم
فاقد باشد واال متن یك «شى ء» و یا یك «فعل» با قطع نظر از موافقت و عدم
موافقت نام برده ،یكى است و هیچ تفاوت ندارد .مثالً زلزله و سیل بنیانكن ،اگر
به مرز و بوم ملتى رو آورد ،براى دشمنان آن ملت دو نعمت خیلى خوب به شمار
مى آید در حالى كه نسبت به خود این ملت خیلى بد است.
مثــال دیگــر :آمیــزش زن و مــرد اگــر بر اســاس ازدواج قانونى بــاشــد
خــوب و مبـــاح اســت ولــى اگر سفــاح و نابكارى باشد و ازدواج قانونى نباشد
«سیئــه» و «حــــرام» اســت زیــرا بــا تكلیــف الهــى مــوافــق نیســت .از این
مثالها واضح شد كه حسنات یا خــوبــىهــا عنــوانهاى وجــودى امــور و
افعــالنــد ولى سیئات عنوانهاى عدمى ،ولى در هر صورت ،متن آن چیزى كه
()۱
متصف به خــوبـى و بــدى مىشود یكى است.
 -۱المیـــزان ج  ،9ص .۱3
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انتســاب حــوادث خــوب و بــد بــه خــدا
سنَــةٌ يَقُــولُــوا هــذِه ِم ْ
ــن ِع ْنــ ِد اللّـ ِه / ۷8( »!...نســاء)
« َو ا ِْن ت ُِص ْب ُهــ ْم َح َ
رأى قرآن شریف این است كه هر چیزى غیر از خدا كه اسم «شىء» و
«چیز» بر آن اطالق مىشود ،مخلوق خداست .خدا مىفرمایدّ َ « :
ّللاُ خا ِل ُق كُ ِّل
ش ْىءٍ فَقَد ََّرهُ تَ ْقدیرا ! » ( / ۲فرقان) این دو
ش ْىءٍ ! » ( / 6۲زمر) و « َو َخلَقَ كُ َّل َ
َ
آیه ثابت مىكنند كه هر «چیزى» مخلوق است .باز خداوند مىفرماید « :اَلَّذى
ش ْىءٍ َخلَقَهُ ! » ( / ۷سجده) این آیه ثابت مىكند كه هر مخلوقى خوب
سنَ كُ َّل َ
اَحْ َ
است .این حسن و خوبى الزم الینفك خلقت است و هركجا كه «خلقت» باشد
«خوبى» نیز وجــود دارد.
هر چیزى به همان اندازه كه از خلقت و وجود بهره دارد ،از حسن و خوبى
هم بهرهمند است ،تأمل در معناى حسن این مطلب را واضحتر مىكند ،چون گفتیم
كه حسن عبارت از آن است كه یكى «شىء» با غرض و هدفى كه از او مطلوب
و مقصود است ،موافق و سازگار باشد و اجزا و ابعاض این نظام كونى ،كامالً با
یكدیگر سازگارى و موافقت دارند.
هر نعمت خوب و یا هر پیشامد بدى در «وجود» خود منسوب به خدا است
و باید توجه داشت كه ذات بدىها یعنى بر حسب اصل نسبتى كه بین همه موجوداتى
كه مخلوق خدایند دایر است ،منسوب به خدا است هر چند بر حسب نسبتى دیگر،
سنَةٌ َيقُولُوا هذِه
سیئه است .این آیه همین مطلب را مىرساندَ « :و ا ِْن ت ُِص ْب ُه ْم َح َ
ّللا!» (/ ۷۸
سیِّئَةٌ يَقُولُوا هذِه ِم ْن ِع ْندِكَ قُ ْل كُ ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد ّ ِ
ّللا َو ا ِْن ت ُِص ْب ُه ْم َ
ِم ْن ِع ْن ِد ّ ِ
نساء) و اما جهت سیئه و بدى را كه در انسان وجود دارد قرآن كریم به خود انسان
ّللا َو مآ اَصابَكَ
سنَ ٍة فَ ِمنَ ّ ِ
نسبت مىدهد و در اینباره مىفرماید « :مآ اَصابَكَ ِم ْن َح َ
سبَتْ
سیِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْفسِكَ !» ( / ۷9نساء) و « مـا اَصابَكُـ ْم ِم ْن ُمصیبَ ٍة فَبِما َك َ
ِم ْن َ
اَيْديكُــ ْم َو يَ ْعفُــوا ع ْ
َثیــر!» ( / ۳۰شورى) و « ال يُغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى يُغَ ِیّ ُروا
َــن ك ٍ
ّللا لَ ْم يَكُ ُمغَ ِیّرا نِ ْع َمةً اَ ْنعَ َمها عَلى قَ ْو ٍم
ما ِبأ َ ْنفُ ِ
س ِه ْم !» ( / ۱4رعد) و « ذ ِلكَ ِبا َنَّ ّ َ
س ِه ْم ! » ( / 5۳انفال) توضیح مطلب آن كه آیات سابق  -به
َحتّى ُيغَ ِّی ُروا ما ِبا َ ْنفُ ِ
طورى كه معلوم شد  -پیشامدهاى سوء را عینا مثل خوبىها و حسنات در اصل
خلقت خوبى و حسنه مىداند.
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سنَةٍ »،یعنى هر خــوبــى كه به تو مىرسد  -كه
معنى « مآ اَصا َبكَ ِم ْن َح َ
هر چه مىرسد خوبى است  -همه از طرف خداست ،ولى هر چه بد و سیئــه
بــاشــد تنها بالنسبــه به تو بد اســت گــر چــه خــود بــه خــود خــوب و حسنــه
اســـت زیــرا با قصد و خواسته تو سازگار نیست و این بدى را نفس تو به اختیار
سوء خود بــه طرف تــو مىكشــانــد و با اختیــار ســوء از خدا خــواستــه است!
()۱
خــدا اجــل از آن اســت كــه ابتــدا ًء بــه تــو شــــر و ضــــرر بـرسـاند.
 -۱المیـــزان ج  ،9ص .۱4

انتساب حوادث فردی و جوامع انسانى به خدا يا انسان
سنَـةٌ يَقُولُوا هذِه ِم ْ
س ِیّئَــةٌ۷8( »! ...
ـن ِع ْنـ ِد اللّـ ِه َو ا ِْن ت ُِص ْب ُهـ ْم َ
« َو ا ِْن ت ُِص ْب ُهـ ْم َح َ
 /نساء)
ّللا لَ ْم َيكُ
آیه موردبحث در باال مثل دو آیه دیگر یعنى « ذ ِلكَ ِبا َنَّ ّ َ
ُمغَیِّرا / 5۳(»!...انفال) و « َو ما اَصابَكُ ْم ِم ْن ُمصیبَةٍ / ۳۰( »!...نساء) همان
ط ور كه متكفل خطاب فردى است ،خطاب اجتماعى را نیز متكفل است ،زیرا
اجتماع انسانى یك نحوه وجود و كینونیت انسانى و اراده و اخـتیـارى دارد هـمان
طـور كـه فـرد انـسانى ،ایـن چـیزهـا را دارد.
اجتماع داراى یك نوع وجود و هستى است كه افراد گذشته و آیندگان در
آن مستهلكند .متأخرین را به واسطه بدىهاى متقدمین و همچنین اموات و مردگان
را به واسطــه كــارهــاى بــد زنــدهها و همچنیــن فردى را كه اقدام به گناه نكرده،
در برابر گناهكاران مؤاخذه مىكنند!
این جور چیزها در افراد با توجه به حكمى كه فرد ذاتا دارد ابدا صحیح
نیست .این رسول خدا صلىهللاعلیهوآله است كه در غزوه احد رخساره و
دندانهایش آسیب دید و مسلمین هم در آن غزوه مصیبتها دیدند ،در حالى كه نبى
اكرم صلىهللاعلیهوآله پیغمبر و معصوم بود .اگر مصیبتهایى كه به پیغمبر
صلىهللاعلیهو آله رسیده به جامعه او نسبت دهیم كه با امر خدا و رسول مخالفت
كردند مصیبت بدى خواهد بود كه به واسطــه كارهایى كه اجتماع اطراف پیغمبر
صلىهللاعلیهو آله كه شخص او ،در بین آنان بود انجام دادند به او رسیده است .اگر
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هم نس بت به شخص شریف او سنجیده شود ،یك محنت الهى است كه در راه خدا
و در راه دعوت پاك او كه با بصیرت به طرف خدا دعوت مىكرد ،به او رسید و
نعمتى است كه درجـات او را بـاال مىبرد.
همچنین هر بدى به ملتــى بــرســد ،بــرحســب نظر قرآن  -كه جز حق،
رأى دیگــرى نــدارد  -مستنــد به اعمال خودشان است ولى هرچه خوبى به ایشان
()۱
برسد ،از طــرف خــداونــد سبحـــان اسـت.
 -۱المیــــــــــــــــــــزان ج  ،9ص .۱9

نقش انسان در ايجاد حوادث نیك و بـد
سنَــةٌ يَقُولُوا هــذِه ِم ْ
سیِّئَةٌ/ ۷8(»! ...
ّللا َو ا ِْن ت ُِص ْب ُه ْم َ
ـن ِع ْنـ ِد ّ ِ
« َو ا ِْن ت ُِص ْب ُهــ ْم َح َ
نـساء)
یك سلسله آیات دیگر داریم كه حسنات را هم به خود انسان منسوب مىداند،
علَ ْی ِه ْم
اما نه به تمام معنى .مثل آیه « َو لَ ْو اَنَّ اَ ْه َل ا ْلقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نا َ
مـآء ! » ( / 96اعراف)
ـركـا ٍ
س ِ
ت ِمـنَ الـ َّ
َب َ
چیزى كه هست خداوند در كالم خود این مطلب را متذكر شده است كه جز
به نیرو و هدایت او ،هیچ مخلوقى قادر به رسیدن به غرض و راه یافتن به خیر و
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم هَدى!» (5۰
خوبى خویش نیست ،خدا مىفرماید « :الَّذى اَعْطى كُ َّل َ
 /طه) و « َو لَ ْوال فَ ْ
علَ ْیكُ ْم َو َرحْ َمتُهُ ما َزكى ِم ْنكُ ْم ِم ْن اَ َح ٍد اَبَدا ! »(/ ۲۱
ّللا َ
ض ُل ّ ِ
نور) از این دو آیه و آیات بسیار دیگر معنى دیگرى براى این حقیقت كه :حسنات
راجع به خداوند است ،واضح مىشود ،این معنى عبارت است از این كه :انسان
مالك هیچ خوبى و حسنهاى نمىشود مگر آن كه خدا تملیكش كند و به او برساند،
بنابراین همه خوبىها از آن خدا و همه بدىها و سیئات از مردم است ،معناى این
سیِّئَ ٍة فَ ِم ْن نَ ْفسِكَ ! » (/ ۷9
ّللا َو مآ اَصابَكَ ِم ْن َ
سنَ ٍة فَ ِمنَ ّ ِ
آیه « :مآ اَصابَكَ ِم ْن َح َ
نساء) نیز به خوبى واضح شد .پس همه حسنات از آن خداست ،از این نظر كه
هر چیز خوبى مخلوق خداست و خلقت و «حسن» از یكدیگر جدا نمىشوند و از
این نظر كه حسنات ،خیرات مىباشند و تمام خیر و خوبى به دست خداست و جز
به تملیك خدا ،كس دیگرى مالك آنها نمىشود .ولى هیچ بدى را نمىتوان به ذات
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پاك او نسبت داد ،زیرا بدى و سیئه ،از آن جهت كه بدى و سیئه است (نه از نظر
جنبه وجودى و خیرش) اصالً مخلوق خدا نیست ،شأن خدا خلق و آفریدن است،
سیئه عبارت از این است كه آدمى به واسطه كارى كه به دســت خــود انجام داده،
رحمت خدا را فاقد باشد و رحمت الهى به او نرسد ،خالصه به واسطــه كــار بــد
او ،از رحمـت جلوگیرى شود ( .پس ،سیئه ،نبود رحمت است و نبـود ،چیــزى
()۱
نیست كــه منســوب به خــدا باشد).
 -۱المیـــزان ج  ،9ص .۲۰

تبعیـت حـوادث از اعمال فـردى و اجتمـاعـى
« َ ...و َم ْن يَ ْرتَ ِد ْد ِم ْنكُ ْم ع َْن دينِ ِه فَیَ ُمتْ َو ه َُو كافِ ٌر فَاُولئِكَ َح ِب َ
طتْ اَعْمالُ ُه ْم فِىالـ ُّد ْنیـا
ــر ِة!» ( / ۲۱۷بقره)
َو ا ْال ِخ َ
بین اعمال و بین حوادث خارجى ارتباطى برقرار است و منظور از عمل،
عنوان حسنه و سیئه است كه بر حركات خارجى منطبق مىشود نه خود حركات
و سكناتى كه از آثار طبیعى اجسام است .خداوند متعال مىفرمایدَ « :و ما اَصابَكُ ْم
ّللا ال
ِم ْن ُمصیبَ ٍة فَ ِبما َك َ
سبَتْ اَيْديكُ ْم َو يَ ْعفُوا ع َْن ك ٍ
َثیر !»( / ۳۰شورى) و « اِنَّ ّ َ
سو ًء فَال َم َر َّد لَهُ !» (۱۱
ُيغَ ِّی ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى ُيغَ ِّی ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِ
ّللا ِبقَ ْو ٍم ُ
س ِه ْم َو اِذا اَرا َد ّ
س ِه ْم
ّللا لَ ْم يَكُ ُمغَیِّرا نِ ْع َمةً اَ ْنعَ َمها عَلى قَ ْو ٍم َحتّى يُغَیِّ ُروا ما بِا َ ْنفُ ِ
 /رعد) و « ذ ِلكَ بِا َنَّ ّ َ
!»( / 53انفال) و این آیات داللت دارد بر این كه بین حوادثى كه واقع مىشود و
بین اعمال چه خوب و چه بد یك نحو ارتبــاطى بــرقرار است و این مطلب در دو
آیه از قرآن شریف خالصه شده ،یكى آیهَ « :و لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا
َّمآء َو ا ْ
ض َو ل ِك ْن َكذَّبُوا / 96(»!...اعراف) و دیگرى
علَ ْی ِه ْم بَ َركا ٍ
ت ِمنَ الس ِ
الََ ْر ِ
َ
آیهَ « :
س َب ْ
ـض الَّذى
ت اَ ْیدِى النّ ِ
ظ َه َر ْالفَسادُ فِى ْال َب ِ ّر َو ْال َبحْ ِر ِبما َك َ
اس ِلیُذیقَ ُه ْم َب ْع َ
ع ِملُوا / 4۱( »!...روم) مىباشد.
َ
بنابراین حوادثى كه در عالم اتفاق مىافتد تا اندازهاى تابع اعمال آدمیان
است ،یعنى اگر بشر اطاعت خدا كند و راهى را كه او مىپسندد بپیماید ،ابواب
خیر و بركت به رویش گشوده مى شود و برعكس اگر از راه بندگى منحرف شده
و در وادى گمراهى و ضاللت قدم گذارد و اندیشهاش فاسد و كردارش زشت و
ناهنجار گردد در جامعه فساد پدید آید و دامنهاش خشكى و دریا را فرا گیرد و
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ملتها را به واسطه ظلم و ستم و جنگ و ناامنى و سایر شرور به هالكت سوق
دهد و همچنین مصایب و بالیاى خانمانسوزى از ناحیه جریانات طبیعى و حوادث
تكوینى مانند سیل و زلزله و صاعقه و امثال آنها متوجه ایشان شود و قرآن شریف
سیل عرم و طوفان نوح و صاعقه ثمود و صرصر عاد را از این قبیل حوادث
مىشمارد.
پس جمعیت فاسدى كه دست از فضیلت و تقوى شسته و در گرداب رذایل
و مفاسد غوطهور شدهاند محكوم به هالكت و نابودى بوده و خدا وبال كارشان را
روا
به ایشان خواهد چشانید .چنان كه مىفرماید « :اَ َو لَ ْم يَ
سیروا فِى االَ ْر ِ
ض فَیَ ْنظُ ُ
ُ
ْف كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم كانُوا اَ َ
ش َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّوةً َو اثاراً فِى االَ ْر ِ
َكی َ
ض فَا َ َخذَهُ ُم ّ
ّللاُ
ق ! » ( / ۲۱غافر) و « و هرگاه خواستیم
بِذُنُوبِ ِه ْم َو ما كانَ لَ ُه ْم ِمنَ ّ ِ
ّللا ِم ْن وا ٍ
شهرى را نابود كنیم اعیانش را فرمودیم در آنجا نافرمانى كردند پس گفتار بر
ایشان محقق شد و نابودش كردیم نابود كردنى َ -و اِذا اَ َردْنا اَ ْن نُ ْه ِلكَ قَ ْريَةً اَ َم ْرنا
علَ ْی َها ا ْلقَ ْو ُل فَ َد َّم ْرناها تَدْمیرا !» ( / ۱6اسراء) و « ثُ َّم
ق َ
سقُوا فیها فَ َح َّ
ُمتْ َرفیها فَفَ َ
س ْلنا ُرسُلَنا تَتْرا كُ َّل ما جا َء اُ َّمةً َرسُولُها َكذَّبُوهُفَاَتْبَ ْعنا بَ ْع َ
ض ُه ْم بَ ْعضا َو َجعَ ْلناهُ ْم
اَ ْر َ
َ
اَ
ؤْمنُونَ !»( / 44مؤمنون) این حال جامعه فاسد است و امر
حاديث فَبُ ْعدا ِلقَ ْو ٍم ال يُ ِ
جامعه صالح عكس آن است .فرد هم حكم جمعیت را دارد یعنى اثر كارهاى نیك
و مكافات كارهاى بدش را خواهد دید ولى گاهى از نعمتهاى پیشینیان نیــز
()۱
بهـرهمنـد مىشــود و زمـانى هم بـه مظـالم پـدران و نیـاكـان مبتال مىگردد.
 -۱المیـــزان ج  ،3ص .۲6۱

زيبايى حوادث از نظر انسان الهى
علَ ْی ِه ْم َو ال هُ ْم يَحْ َ
ـــزنُـــونَ !»
ف َ
ُداى فَال َخ ْو ٌ
« فَ ِا ّما يَأْتِیَنَّكُ ْم ِمنّى هُدًى فَ َم ْن تَ ِب َع ه َ
( / ۳8بقــره)
ُداى فَال يَ ِضــ ُّل َو ال يَشْقــى َو َم ْن اَع َْرضَ ع َْن ِذكْرى فَاِنَّ لَهُ َمعیشَةً
« فَ َم ِن اتَّبَ َع ه َ
َ
( ۱۲۳و  / ۱۲4طه)
ض ْنكا !»
اگر آدمى را در زندگى دنیا ،با اختالف جهات و تشتت اطراف و انحاء آن
و این كه این زندگى را تنها به نیكان اختصاص ندادهاند بلكه مؤمن و كافر در آن
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مشتركند ،در نظر بگیریم ،خواهیم دید كه این زندگى به حسب حقیقت و باطن و
از نظر علم به خداىتعالى و جهل به او ،مختلف است .آن كس كه عارف به مقام
پروردگار خویش است ،وقتى خود را با زندگى دنیا كه همه رقم كدورتها و انواع
نا مالیمات و گرفتارىها دارد مقایسه كند و در نظر بگیرد كه این زندگى آمیختهاى
از مرگ و حیات و سالمتى و بیمارى و فقر و توانگرى و راحت و تعب و وجدان
و فقدان است .و نیز در نظر بگیرد كه همه این دنیا چه آن مقدارش كه در خود
انسان است و چه آنها كه در خارج از ذات آدمى است ،مملوك پروردگار اوست
و هیچ موجودى از این دنیا استقالل در خودش و در هیچ چیز ندارد ،بلكه همه از
آن كسى است كه نزد وى بغیر از حسن و بهاء و جمال و خیر كه الیق عزت و
جالل او باشد وجود ندارد و از ناحیه او جز جمیل و خیر صادر نمىشود ،آن وقت
مىفهمد كه هیچ چیز در عالم مكروه نیست ،تا از آن بدش آید و هیچ مخوفى نیست
تا از آن بترسد و هیچ مهیبى نیست تا از آن به دلهره بیفتد و هیچ محذورى نیست
تا از آن برحذر شود.
بلكه با چنین نظر و دیدى ،مىبیند كه آنچه هست همه حسن و زیبایى و
محبوب است ،مگر آن چیزهایى كه پروردگارش به او دستور داده باشد كه مكروه
و دشمن بدارد ،تازه همان چیزها را هم باز به خاطر امر خدا مكروه و دشمن
مىدارد و یا محبوب خود قرار مىدهد و از آن لذت و به امر آن ابتهاج به خرج
مى دهد و خالصه چنین كسى غیر از پروردگارش دیگر هیچ هم و غمى ندارد و
به هیچ چیز دیگر نمىپردازد .همه اینها براى این است كه چنین كسى همه عالم
را ملك طلق پروردگار خود مىبیند و براى احدى غیر خدا بهره و نصیبى از هیچ
ناحیه عالم قائل نیست ،چنین كسى چه كار دارد به این كه مالك امر ،چه تصرفاتى
در ملك خود مىكند؟ چرا زنده مىكند؟ و یا مىمیراند؟ و چرا نفع مىرساند؟ و یا
ضرر؟ و همچنین در هیچ حـادثـهاى كـه او بـه وجـود مـىآورد ،چـون و چرا
نمىكند.
این است آن زندگى طیب و پاكى كه هیچ شقاوتى در آن نیست ،نورى است
كه آمیخته با ظلمت نیست ،سرورى است كه غم با آن نیست ،وجدانى است كه
فقدى با آن جمع نمىشود ،غنایى است كه با هیچ قسم فقرى آمیخته نمىگردد .همه
اینها موهبتهایى است كه با ایمان به خداىسبحان دست مىدهد.
در مقابل این زندگى ،یك قسم زندگى دیگر هست و آن زندگى كسى است
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كه به مقام پروردگار خود جاهل است ،چون این بینوا با انقطاع از پروردگار خود
چشمش به هیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمىافتد ،مگر آن كه آن را
مستقل بالذات و مضر و یا نافع ،خیر و یا شر بالذات مىبیند و در نتیجه در سرتاسر
زندگى میان ترس از آنچه مىرسد و حذر از آنچه از آن پرهیز مىكند و اندوه از
آنچه از دست مىدهد و حسرت از آن چه كه از او گم مىشود ،از مال و جاه و
فرزندان و یاران و سایر از آنچه محبوب وى است و بــدان تكیـه و اعتماد دارد و
در زندگى خود مؤثر مىداند غوطهور است.
او مانند دوزخیان ،كه هر وقت پوست بدنشان بسوزد پوستى دیگر بر تن
آنان مىكنند ،هرگاه با یك نامالیمى خو بگیرد و با تلخى آن عادت كند ،با نامالیم
تازهترى و سوزندهترى روبرو مىشود ،تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد و دلش
همواره دچار اضطراب و پریشانى باشد و جانش همواره چون شمع بسوزد و آب
بشود و سینهاش همواره تنگ و بىحوصله باشد ،گویى مىخواهد به آسمان باال
رود ،آرى خداوند این چنین پلیدى را بر كسانى كه ایمان نمىآورند مسلط مىكند:
()۱
علَــى الَّــذیـنَ ال یُـؤْ ِمنُـــونَ !» ( / ۱۲5انعـــام)
«كَذلِكَ یَجْ عَ ُل ّ
ّللاُ ِ ّ
س َ
الرجْ َ
 -۱المیــــــزان ج  ،۱ص .۲44

رفتار و تصورات انسان ضعیف از حوادث و آينده
ســأ َ ُم ا ِال ْنســا ُن ِم ْ
ُس قَنُوطٌ !»
ـن د
ِ
« ال َي ْ
ْــر َو ا ِْن َم َّ
َّـر فَ َیؤ ٌ
ســ ُه الش ُّ
ُعــاء ا ْل َخی ِ
(/49سجده)
انسان به خودش مغرور است ،وقتى شرى به او مىرسد كه از دفعش عاجز
مى ماند ،از هر خیرى مأیوس گشته ،متوسل به دعا و درخواست و توجه به
پروردگارش مىشود و اگر خیرى به او برسد به آن خیر مشغول و سرگرم مىشود
و دچار خودبینى و خودپسندى شده و همان خیر ،هر حق و حقیقتى را از یاد او
مىبرد .و معناى آیه این است كه انسان از طلب خیر خسته نمىشود ،هرچه را كه
براى زندگىاش نافع ببیند در طلبش بر مىخیزد و اگر شرى به او برسد بیش از
اندازه دچار نومیدى و یأس مىگردد ،چون اسبابى را كه به آنها تكیه داشت مىبیند
كه همه از كار افتاده است .و این نومیدىاش منافات ندارد با این كه در همین حال
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به خدا امید ببندد.
س ْت ُه َلیَ ُقو َلنَّ هذا لى/ 5۰( »!...
« َو َلئِ ْن اَ َذ ْقناهُ َرحْ َمةً ِم ّنا ِم ْن بَ ْع ِد ض َّرا َء َم َّ
فصلت) جمله فوق مىفهماند خیرى كه چشیده رحمتى از ناحیه خدا بود و خدا آن
خیر را به كامش ریخته ،و گرنه او خودش نمىتوانست آن خیر را به سوى خود
جلب كند ،چون مالك آن نیست ،اگر مالكش بود هیچ وقت از او جدا نمىشد و
گرفتار «ضراء» نمى گشت .و چون زبان حال انسان در چنین حالى این بود لذا
ساعَةَ قائِ َمةً  -و من اصالً ایمانى به قیام قیامت
دنبالش اضافه كردَ « :و ما اَظُنُّ ال ّ
كه روز حسابكشى است ندارم! » ( / 36كهف) و « َو لَئِ ْن ُر ِجعْتُ اِلى َربّى اِنَّ لى
سنى ـ یعنى و به فرض هم كه بازگشتى به سوى خدا داشته باشم ،تازه
ِع ْن َد ُه لَ ْل ُح ْ
نزد او مثوبتى حسنى و سرانجامى نیك خواهم داشت!» ( / 5۰فصلت) و این زبان
حال هم ناشى از عقیدهاى است كه انسان خودپسند درباره خود دارد ،یعنى خود را
داراى كرامت مىداند و مستحق خیر مىپندارد ،گویا مىگوید :آنچه از خیر كه به
دستم آمده ( اگر از ناحیه خودم بوده كه كسى حق حسابكشى از مرا ندارد!) و اگر
از ناحیه خدا بوده پس معلوم مى شود كه من نزد خدا كرامتى و احترامى دارم و
همین خود دلیل بر این است كه اگر قیامتى هم باشد و به سوى پروردگارم برگردم
()۱
نزد او نیز سرانجامى نیــك خــواهــم داشـت.
 -۱المیـــزان ج  ،34ص .3۲5

آگـاهى انسـان از حـادثه و مـوضوع عدم پـیشگیرى
« َو ما اَدْرى ما يُ ْفعَ ُل بى َوالبِكُ ْم ! » ( / 9احقاف)
تمامى حوادث خارجى كه یكى از آنها افعال اختیارى ماست ،وقتى در
خارج حادث مىشود كه حــدوثش به خــاطــر تمــامیت علت واجب شده باشد و
این منافات ندارد كه در عین حال صدور افعال ما نسبت به خــود ما به تنهــایى
ممكـن باشد ،نه واجب.
حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث و از آن میان هر فعلى از افعال
اختیارى ما در عین اختیارى بودن ،معلولى است كه علت تامهاى دارد و اگر
نمى داشت محال بود كه حادث شود ،هم چنان كه با فرض نبودن آن علت محال
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بود حادث گردد .پس تمامى حوادث عالم سلسله نظام یافتهاى است كه همه و
روبرهمش متصف به وجوب است ،یعنى محال است یكى از آن حوادث كه به
منزله یك حلقه از این زنجیر است ،از جاى خودش حذف شود و جاى خود را به
چیز دیگر و حادثه اى دیگر بدهد .و نیز معلوم شد كه پس این سلسله و زنجیر از
همان روز اول واجب بوده ،چه گذشتههایش و چه حوادث آیندهاش ،حال اگر فرض
كنیم كه شخصى به این سلسله یعنى به سراپاى حوادث عالم آن طور كه هست و
خواهد بود علم داشته باشد ،این علم نسبت هیچ یك از آن حوادث را هرچند اختیارى
هم باشد تغییر نمىدهد و تأثیرى در نسبت آن نمىكند ،یعنى با این كه فرض كردیم
نسبت وجوب دارد ،ممكنش نمىسازد ،بلكه هم چنان واجب است.
( توضیح بیشتر این كه فرض كنیم حضرت على علیهالسالم مىدانست كه
در روزى معین و ساعتى معین و به دست شخصى معین ،ترور مىشود ،با فرض
این كه گفتیم روبرهم حوادث عالم واجب و ضرورىالوجود است و ممكن نیست
یكى از آنها از سلسله به هم پیوسته حذف شود ،علم امام علیهالسالم حادثه ترور
خود را ممكنالوجود نمىكند ،چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد ،این حادثه،
حادث شدنى بود و حاال كه علم دارد این علم تكلیفى براى آن جناب ایجاد نمىكند
و او را محكوم به این حكم نمى سازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن
به مسجد خوددارى كند و یا ابن ملجم را بیدار نکند و یا براى خود نگهبانى معین
كند .چون این علم ،علم به غیب ـ یعنى شدنىها ـ است نه علم عــادى كه تا
()۱
تكلیـفآور باشد).
 -۱المیــــــــزان ج  ،35ص .3۱5

ارتـباط حـادثه با ريـشه هاى حـادثه و اهـداف آن
«َ ...و یُعَ ِلّ ُمكَ ِم ْن تَأْوی ِل ا ْ
ث ! » ( / 6یوسف)
الََ حادی ِ
از ظاهر داستان یوسف علیهالسالم بر مىآید كه مقصود از احادیثى كه
خداوند تأویل آن را به یوسف علیه السالم تعلیم داده بود اعم از احادیث رؤیا است
و بلكه مقصود از آن مطلق احادیث یعنى مطلق حوادث و وقایعى است كه به
تصور انسان در مىآید ،چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهایى كه در
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بیدارى.
آرى بین حوادث و ریشههاى آنها كه از آن ریشهها منشأ مىگیرند و
همچنین غایتى كه حوادث به آن غایات و نتیجهها منتهى مىشوند اتصالى است كه
نمى توان آن را انكار كرد و یا نادیده گرفت .و با همین اتصال است كه بعضى با
بعضى دیگر مرتبط مىشود ،بنابراین ممكن است بندهاى به اذن خدا به این روابط
راه پیدا كرده باشد ،بهطورى كه از هر حادثهاى حوادث بعدى و نتیجهاى را كه
بدان منتهى مىشود بخواند.
مؤید این معنا در خصوص حوادث عالم رؤیا آن حكایتى است كه
خداىتعالى از قول یعقوب علیهالسالم در تأویل خواب یوسف كرده و نیز آن تأویلى
است كه یوسف علیهالسالم از خواب خود و از خواب رفقاى زندانىاش و از خواب
عزیز مصر كرد و در خصوص حوادث عالم بیدارى حكایتى است كه از یوسف
در روزهاى زندانىاش كرده و فرموده « :قا َل ال يَأْتیكُما َ
طعا ٌم ت ُْر َزقانِهآ اِالّ نَبَّأْتُكُما
علَّ َمنى َربّى ! » ( / ۳۷يوسف) و « فَلَ ّما ذَ َهبُوا
ِبتَأْوي ِله قَ ْب َل اَ ْن يَأْتِیَكُما ذ ِلكُما ِم ّما َ
ِبه َو اَجْ َم ُعوآا اَ ْن يَجْ عَلُوهُ فى َ
ب َو اَ ْو َحیْنآ اِلَ ْی ِه لَتُنَ ِبّئَنَّ ُه ْم ِبأ َ ْم ِر ِه ْم هذا َو هُ ْم
غیبَ ِ
ت ا ْل ُج ّ ِ
()۱
شعُ ُرونَ ! » ( / ۱5يوسف)
ال يَ ْ
 -۱المیـــزان ج  ،۲۱ص .۱3۱

ارتبـاط زنجیـرى حـوادث عالم در حركت به سوى معاد
ناطیر ! » ( / ۱4آلعمران)
ساء َو ا ْل َبنینَ َو ا ْلق
ب ال َّ
ش َهوا ِ
ت ِمنَ النِّ ِ
اس ُح ُّ
« ُز ِيّنَ ِللنّ ِ
ِ
حوادث جارى عالم تماما  -چون حلقههاى زنجیرى كه دست در گردن
یكدیگر كرده و با یكدیگر مربوطند  -با هم بستگى كامل دارند ،به طورى كه
كوچكترین وضعى كه در یكى از آنها پیش آید در تمام اوضاع و احوال
مصاحبها و پیشىها و بعدىهاى آن مؤثر بوده و مانند رشته یك زنجیر كه با
كشیدن یك دانه آن تمام دانهها كشیده مىشوند ،گرچه حس و ادراك ظاهرى ما به
آن ها نرسد و یا از علم و ادراك ما مخفى بماند .همچنین حالت جدیدى كه براى
یكى از آنها پیش آید ،در دیگران هم عكسالعمل خواهد داشت .اینها مطالبى است
كه در بحثهاى علمى از دورههاى گذشته پنبهاش زده شده و امروز هم با
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كاوشهایى كه در علوم طبیعى و ریاضى شده كام ً
ال حقیقتش ثابت و هویدا گشته
است .خوشبختانه قرآن شریف همین مطلب را  -پیش از آن كه ما به بحثهاى
فلسفى و ریاضى و طبیعى آنها پى برده و در ابتدا از كتب دیگران آن بحثها را
ترجمه و بعد خود استقالالً در آنها كنجكاوى نماییم  -با بیانى نیكو و طرزى ممتاز
اظهار داش ته است :آن بیان بلندپایه همان اتصال در تدبیرى است كه در آیات
زیادى توضیح داده شده :كه موجودات آسمانى و زمینى به هم مربوطند و به
یكدیگر پیوستگى دارند ،پارهاى در پاره دیگر ذىنفع بوده همگى در بر پا داشتن
غــرض اصلــى خلقــت و آفـرینش كــه عبــارت از سلــوك و پیمودن راه معاد
است شـركـت دارنـدَ « :و اَ َّن اِلـى َربِّـكَ ْالـ ُم ْنتَهى ! » ( / 4۲نجم)
این بیانى بود كه درباره ارتباط اشیاء عالم و پیوستگى حوادث و قضایاى
آفرینش نسبت به یكدیگر گفتیم ،عین همین جــریــان و ارتبــاط در اوصاف افعال
و عناوین اعمال وجود دارد و نحوه ارتباط آنها به یكدیگر نحــوه ارتبــاطى است
كه امور متقابل و متضاد نسبت به هم دارند ،چنان كه همین قسمت را بالعیان در
موجودات آفرینش مىبینیم كه :پیــدایش یك چیــز مختصــر احتیــاج به نابودى
()۱
چیز دیگر و پیش افتــادن چیــزى مــالزم با تــأخـر چیز دیگـر است.
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۱9۲

قوانـین حاكـم بر اتصـال حوادث و ارتباط موجودات
ّللاُ ِلكُ ِ ّل ش َْىءٍ قَدْراً ! » ( / ۳طالق)
« قَ ْد َجعَ َل ّ
خدا براى هر چیزى كه تصور كنى ،حدى و اندازهاى و مسیرى معین
كرده ،پس هر سببى كه فرض شود( ،چه از قبیل سرد شدن آتش بر ابراهیم و زنده
شدن عصاى موسى و امثال آنها باشد ،كه اسباب عادى اجازه آنها را نمىدهد)،
و یا سوختن هیزم باشد ،كه خود مسبب از یكى از اسباب عادى است ،در هر دو
مسبب خداىتعالى براى آن مسیرى و اندازهاى و مرزى معین كرده و آن مسبب
را با سایر مسببات و موجودات مربوط و متصل ساخته و در مورد خوارق عادات
آن موجودات و آن اتصاالت و ارتباطات را طورى به كار مىزند ،كه باعث
پیدایش مسبب مورد ارادهاش (نسوختن ابراهیم و اژدها شدن عصا و امثال آن)،
شود ،هرچند كه اسباب عادى هیچ ارتباطى با آنها نداشته باشد ،براى این كه
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اتصاالت و ارتباطهاى نامبرده ملك موجودات نیست تا هر جا آنها اجازه دادند
منقاد و رام شوند و هر جا اجازه ندادند یاغى گردند ،بلكه مانند خود موجودات
ملك خداىتعالى و مطیع و منقاد اویند.
بنابراین آیه شریفه داللت دارد بر این كه خداىتعالى بین تمامى موجودات
اتصالها و ارتباطهایى برقرار كرده ،هر كارى بخواهد مىتواند انجام دهد و این
نفى علیت و سببیت میان اشیاء نیست و نمىخواهد بفرماید اصالً علت و معلولى
در بین نیست ،بلكه مىخواهد آن را اثبات كند و بگوید :زمام این علل همه به دست
خداست و به هر جا و به هر نحو كه بخواهد به حركشت در مىآورد ،پس میان
موجودات علیت حقیقى و واقعى هست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود
مرتبط است و نظامى در میان آنها برقرار است ،اما نه به آن نحوى كه از ظاهر
موجودات و به حسب عادت در مىیابیم (كه مثالً همه جا سركه صفرا بر است)،
بلكه به نحوى دیگر است كه تنها خدا بدان آگاه است( ،دلیل روشن این معنا این
است كه مىبینیم فرضیات علمى مــوجـــود قـاصـــر از آنـنــد كـه تـمــامــى
حـــوادث وجـــود را تـعلیـل كـننــد).
ایــن همــان حقیقتــى است كــه آیــات قــدر نیـز بـر آن داللــت دارد ،مـانند
آیه:
وم  -هیچ چیز
« َو ا ِْن ِم ْن ش َْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَ ِ ّزلُهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
نیست مگر آن كه نزد ما خزينههاى آن است و ما نازل و درخور اين
جهانش نمىكنیم مگر به انــدازهاى مـعلوم !» ( /۲۱حجر)
« اِنّـا كُـ َّل ش َْىءٍ َخلَ ْقناهُ ِبقَد ٍَر-ما هر چیزى را به قدر و اندازه خلق
كردهايم!» ( / 49قمر)
ق كُ َّل ش َْىءٍ فَ َقــد ََّرهُ تَ ْقــديــرا  -و هر چیزى را آفريد و آن را به
« َو َخ َل َ
نوعى اندازهگیرى كــرد!» ( / ۲فـرقان)
ــوى َو الَّــذى قَــد ََّر فَ َهــدى  -آن كســى كــه خلــق كــرد و
« اَلَّذى َخلَ َ
ق فَ َ
س ّ
خلقــت هــر چیــزى را تكمیــل و تمــــــام نمــود و آن كسى كه هر چــــــــه
را آفـــــريــــــد اندازهگیرى و هـــــدايــــتش فرمود ! » (۲و/3اعلى)
« ما اَ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صـاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
َ
نَب َْراَها  -هیچ مصیبتى در زمین و نه در خود شما پديد نمىآيد مگر آن كه
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قبل از پديد آوردنش در كتــابى ضبـط بوده !» ( / ۲۲حدید)
ّللاُ ِبكُ ِ ّل
ّللا َو َم ْن يُؤْ ِم ْن ِب ّ ِ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ ِب ِأذْ ِن ّ ِ
« ما اَ َ
الِل يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ َو ّ
ش َْىءٍ عَلی ٌم  -هیــچ مصیبتــى نمـىرسـد مگــر به اذن خدا و كســى كــه
بــه خــدا ايمــان آورد خــدا قلبــش را هــــدايــت مـىكنــــد و خــدا به هــر
چیــزى دانــا است / ۱۱( ».تغـــــابن)
آیه اولى و نیز بقیه آیات همه داللت دارند بر این كه هر چیزى از ساحت
اطالق به ساحت و مرحله تعیین و تشخص نازل مىشود و این خداست كه با تقدیر
و اندازهگیرى خود آنها را نازل مىسازد و تقدیرى را كه هم قبل از هر موجود
هست و هم با آن و چون معنا ندارد كه موجودى در هستىاش محدود و مقدر باشد،
مگر آن كه با همه روابطى كه با سایر موجودات دارد محدود باشد و نیز از آن
جایىكه یك موجود مادى با مجموعهاى از موجودات مادى ارتباط دارد و آن
مجموعه براى وى نظیر قالبند ،كه هستى او را تحدید و تعیین مىكند ،الجرم باید
گفت :هیچ موجود مادى نیست ،مگر آن كه به وسیله تمامى موجودات مادى كه
جلوتر از او و با او هستند قالبگیرى شـده و ایـن مـوجـود ،مـعلـول مـوجـود
()۱
دیـگرى است مثل خـود.
 -۱المیـــزان ج  ،۱ص .۱4۷

رابـطه حادثه با ع لل و اسباب مقتضى خود ،قبل و بعد از وقوع
سـان اَ ْل َز ْمنـاهُ طائِ َرهُ فـى عُنُ ِقه !» ( / ۱۳اسراء)
« َو كُ َّل اِ ْن ٍ
هیچ حادثى از حوادث نیست مگر آن كه وقتى با علل و اسباب مقتضى خود
مقایسه كنیم مى بینیم كه یكى از دو حالت را دارد ،حالتى قبل از تمامیت علل و
شرایط مقتضى آن و همچنین قبل از ارتفاع موانعش و حالتى بعد از آن .اما حالت
قبل از آن این است كه نه تحقق و ثبوت برایش متعین و حتمى است و نه عدم آن،
بلكه نسبتش به وجود و عدم یكسان است ،ممكن است موجود شود و ممكن است
هم چنان در عدم بماند .و اما حالت بعد از تمامیت علل و اسباب و فقدان همه موانع
آن این است كه دیگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده ،بلكه تحقق و وجود برایش
حتمى و متعین است و در صورت فقدان یكى از آن دو شرط عدم بــرایش متعین
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مى شــود و تعیــن وجــود از خود وجود جدایى بـردار نـیسـت.
این حساب عینا در افعال خار جى خود ما نیز جریان دارد و مادام كه اقدام
به كارى نكردهایم آن كار هم چنان در حال امكان و تردد بین وقوع و الوقوع باقى
است ،ولى وقتى اسباب و شرایط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصمیم
ما هم تمام شد و دیگر حالت انتظارى باقــى نمــانــد قهــرا یكى از دو طرف امكان
و تردد واقع گشته یعنى آن عمل را انجام مىدهیم.
و همچنین حساب نامبرده در حوادث خارجى و افعال خارجى ما عینا در
اعمال اعتبارى ما نیز جریان دارد ،مثالً وقتى مالى مورد نزاع دو طرف واقع
مى شود و هر كدام ادعاى ملكیت آن را كردند مملوكیت آن مال براى یكى از آن
دو طرف امرى است ممكن و مردد ،ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى یك َحكَم
تن در دهند و آن حكم ُحكم كرد به این كه مال مزبور از آن فالنى است و آن
دیگرى در آن حقى ندارد قهرا آن حالت امكان و تردد از میان رفته و یكى از آن
دو طرف متعین گشته و رابطهاش با آن طرف دیگر قطع مىشود .بنابراین مىتوان
گفت كه در جریان حساب مزبور در اینگونه موارد یك قسم توسع و مجاز به كار
رفته ،زیرا تعیین قولى (كه به همان حكم حاكم و داورى اوست )،مانند تعیین عملى
فصل خصومت خارجى شمرده شده است و این همان است كه ما آن را قضاء و
داورى مىنامیم.
و از آن جایى كه حوادث این عالم در وجود و تحققش مستند به خداىسبحان
ودر حقیقت فعل اوست لذا این دو اعتبار یعنى امكان و تعیین عینا در آنها نیز
جریان مى یابد ،به این معنا كه هر مـوجـودى و حــادثى را كه خداى عزوجل
نخواهد تحقق و وجود بدهد و علـل و شـرایطـش مـوجـود نشــده باشد به همان
حالت امكان و تردد میان وقوع و الوقــوع و وجود و عدم باقى مىماند و به
محضى كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شــرایطـش را فـراهـم ســازد به
طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برایش نماند مــوجــود مىشــود و این
مشیــت حق و فراهم كردن علل و شــرایــط همــان تعییــن یكـى از دو طـرف
()۱
است كه قضاى الهى نامیــده مىشــود.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱۲۷
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ارتباط حوادث با زمان ،و مفهوم ايـامالـله
ُور !» ( / 5ابراهیم)
ص ّب ٍار َ
ـام اللّــ ِه اِنَّ فـى ذ ِلكَ الَيا ٍ
ت ِلكُ ِ ّل َ
شك ٍ
« َو ذَ ِ ّك ْ
ــرهُــ ْم ِبا َ ّي ِ
هیچ شكى نیست در این كه مراد به ایام ،ایام مخصوصى است و نسبت
دادن ایام مخصوصى را به خدا ،با این كه همه ایام و همه موجودات از خداست،
حتما به خاطر حوادثى است كه در آن ایام مخصوص پیشامد كرده و امر
خداىتعالى را ظاهر ساخته است ،كه در ایام دیگر چنین ظهورى رخ نداده است،
پس به طور مسلم مقصود از ایام خدا آن ظروف و ازمنه است كه امر خدا و آیات
وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده و یا ظاهر مىشود ،مانند روز مرگ ،كه در آن
روز سلطنت آخرتى خدا هویدا مىگردد و اسباب دنیوى از سببیت و تأثیر مىافتد
و نیز مانند روز قیامت كه هیچ كس براى هیچ كس دیگرى مالك چیزى نیست و
براى كسى كارى نمى تواند بكند و همه امور تنها به دست خداست و نیز مانند
ایامى كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن به هالكت رسیدند ،چه اینگونه ایام ،ایام
مخصوص است كه قهر و غلبه الهى ظاهر گشته و عزت خدایى خـودنـمایى كرده
است.
ممكن است ایام ظهور رحمت و نعمت الهى نیز جزو این ایام بوده باشد،
البته آن ایامى كه نعمتهاى الهى آن چنان ظهورى یافته كه در دیگر ایام به آن
روشنى نبوده است .مانند روزى كه حضرت نوح و یارانش از كشتى بیرون آمدند
و مشمول سالم و بركات خدا شدند و روزى كه ابراهیم علیهالسالم از آتش نجات
یافت و امثال آنها ،چه اینگونه ایــام مانند ایــام نــامبــرده دیگــر ،در حقیقــت
نسبتــى به غیر خدا ندارند ،بلكه ایام خدا و منسوب به اوینــد ،هم چنان كه ایــام
امــتها و اقــوام را به آنهــا نسبت داده ،روز ذىقـار و روز فجــار و روز
()۱
بعــاث و امثــال آن را «ایــام عــرب» مىگویند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲۸
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تكــرار حــوادث بـا زمـان و مفهـوم شـب قـدر
« اِنّـا اَ ْن َز ْلنا ُه فى لَ ْیلَ ِة ا ْلقَد ِْر / ۱( »!...قدر)
شب قدر ،شب اندازهگیرى است .خداىتعالى در آن شب حوادث یك سال
را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مىكند .زندگى ،مرگ ،رزق،
سعادت ،شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىسازد « :فیها یُ ْف َر ُق كُ ُّل
كیـم  - ...در آن شب هر حادثهاى كه باید واقع شود خصوصیاتش مشخص
اَ ْم ٍر َح ٍ
و محدود مىگردد ،این امرى است تخلفناپذیر ،امرى است از ناحیه ما كه این
ماییم فرستنده رحمتى از ناحیه پروردگارت !» ( 4تا  / 6دخان) فرق هر امر حكیم
جز این معنا ندارد كه آن امر و آن واقعــهاى كــه بــایــد رخ دهـــد را بـا تقــدیــر
و انــدازهگیــرى مشخــص ســـازد.
شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل
شد نیست ،بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مىشود ،پس در هر ماه رمضان
از هر سال قمرى شب قدرى هست ،كه در آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال
بعد اندازهگیرى و مقدر مىشود .در هر سال در آن شب همه امور احكام مىشود.
البته منظور از احكام از جهت اندازهگیرى است .و این طور نیست كه امرى در
شب قدر تقدیر شده باشد در جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون نشود .هیچ منافاتى
ندارد كه امرى در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحقق طورى دیگر محقق
شود ،چون كیفیت موجود شدن مقدر امرى است و دگرگونى در تقدیر امرى دیگر
است .هم چنان كه هیچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد،
ب-
ولى مشیت الهى آن را تغییر دهد « .یَ ْم ُحو ّ
ّللاُ ما یَشا ُء َو یُثْبِتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
خدا هرچه را كه از مقدرات بخواهد محو و هـر چــه را بخـواهـد اثبـات مىكنـد
()۱
و كتـاب تغییـرنـاپـذیـر نزد اوست ! »( / 39رعد)
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .3۲4
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تحول حوادث و تقلب احوال
ســرا !» ( / 5انشــراح)
ــر ُي ْ
« فَــاِنَّ َمــ َع ا ْل ُع ْ
س ِ
در آیه قبل ،خداىتعالى به رسول گرامى خود در سوره انشراح فرمود :ما
این دشوارىها را از دوش تو برداشیتم .معلوم است كه این عمل خداىتعالى مانند
همه اعمالش بر طبق سنتى بوده كه در عالم به جریان انداخته و آن این است كه
همیشه بعد از هر دشوارى سهولتى پدید مىآورد و به همین جهت مطلب دو آیه
قبل را تعلیل كرده به این كه اگر از تو وضع وزر كردیم و اگر نامت را بلند
ساختیم براى این بود كه سنت ما بر این جارى شده كه بعد از عسر یسر بفرستیم.
مى خواهد بفرماید جنس عسر این طور است كه به دنبالش یسر مىآید ،نه تمامى
فرد فرد عسرها و بعید هم نیست كه یسر یا عسر از مصادیق سنتى دیگر باشد و
آن سنت تحول حوادث و تقلب احـوال و بــىدوامـى هـمه شــؤون زنــدگى دنیا
()۱
است.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،4۰ص .۲9۰

علم الهى به موجودات و حوادث
اس َو
ــو َم قَ ْر ٌ
سكُ ْم قَ ْر ٌ
س ْ
« ا ِْن يَ ْم َ
ح ِمثْلُهُ َو تِ ْلكَ االَيّا ُم نُدا ِولُها بَ ْینَ النّ ِ
س ا ْلقَ ْ
ح فَقَ ْد َم َّ
ّللاُ الَّذينَ آ َمنُوا/۱4۰( »!...آل عمران)
ِل َی ْعلَ َم ّ
علم الهى به موجودات و حوادث ،عین وجود و تحقق خارجى آنها است
یعنى معلوم بودن اشیاء نزد خداىتعالى عین نیل الهى است به وجود خارجى آنها
نه به صور مأخوذ از آنها ،چه آن كه علم الهى از قبیل علوم ما نیست و ما
هنگامى ،علم به یك موجود پیدا مىكنیم كه صورتى از آن موجود در ذهن ما
مرتسم گردد ،بنابراین علم ما عین وجود خارجى اشیاء نبوده و ما هرگز نمىتوانیم
به اشیاء خارجى با حفظ وجود خارجى آنها نیل پیدا كنیم ولى علم الهى به اشیاء
عین وجود خارجى آنهاست و اشیاء بــا حفــظ وجــود خــارجى خــود نــزد خــدا
مكشــوف مىباشنــد و الزمــه این سخن این است كه هــرگــاه ذات الهى اراده علم
به چیزى را بنماید در حقیقت اراده به وجود خارجى آن چیز مىباشد ،چه آن كه
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طبق بیان گذشته علم خدا به اشیاء عین وجود خارجى آنهاست پس اراده خــدا
بــر علــم به یــك شــىء اراده اوست به وجود خارجى و تحقق و ظهور آن شىء،
بنابراین مراد از كلمــه « ِلیَ ْعلَ َم» نیز در آیه شریفه همین معنى است و چون در آیه
شریفه اصل وجــود آنهـا را خداوند محقق دانسته ناچار مراد ظهور و بروز
مظاهر ایمان آنهاست و در نتیجه معناى آیه این است « :براى این كه ایمان بعد از
نهان بودن آشكار شود!» و چون ظهور این ایمان باید طبق قانون علل و اسبـــاب
انجــام گیــرد نــاچــار بــایــد یك سلسله امورى كه منجر به ظهور ایمان آنهـا
()۱
شــود بــه وقـوع پیوندد.
 -۱المیـــــــــــــزان ج  ،۷ص .4۷

دخالت مالئكه در صدور حوادث
« جا ِع ِل ا ْلـ َمـلئِـكَـ ِة ُرسُـالً اُولـى اَجْ نِـ َحـةٍ / ۱( »!...فـاطـر)
مالئكه موجوداتى هستند شریف و مكرم كه بین خداىتعالى و این عالم
محسوس واسطههایى هستند ،به طورى كه هیچ حادثهاى از حوادث و هیچ واقعهاى
مهم و یا غیر مهم نیست ،مگر آن كه مالئكه در آن دخالتى دارند و یك یا چند
فرشته موكل و مأمور آننــد ،اگــر آن حــادثــه فقط یك جنبه داشته باشد ،یك فرشته
و اگر چند جنبه داشته بـاشـد چنـد ملـك موكل برآنند.
مالئکه دخالتى كه دارند تنها و تنها این است كه امر الهى را در مجرایش
به جریان اندازند و آن را در مسیــرش قــرار دهنـد ،هـم چنـان كـه قــــرآن در
ایــنبــاره فــرمــوده « :ال َی ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل َو هُ ْم ِبا َ ْم ِره َی ْع َملُــونَ  -در سخــن از او
()۱
پیشــى نمىگیــرنــد و به امر او عمـل مىكننــد!» ( /۲۷انبیاء)
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،33ص .۱9
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فصل چهارم

تقدری بالاه و مصايب
مفهوم مصیبت و فقدان در مكتب الهى و رابطه آن با مالكیت الهى
ِــر الصّابِــريــنَ اَلَّــذيــنَ اِذا اَصــابَتْ ُهــ ْم ُمصیبَــةٌ قالُوا اِنّــا ِللّــ ِه َو اِنّــا اِلَیْــ ِه
« َو بَ ّ
ش ِ
( ۱55و  / ۱56بقــــــــره)
راجعُـــونَ !»
ِ
«مصیبت» عبارت است از هر واقعهاى كه آدمى با آن روبرو شود ،چه
خیر و چه شر و لكن جز در وقایع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمىشود .و
معلوم است كه مراد به گفتن « اِنّا ِ ّلِلِ!» صرف تلفظ به این الفاظ و بدون توجه به
معناى آن نیست و حتى با گفتن و صرف توجه به معنا هم نیست ،بلكه باید به
حقیقت معنایش ایمان داشت به این كه آدمى مملوك خداست و مالكیت خدا به
حقیقت ملك است .این كه دوباره بازگشتش به سوى مالكش مىباشد این جاست كه
بهترین صبر تحقق پیدا مىكند ،آن صبرى كه ریشه و منشأ هر جزع و تأسفى را
در دل مىسوزاند و قطع مىكند و چرك غفلت را از صفحه دل مىشوید.
ملك دو جور است ،یكى ملك حقیقى كه دارنده آن تنها و تنها خداىسبحان
است و احدى با او در این مالكیت شریك نیست ،نه هیچ انسانى و نه هیچ موجودى
دیگر و یكى دیگر ملك اعتبارى و ظاهرى و صورى است ،مثل مالكیت انسان
نسبت به خودش ،فرزندش و مالش و امثال اینها ،كه در این چیزها مالك اصلى و
حقیقى خداست و مـالكیـت انسان بـه تملیـك خـداى تعــالى است ،آن هم تملیــك
ظــاهـرى و مجــازى.
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پس اگر آدمى متوجه حقیقت ملك خداىتعالى بشود و آن مالكیت را نسبت
به خود حساب كند ،مىبیند كه خودش ملك طلق پروردگار است و نیز متوجه
مىشود كه این ملك ظاهرى و اعتبارى كه میان انسانها دست به دست مىشود و
از آن جمله ملك انسان نسبت به خودش ،مالش ،فرزندانش و هر چیز دیگر به
زودى باطل خواهد شد و به سوى پروردگارش رجوع خواهد كرد و باالخره
متوجه مىشود كه خود او اصالً مالك هیچ چیز نیست ،نه ملك حقیقى و نه مجازى.
و معلوم است كه اگر كسى این معنا را باور داشته باشد ،دیگر معنا ندارد
كه از مصائبى كه براى دیگران تأثرآور است ،متأثر شود ،چون كسى متأثر
مى شود كه چیزى از مایملك خود را از دست داده باشد ،چنین كسى هر وقت
گمشدهاش پیدا شود و یا سودى به چنگش آید خوشحال مىشود و چون چیزى از
دست او برود غمناك مىگردد .اما كسى كه معتقد است به این كه مالك هیچ چیز
نیست ،دیگر نه از ورود مصیبت متأثر مىشود و نه از فقد مایملكش اندوهناك (و
نه از رسیدن سودى مسرور) مىگردد .چگونه از رسیدن مصیبت متأثر مىشود
كسى كه ایمان دارد به این كه مالك تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و مىتواند
()۱
در ملك خودش هرجور تصرفى بكند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲ص .۲6۱

مبانى اخالق اسالمى و اعتقاد به تقدير و نحوه تلقى از مصايب
راجعُــونَ !»
« َو بَ ّ
ش ِِر الصّابِرينَ اَلَّذينَ اِذا اَصابَتْ ُه ْم ُمصیبَةٌ قالُوا اِنّا ِ ّ ِ
لِل َو اِنّا اِلَ ْی ِه ِ
( ۱55و  / ۱56بقـــره)
یكى از طریقههاى تهذیب اخالق ،این است كه انسان فواید آخرتى آن را
در نظر بگیرد و این طریقه ،طریقه قرآن است ،كه ذكرش در قرآن مكرر آمده،
مانند آیه:
س ُه ْم َو اَ ْموالَ ُه ْم بِا َنَّ لَ ُه ُم ا ْل َجنَّةَ  -خدا از
ّللا ا ْ
شتَرى ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنینَ اَ ْنفُ َ
« اِنَّ ّ َ
مؤمنین جانها و مالهايشان را خريد در مقابل اين كه بهشت داشته
باشند!»( / ۱۱۱توبه) و
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ب  -صابران اجر خود را به تمام
رونَ اَجْ َرهُ ْم ِبغَی ِْر ِحسا ٍ
« اِنَّما ُي َوفَّى الصّا ِب ُ
و كمال و بدون حساب خواهند گرفت!» ( / ۱۰زمر) و
« اِنَّ ال ّ
َذاب اَلی ٌم  -ستمكاران عذابى دردناك دارند!» (/ ۲۲
ظا ِلمینَ لَ ُه ْم ع ٌ
ابراهیم) و
ّللاُ َو ِل ُّى الَّذينَ ا َمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ال ُّ
ور -...خداست سرپرست
ظلُما ِ
« َ ّ
ت اِلَى النُّ ِ
كسانى كه ايمان دارند و همواره از ظلمتها به سوى نورشان بیرون
مىآورد و كسانى كه كافر شدند سر پرستانشان طاغوتهايند ،كه همواره
از نور به سوى ظلمتشان بیرون مىآورند!» (/۲5۷بقره)
امثال این آیات با فنون مختلف بسیار است.
آیات دیگرى هست كه ملحق به این آیاتند ،مانند:
« ما اَ
ب ِم ْن قَ ْب ِل
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتـا ٍ
صـاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
َ
اَ ْن نَب َْراَها  -هیچ مصیبتى در زمین و نه در جانهاى شما نمىرسد مگر
آن كه قبل از آن كه آن را برسانیم در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا
آسان است !» ( / ۲۲حديد)
چون این آیه مردم را دعوت مىكند به این كه از تأسف و خوشحالى دورى
كنند ،براى این كه آنچه به ایشان مىرسد از پیش قضایش رانده شده و ممكن نبوده
كه نرسد و آنچه هم كه به ایشان نمىرسد ،بنا بوده نرسد و تمامى حوادث مستند به
قضا و قدرى رانده شده است .و با این حال نه تأسف از نرسیدن چیزى معنا دارد
و نه خوشحالى از رسیدنش و این كار بیهوده از كسى كه به خدا ایمان دارد و زمام
همه امور را به دست خدا مىداند شایسته نیست ،هم چنان كه در آیه زیر مىفرماید:
الِل يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ  -آنچه مصیبت
ّللا َو َم ْن يُؤْ ِم ْن بِ ّ ِ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ بِ ِأذْ ِن ّ ِ
« ما اَ َ
مىرسد باذن خدا مىرسد و هر كس به خدا ايمان داشته باشد ،خدا قلبش
را هدايت مىكند!» ( / ۱۱تغابن)
پس این قسم از آیات نیز نظیر قسم سابق است ،چیزى كه هست آن آیات
اخالق را از راه غایات اخروى اصالح و تهذیب مىكرد ،كه یك یك آنها كماالت
حقیقى قطعى هستند ،نه كماالت ظنى و حیاتى و این آیات از راه مبادى این كماالت،
كه آن مبادى نیز امورى حقیقــى و واقعــى هستنــد .مانند اعتقــاد به قضــا و قــدر
و تخلق به اخالق خدا و تذكر به اسماء حسنایش و صفات علیایش( .چون آدمى
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خلیفه اوست و باید با اخالق خود صفات او را نمایش دهد ! )

()۱

 -۱المیــــــــــزان ج  ،۲ص .۲66

ناماليمـات مالزم خلقت انسان
« لَقَـــ ْد َخلَ ْقنَــا ا ْال ْنســانَ فــى َكبَــدٍ!» ( / 4بلــد)
كلمه « َكبَدْ» به معناى رنج و خستگى است .و این تعبیر كه خلقت انسان در
كبد است بهما مى فهماند كه رنج و مشقت از هر سو در تمامى شؤون حیات بر
انسان احاطه دارد.
و این معنا بر هیچ خردمندى پوشیده نیست ،كه انسان در پى به دست آوردن
هیچ نعمتى بر نمىآید ،مگرآن كه خالص آن را مىخواهد ،خالص از هر نقمت و
دردسر و خالص در خوبى و پاكیزگى ،ولى هیچ نعمتى را به دست نمىآورد مگر
آمیخته با نامالیماتى كه عیش او را منقص مىدارد و نعمتى مقرون به جرعههاى
اندوه و رنج ،عالوه بر مصایب دهر كه حوادث ناگوار چون شرنگى كشنده كام
جانش را تلخ مىكند.
ع َلیْـ ِه اَ َحـدٌ ؟»( / 5بلد) بعد از آن كه گفتیم خلقت
س ُ
ـب اَ ْن َل ْن َی ْقـد َِر َ
« اَ َیحْ َ
انسان بر پایه رنج است و ظرف وجودىاش تعب و تعب مظروف او است ،هیچ
چیزى به دست نمىآورد مگر كمتر و ناقصتر و ناخالصتر از آنچه توقعش را
دارد و نتیجه گرفتیم كه پس انسان در اصل خلقتش طورى آفریده شده كه خواستش
همواره مغلوب و شكست خورده و همه امورش مقهور مقدرات است و آن كس
كه اراده او را شكست مىدهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شؤون
زندگىاش دخل و تصرف مىكند یعنى خداىسبحان ،از هر جهت بر او قادر
است ،پس او حق دارد كه در انسان به هر جور كه بخواهد تصرف كند و هر وقت
خواست او را به عذاب خود بگیرد.
پس انسان نمىتواند این پندار را به خود راه دهد كه احدى بر او قادر نیست
و این پندار او را وادار كند به این كه بر خدا استكبار بورزد و از عبادت او عارش
آید و یا در بعضى از دستوراتش اطاعتش بكند ،مثالً در راه ارضاى او انفاق بكند،
ولى انفاق خود را زیاد پنداشته ،بر خداىتعالى منت بگذارد و یا عملى را كه در
باطن به عنوان ریا و خودنمایى انجام داده ،به خیال خود خدا را فریب دهد و
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وانمود كند كه به خاطر رضاى خدا انجام داده ،آنگاه بگوید« :اَ ْهلَ ْكتُ ماالً لُ َبدا !
()۱
»( / 6بلد)
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۲39

ب ازگشت فطرى انسان به خدا در مصايب
ت ا ْلبَ ِ ّر َو ا ْلبَحْ ِر تَ ْدعُونَهُ تَض َُّرعا َو ُخ ْفیَةً ؟» (/6۳انعام)
« قُ ْل َم ْن يُنَ ّجیكُ ْم ِم ْن ظُلُم ِ
انسان وقتى مصیبتى به او مىرسد نخست در خفا و به طور مناجات نجات
خود را از خداوند مىطلبد ،آنگاه اگر دعاى نهانى اثر نكرد و مصیبت هم رو به
شدت گذاشت و آثار نومیدى و انقطاع از اسباب هم خرده خرده نمایان شد آن وقت
است كه دیگر مالحظه اطرافیان خود را نكرده و از این كه مردم به ذلت و
درماندگىاش پى مىبرند پــروا ننمــوده علنــا گـریه و زارى را سر مىدهد .كلمه
«تضرع و خفیه» مطلب را از جهتى دیگر تعمیم مىدهد و آن همانا كوچكى و
بزرگى مصیبت است .روى این حساب معناى آیه این است كه :خداىتعالى
نجات دهنده از هر مصیبت و گرفتارى است ،چه زمینــى و چــه دریــایــى ،چــه
ــن ِمـنَ ال ّ
كــوچــك و چــه بــزرگ « .لَئِ ْن اَ ْنجنا ِم ْن هذِه لَنَكُـونَ َّ
ش ِكــریـنَ!»
(/63انعام)
جمله فوق اشاره است به این كه انسان در چنین حالتى كه دارد خداى را
براى رفع گرفتارىهاى خود مىخواند ،این وعده را هم مىدهد كه اگر نجاتش داد
او را شكرگزارى نموده و دیگر پیرامون كفران نعمتش نگردد.
این وعده یك ریشه اساسى در نهاد آدمى دارد ،چه به طور كلى عادت
جارى افراد انسان حتى در بین خودشان هم همین است كه وقتى دربدرىها و
مصایب او را احاطه كرد و نامالیمت پشت او را خم نمود ،یا فقر و فالكت او را
به تنگ آورد و یا دشمنى از پایش درآورد و ناچار دست به دامن صاحب قدرتى
زد كه مىتواند او را نجات دهد ،آن صاحب قدرت را به وعدهاى كه باعث خشنودى
اش شود دلخوش مىسازد و به همین وسیله تصمیم او را محكمتر و حس فتوت او
را بیدارتر مىكند ،یا وعده مىدهد كه از این به بعد ثنا خوانىاش كند ،یا امیدوارش
مىكند به این كه مالى در عوض به او بدهد ،یا اطاعتش را گردن نهد ،یا به نحوى
دیگر وفادارى كند ،به هر حال چنین ارتكازى در نهاد آدمى هست و این ارتكاز
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و عادت از این جا پیدا شده كه به طور كلى عملیات اجتماعى كه در بین افراد
جامعه دایر است همه و همه معامالتى است كه قائم به دو طرف است ،آدمى در
این معامالت چیزى مىدهد و چیزى مىستاند و این انحصار به آدمیان ندارد بلكه
هر موجودى از موجودات از كثرت حوایج مجبور است چنین باشد ،زیرا نیازها
اینقدر زیاد است كه اجازه نمىدهد یك موجود كارى بكند كه هیچ نفعى از آن عاید
دیگران نشود و تنها نیازمندىهاى خودش برطرف گردد .انسان این عادت را در
مورد توسل به خداىتعالى هم به كار مىبندد ،با این كه خداىسبحان ساحتش منزه
از احتیاج است و كارهایش همه به منظور نفع رساندن به غیر است و این كه
فطرت انسان او را وامىدارد كه در مواقع درماندگى و بیچارگى و نداشتن راه
خالص متوسل به خداىتعالى شود و به او وعده شكر و اطاعت دهد خود یكى از
ادله توحید است .زیرا به فطرت خود احساس مىكند كه تنها وسیلهاى كه قادر به
رفع گرفتارى و اندوه است همانا خداىسبحان است
و اوست كه تمامى امور وى را از همان روزى كه به وجود آمده تدبیر و
اراده كرده و تدبیر هر سبب و وسیله دیگرى هم به دست اوست ،الجرم احساس
مىكند كه تاكنون در مقابل چنین پروردگارى كوتاهى نموده و با آن همه نافرمانى
كه كرده و آن گناهانى كه تاكنون مرتكب شده دیگر استحقاق این كه خداوند نجاتش
دهد ندارد ،لذا براى این كه استحقاقى به دست آورد و در نتیجه دعایش مستجاب
شود با خداى خود عهد مى بندد كه از این به بعد شكرش را به جا آورد و سر در
حیز اطاعتش در آورد ،گو این كه بعد از آن كه نجات یافت باز هم فطرت خود را
()۱
فراموش كرده و عهد خود را مىشكند « :ثُ َّم اَ ْنتُ ْم تُ ْش ِركُونَ !»( / 64انعام)
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱3ص .۲۱۱

تلقـى مصیبـت و حسنـه به عنوان رضا و خـواست الهى
سنَیَی ِْن؟!» (/5۲توبه)
صونَ بِنآ اِالّ اِحْ دَى ا ْل ُح ْ
« قُ ْل َه ْل تَ َربَّ ُ
مقصود از « ُح ْسنَیَیْن» حسنه و مصیبت است .خواهى گفت چطور قرآن
كریم مصیبــت را هم حسنــه خــوانده و آن را با حسنهُ « ،ح ْسنَیَیْن» نامیده؟ در
جواب مىگوییم :از نظر دینى حسنه و مصیبت هر دو حسنهاند ،براى این كه اگر
حسنه حسنه است براى این است كه پیروزى و غنیمت در دنیا و اجر عظیم در
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آخرت است و اگر مصیبت حسنه است آن هم براى این است كه شكست خوردن
و كشته شدن و هر رنج و محنت دیگرى كه به انسان برسد مورد رضاى خدا و
باعث اجرى ابدى و سرمدى است ،پس هر دو حسنهاند.
و معناى آیه این است كه ما و شما (خطاب به منافقین است) هر یك منتظر
عذاب و گرفتارى طرف مقابل خود هستیم ،با این تفاوت كه آن عذاب و گرفتارى
كه شما براى ما آرزویش مىكنید در حقیقت خیر ماست ،زیرا شما درباره ما
انتظار یكى از دو احتمال را مىكشید ،یا غلبه بر دشمن و مراجعت با غنیمت و یا
كشته شدن در راه خدا .ولى ما براى شما انتظار عذاب خدا را مىكشیم و آرزو
داریم كه یا با عذابهاى سماوى و یا به دست خود ما شما را نابود كند ،مثالً به ما
دستور دهد زمین را از لوث وجود شما پاك سازیم ،پس ما در هر حال رستگار و
شما در هر حال هالكید ،پس انتظار بكشید كه ما هم با شما در انتظاریم.
(منافقین از این كه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله خیرى برسد ناراحت
مى شدند و از این كه به آن جناب شر و مصیبت برسد خوشحال مىگردیدند و
مىگفتند خوب شد ما قبالً حواسمان را جمع كرده بودیم و خود را دچار این
نامالیمت نساختیم ،چه از این كالم بر مىآید كه منافقین در حال انتظار بودند ببینند
بر سر مسلمانان چه مىآید ،آیا شكست مىخورند و یا پیروز مىشوند ،پس معلوم
مىشود «اِحْ دَى ْال ُح ْسنَیَی ِْن» در آیه یكى از ان دو پیشامد است كه منافقان در
()۱
انتظارش بودند).
 -۱المیـــزان ج  ،۱۸ص .۱۸۷

علــم و اذن الهــى در وقــوع مصیبــتها
الِل يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ !» ( / ۱۱تغابن)
ّللا َو َم ْن يُؤْ ِم ْن بِ ّ ِ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ بِ ِأذْ ِن ّ ِ
«ما اَ َ
كلمه « ُمصیبَ ْ
ت» به معناى صفت و حالتى است در انسان كه در اثر برخورد
به هر حادثه به او دست مى دهد ،چیزى كه هست بیشتر در مورد حوادث ناگوار
استعمال مىشود ،حوادثى كه با خود ضرر مىآورد .و كلمه «اِذْن» به معناى اعالم
رخصت وعــدم مــانـع است و همــواره مــالزم با آگهـى اذن دهنده نسبت به عملى
است كه اجازه آن را صــادر مىكنــد .پــس از آنچــه گفته شد چنــد نكتــه روشــن
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گــردیــد:
اول  -این كه اذن در آیه اذن لفظى نیست ،بلكه اذن تكوینى است ،كه عبارت
است از به كار انداختن اسباب و یا بگو برداشتن موانعى كه سر راه سببى از
اسباب است ،چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمىتواند اقتضاء خود را در
مسبب به كار گیرد ،مثالً آتش ،اقتضاء حرارت و سوزاندن را دارد و مىتواند
مثالً پنبه را بسوزاند ،ولى به شرطى كه رطوبت بین آن و بین پنبه فاصله نباشد،
پس برطرف كردن رطوبت از بین پنبه و آتش با علم به این كه رطوبت مانع است
و برطرف كردنش باعث سوختن پنبه است ،اذنى است در عمل كردن آتش در
پنبه و به كرسى نشــانـدن اقتضــایى كه در ذات خود دارد ،یعنى سوزاندن.
نكته دوم  -این كه مصایب عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه
بشود و در آدمى آثار سوء و ناخوشآیندى به جاى گذارد و این كه اینگونه حوادث
مانند حوادث خوب به اذن خدا مىرسد ،براى این كه اذن خداىتعالى تمامى مؤثرها
را فرا گرفته و هر اثـرى بـه اذن او از مؤثرش صادر مىشود.
نكته سوم  -این كه این اذن ،اذن تشریعى و لفظى یعنى حكم به جواز نیست،
بلكه اذنى است تكوینى ،پس اصابه مصیبت همواره با اذن خدا واقع مىشود،
هرچند كه این مصیبت ظلمى باشد كه از ظالمى به مظلومى برسد و هرچند كه
ظلم از نظر تشریع ممنوع است و تشریع به آن اذن نداده است.
و به همیــن جهــت است كه بعضــى از مصــایــب را نباید تحمل كرد و
صبر در برابر آن ها جایز نیست ،بلكه واجب است آدمى در برابرش تا بتواند
مقاومت كند ،مثل ظلــمهــایى كه بــه عــرض و نـامـوس آدمـى و یـا جـان آدمـى
متــوجــه مىشـود.
و از اینجا روشن مىشود كه آن مصایب كه قرآن مردم را به صبر در
برابرش خوانده ،مصایبى نیست كه دستور مقاومت در برابرش را داده ،از تحمل
آن نهى فرمود ،بلكه مصایبى است كه خود انسان در آن اختیارى ندارد ،نظیر
مصایب عمومى عالمى ،از قبیل مرگ و میرها ،بیمارىها و اما مصایبى كه اختیار
انسانها در آن مدخلیت دارد ،از قبیل ظلمهایى كه به نحوى با اختیار سر و كار
دارد ،در صورتى كه متوجه به عرض و ناموس و جان آدمى متوجه شود ،باید به
مقدار توانایى در دفع آن كوشید.
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صاب
الِل َی ْه ِد قَ ْل َبهُ ! » از ظاهر سیاق بر مىآید جمله « ما اَ َ
« َو َم ْن یُؤْ ِم ْن ِب ّ ِ
ّللا ! » مىخواهد بفرماید :خداىتعالى به حوادثى كه براى
ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ بِ ِأذْ ِن ّ ِ
انسان ناخوش آیند و مكروه است ،هم علم دارد و هم مشیت ،پس هیچیك از این
حوادث به آدمى نمى رسد ،مگر بعد از علم خدا و مشیت او ،پس هیچ سببى از
اسباب طبیعى عالم مستقل در تأثیر نیست ،چون هر سببى كه فرض كنید جزء
نظام خلقت است ،كه بغیر خالقش ربى ندارد و هیچ حادثهاى و هیچ واقعهاى رخ
نمى دهد مگر به علم و مشیت ربش ،آنچه او بخواهد برسد ممكن نیست نرسد و
آنچه او نخواهد برسد ممكن نیست برسد.
و این حقیقتى است كه قرآن كریم آن را به لسانى دیگر بیان نموده و فرموده:
«ما اَ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َْراَها
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتـا ٍ
صـاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
َ
سیر  -هیچ مصیبتى در زمین و در خود شما نمىرسد ،مگر آن
اِنَّ ذ ِلكَ َ
علَى ّ ِ
ّللا يَ ٌ
كه قبل از آن كه حتمى اش كنیم در كتابى بوده و این بر خدا آسان است!» (/ ۲۲
حدید) پس خداىسبحان كه ربالعالمین است الزمه ربوبیت عامهاش این است كه
او به تنهایى مالك هر چیز باشد و مالك حقیقى دیگرى غیر او نباشد و نظام جارى
در عالم هستى مجموعى از انحاء تصرفات او در خلقش مىباشد ،پس هیچ
متحركى و هیچ چیز بدون اذن او حركت و سكون ندارد و هیچ صاحب فعلى و
هیچ قابل فعلى جز با سابقه علم و مشیت او فاعلیت و قــابلیت نــدارد و علــم و
مشیــت او خطــاء نمىكنــد و قضــایش ردخــور نــدارد.
پس اعتقاد به این كه خداىتعالى ،هللا یگانه است ،اعتقادات نامبرده را به
دنبال دارد و انسان را به آن حقایق رهنمون شده ،قلب را آرامش مىبخشد ،به
طورى كه دیگر دچار قلق و اضطراب نمىشود ،چون مىداند اسباب ظاهرى
مستقل در پدید آوردن آن حوادث نیستند ،زمام همه آنها به دست خداى حكیم است،
كه بدون مصلحت هیچ حادثه ناگوارى پدید نمىآورد و همین است معناى جمله «
()۱
َو َم ْن یُـؤْ ِم ْ
ـالِل َی ْه ِد قَ ْل َبــهُ !» ( / ۱۱تغـابــن)
ـن ِب ّ ِ
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص .۲54
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تقدير مقدار معین و كیفیت نزول بالهاى آسمانى
ــرنَـا ا ْالََ ْرضَ عُـیُـونــا فَا ْلـتَقَى ا ْلـما ُء عَـلى اَ ْم ٍر قَ ْد قُد َِر !» ( / ۳۷قمر)
« َو فَـ َّج ْ
ما زمین را چشمههاى شكافته شده كردیم ،كه از تمامى شكافهاى آن آب
جوشیدن گرفت در نتیجه آب آسمان و آب زمین به هم متصل شدند و در به كرسى
نشاندن امرى كه تقدیر شده بود دست به دست هم دادند ،یعنى به همان مقدارى كه
خدا خــواستــه بــود بـدون كـم و زیاد و بدون تندى و كندى این معاضدات را انجام
دادند.
مراد به امــرى كــه مقــدر شــده بــود آن صفتــى اســت كـه خــدا براى
()۱
طوفان (نــوح) مقــدر كـرده بــود.
 -۱المیـــــــزان ج  ،3۷ص .۱36

بالء و مصايب فردى و عمومى
ّللا َم َع الصّا ِبرينََ ...و
ستَعی ُنوا ِبال َّ
« يــا اَ ُّي َهــا ا َّلذينَ ا َمنُوا ا ْ
صب ِْر َو الصَّلو ِة اِنَّ ّ َ
ـوع َو ۱5۳( »! ...تا  / ۱5۷بقره)
َــىءٍ ِمـنَ ا ْل َخ ْـو ِ
لَنَ ْبلُ َ
ــونَّكُــ ْم بِش ْ
ف َو ا ْل ُج ِ
سیاق نشان مى دهد كه این آیات قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع
آن ،نازل شدهاند ،چون در این آیات از بالیى پیشگویى شده كه بعدها مسلمانان با
آن روبرو مىشوند و مصایبى را بزودى مىبینند ،البته نه هر بال و مصیبت ،بـلكه
بـالى عـمومى كه چـون سایـر بلـیات معمـولى و هـمیشگى نیست.
نوع انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشئه كه نشئه طبیعت است،
هرگز در افرادش خالى از حوادث جزیى نیست ،حوادثى كه تنها نظام فرد را در
زندگى شخصىاش مختل مىسازد و یا مىمیرد و یا مریض مىشود ،یا ترس و
گرسنگى و اندوه و محرومیت چرخ زندگىاش را از كار مىاندازد ،این سنتى
است از خدا ،كه همواره در مخلوقات و بندگانش جارى ساخته ،چون طبیعت دار
تزاحم و نشئه ،نشئه تبدیل و تحــول اســت « :فَلَ ْ
ّللا تَبْديالً َولَ ْن تَ ِج َد
ــن تَ ِج َد ِلسُنَّ ِ
ت ِّ
ّللا تَحْ ويالً !» ( / 4۳فاطر)
ِلسُنَّ ِ
ت ِّ
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و لكن این ب الى فردى هر چند دشوار و بر شخص مبتالى بدان سنگین
است ،ولى مانند بالها و محنتهاى عمومى مهیب و هولانگیز نیست ،براى این
كه بالى فردى وقتى به فردى روى مىآورد ،صاحب بال هم در نیروى تعقلش و
هم در استوارى عزمش و هم در ثبات نفسش ،از قواى دیگر افراد كمك مىگیرد
و اما بالهاى عمومى كه دامنهاش همه جا گسترده مىشود ،شعور عمومى را سلب
مىكند ور أى و احتیاط و تدبیر و چاره را از هیأت اجتماع مىگیرد و در نتیجه
نظام حیات از همه مردم مختل مىشود وخوف چندین برابر و وحشت متراكم
مىگردد ،آن چنان كه عقل و شعور از كار مىافتد و عزم و ثبات تباه مىگردد،
پس بالى عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلختر است .و این حقیقتى اســت
()۱
كــه آیــات مـورد بحث بــدان اشاره دارد.
 -۱المیــــــزان ج  ،۲ص .۲39

جـنـگ و بـالى عـمومى
ص ِمنَ ا ْال ْموا ِل َو ا ْال ْنفُ ِس َو
وع َو نَ ْق ٍ
« َ ...و لَنَ ْبلُ َونَّكُ ْم ِبش َْىءٍ ِمنَ ا ْل َخ ْو ِ
ف َو ا ْل ُج ِ
الثَّ َمراتِ ۱53( »!...تا  / ۱5۷بقره)
بالیى كه در آیات فوق از آن سخن رفته ،هر بالى عمومى نیست ،وبا و
قحطى نیست ،بلكه بالیى است عام ،كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كردهاند،
بالیى است كه به جرم پیروى از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتال شدند.
و جمعیت اندكى كه همه دنیا و مخصوصا قوم و قبیله خود آنان مخالفشان بودند و
جز خاموش كردن نور خدا و استیصال كلمه عدالت و ابطال دعوت حق ،هدفى و
همى نداشتند .و براى رسیدن به این منظور شیطانى خود ،هیچ راهى جز قتال
نداشتند .براى این كه سایر راههایى را كه ممكن بود مؤثر بیفتد ،پیموده بودند.
القاى وسوسه و شبهه در میان افراد كردند ،فتنه و آشوب به راه انداختند ،ولى
مؤثر واقع نشد و نتیجه نداد ،براى این كه حجت قاطع و برهان روشن در طرف
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و مسلمین بود .وسوسه و فتنه و دسیسه كجا مىتــوانــد
در مقابل حجت قاطع دوام یابد؟ و دشمن كجا مىتواند به اثر آنها اطمینان پیدا
كند؟
پس براى سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دین به غیر از قتال
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و استمداد از جنگ و خونریزى راه دیگرى برایشان نماند ،این وضعى بود كه
مخالفین دین داشتند ،از طرف دین هم وضع همینطور بلكه از این هم روشنتر بود
كه چاره اى جز جنگ نیست ،براى این كه از آن روزى كه انسان در این كره
خاكى قدم نهاده ،این تجربه را به دست آورده كه حق وقتى اثر خود را مىكند كه
()۱
باطل از محیط دور شود.
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،۲ص .۲4۰

مقاومت در برابر بال ،مقدمه ترقى
ف َو
ّللا اَ ْمواتٌ َ ...و لَنَ ْبلُ َونَّكُ ْم ِبش َْىءٍ ِمنَ ا ْل َخ ْو ِ
سبی ِل ّ ِ
« َو ال تَقُولُوا ِل َم ْن ُي ْقتَ ُل فى َ
وع ۱53( »! ...تا  / ۱5۷بـقره)
ا ْل ُج ِ
آیات مورد بحث به طور اشاره خبر مىدهد كه چنین محنتى و بالیى رو
به آمدن است ،چون در آیات سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده و چیزى كه
هست این بال را به وصفى معرفى كرده ،كه دیگر چون سایر بالها مكروه و ناگوار
نیست ،و صفت سویى در آن باقى نمانده و آن این است كه این قتال مرگ و نابودى
نیست ،بـلكه حـیات است و چـه حـیاتى!
پس این آیات مؤمنین را تحریك مىكند كه خود را براى قتال آماده كنند و
به ایشان خبر مىدهد :كه بالیى و محنتى در پیش دارند ،بالیى كه هرگز به مدارج
تعالى و رحمت پروردگارى و به اهتدا به هدایتش نمىرسند مگر آن كه در برابر
آن صبر كنند و مشقت هایش را تحمل نمایند و به ایشان این حقیقت را تعلیم مىدهد:
كه براى رسیدن به هدف از قتال استمداد بگیرند و مىفرماید :از صبر و نماز
استعانت بجویید ،از صبر كه عبارت است از خوددارى از جزع و ناشكیبى و از
دست ندادن امر تدبیر و از نماز كه عبارت است از توجه به سوى پروردگار و
لِل َجمیعــا !»
ـوةَ ِ ّ ِ
انقاطع به سوى كسى كه همه امور به دست اوست « ،اَنَّ ا ْلقُـ َّ
()۱
( / ۱65بقــره)
 -۱المیزان ج  ،۲ص .۲4۱
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ابــزار مقــاومــت در مقــابــل بـــال
ّللا َم َع الصّا ِبرينَ۱5۳( »!...
ستَعینُوا ِبال َّ
«يـا اَ ُّي َها ا َّلذينَ ا َمنُوا ا ْ
صب ِْر َو الصَّلو ِة اِنَّ ّ َ
 /بـقره)
صبر از بزرگترین ملكات و احوالى است كه قرآن آن را ستوده و مكرر
امر بدان نموده است ،تا به جایى كه قریب به هفتاد مورد شده ،حتى دربارهاش
ع ْز ِم ا ْ
ور!» ( / 43شورى) و « َو ما یُلَقّیها اِالَّ الَّذینَ
فرموده « :ا َِّن ذلِكَ لَ ِم ْن َ
الَُ ُم ِ
ص َب ُروا َو ما ُیلَقّیها اِالّ ذُو َح ٍ ّ
ظیم  -این اندرز را نمىپذیرد مگر كسانى كه صبر
ع ٍ
ظ َ
َ
كنند و نمىپذیرد مگر صاحب بهرهاى عظیم!» ( / 35فصلت) و « اِنَّما ی َُوفَّى
ب  -تنها صابرانند كه بدون حساب اجرشان به تمام
رونَ اَجْ َرهُ ْم ِبغَی ِْر ِحسا ٍ
ال ّ
صا ِب ُ
َبیرةٌ اِالّ
صب ِْر َو ال َّ
ستَعینُوا ِبال َّ
داده مىشود !»( / ۱۰زمر) و « َو ا ْ
صلو ِة َو اِنَّها لَك َ
شعینَ !» ( / 45بقره)
َ
علَى ا ْلخا ِ
و اما «صالة» ،درباره آن همین قدر مىگوییم :كه نماز از بزرگترین
عبادتهایى است كه قرآن بر آن تأكید بسیار دارد ،حتى دربارهاش فرموده « :اِنَّ
شـاء َو ا ْل ُم ْنك َِر  -نماز از فحشاء و منكر باز مىدارد !»(45
الصَّلوةَ تَ ْنهى ع َِن ا ْلفَحْ ِ
 /عنكبوت) و در قرآن كریم دربــاره هــر امــرى سفـارش مىكند ،در صدر آن و
در اولش نماز را به یاد مىآورد.
خداىسبحان صبر را چنین توصیف كرده :كه خدا با صابران است ،كه
داراى این صفتند و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف كرد و از نماز
َبیرةٌ»!...
ستَعینُوا بِال َّ
چیزى نفرمود ،با این كه در آیه « َو ا ْ
صب ِْر َو الصَّلو ِة َو اِنَّها لَك َ
نماز را توصیف كرده ،بدین جهت بود كه مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با
مواقف هولانگیز و هماوردى با شجاعان است و در این مقــام اهتمــام ورزیـدن
()۱
به صبر مناسبتر است.
 -۱المیـــــــزان ج  ،۲ص .۲4۲

مصايب ،و معناى واقعى صبر
ستَعا ُن عَلى ما تَ ِصفُونَ !» ( / ۱8يوسف)
« فَ َ
ّللاُ ا ْل ُم ْ
صب ٌْر َجمی ٌل َو ّ
معنــاى صبــر این نیست كه انسان خود را آماده هر مصیبتى نموده و
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صورت خود را بگیــرد تا هــر كــس خــواست سیلـىاش بـزنـد ،نه ،معناى صبر
كه یكى از فضایل است این نیست كه آدمـى چون زمین مرده زیر دســت و پـاى
دیگران بیفتد و مــردم او را لگــدكــوب كننـد و مـاننـد سنگ دم پــا بازیچهاش
قرار دهند.
زیرا خداىسبحان آدمى را طورى خلق كرده كه به حكم فطرتش خود را
موظف مىداند هر مكروهى را از خود دفــع نمــایــد و خــدا هم او را به وســایل
و ابــزار دفاع مسلح نموده ،تا به قدر توانایىاش از آنها استفاده كند و چیزى را
كه این غریزه را باطل و عاطل سازد نمىتوان فضیلت نام نهاد ،پس نتیجه
مى گیریم كه صبر كه خود یكى از فضایل است معنایش این نیست ،بلكه صبر
عبارت است از این كه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتــوانــد كنتــرل
نظام نفس خود را كه استقامت امر حیات انسانى و جلوگیرى از اختــالل آن
بستگــى به آن نظــام دارد ،در دست گرفته و دل خــود را از تفــرقــه و تـالشــى
و نسیــان و خبــط فكـر و فســاد رأى محافظت كند.
پس صابران آنهایند كه در مصایب استقامت به خرج داده و از پا در نمىآیند
و هجوم مكاره پایشان را نمىلغزاند ،به خالف غیر صابران كه در اولین برخورد
با نامالیمات از میــدان در مىرونــد و آن چنــان فــرار مىكنند كه پشت سر خود
هم نگــاه نمىكنند.
از همین جا معلوم مى شود كه صبر چه فضیلت بزرگى است و چه راه
خوبى براى مقاومت در برابر مصایب و شكستن سورت و شدت آن ،ولى با این
حال به تنهایى كافى نیست كه عافیت و سالمت را كه در مخاطره بوده برگرداند،
در حقیقت صبر مانند دژى است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود ،ولى
این دژ نعمت امنیت و سالمتى و حریت حیات را به انسان عودت نمىدهد و چه
بسا محتاج به سبب دیگرى شود كه آن سبب رستگارى و پیروزى را تأمین نماید.
این سبب در آیین توحید عبارت است از خداى « عز سلطانه !» یك نفر
موحد وقتى نامالیمى مىبیند و مصیبتى به او روى مىآورد نخست خود را در پناه
دژ محكم صبر قرار داده ،بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست
گرفته و از اختالل آن و تالشى لشكر قوا و مشاعرش جلوگیرى مىكند و سپس بر
پروردگار خود كه فوق همه سببها است توكل جسته امید مىدارد كه او وى را
از شرى كه روى آورده حفظ كند و همه اسباب را به سوى صالح حال او متوجه
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سازد ،كه در این صورت كار او كار خود خداىتعالى شده و خدا هم كه بر كار
خود مسلط است ،اسباب را هرچند سبب بیچارگى او بــاشــد بــه ســوى سعـادت
()۱
و پیــروزى او جــریـان مىدهـد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۱ص .۱6۸

ابتـالئـات ،راه رسیدن دوستان الهــى بـه مقام مقدر
س ُّرو ُه
وار َد ُه ْم فَأَدْلى َد ْل َو ُه قا َل ي ُبشْرى هذا غُال ٌم َو اَ َ
ارةٌ َفا َ ْر َ
« َو جآ َءتْ َ
س ّی َ
س ُلوا ِ
ّللاُ عَلی ٌم بِما يَ ْع َملُونَ !» ( / ۱9يوسف)
بِضعَةً َو ّ
معناى آیه این است كه :جماعتى رهگذر از كنار آن چاه مىگذشتند ،كسى
را فرستادند تا آبى تهیه كند ،آن شخص دلو خود را در چاه سرازیر كرد و وقتى
بیرون آورد ناگهان فریادش بلند شد« :بشارت! این یك پسر بچه است!» آرى او
پسر بچه اى را دید كه خود را به طناب آویزان كرده ،از چاه بیرون آمد و اهل
قافله او را پنهان كردند تا كس و كارش خبردار نشوند و در نتیجه سرمایهاى
برایشان باشد و از فروشش پولى به دست بیاورند و حال آن كه خداىسبحان به
آنچه مىكردند دانا بود و بر آن مـؤاخــذهشــان مىكند  -و یا  -و حال آن كه همه
اینها به علم خدا بود ،او بود كه یوسف را در مسیــرى قــرار داد تــا در مصــر
بــر اریكــه سلطنــت و نبــوتــش بنشــانـد.
این واقعه به علم خدا اتفاق افتاده و خدا خواسته تا یوسف را به آن قدر و
منزلتى كه برایش مقدر كرده برساند ،چه اگر از چاه بیرون نمىآمد و به عنوان
یك بازیافتهاى پنهانى به مصر آورده نمىشد ،قطعا از خانه عزیز مصر سر در
نمىآورد و در نتیجه بـه آن سـلطنت و عزت نمىرسید.
ب
ض َو ِلنُعَ ِلّ َمهُ ِم ْن تَأْوي ِل االَحادي ِ
ّللاُ غا ِل ٌ
ف فِى االَ ْر ِ
س َ
« َو كَذ ِلكَ َم َّكنّا ِلیُو ُ
ث َو ّ
اس ال يَ ْعلَ ُمونَ !»( / ۲۱یوسف)
عَلى اَ ْم ِره َو ل ِكنَّ اَ ْكثَ َر النّ ِ
كلمه مكان به معناى قرارگاه هر چیز است از زمین و معناى امكان و تمكین
قرار دادن در محل است .شاید مراد به این كه فرمود :ما یوسف را در زمین تمكین
دادیم این ب اشد كه ما او را طورى در زمین جاى دادیم كـه بتــوانــد در زمیــن از
مــزایــاى حیات با وسعت هرچه بیشتــر تمتــع ببــرد ،بــرخــالف آنچــه
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برادرانش مى خواستند كه او از ماندن در روى زمین محروم باشد و به همین جهت
در ته چاهش انداخته و بعدا هم به ثمن ناچیزى به فروشش رساندند ،تا از قرارگاه
پدرش دور شده ،از سـرزمینـى بـه سـرزمینـى دیگـر انـتقال یـابد.
ـــــره ! »
« َو اللّــــــهُ غــــا ِل ٌ
ــــب عَلــــــى اَ ْم ِ
خداى سبحان بر همه این اسباب فعال عالم غالب است ،به اذن او فعالیت
مىكنند و او هرچه را بخواهد بدانها تحمیل مىكند و آنها جز سمع و طاعت
چاره اى ندارند ،اما (چه باید كرد )،كه بیشتر مردم نمىدانند ،چون گمان مىكنند
كه اسباب ظاهرى جهان خود در تأثیرشان مستقلند و به همین جهت مىپندارند كه
وقتى سببى و یا اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را مثالً ذلیل كند خدا نمىتواند
()۱
آن اسباب را از وجههاى كه دارند بگــردانـد ،ولـى مـردم اشتبـاه مىكننـد.
 -۱المیــزان ج  ،۲۱ص .۱۷۱

وظیفـه صبـر و رضــا بــه قضــاى الهى
وع الش َّْم ِس َوقَ ْب َل
« فَـا ْ
صبِ ْـر عَلـى مـا يَقُـولُـونَ َو َ
سبِّـ ْح بِ َح ْمـ ِد َربِّـكَ قَبْـ َل طُلُ ِ
غُ ُرو ِبها!» ( /۱3۰طـه)
خداىتعالى در این آیه رسول گرامى خود را دستور مىدهد تا در برابر
گفته هاى كفار صبر كند ،گویا فرموده است :وقتى یكى از قضاهاى رانده شده
خدایى باشد كه عذاب كفار را تأخیر بیندازد و آنان را در برابر سخنان كفرآمیزى
كه مىگویند انتقام نكند ،دیگر جز صبر راهى براى تو نمىماند ،باید به قضاى خدا
رضا دهى و او را از آنچه دربارهاش از كلمات شرك مىگویند منزه بدارى ،در
برابر عكسالعملهاى بدى كه نشان مىدهند صبر كنى و در ازاء آثار قضاء او
حمد خدا گویى .چون آثار قضاء او جز اثر جمیل نخواهد بود ،پس بر آنچه مىگویند
صبر كن و به حمد پروردگارت تسبیح گوى ،باشد كه خشنود گردى!
ـمـ ِد َربِّـكَ ! »
« َو َ
سـبِّـ ْح بِـ َح ْ
یعنى او را در حالى منزه بدار ،كه مشغول به حمد و نیایش باشى ،چون
این حوادث كه تحملش مشكل و صبر بر آن دشوار است ،نسبتى با عوامل خود
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دارد ،كه البته از این نظر حوادثى است بد و زشت ،كه باید خدا را از آن منزه
بدارى و نسبت دیگرى به خداىتعالى دارد كه همان اذن خداست ،كه به این نسبت
همه حوادثى است جمیل و جز مصالحى عمومى كه باعث اصالح نظام كونى است
بر آن مترتب نمىشود و از این نظر باید خداى را حمــد و ثنـا گویى.
« لَعَلَّكَ تَ ْرضى ! » ( / ۱۳۰طه)
سیاق سابق كه اعراض كفار از یاد خدا و نسیان ایشان آیات او و اسرافشان
در امر او و ایمان نیاوردنشان را ذكر مىكرد و نیز تأخیر انتقام از ایشان و دستور
صبر و تسبیح و تحمید بر رسول خدا را ذكر مىنمود اقتضاء دارد كه مراد به
رضا رضاى به قضاى خدا و قدر او باشد كه در این صورت معنا این طور
مى شود :صبر كن و پروردگارت را حمد و تسبیح گوى آنقدر كه حالت رضا برایت
حاصل شود ،رضاى به قضاء خدا و بنابراین جمله مزبور نظیر آیهَ « :و ا ْستَعینُوا
صلوةِ ! » (/45بقره) مىشود .و ا ّما این كه چطور تسبیح و تحمید خدا
صب ِْر َو ال َّ
بِال َّ
رضا مى آورد؟ وجهش این است كه تنزیه فعل خدا از نقص و عیب و او را به ثناء
جمیل یاد كردن و مداومت در این كار باعث مى شود انسان انس قلبى به خدا پیدا
كند و عالقمند به بیشتر كردن آن شود ،وقتى انس به زیبایى و جمال فعل خدا و
نزاهت او زیاد شد رفته رفته این انس در قلب رسوخ پیدا مىكند و آنگاه آثارش
در نظر نفس هویدا گشته خطورهایى كه مایه تشویش در درك و فكر است از نفس
زایل گردد و چون جبلى نفس این است كه به آنچه دوست دارد راضى و خشنود
باشد و آنچه غیر جمیل و داراى نقص و عیب است دوست ندارد لـذا ادامـه یـاد
()۱
خـدا بـا تسبیـح و تحمیـد باعث مىشود كه به قضاء خدا راضى گردد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۸ص .4۸

رابطه مستقیم مصايب عمومى با اعمال گروهى مردم
« َ
ـاس!» ( / 4۱روم)
ـر َو ا ْلبَحْ ِـر ِبمـا َك َ
سبَـتْ اَيْـدِى النّ ِ
ـر ا ْلفَسـا ُد فِـى ا ْلبَ ِ ّ
ظ َه َ
مراد به فساد در زمین ،مصایب و بالهاى عمومى است ،كه یكى از
منطقهها را گرفته ،مردم را نابود مىكند ،چون زلزله و نیامدن باران و قحطى و
مرضهاى مسرى ،جنگها ،غارتها و سلب امنیت .سخن كوتاه ،هر بالیى كه
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نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بـرهـم مىزنـد و چـه ایـن كه مستنـد به
اختیـار بعضـى از مـردم باشد و یا نباشد ،چون همه آنها فسادى است كه در ترى
و خشكى عالم پدید مىآید و خوشى و طیب عیش انسانها را از بین مىبـرد.
سبَ ْ
اس!» یعنى این فساد ظاهر در زمین ،سبب اعمال
ت اَیْـدِى ال ّن ِ
«بِـما كَـ َ
مردم است ،به خاطر شركى است كه مىورزند و گناهانى كه مىكنند .بین اعمال
مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم است كه هر یك در صالح و فسادش اثر مستقیم
در دیگرى دارد.
ع ِملُــوا !» ( / 4۱روم)
ـض ا َّلــذى َ
« ِلیُـــذیقَ ُهـــ ْم َب ْع َ
آنچه در زمین ظاهر شد به خاطر این بود كه خدا وبال پارهاى از آنچه
مىكردند به ایشان بچشاند ،چیزى كه هست اعمال آنها وقتى به سویشان بر
مىگشت به صورت وبال برمىگشت .و اما این چرا فرمود« :بعضى اعمالشان
را» ،براى این است كه خدا از بیشتر اعمال آنان صرفنظر كرد ،هم چنان كه
َثیر  -آنچه از
فرمودَ « :و ما اَصا َبكُ ْم ِم ْن ُمصی َب ٍة فَ ِبما َك َ
س َبتْ اَيْديكُ ْم َو َي ْعفُوا ع َْن ك ٍ
مصایب به شما مىرسد به خاطر كارهایى است كه خودتان كردید و خدا از بسیارى
كارهایتان عفو مىكند!»( / 3۰شورى) این آیه شریفه ناظر است به وبال دنیوى
گناهان و چشاندن وبال بعضى از آنها ،نه همه آنها و اما عذاب و وبال اخـروى
()۱
گـناهـان ،آیـه از آن ساكت است.
 -۱المیـــزان ج  ،3۱ص .3۱۲

مصیبـت هاى حـاصـل محاسبه اعمال اجتماعى
عذَّبْنـاهـا
سبْناها ِحسابا شَديدا َو َ
« َو َكا َ ِيّ ْن ِم ْن قَ ْريَ ٍة َ
عتَتْ ع َْن اَ ْم ِر َر ِبّها َو ُرسُ ِل ِه فَحا َ
عَذابـا نُكْرا!» ( / ۸طالق)
سبْناها ِحسابا شَدیداً »،عبارت است از
شدت حساب در جمله « َفحا َ
سختگیرى در حساب و به اصطالح مته به خشخاش گذاشتن ،به منظور پاداش یا
كیفر تمام و دقیق دادن ،كیفر و پاداشى كه مو به مو با وضع صاحب عمل تطبیق
كند .و مراد به این حساب ،حساب دنیاست ،نه حساب آخرت ،به دلیل این كه در
سبَتْ اَيْديكُ ْم - ...آنچه
جاى دیگر مىفرمایدَ « :و ما اَصابَكُ ْم ِم ْن ُمصیبَ ٍة فَ ِبما َك َ
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مصیبت به شما مىرسد به خاطر اعمالى است كه خودتان كردید !»( / 3۰شورى)
َّمـآء َو ا ْ
ض...
علَ ْی ِه ْم بَ َركا ٍ
ت ِمـنَ الـس ِ
الََ ْر ِ
و « َو لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا َ
 و اگر اهل قریهها ایمان آورده و تقوى داشته باشند بركاتى از آسمان و زمین بهرویـشان مـىگـشاییم / 96( »!...اعراف)
پس آنچه مصیبت به انسان مىرسد  -البته آنچه كه در نظر دین مصیبت
است  -معدل و نتیجه محاسبه اعمال آدمى است و خداىتعالى از بسیارى از اعمال
عفو نموده ،مسامحه و سهلانگارى مىكند و مته به خشخاش نمىگذارد ،بلكه از
این سختگیرى در مورد مستكبرین صرفنظر ننموده ،آنهایى كه عارشان مىآید
امر خدا و رسوالن خدا را اطاعت كنند ،حسابشان را سخت مىگیرد و هیچ یك از
گناهان را از قلم نمىاندازد ،در نتیجه عذابى مىكند كه بىسابقه و ناشناخته باشد.
و معناى آیه این است كه چه بسیار قریهها كه اهلش از امر پروردگارشان
گــردنكشـى نمــوده ،از اطــاعــت پیــامبـر خود استكبار ورزیدند و در نتیجه ما
حساب شدیدى از آنها كشیدیم و در محاسبه اعمــالشــان به سختى مناقشه كردیم
و در آخر به عذابى سخت مبتالشان نمودیم ،عذابى كه معهود نبود و سابقه نداشت
()۱
و آن عبـــارت بـــود از انـقــراض نـسلشان در دنـیا.
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص .۲96

تأثیر گناهان در بروز مصايب اجتماعى
سبَتْ اَيْـديكُـ ْم َو يَ ْعفُـوا ع ْ
« َو ما اَصابَكُ ْم ِم ْ
َثیـر!»
ـن ُمصیبَ ٍة فَ ِبمـا َك َ
َـن ك ٍ
( / ۳۰شورى)
كلمه « ُمصی َب ْ
ت» به معناى هر نامالیمى است كه به انسان برسد ،گویى از
راه دور به قصد آدمى حركت كرده ،تا به او رسیده است و مراد از جمله « ما
سبَ ْ
ت اَ ْیدیكُ ْم  -آنچه دستهــاى شمــا كســب كــرده » ،گنــاهــان و زشتىهـاست
َك َ
َثیر »،این است كه خـداونـد از بسیارى از همان
«و َی ْعفُوا َ
ع ْن ك ٍ
و معناى جلمه َ
گنـاهـان و زشتىهایتان مىبخشاید.
خطاب دراین آیه اجتماعى و متوجه بهجامعه است و مانند خطابهاى دیگر
منحصر به خطاهاى جزئى و به فرد فرد اجتماع نیست و الزمهاش این است كه
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مراد به مصیبت هم مصایب عمومى و همگانى ،از قبیل قحطى و گرانى و وبا و
زلزله و امثال آن باشد .پس مراد از آیه این شد كه مصایب و نامالیماتى كه متوجه
جامعه شما مى شود ،همه به خاطر گناهانى است كه مرتكب مىشوید و خدا از
بسیارى از آن گناهان در مىگذرد و شما را به جرم آن نمىگیرد.
آیه شریفه در معناى آیات زیر استَ « :
ظ َه َر ْالفَسادُ فِى ْالبَ ِ ّر َو ْالبَحْ ِر ِبما
س َب ْ
ع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َی ْر ِج ُعونَ  -اگر فساد در خشكى
ـض ا َّلذى َ
َك َ
ت اَ ْیدِى ال ّنا ِس ِلیُذی َق ُه ْم َب ْع َ
و دریا پیدا شود به خاطر گناهانى است كه مردم مىكنند و پیدا شدن آن براى این
است كه خـداوند نمونه اى از آثار شوم اعمالشان را به ایشان بچشاند ،شاید برگردند
ت
ــركــا ٍ
ــوا لَفَتَحْنــا َ
ــو اَ َّن اَ ْهــ َل ْالقُــرى ا َمنُــوا َو اتَّقَ ْ
! » ( / 4۱روم) و « َو لَ ْ
علَ ْی ِه ْم َب َ
َّمــآء َو ا ْ
ض َو ل ِك ْن َكذَّبُوا  -و اگر مردم شهرها ایمان مىآوردند و
ِمــنَ الس ِ
الََ ْر ِ
تقوى پیشه خود مىكردند ،ما بــركــتهایى از آسمــان و زمیــن بــه رویشــان
مىگشــودیــم ،امــا به جــاى ایمــان و تقوى تكذیب كردند ! » ( / 96اعراف) و
ّللا ال ُیغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى ُیغَ ِیّ ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم  -خــدا نعمتهــاى هیــچ قــومى
« ا َِّن ّ َ
را دگــرگــون نمى ســازد ،تا آن كه خــودشــان وضع خود را دگرگون كنند و
رفتار خود را تغییر دهند!» ( / ۱۱رعد) و آیات دیگرى كه همـه داللـت دارد بـر
ایـن كـه بیـن اعـمال آدمى و نظام عالم ارتباطى خاص برقرار است.
اگر جوامع بشرى عقاید و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضاء
دارد وفق دهد ،خیرات به سویش سرازیر و درهاى بركات به رویش باز مىشود
و اگر در ایــن دو مــرحلــه به ســوى فســاد بگــراینـد ،زمیــن و آسمــان هم تباه
()۱
مىشود و زنــدگــىشــان را تبــاه مىكنــــد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،35ص .96

شمول يکسان بالهاى اجتماعى بر مؤمن و كافر
« َو مـا اَصــا َبكُــ ْم ِم ْ
َثیر!»
ـن ُمصی َبــ ٍة فَ ِبمــا َك َ
س َبــتْ اَيْـديكُـ ْم َو َي ْعفُوا ع َْن ك ٍ
( / ۳۰شورى)
از سیاق آیه فوق بر مىآید كه :اوالً  -مؤمن و كافر را یكسان شامل مىشود
و مؤید این معنا آیه بعدى است كه به طور مسلم متوجه مؤمن و كافر است .و ثانیا
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س َب ْ
اس / 4۱( »،روم) تنها گناهان و زشتىهاست،
ت اَ ْیدِى النّ ِ
 مراد به جمله «ما َك َنه تمامى اعمال چه خوب و چه بد و ثالثا  -مراد به مصایبى كه به انسانها مىرسد
آثار سوء دنیائى اعمال است ،آثارى كه بین آنها و آن اعمال ارتباط و تداعى
خاصى است ،نه جزاى آخرتى اعمال.
آیه شریفه در مقام اثبات ارتباط بین مصایب و گناهان است و تنها مىخواهد
بفرماید :گناهان آثار سویى هم در دنیا دارند چیزى كه هست بعضى از آن آثار به
صاحبش اصابت مىكند و بعضى بخشوده مىشوند و به خاطر عواملى از قبیل
صلهرحم ،صدقه ،دعاى مؤمنین ،توبه و امثال آن كه در اخبار آمده آثار آنها از
صاحبش رد مىشود و اما درباره آثار سوء آخرتى گناهان ،آیه ساكت است و در
()۱
مقام اثـبات یـا نفى آن نیست.
 -۱المیـــــــزان ج  ،35ص .9۸

اثر بازگشت از فساد در رفع مصايب و اصالح جوامع
روا َربَّكُ ْم اِنَّهُ كانَ َ
علَ ْیكُ ْم ِمدْرارا َو يُ ْم ِد ْدكُ ْم ِبا َ ْموا ٍل
سمآ َء َ
غفّارا يُ ْر ِ
« فَقُ ْلتُ ا ْ
س ِل ال َّ
ستَ ْغ ِف ُ
ت َو يَجْ عَـ ْل لَكُـ ْم اَ ْنهارا !» ( ۱۰تا  / ۱۲نوح)
َو بَنینَ َو يَجْ عَـ ْل لَكُـ ْم َجنّا ٍ
این آیات نعمتهاى دنیایى را مىشمارد ،از نوح علیهالسالم حكایت مىكند
كه به قوم خود وعده فراوانى نعمتها و تواتر آن را مىدهد ،به شرطى كه از
پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند .معلوم مىشود استغفار از گناهان اثر
فورى در رفع مصایب و گرفتارىها و گشوده شدن درب نعمتهاى آسمانى و
زمینى دارد و مىفهماند بین صالح جامعه انسانى و فساد آن و بین اوضاع عمومى
جهان ارتباطى برق رار است ،و اگر جوامع بشرى خود را اصالح كنند ،به زندگى
()۱
پاكیزه و گوارایى مىرسند و اگـر بـعكس كـنند عـكس آن را خـواهـنـد داشــت.
 -۱المیـــزان ج  ،39ص .۱۷4

مصالح عالیه مكنون در تحوالت اجتماعى و جنگها
ــاس / ۱4۰( »!...آل عمران)
« َو تِـ ْلـــــكَ ا ْالََ يّـــــا ُم نُــــدا ِولُـهـــا بَـ ْیــنَ النّ ِ
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« َی ْوم» مقدار قابل مالحظهاى از زمان است كه براى حدوث حوادث الزم
مى باشد ،بنابراین به اختالف حوادث ،مختلف و متفاوت خواهد بود .معنى آیه
شریفه این است كه سنت و نوامیس الهى طبق مصالح عالیهاى كه افهام مردم از
درك جمیع جهات آن عاجز است به همراهى گردش ایام در بین مردم گردش
مى نماید ،بدون این كه در یك جا متوقف شده و در نتیجه قوم دیگرى را محروم
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا َویَتَّ ِخذَ ِم ْنكُ ْم شُ َهدآ َء !» ( / ۱4۰آلعمران) گردش
نمایدَ « .و ِلیَ ْعلَ َم ّ
نوامیس الهى به همراهى دور زمان به جهت مصالح عالیهاى است كه افهام و
عقول مردم از درك آن عاجز است و براى اشاره به همین ناتوانى عقول مردم
است كه خداوند آن مصالح را در آیه شریفه ذكر نفرموده و آن را محذوف قرار
داده است .بیان آن از نظر ناتوانى عقول مردم مورد لزوم نبوده و تنها چیزى كه
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا َو َیتَّ ِخذَ ِم ْنكُ ْم
دانستن آن براى مردم نافع است همین جملهَ « :و ِل َی ْعلَ َم ّ
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا َو یَ ْم َحقَ ْالكافِرینَ !»
ص ّ
شُ َهدآ َء !» و جمله « َو ِلیُ َم ِ ّح َ
(/۱4۱آلعمران) است كه در آیه شریفه ذكر شده است .مراد از جمله « َو ِلیَ ْعلَ َم
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا »،آشكار شدن ایمان مؤمنین بعد از نهان بودن آن مىباشد .معناى
ّ
آیه این است« :براى این كه ایمان بعد از نهان بودن آشكار شود ».و چون این
ظهور ایمان باید طبق قانون علل و اسباب انجام گیرد ناچار باید یك سلسله امور
كه منجر به ظهور ایمان آنها شود به وقوع پیوندد .تمحیص كه در آیه شریفه ذكر
شده از مصالح و حكمتهاى گردش ایام است كه در سابق ذكر شد و جمله « ِل َی ْعلَ َم
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا »،نیز گرچه از مصالح و حكمتهاى آن مىباشد ولى در عین حال
ّ
این دو مصلحت با یكدیگر فرق دارند ،چه آن كه تمیز مؤمن از غیر مؤمن كه یكى
ّللاُ »،مىباشد ،خود موضوعى است
«و ِل َی ْعلَ َم ّ
از مصالح گردش ایام و مفاد جمله َ
مستقل و پاك شدن ایمان آنها بعد از این جدا شدن از آلودگىهاى كفر و نفاق و
«و یَ ْم َحقَ
فسق موضوعى دیگر و لذا خداوند این پاك شدن را در مقابل جمله َ
ْالكافِرینَ »،قرار داده ،بنابراین خداوند ،آلودگىهاى كفر و امثال آن را ذره ذره از
دل مؤمنین برطرف مىنماید تا این كه جز ایمان در دل آنها باقى نماند و خالص
از براى خدا گردند و همچنین اجزاء كفر و شرك و كید را كم كم از دل كافر محو
مىنماید تا این كه سرانجام هیچ باقى نماند.
و این بود پارهاى از مصالح و حكمتهاى گردش ایام در بین مردم و عدم
استمرار آن دریك جمعیت خاص و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد
انجام مىدهد و بدیهىاستكه جز برطبق مصالح عالیهوآنچهكه نفعآن بیشتراست
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عملىانجام نمىدهد.
از مطالبى كه تاكنون ذكر كردیم ،یعنى گردش ایام در بین مردم كه به
منظور امتحان و تمیز داده شدن مؤمن از كافر و پاك شدن مؤمنین از كافرین و
پاك شدن مؤمنین از آلودگىها و نابود شدن كفر است و همچنین از نبودن زمام
امور در دست پیغمبر چنین استفاده مىشود كه مؤمنین در آن روز داراى این فكر
بودند و چنین مىپنداشتند كه بودن بر دین حق تمام عامل غلبه و پیروزى آنها در
جنگهاست و آنچه كه بیشتر این فكر را در آنها راسخ كرده بود جریان جنگ
بدر و غلبه عجیب آنها بر دشمن به واسطه نزول مالئكه بود و بدیهى است كه
این فكر فكر فاسدى است كه به موجب آن نظام امتحان باطل مىشود و هرگز
مؤمن از كافر بازشناخته نشده پاك و خالص نیز نمىگردد و نیز در صورتى كه
تنها ،بودن بر دین حق سبب هر غلبه و پیروزى باشد دیگر مصلحتى در امر و
نهى و ثواب و عقاب باقى نمىماند و این فكر سرانجام اساس دین را منهدم و
ویران خواهد نمود و دین اسالم كه دین فطرت است امور را مبتنى بر خرق عادت
و اعجاز نمى داند تا این كه صرف بودن بر دین حق روى مبناى خرق عادت و
اعجاز باعث پیروزى شود بلكه دین فطرى اسالمى هرگونه غلبه و پیروزى را
مبتنى بر علل و اسباب عادى مىداند تا این كه مؤمنین بر طبق اوامر و نواهىاى
كه در امور جنگى وارد شده عمل نمایند و با امید به پاداش و ترس از عقاب الهــى
از خــود ضعــف و سستــى نشـان نـدهنـد تا این كـه در جنگها پیروز شوند.
و براى تخطئه كردن همین فكر فاسد است كه خداوند بعد از بیان گردش
ایام و امتحان و ابتالء كه از مصالح آن مىباشد شروع به مالمت و سرزنش كسانى
كه داراى این فكــر غلــط بــودهانــد كــرده ،حقیقــت حـال را بــراى آنهــا شــرح
ّللاُ۱4۲(»!...
مىدهــد و مىفــرمـایـد « :اَ ْم َح ِ
س ْبتُـ ْم اَ ْن تَـ ْد ُخلُـوا ا ْل َجنَّـةَ َو لَ ّمـا يَ ْعلَ ِـم ّ
()۱
 /آلعمران)
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .4۷
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فصل پنجم

تقدری و سرنوشت
سـرنـوشـت ،و نیـروهايى كه انسـان را احاطه كردهاند!
اس / ۱4۰( »!...آل عمران)
« ِت ْلكَ االَ ّيا ُم نُدا ِولُها َب ْینَ النّ ِ
همان طور كه هدایت عام الهى همیشه از ابتداى وجود موجودات تا پایان
ّللا مىباشند با آنها همراه بوده و هیچگاه منفك و جداى
زمانى كه در راه سیر الى ّ
از موجودات نمىگردد ،تقدیرات الهى هم كه حامل آن علل و اسباب وجودى اشیاء
بوده و در حقیقت تعیین سرنوشت اشیاء با آنهاست و آنها هستند كه موجودى را
از حالى به حالى وارد مىنمایند نیز همیشه از وراى موجودات مشغول انجام
وظیفه بوده و او را به طرف سرنوشتى كه از پیش برایش معین كرده است جلو
مىبرند ،كما این كه جمله « َو الَّذى قَد ََّر فَ َهدى  -و آن كه اندازه گرفت سپس
راهنمایى كرد!» (/ 3اعلى) ظـهـــور در هـمیـن مـعنـا دارد و آن را تــأییــد
مـىكنـــد.
ه مان طور كه عوامل تعیین كننده سرنوشت ،موجودات را به طرف
سرنوشت معین خود سوق مىدهد ،آخرین نقطه هستى آنان نیز كه در زبان قرآن
س ّمى» یاد شده آنها را از جلو به سوى خود مىكشاند .خدا مىفرماید:
به « اَ َج ِل ُم َ
ت َو ا ْ
س ًّمى  -ما آسمانها
« ما َخلَ ْقنَا السَّموا ِ
ق َو اَ َج ٍل ُم َ
الََ ْر َ
ض َو ما َب ْینَ ُهما اِالّ ِب ْال َح ّ ِ
و زمین و آنچه را كه بین آن دو است جز بر پایه حق و براى مدتى معین
نیافریدیم!» ( / ۸روم)
به طورى كه مالحظه مىشود آیه شریفه موجودات را با آخرین نقطه هستى
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آنها كه اجل مسمى است مرتبط دانسته و بدیهى است كه هرگاه یكى از دو شىء
مرتبط بر دیگــرى تفــوق و بـرتـرى داشتـه و روى آن اثــر بگــذارد ،ایــن
حــالـت را جذب نامند و اجلهاى مسمى ،امور ثابت و غیر متغیرى هستند كه
همیشه اشیاء و موجودات را از جلو به ســوى خـود جــذب نمــوده و به اجل
مسماى خود نزدیكشان مىسازند.
بنابراین تمامى موجودات به نیروهاى الهى احاطه شده :یك نیرو او را به
جلو مىراند .و قوهاى دیگر او را از جلو به سوى خود جذب مىكند .و نیروى
سومى هم همیشه مصاحب و همراه او بوده و عهدهدار تربیت او در صحنه حیات
مىباشد و اینها هستند قواى اصلىاى كه قرآن آنها را اثبات مىنماید.
و اینها غیر قواى دیگرى هستند كه حافظ و نگهبان و قرین موجودات در
()۱
صحنه حیـات مىباشنـد ،مـاننـد مالئكه و شیطـان و غیر آن.
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .5۷

رابطه سرنوشت موجودات با كیفیت آغاز وجودى آنها
َــىءٍ اِالّ ِع ْنـدَنـا َخـزائِنُـهُ َو مــا نُنَ ِ ّ
« َو ا ِْن ِم ْ
ـوم!»
ــزلُـهُ اِالّ بِقَد ٍَر َم ْعلُ ٍ
ــن ش ْ
( / ۲۱حجر)
« هیچ چیز نیست مگر آن كه نزد ما از آن خزینهها هست و ما نازل نمىكنیم مگر
بــه انـــــدازهاى معلـــــوم!»
این آیه مىرساند كه تمامى اشیاء عالم نزد خدا موجودند و به وجودى
نامحدود و غیر مقدر با هیچ تقدیر ،موجودند و تنها در هنگام نزول ،تقدیر و
اندازهگیرى مىشوند.
و نیز آیه فوق این معنا را هم افاده مىكند :كه اشیاء  -در فاصله میان
پیدایش و بازگشت ـ بر طبق مقتضایى سیر مىكنند كه كیفیت آغازشان آن را
اقتضاء كرده و بر آن سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان مىیابند
كه ابتداى وجودشان اقتضاى آن را دارد و این معنا از آیات زیر نیز استفاده
مىشود:
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«كُ ٌّل َي ْع َم ُل عَلى شا ِكلَ ِته  -هر كسى بر طینت خود مىتند!» ( / ۸4اسراء)
و
« َو ِلكُ ٍ ّل ِوجْ َهةٌ ه َُو ُم َولّیها  -هر كسى براى خــود هـدفـى معیـن دارد كه
()۱
خـواه و نـاخـواه به همـان سـو روى مىكنـد!» ( / ۱4۸بقره)
 -۱المیـــــــــــــــزان ج  ،۲ص .۱4۱

محـدوديت شناخت انسان از آينده
اس ال يَ ْعلَ ُمـونَ !» ( / ۲۱يـوسـف)
ـر النّ ِ
« َو اللّـهُ غـا ِل ٌ
ب عَلـى اَ ْم ِـره َو ل ِكـنَّ اَ ْكثَ َ
انسان فكرش محدود بوده و تنها نظرش معطوف به چیزهایى است كه جلو
چشمش حاضر است .حال را مىبیند و از آینده غفلت دارد .دولت یك روزه را
دولت مىشمارد و موفقیت یك ساعته را غلبه و پیروزى مىپندارد و عمر كوته و
كاالى اندك خود را مقیاس همه چیز قرار مىدهد ،ولى خداى متعال چون محیط
به زمان و مكان و حاكم بر دنیا و آخرت و قیوم همه چیز است لذا حكمش قاطع و
قضاوتش حق محض است و این جهان و آن جهان نزد او برابر است و از فوت
شدن چیزى نمىترسد و در انجام كارى شتاب نمىكند ،از این رو ممكن است (بلكه
واقع این است )،كه فساد یك روزه را مقدمه اصالح عمرى قرار دهد و محرومیت
یك فرد را وسیله موفقیت جامعهاى سازد و شخص نادان همین كه فساد و
بالِل )،خدا مغلوب شده و در قبال امرى
محرومیتى مىبیند گمان مىكند كه (العیاذ ّ
عاجز مانده است ولى خدا بر تمام سلسله زمان مانند یك قطعه آن احاطه دارد و
بر همه عالمیان مانند یك فردشان حكومت مىكند و چیزى او را مشغول نساخته
و از چیزى باز نمىدارد و او از نگهدارى آسمان و زمین خسته نمىشود ،از بس
()۱
بلند مرتبه با عظمت است.
 -۱المیـزان ج  ،3ص .۲۷۰
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عـدم آگـاهى انسان از سرنوشت و آينـده خود
« َو ال ُيحیطُونَ ِبش َْىءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه اِالّ ِبماشا َء !» ( / ۲55بقره)
یكى از نشانى هاى كمال تدبیر الهى این است كه موجود تدبیر شده خودش
نفهمد كه تدبیر كنندهاش چه منظورى از او و از تدبیر او دارد و چه آیندهاى برایش
زیر سر گذ اشته تا براى خالصى از آن آینده اگر ناگوار است دست و پا نكند و
نقشه مدبر را خنثى نسازد و تدبیرشدگان مانند قافله چشم و گوش بستهاى باشند كه
برخالف میل به طرفى سوقشان مىدهند و آن قافله هم مىرود و صاحب قافله
كمال جدیت را به خرج مىدهد كه از هیچ ناحیهاى به افراد قافله آگهى نرسد و
()۱
افراد ندانند به كجا مىروند و كجـا منـزل مىكنند و مقصـد نهایىشـان كجاست.
 -۱المیـــزان ج  ،4ص .۲۲9

حـكمت الـهى در پنهان بـودن سرنوشت انسانها
سؤْ كُ ْم !» ( / ۱۰۱مائده)
« ياَيُّ َها الَّـذينَ َءا َمـنُواْ ال تَ ْ
سئَلُواْ ع َْن اَشْیآ َء ا ِْن تُ ْب َدلَكُ ْم تَ ُ
این آیه مؤمنین را نهى مىكند از این كه كه از چیزهایى سراغ بگیرند و
مطالبى را بپرسند كه اگر برایشان آشكار شد ناراحت مىشوند.
سوال از هر چیزى كه خداىتعالى دریچه اطالع از آن «با اسباب عادى»
را به روى بشر بسته است ممنوع شده است ،زیرا خطرى كه در سؤال از اینگونه
ّللا نیست .پرسش از روز مرگ
امور است منحصر در سؤاالت اصحاب رسول ّ
خود مثالً و یا روز مرگ دوستان و عزیزان یا پرسش از زوال ملك و عزت
همیشه مظنه هالكت و بدبختى است و چه بسا همان جستجو و به دست آوردن
مطلب خود باعث هالكت و بدبختى شود ،آرى نظامى كه خداىتعالى زندگى بشر
بلكه جمیع عالم كون را به آن نظام منتظم ساخته ،نظامى است حكیمانه و از روى
حكمت است كه امورى را براى آدمیان آشكار و امور دیگرى را نهان داشته است
و دست و پا كردن براى اخفاء آنچه ظاهر و اظهار آنچه مخفى است باعث اختالل
نظامى است كه گسترده شده است ،مثالً حیات انسانى كه یكى از موجودات عالم
است پدیده نظامى است كه آن نظام از تركیب قوا و اعضاء و اركانى به وجود
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آمده ،كه اگر یكى از آن اعضا و اركان كم و زیاد مىشد آن نظام موجود نمىشد
و در نتیجه آن حیات به طور كامل تحقق نیافته و اجزاى زیادى را فاقد مىشد و
همچنین اگر اجزاى دیگر آن كم و زیاد شود همان اثر را دارد تا آن جا كه یكباره
()۱
باعث بطالن حقیقت یا كمال حیات بشـود.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۱۱ص .۲56

قبول واليت الهى و سرنوشت محتوم
ّللا فَ ْلیَتَ َو َّك ِل ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ !»
ّللاُ لَنا ه َُو َم ْولینا َو َ
علَى ّ ِ
« قُ ْل لَ ْن يُصیبَنآ اِالّ ما َكتَ َ
ب ّ
( / 5۱توبه)
والیت و اختیار امور ما تنها و تنها به دست خداست .اختیار ما نه به دست
خود ماست و نه به دست هیچ یك از این اسباب ظاهرى بلكه حقیقت والیت تنها از
آن خداست و خداىتعالى سرنوشتى حتمى از خیر و شر براى همه تعیین نموده و
با این كه مى دانیم قبــل از ما سرنوشتمان معلوم و معین شده ،چرا اوامر او را
امتثال ننموده و در احیاء امر او و جهاد در راه او سعى نكنیم ،حال خداىتعالى هم
مشیت خود را اجرا مىكند و ما را پیروز و یا شكســت مىدهــد بــه عـالـم ما
مـربـوط نیسـت ،زیرا وظیفه بنــده ،بنـدگــى و تـــرك تـدبیـــر و امتثـال امـر
اسـت ،كـه خـالصـه همـه تـوكــل اســـت.
والیت و اختیار امر ما با خداست و ما به او ایمان داریم و الزمه این ایمان
این است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنیم ،بدون این كه در
دل ،حسنه و موفقیت در جنگ را از مصیبت و شكست خوردن ترجیح داده و آن
را اختیار كنیم .بنابراین اگر خداوند حسنه را روزى ما كرد منتى بر ما نهاده و
اگر مصیبت را اختیار كرد مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته و مالمت و
سرزنشى بر ما نیست و خود ما هیچ ناراحت و اندوهگین نمىشویم.
و چگونه غیر این باشیم؟ و حال آن كه خودش فرموده:
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِىاالَ ْر ِ
« ما اَ َ
س ْوا عَلى مافاتَكُ ْم َو ال تَ ْف َر ُحوا ِبما اتیكُ ْم
نَب َْراَها اِنَّ ذ ِلكَ َ
سیر ِل َكیْال تَأْ َ
علَى ّ ِ
ّللا َي ٌ
 -هیچ مصیبتى به زمین یا به نفوس شما نرسد مگر پیش از آن كه خلقش
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كنیم در نامه اى بوده ،كه این براى خدا آسان است تا براى آنچه از دستتان
رفته غم مخورید و از آنچه به دستتان آمده غره نشوید ،كه خدا خودپرستان
فخرفروش را دوست ندارد!» ( ۲۲و / ۲3حدید)
ّللا - ...هیچ مصیبتى نمىرسد مگر به اذن
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة اِالّ ِب ِأذْ ِن ّ ِ
و « مااَ َ
خدا و كسى كه به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت مىكند!»( / ۱۱تغابن)
و
ّللا َم ْو َلى ا َّلذينَ ا َم ُنوا -و این بدان جهت است كه خدا صاحب
« ذ ِلكَ ِبا َنَّ ّ َ
اختیار كسانى است كه ایمان آوردهاند!» ( / ۱۱محمد) و
ّللاُ َو ِل ُّى ا ْل ُمؤْ ِمنینَ  -و خداست صاحب اختیار مـؤمنـان!» (/ 6۸
« َو ّ
ُـو ا ْل َو ِل ُّى  -پس خدا تنها اوست صاحب اختیار ! »
الِلُ ه َ
آلعمران) و « فَ ّ
(/9شورى)
و این آیات به طورى كه مالحظه مىكنید همه متضمن اصول این حقیقتند،
این حقیقت ،حقیقت والیت خداىسبحان است و این كه احدى غیر خدا هیچگونه
والی ت و اختیارى ندارد .آرى ،اگر انسان به راستى به این حقیقت ایمان داشته و
مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر پروردگار خود توكل مىجوید و حقیقت
مشیت و اختیار را به او واگذار مىكند و دیگر در رسیدن به حسنه خوشحال و در
برابر مصیبت اندوهناك نمىگردد .و همچنین نسبت به آنچه كه به دشمن انسان
مى رسد ،نباید خوشحال و بدحال گردد و این از نادانى و جهل به مقام پروردگار
است كه وقتى دشمن انسان موفقیتى به دست آورد ناراحت شود و وقتى او مبتال و
گرفتار مىگردد وى خـوشحـال شـود ،زیرا دشـمن او هــم از خـود اختیـارى
()۱
ندارد.
 -۱المیـــزان ج  ،۱۸ص .۱۸5

سـرنـوشـت و آينــده انســان و ارتبــاط آن بــا اعمــال
سان اَ ْل َز ْمناهُ طائِ َرهُ فى عُنُ ِقه  / ۱۳( » ! ...اسراء)
« َو كُ َّل اِ ْن ٍ
مراد به كلمه طائر هر چیزى است كه با آن بر میمنت و نحوست تفأل شود
و حسن عاقبت و یا سوء آن استكشاف گردد ،چــه بــراى هر انسانى چیزى كه
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مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله آن به كیفیت عــاقبتــش از خیر و شر
پى برد وجود دارد .و این كه فرمود :ما طائر هر كسى را در گردنش الزام كردهایم
معنایش این است كه آن را الزم الینفك او قــرار دادهایــم كه به هیچوجه از او جدا
نگردد و اگر فرمود طائر او را در گردنش ،براى این بود كه تنهــا عضوى كه از
آدمى جدا نمىشود و انســان از آن جــدا نمىگــردد گــردن است .و گردن عضوى
است كه هرچه بر آن آویخته باشد ،چه زیور و چــه غــل ،اولیــن چیزى خواهد
بود كه در مواجهه به چشم بیننده مىخورد.
سان اَ ْلزَ ْمناهُ طائِ َرهُ فى عُنُ ِقه »!...این
و بنابراین مقصود از جمله « َو كُ َّل اِ ْن ٍ
خواهد بود كه قضاء خدا چنین رانده شده كه آن چیزى كه سعادت و شقاوت را به
دنبال خود براى آدمى خواهد آورد همواره در گردن او باشد و این خداست كه
سرنوشت آدمى را چنین الزم الینفك او كرده است و این سرنوشت همان عمل
ْس ِل ْ
سعى َو اَ َّن
سان اِالّ ما َ
آدمى است ،چون خداىتعالى مىفرمایدَ « :و اَ ْن لَی َ
ال َِ ْن ِ
ف ُیرى ثُ َّم یُجْ زیهُ ْال َجزا َء ا ْ
الََ ْوفى  -و این كه آدمى آیندهاى جز كردههاى
س ْع َیهُ َ
َ
س ْو َ
خویش ندارد و این كه به زودى كردههاى خود را مىبیند ،سپس پاداش و كیفـر آن
را به سنگ تمامترى مىچشد!»( 39و  / 4۰نجم)
پس آن طائر و آیندهاىكه خداوند الزم الینفك آدمىكرده همان عملاوست
و معناى الزام كردن آن این است كه خداوند چنین قضا رانده كه هر عملى قائم به
عاملش بوده و خیـر و شـر آن بـه خـود او بـرگـردد ،نه آن كه او را رها كرده و
()۱
به غیر او عاید شود.
 -۱المیـزان ج  ،۲5ص .96

پیش بینى آينده انسان
ســـان اَ ْل َ
ـــرهُ فـــى عُنُ ِقـــه / ۱۳( »!...اســـــراء)
« َو كُــ َّل اِ ْن
ـــز ْمنـــاهُ طــائِ َ
ٍ
ُون!»
از آیه « َو ا َِّن َج َهنَّ َم لَ َم ْو ِعدُهُ ْم اَجْ َمعینَ  ...ا َِّن ْال ُمتَّقینَ فى َجنّا ٍ
ت َو عُی ٍ
(43و/45حجر) استفاده مىشود كه قضاء خدا بر این رفته كه عاقبت خیر سرانجام
ایمان و تقوى باشد و عاقبت بد سرانجام كفر و معصیت باشد .و الزمه این قضا
این است كه در عمــل هــر انســانى شواهدى باشد كه به طور قطع و بدون خطا
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و اشتباه وضع او را در عــاقبــت تعیین كند ،چون گفتیم قضا چنین رانده شده كه
هر عملى به صاحبش بر گردد و هر كسى جـز عملش ســرمـایـه دیگــرى
نــداشتــه و سـرانجـام كار اطـاعـت به بهشت و كار گناه به آتـش بینجـامد.
در این بیان روشن مىشود كه آیه شریفه سعادت و شقاوت را اگر به طور
لزوم و حتم براى انسان اثبات مىكند از راه اعمال نیك و بدش كه خود به اختیار
خویش كسب كرده اثبات مىكند ،نه این كه بخواهد بگوید :لزوم یكى از این دو
()۱
جبرى است و عمل افراد هیچگونه اثرى در سعادت و شقاوت آنان ندارد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .9۸
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فصل ششم

تقدری مرگ
تقـديـر مـرگ ،و محــدوده زمـانـى حیات انسان
س ُبوقینَ ! » ( / 6۰واقعه)
« نَحْ ُن قَد َّْرنا َب ْینَكُ ُم ا ْل َم ْوتَ َو ما نَحْ ُن ِب َم ْ
« ما مـرگ را در بین شما مقدر كردهایم و هیچ چیــز مــرا مغلــوب نمىكنـد!»
تدبیر امور خلق به جمیع شؤون و خصوصیاتش از لوازم خلقت و افاضه
وجود است ،وقتى خداىتعالى به انسان هستى مىدهد ،هستى محدود مىدهد ،از
همان اولین لحظه تكوینش تا آخرین لحظه زندگى دنیایىاش و تمامى خصوصیاتى
را كه در طول این مدت به خود مىگیرد و رها مىكند ،همه از لوازم آن محدودیت
است و جزء آن حد است و به تقدیر و اندازهگیرى و تحدید خالق عزوجلش است،
كه یكى از آن خصوصیات هم مرگ اوست ،پس مرگ انسان مانند حیاتش به
تقدیرى از خداست ،نه این كه خدا نتوانسته انسان را براى همیشه آفریده باشد و
چون او از چنین خلقتى عاجز بوده و قدرتش همین قدر بوده كه آفریدهاش مثالً
هفتاد سال دوام داشته باشد ،قهرا بعد از هفتاد سال دستخوش مـرگ شـود( ،الـعیاذ
بـالـلّه ! )
و نه این كه خدا او را براى همیشه زنده ماندن خلق كرده باشد و لكن اسباب
و عوامل مخرب و ویرانگر بر اراده خداى عزوجل غلبه كرده و مخلوق او را
بمیراند ،چون الزمه این دو فرض این است كه قدرت خداىتعالى محدود و ناقص
باشد ،در فرض اول نتوانسته باشد دوام بیشترى به مخلوق زندهاش بدهد و در
فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم عوامل ویــرانگر جلوگیرى كند و این در مورد

168

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

خداىتعالى محال است ،براى این كه قدرت او مـطلقه و ارادهاش شكستناپذیر
است.
از این بیان روشن شد كه منظور از جمله « نَحْ نُ قَدَّ ْرنا بَ ْینَكُ ُم ْال َم ْوتَ  »،این
است كه بفهماند اوالً مرگ حق است و در ثانى مقدر از ناحیه اوست ،نه این كه
مقتضاى نحوه وجود یك موجود زنده است ،بلكه خداىتعالى آن را براى این موجود
مقدر كرده ،یعنى او را آفـریده تـا فـالن مـدت زنده باشد و در رأس آن مدت بمیـرد.
و نیز روشن گردید كه مراد به جمله « َو ما نَحْ نُ ِب َم ْسبُوقینَ!»  -با در نظر
گرفتن این كه كلمه سبق به معناى غلبه و مسبوق به معناى مغلوب است  -این است
كه ما در عروض مرگ بر یك مخلوق زنده از عوامل ویرانگر شكست نمىخوریم
و چنان نیست كه حیاتى دایمى به شما افاضه كنیم ،ولى آن اسباب بر اراده ما غلبه
()۱
كنند و حیاتى را كه ما خواستهایم همیشه باشد باطل سازند.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۲۷۱

چرا خدا مرگ را تقدير كرد؟
شئَكُــ ْم فــى مـا ال تَ ْعلَ ُمــونَ !» ( / 6۱واقعه)
« عَلـى اَ ْن نُبَـ ِ ّد َل اَ ْمثـالَكُـ ْم َو نُ ْن ِ
معناى آیات فوق این است كه ما مرگ را بین شما مقدر كردیم ،در حالى
كه آن مرگ بر این اساس تقدیر شد كه جا براى امثال شما باز شود و دیگران جاى
شما را بگیرند و شما را در خلقتى دیگر كه نمىدانید در آوریم .و مراد به جمله «
اَ ْن نُ َب ِدّ َل اَ ْمثالَكُ ْم ! » این است كه شما را با امثالى از بشر تبدیل كنیم و یا امثال شما
را به جاى شما تبدیل كنیم و به هر حال معناى آن این است كه جماعتى از بشر را
با جماعتى دیگر و نسلى را با نسلى دیگر عوض و تبدیل كنیم و اخالف بیایند و
جاى اسالف را بگیرندَ « .و نُ ْن ِشئَكُ ْم فى ما ال تَ ْعلَ ُمونَ  »،یعنى ما مرگ را بر این
اساس مقدر كردیم كه نسلى دیگر مثل شما را جایگزین شما كنیم و بر این اساس
كه به شما خلقتى دیگر دهیم كه نمى دانید چگونه است و آن خلقـت دیگـر عبـارت
است از هستـى آخـرتى كه از جنس هستـى ناپـایـدار دنیـا نیست.
و حاصل معناى دو آیه این است كه مرگ در بین شما به تقدیرى از ما
مقدر شده ،نه این كه ناشى از نقصى در قدرت ما باشد ،به این معنا كه ما نتوانیم
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وسیله ادامه حیات را براى شما فراهم كنیم و نه این كه اسباب ویرانگر و مرگ و
میرآور بر اراده ما غالب شده و ما را در حفظ حیات شما عاجز كرده باشد .نه،
بلكه خود ما شما را بر این اساس آفریدیم كه پس از اجلى معین بمیرید ،چون خلقت
ما بر اساس تبدیل امثال است ،بر این است كه طبقهاى بمیرند و جا براى طبقهاى
دیگر باز كنند ،اسالف را بمیرانیم و اخالف را به جاى آنان بگذاریم و نیز بر این
اساس است كه بعد از مردن شما خلقتى دیگر وراى خلقت ناپایدار دنیوى به شما
بدهیم ،پس مرگ عبارت است از انتقال از خانهاى به خـانـهاى دیگـر و از خلقتـى
()۱
به خلقتـى بهتـر ،نه این كه عبارت باشد از انعدام و فنا.
 -۱المیـــزان ج  ،3۷ص .۲۷۲

نظـام حـاكـم بر زمان مرگ انسان ،اجل مبهم و اجل معین
طین ثُ َّم قَضى اَ َجالً !» ( / ۲انعام)
« ه َُو الَّذى َخلَقَكُ ْم ِم ْن ٍ
آن كسى كه انسان را آفریده و امورش را تدبیر نموده ،براى بقاى ظاهرى
و دنیوىاش مدتى مقرر فرموده و در نتیجه انسان وجودش محدود است از یك
دو خلقت نوع او از آن است اگرچه بقاء نسلش به وسیله ازدواج
طرف به ِگل كه َب ْ
و تناسل بوده باشد:
هین  -آغاز
« بَ َداَ َخ ْل َ
طین ثُ َّم َج َع َل َن ْ
س َل ُه ِم ْن ُ
سال َل ٍة ِم ْن ماءٍ َم ٍ
سان ِم ْن ٍ
ق ا َال ْن ِ
كرد خلقت آدمـى را از گــل ،آن گــاه قرارداد نســل او را از چكیــده آبـى
( ۷و  / ۸سجده)
بـىارزش!»
و از طرفى دیگر به اجل مقررى كه با رسیدن مرگ سر مىآید و این همان
ت ثُ َّم اِلَیْنا ت ُْر َجعُونَ  -هر كسى مرگ را
معنایى است كه آیه « كُ ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَةُ ا ْل َم ْو ِ
خواهد چشید آنگاه همه به سوى ما بازگشت مىكنند!»( / 5۷عنكبوت) متعرض
آن است .ممكن هم هست مقصود از این اجل روز بعث باشد كه روز بازگشت به
خداىسبحان است ،چون قرآنكریم گویا مىخواهد زندگى بین مرگ و بعث و
خالصه عالم برزخ را جزء زندگى دنیا بشمارد هم چنان كه از ظاهر آیه « ...
ض َی ْو ٍم ـ مىگویند یك روز و یا كمتر در قبرخود ماندیم!»
قالُوا لَ ِبثْنا َی ْوما اَ ْو َب ْع َ
جْر ُمونَ ما لَبِثُوا َ
عةٍ ...لَقَ ْد
غی َْر سا َ
ساعَةُ يُ ْق ِ
( / ۱9كهف) و « يَ ْو َم تَقُو ُم ال ّ
س ُم ا ْل ُم ِ
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ث  -روزى كه قیامت به پا مىشوند سوگند مىخورند
ّللا اِلى َي ْو ِم ا ْل َب ْع ِ
ب ِّ
لَ ِبثْتُ ْم فى ِكتا ِ
كه ما بیش از ساعتى در دنیا و برزخ نماندیم  ...آنان كه خداوند علم و ایمانشان
ارزانى داشت در جوابشان مىگویند به موجب كتاب خدا ،شما تا روز قیامت در
قبرها ماندهاید 55( » ! ...و  / 56روم) نیز همین معنا استفاده مىشود.
نكتـه دیگـرى كـه در آیـه مـورد بحث هسـت این است كـه اجـل را نكره
آورد تا ابهـام را بـرسـانـد یعنـى داللـت كند بر این كه این اجل براى بشـر مجهـول
است و بشـر از راه معـارف و عـلوم مـتداوله راهى به سوى تعیین آن ندارد.
ى ِع ْندَهُ » ،تسمیه اجل به معنى تعیین آن است ،چون خود
« َو اَ َج ٌل ُم َ
س ّم ً
مردم نیز عادتشان بر این است كه در معاهدات و قرضها و سایر معامالت اجل
را كه همان مدت مقرر در معامله و یا سررسید آن است ذكر مىكنند .اجل به
ّللا فَا َِّن
معناى آخر مدت است و همچنین است در آیه شریفه « َم ْن كانَ َی ْر ُجوا ِلقا َء ّ ِ
ت  -هر كه امیدوار دیدار خداست پس مطمئنا بداند كه اجل خدا خواهد
ّللا الَ ٍ
اَ َج َل ّ ِ
آمد ! » ( / 5عنكبوت)
ظاهر كالم خداىتعالى در آیه مورد بحث این است كه هم در اجل مبهم و
هم در اجل مسمى مقصود آخر مدت زندگى است نه تمامى آن .بنابراین از این
بیان این معنا نیز معلوم شد كه اجل دو جور است :یكى اجل مبهم و یكى اجل
مسمى ،یعنى معین در نزد خداىتعالى و این همان اجل محتومى است كه تغییر
نمىپذیرد .و به همین جهت آن را مقید كرده به «عنده  -نزد خدا »،و معلوم است
چیزى كه نزد خداست دستخوش تغییر نمىشود .و این همان اجل محتومى است
كه تغییر و تبدیل بر نمىدارد .خداىتعالى مىفرماید « :اِذا جآ َء اَ َجلُ ُه ْم فَال
ستَ ْق ِد ُمونَ  -وقتى اجلشان برسد نمىتوانند حتى یك لحظه
ستَأْ ِخ ُرونَ ساعَةً َو ال يَ ْ
يَ ْ
آن را پس و پیش كنند / 49( ».یونس) پس نسبت اجل مسمى به اجل غیر مسمى
نسبت مطلق و منجز است به مشروط و معلق ،به این معنا كه ممكن است اجل
غیر مسمى به خاطر تحقق نیافتن شرطى كه اجل معلق بر آن شرط شده تخلف كند
و در موعد مقرر فرا نرسد و لكن اجل حتمى و مطلق راهى براى عدم تحقق آن
()۱
نیســــت و به هیچوجه نـمىتـوان از رسیـدن آن جـلوگـیــرى نـمــود.
 -۱المیـــزان ج  ،۱3ص .9
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ثبـت اجـل ها در ام الكتـاب و در لوح محو و اثبات
س ّم ًى ِع ْن َد ُه  / ۲( »!...انعام)
«  ...ثُ َّم قَضى اَ َجالً َو اَ َج ٌل ُم َ
ب  -براى هر اجلى
« ِلكُ ِّل اَ َج ٍل كِتابٌ َ ،ی ْم ُحو ّ
ّللاُ ما َیشا ُء َو یُثْ ِبتُ َو ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
نوشتهاى است و خداوند محو مىكند نوشتهاى را كه بخواهد و تثبیت مىكند آن را
كه بخواهد و نزد اوست امالكتاب ! »( 3۸و  / 39رعد) اگر این آیات با آیات باال
مورد دقت قرار گیرند به دست مىآید كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه
در امالكتاب ثبت شده و اجل غیر مسمى آن اجلى است كه در لوح محو و اثبات
نوشته شده است .امالكتاب قابل انطباق است بر حوادثى كه در خارج ثابت است،
یعنى حوادثى كه مستندند به اسباب عامهاى كه تخلف از تأثیر ندارد و لوح محو و
اثبات قابل انطباق بر همان حوادث است لكن نه از جهت استناد به اسباب عامه
بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى كه در خیلى از موارد از آنها به مقتضى
تعبیر مىكنیم ،كه ممكن است برخورد با موانعى بكند و از تأثیر باز بماند و ممكن
است باز نماند.
مثالى كه با در نظر گرفتن آن این دو قسم سبب یعنى سبب تام و سبب ناقص
روشن مى شود نور خورشید است .زیرا ما در شب اطمینان داریم كه بعد از گذشتن
چند ساعت آفتاب طلوع خواهد كرد و روى زمین را روشن خواهد نمود ،لكن
ممكن است مقارن طلوع آفتاب كره ماه و یا ابر و یا چیز دیگرى بین آن و كره
زمین حایل شده و از روشن كردن روى زمین جلوگیرى كند ،هم چنان كه ممكن
هم هست كه چنین مانعى پیش نیاید كه دراین صورت قطعا روى زمین روشن
خواهد بود.
پس طلوع آفتاب به تنهایى نسبت به روشن كردن زمین سبب ناقص و به
منزله لوح محو و اثبات در بحث ماست و همین طلوع به ضمیمه نبود مانعى از
موانع نسبت به روشـن كـردن زمیـن علت تـامـه و به منـزلـه امالكتـاب و لوح
محفوظ در بحث ماست.
همچنین است اجل آدمى زیرا تركیب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را
تشكیل مىدهد با همه اقتضاءات محدودى كه در اركان آن هست اقتضا مىكند كه
این ساختمان عمر طبیعى خود را كه چه بسا به صد و بیست سال تحدیدش كردهاند
بكند .این است آن اجلى كه مىتوان گفت در لوح محو اثبات ثبت شده ،لكن این نیز
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هست كه تمامى اجزاء كون با این ساختمان ارتباط و در آن تأثیر دارند و چه بسا
اسباب و موانعى كه در این اجزاء كون از حیطه شماره بیرون است با یكدیگر
برخورد نموده و همین اصطكاك و برخورد باعث شود كه اجل انسان قبل از
رسیدن به حد طبیعى خود منقضى گردد و این هـمـان مـرگ نـاگـهانـى اسـت.
با این بیان تصور و فرض این كه نظام كون محتاج به هر دو قسم اجل
یعنى مسمى و غیر مسمى باشد آسان مىشود و نیز روشن مىشود كه منافاتى بین
ابهام در اجل غیر مسمى و تعیین آن در مسمى نیست و چه بسا این دو اجل در
موردى در یك زمان توافق كنند و چه بسا نكنند و البته در صورت تخالف آن اجل
مسمى تحقق مىپذیرد نه غیـر مسمى.
ى
این آن معنایى است كه گفتیم دقت در آیه « ثُ َّم قَضى اَ َجالً َو اَ َج ٌل ُم َ
س ّم ً
()۱
ِع ْندَهُ/۲( »!...انعـام) آن را افـاده مـىكند.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱3ص .۱۱

اجــل فــرد ،اجـتمـاع و جـهــان
« َو ل ِك ْ
ستَأْ ِخ ُرونَ ساعَةً َو ال
ـى فَـاِذا جا َء اَ َجلُ ُه ْم ال يَ ْ
ـرهُـ ْم اِلـى اَ َجـ ٍل ُم َ
ـن يُـ َؤ ِ ّخ ُ
س ّم ً
ستَ ْق ِد ُمونَ !» ( / 6۱نحل)
يَ ْ
اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست و نسبت به امتها
انقراض ایشان و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قیامت است و این
سه معنى در قرآن كریم براى اجل مسمى آمده است .یك جا فرمودهَ « :و ِم ْنكُـ ْم
ـن یُت ََـوفّـى ِم ْ
َم ْ
س ًّمى  -بعضى از شما قبل از اوان پیرى
ـن قَبْـ ُل َو ِلتَ ْبلُغُوا اَ َجالً ُم َ
مىمیرید تا این كه برسید به اجل مسمى!» ( / 6۷غافر) و یك جا فرمودهَ « :و ِلكُ ِ ّل
ستَ ْق ِد ُمونَ  -براى هر امتى اجلى
ستَأْ ِخ ُرونَ ساعَةً َو ال َي ْ
اُ َّم ٍة اَ َج ٌل فَاِذا جآ َء اَ َجلُ ُه ْم ال َي ْ
است وقتى اجلشان رسید نمىتوانند عقب اندازند و نه جلو ! » ( / 34اعراف) و
س ّم ًى لَقُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم
سبَقَتْ ِم ْن َر ِبّكَ اِلى اَ َج ٍل ُم َ
در معناى سوم فرمودهَ « :و لَ ْوال َك ِل َمةٌ َ
 اگر نبود كه كلمهاى از پروردگارت گذشت كه تا مدتى مقرر خلــــق را نگــــاه()۱
دارد هـــر آینـــه قیــامتشــان را بــه پــا مىكــرد!» ( / ۱4شورى)
 -۱المیـــزان ج  ،۲4ص .۱63
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بـرزخ و مـراحل زنـدگى بعد از مـرگ
الِل َو كُ ْنتُ ْم اَ ْمواتا فَاَحْ یاكُ ْم ثُ َّم يُمیتُكُ ْم ثُ َّم يُحْ ییكُ ْم ثُ َّم اِلَ ْی ِه
ْف تَ ْكفُ ُرونَ ِب ّ ِ
« َكی َ
ت ُْـر َجـعُــونَ ؟» ( / ۲8بقـره)
در این آیات حقیقت انسان را و آنچه را كه خدا در نهاد او به ودیعه سپرده،
بیان مى كند ،ذخایر كمال و وسعت دایره وجود او و آن منازلى كه این موجود در
مسیر وجود خود طى مىكند ،یعنى زندگى دنیا و سپس مرگ و بعد از آن زندگى
برزخ و سپس مرگ و بعد زندگى آخرت و سپس بازگشت به خدا و این كه این
منزل آخرین منـــزل در سیر آدمى است ،خاطرنشان مىسازد.
این آیه از نظر سیاق نزدیك به آیه « :قالُوا َربَّنا اَ َمتَّنَا اثْنَتَی ِْن َو اَحْ یَ ْیتَنَا اثْنَتَی ِْن
سبی ٍل  -پروردگارا دو نوبت ما را میراندى و
وج ِم ْن َ
َفا ْعت ََر ْفنا ِبذُ ُنو ِبنا َف َه ْل اِلى ُخ ُر ٍ
دو بار زنده كردى ،پس اینك به گناهان خود اعتراف مىكنیم ،پس آیا هیچ راهى
به سوى برون شدن هست؟» ( / ۱۱غافر) مىباشد و این از همان آیاتى است كه
با آن ها بر وجود عالمى میان عالم دنیا و عالم قیامت ،به نام برزخ ،استدالل
مىشود ،براى این كه در این آیات ،دو بار مرگ براى انسانها بیان شده و اگر
یكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنیا بیرون مىكند ،چارهاى جز این
نیست كه یك اماته دیگر را بعد از این مرگ تصور كنیم و آن وقتى است كه ،
میان دو مرگ یعنى مردن در دنیا براى بیرون شدن از آن و مردن براى ورود به
()۱
آخرت ،یك زندگى دیگر فرض كنیم و آن همان زنـدگـى بـرزخـى است.
 -۱المیـــزان ج  ،۱ص .۲۱۰
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فصل هفتم

تقدری رزق
مفهوم رزق در قرآن
ب ! » ( / ۲۷آل عمران)
« َو تَ ْر ُز ُ
ق َم ْن تَشا ُء بِغَی ِْر ِحسا ٍ
رزق معنایى معروف دارد و آنچه از موارد استعمال آن به دست مىآید،
معنى عطاء و بخشش هم در آن موجود است .رزق در نظر ابتدایى تنها به
خوردنىها اطالق مىشده و غیر آن از پوشیدنىها و امثال آن را شامل نبوده است.
سپس در معناى آن توسعه داده شده و شامل تمام چیزهایى كه به آدمى مىرسد و
انسان از آنها منتفع مى گــردد ،چون :مــال ،جــاه ،فــامیــل ،علــم و امثــال آن
گشتـــه است.
ق ذُوا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتی ُن  -بدرستى يگانه
الر ّزا ُ
ّللا ه َُو َّ
آنچه از آیه شریفه « :اِنَّ ّ َ
رزاق و داراى قوت و متانت خداست!» (/5۸ذاریات)كه در مقام حصر وارد شده
دستگیر مىشود چند چیز است:
اوال :فهمیده مىشود كه «رزق» گرچه در ظاهر ممكن است به غیر خداوند
الر ِازقینَ !» (/۱۱جمعه) كه
عالم نسبتى پیدا كند ،چنان كه از امثال « َو ّ
ّللاُ َخی ُْر ّ
وجود ارزاقهاى دیگر را تصدیق كرده ،خداوند را بهتر آنها معرفى كرده است
ار ُزقُوهُ ْم فیها َو ا ْكسُوهُ ْم/5( »!...نساء) استفاده مىشود،
و همچنین از آیهَ « :و ْ
لكن در واقع و نفس امر جز به خداوند متعال منسوب نیست ،عینا رزق هم مانند
«عزت و ملك» است ،كه در حقیقت مخصوص خدا مىباشد و دیگران به واسطه
اعطا و بخشش خداوندى از آن نصیبى گرفتهاند.
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ثانیا :روشن مىشود كه آنچه مخلوقات به آن منتفع شده از خیر آن بهرهمند
مىشوند ،همه رزق آنان بوده و خداوند هم رازق آن مىباشد .این مطلب گذشته از
آیاتى كه درباره «رزق» وارد شده ،از آیات دیگرى هم كه « خلق و امر و حكم
()۱
و ملك و مشیت و تدبیر و خیـر» را مخصـوص خـداونـد دانستـه فهمیده مىشود.
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۲5۷

رزقهـاى حالل و حرام
ق َم ْ
ب!» ( / ۲۷آل عمران)
« َو تَ ْـر ُز ُ
ـن تَـشا ُء بِغَی ِْر ِحسا ٍ
( ادامه مطلب باال )
ثالثا :معلوم مىگردد كه آنچه آدمى مورد استفاده قرار مىدهد ،ولى از راه
حرام است ،از نظر معصیت به خداوند متعال منسوب نیست ،زیرا خداوند نسبت
ّللا ال
معصیت را از نظر تشریع از خود نفى كرده است .چنان كه آیه « قُ ْل ا َِّن ّ َ
شآء !» (/۲۸اعراف) بدان داللت مىكند .ولى از نظر تكوین ممكن است
َیأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ ِ
نفع محرمى رزق كسى باشد اما از نظر تشریع صحیح نخواهد بود .جهت امكان
آن از نظر تكوین روشن است ،زیرا در جنبه تكوین تكلیفى نیست تا قبحى را در
دنبال داشته باشد .این هم ناگفته نماند :آنچه قرآن كریم به نحو عموم رزق فرموده،
روى حساب تكوین و آفرینش است و ما نمىتوانیم بیانات الهى را به افهام ساده و
عمومى مردم كه افق فكرشان بسیار پایین است محدود نماییم و به آن واسطه
پردهاى بر روى معارف حقه قرآنى كشیده از آنها صرف نظر كنیم.
ما مىبینیم آیات قرآنى ملكى را كه به امثال «نمرود و فرعون» داده شده،
یا اموال و زخارفى را كه به دست «قارون»ها رسیده ،همه و همه را از عطا و
بخشش الهى مىداند.
روشن است كه تمام آنها به اذن و اجازه خداوندى است و براى امتحان و
اتمام حجت و خذالن و استدراج به آنان داده شده و همه اینها نسبتهاى تشریعیهاى
است كه در نسبت دادن آنها به خداوند ،قبحى در كار نیست ،وقتى نسبت تشریعى
آن محذورى نداشته باشد ،نسبت تكوینى به طریق اولى بىمانع خواهد بود ،زیرا
در جنبه تكوین حسن و قبح عقالیى وجود ندارد.
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خداوند متعال در كالم شریف خود بیان داشته كه هرچه تصور شود اوالً
مخلوق خداوندى بوده است و ثانیا از نزد او و خزینههاى رحمتش نازل شدهَ « :و
وم ! » ( / ۲۱حجر) و از
ا ِْن ِم ْن َ
ش ْىءٍ اِالّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
ّللا
طرفى هم بیان داشته كه آنچه در نزد اوست همانا «خیر» مىباشدَ « :و ما ِع ْندَ ّ ِ
َخی ٌْر ! » ( / ۱9۸آلعمران) معلوم مىگردد كه دایره وجودى هر شىء در عالم،
به آنچه متلبس شده ،همه از خداوند متعال بوده عموما براى آن شىء خیر مىباشد،
ش ْىءٍ َخلَقَهُ ! »
سنَ كُ َّل َ
خیرى كه از آن منتفع و به آن متنعم مىگردد « :اَلَّذى اَحْ َ
( / ۷سجده)
اما این كه بعضى از مواهب الهى « شر » بوده و از آنها ضررى عاید
بعضى مىگردد ،باید گفت :شر بودن آنها نسبى است ،یعنى نسبت به شىء كه
هدفش واقع شده و به او رسیده است «شر» و اما نسبت به دیگران و همچنین
نسبت به علل و اسبابى كه در نظام آفرینش حكمفرماست «خیر» مىباشند .بالجمله:
تمام خیرهایى كه خداوند متعال به مخلوقات خود افاضه فرموده ،همه از نظر
انطباق معنوى «رزق» آنان محسوب است ،زیرا «رزق» جز عطایى كه مورد
«و ِر ْز ُق َر ِبّكَ َخی ٌْر ! »(/ ۱3۱
استفاده «مرزوق» واقع شود چیز دیگرى نیستَ :
()۱
طه)
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۲59

رابطه رزق ،خیر و خلق
ق َم ْ
ب!» ( / ۲۷آل عمــران)
« َو تَ ْـر ُز ُ
ْــر ِحســا ٍ
ـن تَشــا ُء ِبغَی ِ
تا این جا نتیجه گرفته مى شود كه «رزق ،خیر و خلق» هر سه به حسب
مصداق روى بیان الهى امور متساوى هستند ،یعنى هر رزقى خیر بوده و مخلوق
هم هست وهر مخلوقى هم ،رزق و خیر مىباشد .تنها فرق آنها این است كه
«رزق» احتیاج به مرزوقى دارد كه به آن منتفع شود ،خیر هم نیازمند فرض
كردن محتاجى است كه از اشیاء بیرون از خود آنچه را مطلوبش باشد اختیار
نماید ،بنابراین غذا نسبت به قوه «غاذیه» و قوه غاذیه نسبت به «انسان» و وجود
انسان نسبت به «خودش» ،روى همان فرض گذشته همه «خیر» مىباشند .اما
خلق و ایجاد از نظر تحقق معنا نیازى به شىء ثابت و یا مفروض ندارد ،مثالً غذا
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و قوه غاذیه و انسان «همه در حد ذات» مخلوق و «موجود» اند و در اطالق آن
اسامى نیازى به شىء ثابت یا مفروضى نیست .موضوع شایان توجه این كه :چون
هر رزق و خیرى تنها و تنها مخصوص خداوند است ،روشن مىشود كه تمام
عطایا و خیرها و رزقهایى كه به مخلوقات داده مىشود ،بدون عوض از خدا
صادر مىگردد ،یعنى در مقابل آنها چیزى از كسى نمىگیرد زیرا هر چه فرض
شود باز از عطایاى او خواهد بود و هیچ كس حق مسلمى از خدا نداشته و مستحق
چیزى نیست ،مگر حقوقى كه از راه رأفت و مهربانى ،او خود بر عهده خود نهاده
و اتفاقا رزق از آن موارد محسوب است .چنان كه در این دو آیه شریفه تصریح
فرمودهَ « :و ما ِم ْن دآبَّ ٍة فِى ا ْ
ّللا ِر ْزقُها / 6( »!...هود) و « فَ َو
الََ ْر ِ
علَى ّ ِ
ض اِالّ َ
َّماء َو ا ْ
ض اِنَّهُ لَ َح ٌّق ِمثْ َل مــا اَنَّكُــ ْم تَ ْن ِطقُــونَ !» ( / ۲3ذاریــات) پس
َربّ ِ الس ِ
الََ ْر ِ
رزق بــا ایــن كه حــق مسلمــى اســت كه خــداونــد بر عهــده خود نهاده ،با این
وصف در واقع بخشش و عطایى است كه بدون استحقاق «مرزوق» از خــداونــد
عطــا شــده و بــه شخــص مــرزوق رسیــده است.
از این جا روشن مىشود كه :انسانى كه از راه محرمات روزى خود را به
چنگ مى آورد ،برایش یك روزى حالل و مباحى از نظر تشریع مقدر شده ،زیرا
ساحت پروردگار منزهتر از آن است كه براى بندهاى حقى بر عهده خود نهد ،سپس
از راه حــرام او را روزى داده و در عیـــن حــال او را از تصــرف كــــردن در
()۱
آن نهـــى و در صورت مخالفت عقاب فرماید!
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،5ص .۲6۱

رزق عـــام و رزق خـــاص
ق َم ْ
ب!» ( / ۲۷آل عمـــــران)
ــــر ُز ُ
ْــــر ِحســــا ٍ
« َو تَ ْ
ــــن تَـشـــــا ُء ِبـغَی ِ
رزق چون عطیه الهى است كه از روى خیر صادر شده ،پس همانا عبارت
از رحمت خـداونـد بر مخلـوقات خود خواهد بود و چنان كه رحمت الهى دو قسم
است :اول «رحمت عام» یعنى رحمتى كه شامل همه خلق از مؤمن و كافر ،متقى
و فاجر و انسان و غیر انسان مىشود .دوم «رحمت خاص» یعنى رحمتىكه در
طریق سعادت (چون ایمان و تقوى و بهشت) قرار گرفته است .هم چنان رزق او
هم دو قسم مىباشد« :رزق عام» یعنى عطیهاى كه وسیله بقاء هر موجود مىشود
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و «رزق خـاص» یعنى عطیـهاى كه در مجـراى حلیت واقع شده است.
هم چنان كه «رحمت عام و رزق عام» هر دو مكتوب و مقدرندَ « :و َخلَقَ
ش ْىءٍ فَقَد ََّرهُ تَ ْقدیرا ! »( / ۲فرقان) «رحمت خاص و رزق خاص» هم هر دو
كُ َّل َ
مكتوب و مقدرند .و همان طور كه «هدایت» یعنى رحمت خاص الهى به نحو
تقدیر تشریعى مكتوب شده و براى هر انسانى اعم از مؤمن و كافر مىباشد و به
جهت رسانیدن آن خدا رسوالنى فرستاده و كتابهایى هم نازل فرموده است،
همچنین «رزق خاص» یعنى رزقى كه از مجراى حالل باشد آن هم به نحو تقدیر
مكتوب شده است .به طور قطع مؤمن و كافر ،كسانى كه از راه حالل ارتزاق
مىكنند و آنان كه از راه حرام روزى مىخورند هیچ كس از خوان احسان الهى
محروم نخواهد بود.
این مطلب هم ناگفته نماند كه چنانكه از معناى «رزق» به دست آمد ،رزق
بودن یك چیز بستگى به اندازه انتفاع از آن چیز دارد ،پس كسى كه به او مال
فراوانى عطا شده لكن جز مقدار كمى از آن را نمىخورد و مورد استفاده قرار
نمىدهد ،تمام آن مال رزق او محسوب نیست  -مگر آن كه از نظر بخشش و
عطایى كه به او شده ،مالحظه كنیم و كارى به خوردنش نداشته باشیم  -خالصه
این كه سعه و ضیق رزق غیر از كثرت مال و قلت آن است .و این كه رزق را
به «غیر حساب» بودن توصیف فرموده براى آن است كه رزق از خداى متعال
بدون عوض داده شده است و كسى حقى بر خداوند ندارد ،تنها و تنها عطیه الهى
روى استدعا یا طلب مرزوقین به آنها مىرسد و در عین حال تمام مملوك
خداوندى مىباشد ،پس در عوض عطیه او چیزى نبوده و بـرایش حســابى
()۱
نیسـت.
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۲6۲

محدود و معین بودن رزق
ق َم ْ
ب!» ( / ۲۷آل عمــران)
ـــــر ُز ُ
ْـــــر ِحســـــــا ٍ
« َو تَ ْ
ـــن تَشـــــا ُء بِغَی ِ
این كه «نفى حساب» راجع به تقدیر رزق باشد ،یعنى بخواهد رزق را غیر
محدود قلمداد نماید مطلبى است كه با آیــات قــدر چـون آیــه « اِنّا كُــ َّل شَــ ْىءٍ
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َخ َل ْقناهُ ِب َقدَ ٍر!» ( / 49قمـــر) و « َقــ ْد َج َعــ َل ال ّلــهُ ِل ُكــ ِّل شَــ ْىءٍ قَــدْرا ! »(/ 3
طــالق) ســازگــارى نــدارد و تنهــا مىرســانـد كه رزق بخششــى است كه
بـالعـوض صـادر شــده ،لكـن به هـر حـال مقدر و محدود است.
از آنچه قبالً گذشت روشن شد كه:
«مـلك» و « ُمـلك» بـه طـور كـلى مـخصوص خـداست.
ِ -۱
« - ۲خیر» به طور كلى در دست حق تعالى و از جانب اوست.
« - 3رزق» عطیهاى است كه از طرف خداوند بدون عوض و استحقاق
عطا شده.
ُ « - 4ملــك و عــزت» و هــر چیــز اعتبــارى از خیــرات اجتمــاع مــاننـد
()۱
«مــال و جــاه و قـوه» و امثال آن همه از مصادیق «رزق» مىباشند.
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۲64

تقدير رزق و وسايل استفاده از آن
ض...؟» ( / ۳۱يونس)
س ِ
« قُ ْل َم ْن يَ ْر ُزقُكُ ْم ِمنَ ال َّ
مآء َو ا ْال ْر ِ
«رزق» یعنى عطاى مداوم .رزق آسمانى خدا كه به عالم انسانى مىدهد
عبارت از فرستادن باران و برف و امثال آن است و روزى زمینى عبارت از
رویاندن نباتات و پرورش حیوان كه آدمى از اینها ارتزاق مىكند و به بركت
هـمین نـعمتهــاى الـهى اســت كـه نوع انـسانى بـاقى مـىمـانـد.
مراد از مالك بودن گوش و چشم آن است كه خدا در حواس انسانى تصرف
دارد .حواس آدمیان وسیله بهرهگیرىهاى گوناگونى است كه ایشان از روزىهاى
مختلف خدا مىكنند ،روزىهایى كه خدا به مردم اجازه داده از آن بهرهمند شوند.
آدمى از راه به كار بستن شنوایى ،بینایى ،بساوایى ،چشایى و بویایى آنچه را
مىخواهد از آنچه نمىخــواهـد تمیــز مىدهــد و در نتیجــه به طــرف خــواست
خــود بـه حــركت در مىآیــد و از چیــزهــایى كه بــدش مىآیــد فــرار مىكنــد
و یا به طرف آن نمى رود .پــس به واسطــه این حــواس است كه فــایــده
روزىهــاى خــدا به تحقــق مىرسـد.
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و اما دلیل این كه خدا از میان همه حواس تنها از قوه بینایى و شنوایى نام
برده این است كه آثار این دو حس در كارهاى حیاتى بیش از سایر حواس است و
خدا مالك آنهاست و با منع و عطا و كم و زیاد كردن روزى در آنها تصرف
()۱
مىكند.
 -۱المیــــــــــــــزان ج  ،۱9ص .۸6

دقیق و لطیف بودن رزق رسانى خدا
« اَللّــهُ لَ
ى ا ْلعَ ُ
زيز !» ( / ۱9شورى)
طیـف بِ ِعبـادِه يَ ْـر ُز ُ
ٌ
ق َم ْن يَشا ُء َو ه َُو ا ْلقَ ِو ُّ
در معناى كلمه «لطف» بویى از مدارا و آسانى عمل و نیز بویى از دقت
و باریكى آن چیزى كه عمل بر آن واقع مىشود خوابیده و فاعل چنین فعلى را كه
عمل به مدارا و دقت و سهولت مىكند و سر و كارش با وسایل دقیق و باریك و
ریز است لطیف مىخوانیم.
مثالً مىگوییم هوا لطیف است ،چون آن قدر سبك و رقیق است كه به آسانى
در منافذ همه اجسام نفوذ مىكند و به آسانى مىتواند با اجزاى درونى آن اجسام
تماس پیدا كند .اگر بخواهیم این معنا را در مورد خداىسبحان استعمال كنیم به
حكم اجبار باید خصوصیات مادى را از معناى آن حذف كنیم و آن وقت معناى این
كه خدا لطیف است این مىشــود :كه خــدا بــا احــاطــه و علمــش به دقایق امور
هم دست دارد و در آن امـور دقیـق با رفق و مدارا هرچه بخــواهــد مىكنــد.
در این آیه شریفه رازق بودن خدا را نتیجه لطیف و قوى و عزیز بودن او
قرار داده و فرموده (چون خدا لطیف به بندگان خویش و قوى و عزیز است ،ایشان
را رزق مىدهد )،و این خود داللت دارد بر این كه مىخواهد بفرماید :خدا به
خاطر این كه لطیف است ،احدى از مخلوقاتش كه محتاج رزق اوست از او غایب
نیست و از پذیرفتن رزقش سر باز نمىزند و به خاطر این كه قوى است احدى او
را از دادن رزق عاجز نمىكند و به خاطر این كه عزیز است كسى او را از این
كار مانع نمىشود.
منظور از رزق تنها مادیات نیست ،بلكه اعم از آن و از موهبتهاى معنوى
و دینى است ،كه بعضــى از بنــدگــان خــود را كه مىخـواهـد از آن موهبت
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()۱

 -۱المیـــزان ج  ،35ص .66

تقدير مقدار انزال رزق و احكام حرام و حالل
ــز َل اللّـهُ لَكُـ ْم ِم ْ
« قُـ ْل اَ َرأَ ْيتُـ ْم مآ اَ ْن َ
ق فَ َجعَ ْلتُــ ْم ِم ْنـهُ َحـرامـا َو َحـالالً ؟»
ـن ِر ْز ٍ
( / 59يونس)

رزق عبارت از چیزهاى زمینى است كه آدمى را در ادامه زندگى كمك
مىكند ،اعم از خوردنى ،آشامیدنى و پوشیدنى و غیره .خدا رزق را نسبت داده به
انزال یعنى فروفرستادن .این نسبت براساس حقیقتىاستكه قرآن به مردم یادداده
و به آنان خاطر نشان ساخته كه همه اشیاء عالم منبع و مخزنهایى پیش خدا دارند
ش ْىءٍ اِالّ
كه بر حسب تقدیر و اندازهگیرى خدا از آنجا فرود مىآیندَ « :و ا ِْن ِم ْن َ
َّماء ِر ْزقُكُ ْم
وم !» ( / ۲۱حجر) و « َو فِى الس ِ
ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
واج !»
َو مـا تُــو َ
عـدُونَ !» ( / ۲۲ذاریــات) و « َو اَ ْن َز َل لَكُ ْم ِمنَ االَ ْن ِ
عام ثَما ِن َیةَ اَ ْز ٍ
( / 6زمر) و « اَ ْنزَ ْلنَا ْال َحدیدَ !» ( / ۲5حدید)
نكته این كه خدا در جمله « فَ َجعَ ْلتُ ْم ِم ْنهُ َحراما َو َحالالً ! » مسأله حرام
كردن را مقدم بر حالل كردن ذكر كرده است .یعنى خدا این روزىها را براى
شما حالل كرده بود ،چون براى شما فرو فرستاده بود تا شما در زندگى و ادامه
حیات خود از آن بهرهمند گردید ولى شما از پیش خودتان این روزىها را دو
قسمت كردید :یك قسمت را حرام كرده و قسمت دیگر را حالل نمودید .پس معنى
آیه این است :یا محمد! بگو به چه علت شما روزى حاللى را كه خــدا بــرایتــان
فــرستــاده بود به دو قسمت كرده و پارهاى را حــالل و پــارهاى را حرام كردید؟
واضح است كه این ،دروغى است كه شما بر خدا بستــهایــد و از اذن خـــدا نـاشـى
نـبوده اسـت.
تردید بین اذن خدا و افتراء بر خدا مشعر بر آن است كه حكم تنها حق
خداست و بنابراین حكم به این كه پارهاى از روزىها حالل و پارهاى دیگر حرام
است كه بین مردمان رواج داشت یا باید از طرف خدا باشد یا آن كه به دروغ به
خدا بسته باشند .ولى این تردید نیز ممكن است كه در نظر ابتدایى مورد منع قرار
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گیرد زیرا بسیار ى از مراسم و سننى كه بین مردم است تنها پدیده طبیعت اجتماع
یا عادت ملى و قومى و امثال آن است .ولى تدبر و بحث عمیق و كالم الهى این
نظر را رد مى كند .زیرا قرآن معتقد است كه حكم منحصرا حق خداست و احدى
از خلق حق تشریع حكم و قانونگذارى در اجتماع انسانى را ندارد « .ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ
لِل !» ( / 4۰یوسف)
ِِّ
معنى این كه «حكم» منحصر به خداست این است كه تكیه بر فطرت و
خلقت دارد و منطبق بر فطرت است و با آنچه كه دستگاه آفرینش و خلقت گویاى
آن است مخالف نیست .زیرا خدا خلق را به عبث نیافریده است « :اَفَ َح ِس ْبتُ ْم اَنَّما
ع َبثا ؟» (/ ۱۱5مؤمنون) و بلكه خلقت مردم براى اغراض الهى و اهداف
َخلَ ْقناكُ ْم َ
كمالى است كه مردم برحسب ساختمان وجودى خود بدان متوجه بوده ،برحسب
فطرت خود و به وسیله اسباب و ادواتى كه مجهز به آنند و با راه هموارى كه خدا
در برابرشان قرار داده ،به طــرف آن رهسپارند:
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم هَدى!»( / 5۰طه)
« اَعْطى كُ َّل َ
« ثُ َّم السَّبی َل یَس ََّرهُ !» ( / ۲۰عبس)
پس وجود اشیاء از همان بدو خلقت با مرحله كمالى كه آماده رسیدن به
آنند ،مناسب و سازگار است و همه اشیاء با قوا و ابزارى مجهزند كه به وسیله آن
بتوان به هدف رسید .هیچ یك از اشیاء عالم جز از راه صفات اكتسابى و اعمال
خود ،به طرف كمالى كه برایشان مهیا شده ،سیر نمىكنند .با توجه به این حقیقت
الزم است دین یعنى قوانینى كه در مورد صفات و اعمال اكتسابى به مرحله اجرا
در مىآید منطبق بر خلقت و فطرت باشد زیرا فطرت هدف خود را فراموش و از
آن تخطى نمى كند .فطرت ،آدمى را به كارى تحریك نمىكند و یا از كارى باز
نمى دارد مگر وقتى عوامل فطرى كه فطرت با آن مجهز است چنین بخواهند و
این عوامل و جهازات فطرى خواستى جز همان هدفى كه براى رسیدن به آن آماده
شدهاند ندارند.
انسان كه مجهز به جهاز تغذیه و آمیزش زناشویى است ،حكم واقعىاش در
دین فطرت ،غذا خوردن و نكاح است نه جوكى گرى و رهبانیت! و چون طبیعت
انسان با اجتماع و تعاون آمیخته شده حكم واقعىاش این است كه در اجتماع سایر
مردمان شركت جوید و كارهاى اجتماعى كند و به همین ترتیب ...پس تنها احكام
و قوانینى براى انسان قطعیت دارد كه عالم آفرینش ،آدمى را به سوى آن فرا
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مى خواند .چه آن كه انسان جزئى كوچك از این عالم است و دستگاه خلقت وجود
او را مجهز به وسایلى كرده كه به مرحله كمال سوقش دهد .پس این آفرینش
گسترده و فراگیر كه اجزاء آن به هم پیوسته و مركب اراده خداىتعالى است حامل
قانون فطرى انسانى و دعوت كننده وى به دین حنیف خداست.
دین حق عبارت است از حكم خدا ،كه حكم ،تنها حق اوست و حكم خدا
منطبق است بر خلقت او و همه احكام دیگرى كه ماوراى حكم خداست ،باطل است
و انسان را جز به هالكت و بدبختى نمىكشاند و جز به عذاب دوزخ به جاى
دیگرى رهبریش نمىكند .از این جا دو گره گذشته گشوده مىشود ،زیرا حكم چون
تنها حق خداست ،هر حكمى كه در بین مردم رواج دارد یا حقیقة حكم خداست و
به وسیله وحى و رسالت از ناحیه او اخذ شده است و یا حكمى است كه به دروغ
بر خدا بستهاند و شق سومى وجود ندارد .بــه عــالوه ،مشــركیـن امثال این احكــام
را كــه اختراع مىكردند و در بین خودشان به صـــورت راه و رسـم در
()۱
مىآوردنــد بـه خــدا نسبت مىدادند.
 -۱المیـــــــزان ج  ،۱9ص .۱3۸

نحوه اعطاى رزق موجودات
ّللا ِر ْزقُها  / 6( »!...هود)
ض اِالّ َ
علَى ّ ِ
« َو ما ِم ْن دآبَّ ٍة فِى االَ ْر ِ
خدا در این آیه یادآور مىشود كه چون علم او وسعت دارد و حاالت هر
جنبندهاى را در همــه احــوال مىدانــد بنــابـرایـن بر او واجب است كه به همه
عها / 6( »!...هود) هر
جنبندگان روزى دهدَ ... « .و َی ْعلَ ُم ُم ْستَقَ َّرها َو ُم ْستَ ْودَ َ
جنبندهاى از جنبندههاى زمین را خــدا بــایــد روزى دهــد و هــرگــز بدون روزى
نمانند ،زیرا خدا علم به وجود او دارد و هر جا باشد از حالش خبر دارد .اگر
جنبنــده در جایى قرار و آرام گرفته و از آن جا بیرون نمىآید مثل ماهى كه در
دریاست و یا صدف كه در یك جاى معین زمین قرار و آرام دارد رزقش همان جا
است .اگر هم از قــرارگــاه خود بیــرون رود و در جاى مــوقتــى باشــد و آن جــا
را بــه مقصــد قــرارگــاه همیشگــى خود تــرك كند مثل مــرغ كــه در هوا پرواز
مىكند یا مسافر كه از وطن خود خارج مىشود و یا جنینى كه در رحم است ،با
رزقش همان جا است .اجماالً حاالت همه جنبندههاى روى زمین را مىداند و
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چگــونــه ممكــن است نــدانــد در حالى كه بر خدا الزم است به آنها روزى رساند
و روزى به كسى كه روزىاش دادهاند نمىرســد مگر آن كه روزىدهنده نسبت
به آن كه روزىاش مىدهد علم و اطالع داشته باشد و باخبر باشد كه كجاست ،آیا
جایش دایمى است یا به زودى آن جا را ترك مىكند؟ همیشه یك جا قرار دارد و
یا در جاهاى موقتى زندگى مىكند؟
ّللا ِر ْز ُقها !» داللت بر آن دارد كه روزى دادن بر خدا واجب
ع َلى ّ ِ
«َ ...
است و در قرآن مكرر آمده كه روزى دادن از كارهاى ویژه خدا و حقى است كه
سكَ ِر ْزقَهُ  -این كیست كه اگر
خلق بر خدا دارند « :اَ َّم ْن هذَا الَّذى یَ ْر ُزقُكُ ْم ا ِْن اَ ْم َ
ّللا ه َُو
خدا از روزى دادن خوددارى كند ،شما را روزى دهد؟»( / ۲۱ملك) « اِنَّ ّ َ
ق ذُوا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتی ُن  -خدا همان روزىدهنــده و داراى نیــروى شــدیــد اســت
الر ّزا ُ
َّ
عدُونَ  ...ـ روزى شمــا و
!» ( / 5۸ذاریــات) « َو فِى الس ِ
َّمـاء ِر ْزقُكُــ ْم َو ما تُو َ
وعدههایى كه به شما مىدهند در آسمان است ،قسم به پــروردگـار زمیـن و آسمـان
()۱
كه این مثل سـخن گـفتن شما حـق است!» ( / ۲۲ذاریات)
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱9ص .۲3۸

نعمـت و رزق تـحت مشیـت الهى
ت ِلقَ ْو ٍم يُؤْ ِمنُونَ !»
ق ِل َم ْن يَشا ُء َو يَ ْقد ُِر اِنَّ فى ذ ِلكَ الَيا ٍ
الر ْز َ
ّللا يَ ْبسُطُ ِ ّ
« اَ َولَ ْم يَ َر ْوا اَنَّ ّ َ
( / ۳۷روم)
این آیه خطاى مردم را در مبادرت به خشنودى و نومیدى بیان مىكند و
مىفرماید كه نباید در هنگام رسیدن به نعمت بىدرنگ خوشحالى كرد و نه در
مورد دیگر بىدرنگ نومید شد ،براى این كه رزق در كمى و زیادىاش تابع
مشیت خداست و بر انسان الزم است كه بداند آن رحمتى كه به وى رسیده و
همچنین آن نامالیمى كه به او رسیده هر دو با مشیت خدا قابل زوالند ،پس نباید به
چزى كه ایمن از فقدانش نیستید خـوشحـال شوید و نه به چیـزى كه امیـد زوالش
هسـت نـاراحـت و نـومیـد گـردیـد.
و اما این كه فرمود « :مگر نمىبینید كه خدا روزى را به هر كس بخواهد
گسترش مىدهد؟» ( / 3۷روم) و مسأله روزى دادن را امرى دیدنى معرفى كرد
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و براى این بود كــه بفهمــانــد ایــن رزقــى كه به انســان مىرســد و یا خــود
آدمـى كســب مىكنــد ،مولود دست به دست دادن هزاران هزار اسباب و شرایطى
است كه آدمى  -كه آن را از هنــرمنــدى خود مىداند  -یكى از آن هزاران هزار
است و همچنین آن اسبابى كه انسانها دل خــود را بــه آن خــوش مىكنند ،كه من
فالن كار یا پُست را دارم نیز یكــى از آن اسبــاب است و تمــامى اسبــاب هم سبب
بودنشان از خودشان نیست ،همــه مستند به خداىسبحان است .پس این
خداىسبحان است كه یا مىدهد و یا نمىدهــد و همــوست كه یا زیــاد مىدهد و یا
()۱
كــم مىدهــد و بر یكى وسعت داده و بر دیگــرى تنگ مىگیرد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۱ص .۲95

میزان دخالت كــاردانـى انسان در كسب معاش
« قا َل اِنَّما اُوتیتُهُ عَلى ِع ْل ٍم ِع ْندى ! » ( / ۷8قصص)
این جمله پاسخى بوده كه قارون به گفتار مؤمنینى از قومش و نصیحتهاى
آنان داده و چون اساس گفتار آنان بر این معنا بود كه آنچه وى از مال و ثروت
داشته خدا به او داده و احسان و فضلى از خدا بوده و خود او استحقاق آن را
نداشته ،پس واجب است كه او هم با این فضل خدا خانه آخرت را طلب كند و آن
را در راه احسان به مردم انفاق نمــایــد و در زمیــن فســاد نیـانگیـزد و به مـالك
ثروت تكبر و استعال و طغیان نكند.
لذا قارون در پاسخ آنان این اساس را تخطئه كرده و گفته است كه آنچه من دارم
احسان خدا نیست و بدون استحقاق به دستم نیامده و ادعا كرده كه همه اینها در اثر
علم و كاردانى خودم جمع شده ،پس من از میان همه مردم استحقاق آن را داشتهام،
چون راه جمع آورى مال را بلد بودم و دیگران بلد نبودند و وقتى آنچه به دستم آمده
به استحقاق خودم بوده ،پس خود من مستقل در مالكیت و تصرف در آن هستم و
هرچه بخواهم مىتوانم بكنم ،مىتوانم آن را مانند ریگ در انواع لذتها و گسترش
نفوذ و سلطنت و به دست آوردن مقام و رسیدن به هر آرزوى دیگرم صرف كنم
و كسى را هم نمىرسد كه در كارم مداخله كند.
و این پندار غلطى كه در مغز قارون جاى گرفته بود و كار او را به هالكت
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كشانید ،ك ار تنها او نبوده و نیست ،بلكه همه ابناء دنیا كه مادیات در مغزشان
رسوخ كرده ،به این پندار غلط مبتال هستند ،هیچ یك از آنان آنچه را كه دست
تقدیر برایشان نوشته و اسباب ظاهرى هم با آن مساعدت كرده ،از این فكر غلط
به دور نیستند كه همه را از لیاقت و كاردانى خود بدانند و خیال كنند مال فراوانشان
و عزت زودگذر و نیروى عاریتىشان همه از هنرمندى و كاردانى و لیاقت خود
آنان است ،این خودشانند كه كار مىكننــد و كــارشــان نتیجه مىدهد و این علم و
آگاهىشان است كه ثروت و مقام را به ســویشــان ســوق مىدهــد و این كاردانى
خودشان است كه مال و جاه را برایشان نگه مىدارد.
ّللا َو
دار ِه االَ ْرضَ  ،فَما كانَ لَهُ ِم ْن فِئَ ٍة يَ ْن ُ
دو ِن ّ ِ
« فَ َخ َ
رونَهُ ِم ْن ُ
ص ُ
س ْفنا ِب ِه َو ِب ِ
ما كانَ ِمنَ ا ْل ُم ْنتَ ِصرينَ ! » ( / ۸۱قصص) حاصل معنا این است كه قارون هیچ
جماعتى نداشت كه او را از عذاب و عذاب را از او منع كنند و خودش هم از
منع كنندگان نبود ،كه زیر بار عذاب نرود و این درست برخالف پندارى بود كه
یك عمر در سر مىپرورانید و خیال مىكرد كه آن عامل كه ثروت و خیر را به
سویش جلب نموده ،شر را از او دفع مىدارد ،حول و قوت خودش و جمعیت و
خدم و حشمش بود ،كه آنها را هم به علم خود كسب كرده بود ولى نه آن جمعش
نگه اش داشت و نه آن قوت و نیرویش از عذاب خدا نجاتش بخشید و معلوم شد كه
آنچه داشته خدا به او داده بود .و چنین معنا مىدهد كه ما او و خــانــهاش را در
زمیــن فــرو بـردیــم ،پس بــرایش روشن شد بطالن آنچه ادعا مىكرد و مىگفت
من خودم مستحق این ثروت هستم و حــاجتــى بــه خــدا نــدارم ،ایــن نبــوغ
علمــى و نیــروى خــودم است كه جلــب خیــر و رفع ضرر از من مىكند.
ص َب َح الَّذینَ تَ َمنَّ ْوا َمكــانَهُ ِبا ْ
الر ْزقَ ِل َم ْن
« َو اَ ْ
ّللا َی ْبسُطُ ِ ّ
الََ ْم ِس َیقُولُونَ َو ْی َكا َ َّن ّ َ
یَشا ُء َو یَ ْقــد ُِر / ۸۲( » !...قصــص) در ایــن جمله همانهایى كه دیروز آرزو
مى كردند اى كاش به جــاى قــارون بــودنــد ،بعــد از خســف قــارون اعتــراف
كــردنــد به این كه آنچه قارون ادعا مىكــرد و ایشــان تصــدیــق مىكــردنــد،
بــاطــل بــوده و وسعــت و تنگى رزق به مشیتى از خـــداســت ،نـه به قــوت و
()۱
جمعیــت و داشتــن نبــــوغ فكــرى در اداره زنــدگــى.
 -۱المیــــــــــــــزان ج  ،3۱ص .۱۲۲
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فصل هشتم

ب
منا ع رزق
آسمان ،محل نزول رزق
عدُونَ ! » ( / ۲۲الذاريات)
ماء ِر ْزقُكُ ْم َو ما تُو َ
س ِ
« َو فِى الـ َّ
منظور از آسمان در این آیه معناى لغوى كلمه كه جهت علو باشد نیست
بلكه منظور از آن عالم غیب است .چون همه اشیاء از عالم غیب به عالم شهود
مىآیند ،كه یكى از آنها رزق است ،كه از ناحیه خداىسبحان نازل مىشود .مؤید
این معنا آیات زیـر است كـه هـمه مـوجـودات را نازل شده از ناحیه خدا مىداند:
« از چارپایان هشت جفت برایتان نازل كرد!» ( / 6زمر) و « ما آهن را
ش ْىءٍ اِالّ
كه در آن قوتى شدید است نازل كردیم !» ( / ۲5حدید) و آیهَ « :و ا ِْن ِم ْن َ
وم !» ( / ۲۱حجر) كه به طور كلى همه
ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن ِ َّزلُهُ اِالّ بِقَدَ ٍر َم ْعلُ ٍ
موجودات را نازل شده از ناحیه خدا مىداند و مىفرماید :هیچ موجودى نیست
مگر آن كه خزینههایش نزد ماست .آنچه تنها از موجودات مىبینید اندازهگیرى
شده و به اصطالح درخور شده عالم شماست و مراد به رزق هم تمامى موجوداتى
است كه انسان در بقایش بدانها محتاج و از آنهــا بهـرهمنـد است ،چه خوردنىها
و چه نوشیدنىها و چه پوشیدنىها و چه مصالح ساختمانى و چــه همسران و
فرزندان و چه علم و چه قوت و چه سایر اینها از فضایل نفسانى.
عدُونَ ! » یعنى آنچه وعده داده شدهاید نیز در آسمان است ،حال
« َو ما تُو َ
ببینیم منظــور از آن چیســت؟ ظــاهــرا مــراد بــه آن بهشتــى است كه به انسانها
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()۱

 -۱المیـــــــــزان ج  ،36ص .۲۷9

كفايت رزق براى روزى خواران
مـــــاء ِر ْزقُكُــــ ْم َو مــــا تُـــوعَـــدُونَ !» ( / ۲۲الــذاريــات)
س
ِ
« َو ِفــى ال َّ
كلمه «رزق» عبارت است از هر چیزى كه موجودى دیگر را در بقاء
حیاتش كمك نماید و در صورتى كه آن رزق ضمیمه آن موجود و یا به هر صورتى
ملحق به آن شود ،بقایش امتداد یابد ،مانند غذایى كه حیات بشر و بقایش به وسیله
آن امتداد پیدا مىكند ،غذا داخل بدن آدمى و جزء بدن او مىگردد و نیز مانند
همسر كه در ارضاء غریزه جنسى آدمى او را كمك نموده ،عالوه مایه بقاء نسل
او مىگردد و به همین قیاس هر چیـزى كــه دخـالتى در بقـاء موجودى داشته باشد
رزق آن موجود شمرده مىشود.
و این معنا واضح است كه موجودات مادى بعضى با بعض دیگر ارتزاق
مىكنند ،مثالً انسان با گوشت و شیر حیوانات و نیز با گیاهان ارتزاق مىكند و
نیز حیوانات با گیاهان و گیاهان با آب و هوا ،پس آنچه از رزق كه منتقل به
مرزوق و ضمیمه آن مىشود و آن مقدارى كه در بقاء آن دخالت دارد و به صورت
احوال و اطوار گوناگون آن موجود در مىآید و همان طور كه اطوارى است از
عالم كون كه ملحق به مرزوق شده و فعالً به او نسبت مىدهیم ،همچنین خود آن
مرزوق نیز اطوارى از عالم كون است كه الحق به رزق و منسوب به آن مىشود،
هرچند كه چه بسا اسماء تغییر كند ،پس همان طور كه انسان از راه خوردن غذا
داراى اجزایى جدید در بدن خود مىشود ،همچنین آن غــذا هم جــزء جـدیـدى از
بـدن او مىشـود كه نامش مثالً فالن چیز است.
این نیز روشن است كه قضایى كه خداىتعالى در جهان رانده ،محیط به
عالم است و تمــامى ذرات را فــرا گــرفتــه و آنچــه در هــر مــوجــودى جریان
دارد ،چه در خودش و چه در اطوار وجودش همه از آن قضاء است و به عبارتى
دیگــر ،سلسله حوادث عالم با نظام جارى در آن تألیف شده از علتهاى تــامــه و
معلــولهایى است كه از علــل خــود تخلــف نمىكنـد.
از این جا روشن مىشود كه رزق و مرزوق دو امر متالزم است ،كه به
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هیچ وجه از هم جدا شدنى نیستند ،پس معنا ندارد موجودى با انضمامش به وجود
چیزى دیگر ،و یا با لحوقش به آن در شكل طورى جدید به خود بگیرد و آن چیز
مـنضـم و الحـق در این شكل با او شركت نداشته باشد.
پس نه این فرضیه معنا دارد كه مرزوقى باشد كه در بقاء خود از رزقى
استمداد جوید ،ولى رزقى با آن مرزوق نباشد و نه این فرض ممكن است كه رزق
مرزوقى از آنچه مورد حاجت اوست زیادتر باشد و نه این فرض ممكن است كه
مرزوقى بدون رزق بماند ،پس رزق داخل در قضاء الهى است و دخولش هم اولى
و اصلى است ،نه بالعرض و تبعـى و ایــن معنــاى همیــن عبــارت اســت كــه
()۱
مىگــوییــم رزق حــق اسـت.
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،36ص .۲۸۲

تالش معاش و كمك عوامل طبیعى
هار َو ا ْبتِغا ُؤكُ ْم ِم ْن فَ ْ
« َو ِم ْ
ض ِل ِه !» ( / ۲۳روم)
ــن ايـاتِـ ِه َمنـا ُمكُـ ْم بِاللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
كلمه «فَضْل» به معناى زیادتر از مقدار حاجت از هر چیز است و بر
عطیه نیز اطالق مىشود ،چون صاحب عطا آنچه را كه عطا مىكند زاید بر مقدار
حاجت خویش است و مـراد به ایـن كلمــه در آیه شریفــه رزق است و معنـاى
ابتغــاء فضل طلب رزق است.
و در این كه انســان داراى قــوه فعــالــهاى خلق شده كه او را وادار مىكند
به این كه در جستجوى رزق بــاشــد و حــوائــج زنــدگى خــود را به خاطر بقاء
خود تحصیل كند ،از جــاى بـرخیــزد و تالش روزى كند و نیز در این كه به سوى
استراحت و سكون هدایت شده تا به وسیلــه آن خستگــى تــالش خود را برطرف
نموده و تجدید و تجهیز قوا كند و باز در این كه شب و روز را پشت سرهم قرار
داده ،تا خستگى هر روز را در شب همان روز برطرف سازد و باز در این كه
ب راى پدید آمدن شب و روز اوضاعى در آسمان نسبت به زمین پدید آمده آیتها و
نشانه هاى سودمندى است ،براى كسى كه داراى گــوشــى شنــوا باشد ،در آنـچه
()۱
مى شـنود تـعقل كند و چون آن را حق دید پیــــروى نمــایــد.
 -۱المیزان ج  ،3۱ص .۲69
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رزق انسانها و جريان عوامل جوى
ى ا ْلفُ ْلكُ بِا َ ْم ِر ِه
شِرا ٍ
ح ُمبَ ّ
الريا َ
« َو ِم ْن اياتِ ِه اَ ْن يُ ْر ِ
س َل ِ ّ
ت َو ِلیُذيقَكُ ْم ِم ْن َرحْ َمتِ ِه َو ِلتَجْ ِر َ
َو ِلتَ ْبتَغُوا ِم ْن فَ ْ
ُرونَ !» ( / 46روم)
ض ِلـ ِه َو لَعَلَّكُ ْم تَ ْ
شك ُ
منظور از این كه بادها را مبشر خوانده این است كه بادها مژده باران
مىدهند ،چون قبل از آمدن باران باد مىوزدَ « .و ِلیُذیقَكُ ْم ِم ْن َرحْ َمتِ ِه  -بادها
مى فرستد براى این كه شما را مژده دهد و براى این كه از رحمت خود به شما
بچشاند!» مراد به اذاقه رحمت رساندن انواع نعمتهاست كه بر وزیدن باد مترتب
مىشود ،چون وقتى باد مىوزد عمل تلقیح در گلها و میوهها انجام مىشود و
عفونتها از بین مىرود و جو زندگى تصفیه مىشود و نـعمتهـایـى دیـگر از
ایـن قبیل كه اطـالق جمله همه را شامل مىشود.
ى ْالفُ ْلكُ ِبا َ ْم ِر ِه !» یعنى بادها را مىفرستد تا چنین و چنان شود و
« َو ِلتَجْ ِر َ
ض ِله !» یعنى و تا رزق
نیز كشتىها به امر او به حركت درآیندَ « .و ِلتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن َف ْ
رونَ !» و تا شاید شكر
او را كه از فضــل اوســت بطلبیــدَ « .و لَعَلَّكُــ ْم تَ ْشكُ ُ
بگزارید .این جمله هدف و نتیجــه معنــوى فــرستــادن بــاد است ،هــم چنــان كــه
بشــارت بــاد و چشــانــدن رحمــت و جــریــان كشتــىها و به دســت آوردن
فضــل خــدا نتـایـج صــــورى و مـــــادى آن بـــــود.
كلمه شكر به معناى آن است كه نعمت ولى نعمت را طورى به كار بزنى
كه از انعام منعم آن خبر دهد و یا ثناى او گویى كه چه نعمتها به تو ارزانى داشته
()۱
است .و هر كدام باشد منطبق با عبادت او مىشـود.
 -۱المیــــــــــــــزان ج  ،3۱ص .3۱۸

درخــواسـت رزق و تـأمـین آن
ـن ِم ْ
« َو كَـا َ ِّي ْ
ـن دا َّبـ ٍة ال تَحْ ِمـ ُل ِر ْزقَ َهـا اللّـهُ َي ْر ُزقُها َو اِ ّياكُ ْم !» ( / 6۰عنكبوت)
در این آیه شریفه مؤمنین را دلخوشى و دلگرمى مىدهد تا اگر خواستند
در راه خدا مهاجرت مىكنند ،ا زجهت رزق نگرانى نداشته باشند و بدانند كه هر
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جا باشند خدا رزقشان را آن جا مىفرستد و یقین داشته باشند كه از گرسنگى
نخواهند مرد و بدانند كه رازقشان پروردگارشان است ،نه آب و خاكشان و در این
منظور مى فرماید :چه بسیار از جنبندگان كه رزق خود را ذخیره نمىكنند ،بلكه
خدا روز به روز رزقشان را مىرساند ،شما انسانها نیز هر چند كه ذخیره
مىكنید ،ولى باید بدانید كه روزى ده شما خداست و او شنوا و دانا است.
« َو ه َُو السَّمی ُع ْال َعلی ُم !» در این كه دو نام بزرگ از اسامى خدا در خاتمه
آیه قرار گرفته ،اشاره است به برهان بر مضمون آیه ،چون مضمون آیه این بود
كه انسان و سایر حیوانات محتاج به رزقند و رزق خود را به زبان حاجت (نه
زبان سر) از خدا مىخواهند و خدا حاجتشان را مىدهد ،چرا؟ براى این كه او هم
داناى به حوایج خلق خویش است و هم شنواى حاجت آنان است ،پس مقتضاى این
()۱
دو اســـم آنـــان را روزى مـــىدهــــــد.
 -۱المیــزان ج  ،3۱ص .۲34

عطـا و منـع رزق ،و خــزايـن رحمت
اس ِم ْ
س َل لَهُ ِم ْن
ــن َرحْ َمــ ٍة فَـال ُم ْمسِكَ لَها َو ما يُم ِ
سكْ فَال ُم ْر ِ
ــح اللّــهُ ِللنّ ِ
« ما يَ ْفتَ ِ
َبـ ْعـدِه !» ( / ۲فـاطـر)
آنچه را كه خدا از نعمتهایش یعنى از ارزاق كه به بندگانش مىدهد ،در
همه عالم كسى نیست كه بتواند از آن جلوگیرى كند :و آنچه را كه او از بندگانش
دریغ مىكند و نمى دهد كسى نیست كه به جاى خدا آن نعمت را به بندگان خدا
بدهد.
در این آیه به جاى «مرسل» «یفتح» آورده تا اشاره كند به این كه رحمت
ب؟  -و یا مگر
زيز ا ْل َو ّها ِ
خدا خزینهها دارد « :اَ ْم ِع ْن َدهُ ْم َخزائِ ُن َرحْ َم ِة َر ِبّكَ ا ْلعَ ِ
خزینه هاى رحمت پروردگار عزیز و بخشنده تو نزد ایشان است؟»( / 9ص) «
فاق  -بگو اگر مالك
س ْكتُ ْم َخ ْ
قُ ْل لَ ْو اَ ْنتُ ْم تَ ْم ِلكُونَ َخزائِنَ َرحْ َم ِة َربّى اِذا الَ ْم َ
شیَةَ ا ِال ْن ِ
خزینه هاى رحمت پروردگارم شما بودید ،مردم را از گرسنگى مىكشتید و از
ترس كم شدن آن انفاق نمىكردید !» (/۱۰۰اسراء)
و معلوم است كه تعبیر به گشودن خزینه مناسبتر است ،از تعبیر به ارسال
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و لذا تعبیر به فتح كرد ،تا بفهماند آن رحمتى كه خداوند به مردم مىدهد ،مخزون
در خزینههایى است محیط به مردم و بهرهمند شدن مردم از آن خزینهها تنها و
تـنها مـحتاج بـه این اسـت كه خـدا در آن خـزینهها را به رویـشان بـگشاید ،نـه
ایـنكه در نـقطه دورى بـاشد ،تـا از آن جا به سوى مردم ارسـالش بـدارد.
و اگر از رزق و یا از نعمت تعبیر كرد به «رحمت» براى این بود كه
داللت كند بر اینكه افاضه حق تعالى ناشى از صرف رحمت است و بس و توقع
هیچ سودى و كمالى براى خود ندارد ،نه مىخواهد از افاضه نعمت به زندگان
سودى ببرد و نه كمالى به دست آورد .و در جمله « َو ما یُمس ْ
ِك فَال ُم ْر ِس َل لَهُ ِم ْن
َب ْعدِه  -هیچ رحمتى را منع نمىكند مگر آن كه بعد از او كسى نیست كه آن رحمت
را ارسال ك ند!» تعبیر به «بعد از او» اشاره به این است كه خداىتعالى در منع
اول است همان طور كه در اعطـا اول اسـت.
و جمله « ه َُو ْالعَ ُ
زیز ْال َحكی ُم ! » حكمى را كه در آیه شریفه آمده بود ،به دو
اسم عزیز و حكیم تقریر مىكند و مىفرماید :خدا هرگز شكست نمىخورد ،نه در
وقتى كه اعطا مىكند كسى هست كه جلو اعطایش را بگیرد و نه در وقتى كه منع
مى كند كسى هست كـه مـنع كـرده او را اعـطا نماید ،براى چه؟ بـراى این كه
عزیز و غالب است.
و از سوى دیگر در آن جا كه مىدهد اعطایش ناشى از حكمت و مصلحتى
است كه مىبیند و منع هم كه مىكند باز ناشى از حكمت و مصلحتى است كه در
منع مى بیند و خالصه كالم اعطا و منعش همه از روى حكمت است ،به چه دلیل
بــه دلیــل ایـن كه او حكیــم است:
ق َ
ّللا يَ ْر ُزقُكُ ْم ِمـنَ
ّللا َ
غی ُْر ّ ِ
اس اذْك ُُروا نِ ْع َمتَ ّ ِ
« يا اَيُّ َها النّ ُ
علَ ْیكُ ْم َه ْل ِم ْن خا ِل ٍ
()۱
ض ! »( / 3فاطر)
س ِ
ال َّ
مـاء َو االَ ْر ِ
 -۱المیـــــــــــــــزان ج  ،33ص .۲3
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فصل نهم

ي
توز ع رزق
خزاين الهى و حكمت او در توزيع رزق
ض َو ل ِكنَّ ا ْل ُمنافِقینَ ال يَ ْفقَ ُهونَ ! » ( / ۷منافقون)
سموا ِ
« َو ِ ّلِلِ َخزائِ ُن ال َّ
ت َو ا ْال ْر ِ
او كسى است كه تمامى خزینههاى آسمان و زمین را مالك است ،از آن
هرچه را بخواهد و به هر كس بخواهد انفاق مىكند ،پس اگر بخواهد مىتواند
مؤمنین فقیر را غنى كند ،اما او همواره براى مؤمنین آن سرنوشتى را مىخواهد
كه صالح باشد ،مثالً آنها را با فقر امتحان مىكند و یا با صبر به عبادت خود وا
مى دارد ،تا پاداشى كریم بر ایشان داده و به سوى صراط مستقیم هدایتشان كند،
()۱
ولى منافقین این را نمىفهمند .یـعنـى مـعنى و وجـه حـكمت ایـن را نـمىداننــــد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص .۲۱۲

فلسفه تقدير و توزيع عادالنه رزق و معــارف الهى
س َ
ض َو ل ِك ْن ُينَ ِ ّز ُل ِبقَد ٍَر ما َيشا ُء اِنَّهُ ِب ِعبادِه
الر ْز َ
« َو لَ ْو َب َ
ق ِل ِعبادِه لَ َبغَ ْوا ِفى ا ْال ْر ِ
ّللاُ ِ ّ
ط ّ
صیر! » ( / ۲۷شورى)
بیر بَ ٌ
َخ ٌ
اگر خداىتعالى رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سیر شوند
شروع مىكنند به ظلم كردن در زمین ،چون طبیعت ثروت این است كه وقتى زیاد

194

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

شد طغیان و استكبار مىآورد ،هم چنان كه در جاى دیگر فرمود « :ا َِّن ا ْ
ال َِ ْنسانَ
لَیَ ْ
طغى اَ ْن َراهُ ا ْستَ ْغنى  -انسان بدون هیچ استثنایى وقتى بىنیاز شود طغیان مىكند
!» ( 6و  / ۷علق) و به همین جهت خداىتعالى رزق را به اندازه نازل مىكند و
به هر كس مقدارى معین روزى مىدهد ،چون او به حال بندگان خود خبیر و
بصیر است و مىداند كه هر یك از بندگانش استحقــاق چــه مقــدار از رزق دارد
و چــه مقــدار از غنا و فقر مفید به حال او است ،همــان را بـه او مىدهد.
همان طور كه دادن مال و فرزندان و سایر نعمتهاى مادى و صورى
رزق مقسوم است و هر كسى از آن قسمتى دارد ،همچنین معارف حقه و شرایع
آسمانى كه منشأ همه آنها وحى است ،نیز رزق مقسوم است ،آن نیز از ناحیه خدا
نازل مى شود و خــداونــد به وسیلــه آن نیــز مــردم را امتحــان مىكند ،چون همه
در عمل به آن معارف و به كار بستن آنها یكسان نیستنــد ،هم چنــان كه در به
كار بستن نعمتهاى صورى یكسان نیستند.
و بنابراین اگر چنانچه معارف الهى و احكام خدایى همگى یك دفعه نازل
مى شد ،با در نظر گرفتن این كه شامل تمامى شؤون حیاتى انسان است ،مردم
نمىتوانستند آن را تحمل كنند و قهرا به آن ایمان نمىآورند مگر تك تكى از ایشان
و بدین جهت خداىسبحان آن را به تدریج به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله نازل
كرد ،تا مردم با پذیرفتن قسمتهاى اول آن ،آماده شوند براى پذیرفتن قسمتهاى
على
علَى النّ ِ
اس َ
بعدى و بعدى آن و در این باره فرمودهَ « :و قُ ْرانا فَ َر ْقناهُ ِلتَ ْق َراَهُ َ
ث  -و قرآنى كه آن را قطعه قطعه كردیم تا به تدریج بر مردمش بخوانى !
ُم ْك ٍ
»( / ۱۰6اسراء)
و همچنین این سنت را در معارف عالیهاى كه در باطن معارف ظاهرى و
ساده دین نهفته ،جارى ساخته است و به همین نحو كه گفتیم آنها را در باطن اینها
قرار داده ،چون اگر همه آنها را مانند اینها بىپرده بیان مىكرد ،عموم مردم
طاقت تحملش را نمىداشتند و فهم آنان از دركش عاجز مىماند و بدین جهت آنها
را در باطن معارف ساده قرار داد ،تا افراد انگشتشمارى كه استعداد درك آنها
را دارند ،درك كنند و هر دو سنخ معارف را در قالبى از الفاظ درآورده ،كه هر
كس به قدر فهمش و ظرفیتش از آن الفاظ استفاده مىكند ،هم چنان كه خود
خداىتعالى این معارف را كه در قرآن كریم است به بارانى مثل زده كه از آسمان
مىریزد و دلهاى مردم را به زمینهاى مختلف مثل زده ،كه هر یك به قدر ظرفیت
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ســالَ ْ
ت اَ ْو ِد َیـةٌ ِبقَـدَ ِرها» !...
خود از آن استفاده مىكند « :اَ ْنزَ َل ِمنَ الس ِ
َّماء ما ًء فَـ َ
( / ۱۷رعد)
همچنین احكام و تكالیف شرعى را یكسان بر همه مردم تحمیل نكرد ،چون
اگر مىكرد بعضى از مردم تاب تحملش را نمىداشتنــد و به همیــن جهت آنها
را به مقتضاى ابتالئاتى كه هر فردى از افراد دارد تقسیــم كــرد ،تا هر كس به
تكلیفى كه متــوجــه خـود اوســت عمـل مىكنــد.
پس روزى دادن از معارف و شرایع هم از هر جهت كه فرض شود عینا
مانند روزى دادن از مال و اوالد است ،كه بین مردم تقسیم و بر حسب حال فرد
()۱
فرد آنان و به مقتضاى صالح ایشان تقسیم شده است.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .9۱

توزيع ثروت و درجات اجتماعى و علل آن
شتَ ُهـ ْم فِـى ا ْل َحیـو ِة الـ ُّد ْنیـا ! » ( / ۳۲زخـــرف)
س ْمنــا بَ ْینَ ُهــ ْم َمعی َ
« نَحْ ــ ُن قَ َ
دلیل بر این كه اختیار ارزاق و معیشتها به دست انسان نیست ،اختالف
افراد مردم در دارایى و ندارى و عافیت و صحت و اوالد و سایر چیزهایى است
كه رزق شمرده مىشود ،با این كه هر فرد از افراد بشر را كه در نظر بگیرى
مىبینى كه او هم مىخواهد از ارزاق نهایت درجهاش را كه دیگر بیش از آن
تصور ندارد دارا باشد ،اما مىبینیم كه هیچ یك از افراد به چنین آرزویى نمىرسد
و به همه آنچه كه آرزومند است و آنچه كه دوست مىدارد نایل نمىشود ،از این
جا مىفهمیم كه ارزاق به دست انسان نیست چون اگر مىبود هیچ فردى ندار و
فقیر و محتاج به هیچ یك از مصادیق رزق یافت نمىشد بلكه هیچ دو نفرى در
داشتن ارزاق مختلف و متفاوت پیدا نمىشد ،پس اختالفى كه در آنان مىبینیم
روشنترین دلیل است ،بر این كه رزق دنیا به وسیله مشیتى از خدا در بین خلق
تقسیم شده ،نه به مشیت انسان.
عالوه بر این كه اراده و عمل انسانها در به دست آمدن رزق یكى از
صدها شرایط آن است و بقیه شرایطش در دست آدمى نیست و از انواع رزق آنچه
مطلوب هر كسى است وقتى به دست مىآید كه همه آن شــرایــط دست به دست
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هم ب ــدهنــد و اجتماع ایـن شـرایـط به دســت خــدایـى است كه تمـامى شـرایط و
اسباب بدو منتهى مىشود.
تازه همه اینها كه گفتیم درباره مال بود و اما جاه و آبرو ،آن نیز از ناحیه
خدا تقسیم مىشود ،چون متوقف بر صفات مخصوصى است كه به خاطر آن
درجات انسان در جامعه باال مىرود و با باال رفتن درجات مىتواند پایین دستان
خود را تسخیر كند و در تحت فرمان خود درآورد و آن صفات عبارت است از
فطانت ،زیركى ،شجاعت ،علو همت ،قاطعیت عزم ،داشتن ثروت ،قوم و قبیله و
امثال اینها كه براى هیچ كس جز به صنع خداىسبحان دست نمىدهدَ « ،و َرفَ ْعنا
ت  -ما بعضى از ایشــان را بــه درجــاتـى مـافــوق
ض دَ َرجا ٍ
ض ُه ْم فَ ْوقَ َب ْع ٍ
َب ْع َ
بعضى دیگر كردیم تا بعضى بعضى دیگر را مسخر خود كنند!» ( / 3۲زخرف)
كثرت حوایج انسان در زندگى دنیا آنقدر زیاد است كه فرد فرد انسانها
نمىتوانند همه آنها را در زندگى فردى خود برآورند و مجبورند كه به طور
اجتماع زندگى كنند و این آن است كه اوالً بعضى بعضى دیگر را استخدام كنند و
از آنان بهره بگیرند و ثانیا اساس زندگى را تعاون و معاضدت یكدیگر قرار دهند.
در نتیجه مآل كار بدین جا منجر مى شود كه افراد اجتماع هر یك هر چه دارد با
آنچه دیگران دارند معاوضه كند و از همین جا نوعى اختصاص درست مىشود،
چون گفتیم هر یك از افراد اجتماع مازاد فــرآوردههـاى خود را كه یــاغلــه است
و یا كـاالهـاى صنعتـى است مىدهـد و آنچه از حــوایــج زنــدگـى مىخــواهــد از
()۱
مــازاد فـرآوردههـاى دیگــران مىگیـــرد.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .۱6۰

بـرترى از نـظر كـیفیت زنـدگى و رزق
« َو اللّــــهُ فَضَّـــ َل بَ ْع َ
ق ! » ( / ۷۱نحــل)
ضكُــ ْم عَلـــى بَ ْع ٍ
ــض فِــى ِ ّ
الــر ْز ِ
خداوند بعضى از مردم را در رزق و دارایى بر بعضى دیگر برترى داده
و رزق آن چیزى است كه مایه بقاء زندگى است و این تفاوت چه بسا از جهت
كمیت است ،مانند فقر و غنا كه شخص توانگر به چند برابر شخص فقیر برترى
داده شده و چه بسا از جهت كیفیت است ،مانند داشتن استقالل در تصرف در مال
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و نداشتن آن .مثل موالى آزاد كه در تصرف در اموال خود مستقل است ولى
بردهاش این استقالل را ندارد و جز با اذن موالیش نمىتواند تصرفى بكند و
همچنین فرزندان خردسال نسبت به ولىشان و چـارپایان و مـواشى نسبـت به
مالكشان.
على ما َملَك ْ
َت اَیْمانُ ُه ْم !»
و این كه فرمود « :فَ َما الَّذینَ فُ ِ ّ
ضلُوا ِبرادّى ِر ْزقِ ِه ْم َ
(/ ۷۱نحل) قرینه بر این است كه مراد قسم دوم از برترى است ،یعنى برترى از
جهت كیفیت و مقصود این است كه بعضى حریت و استقالل در آنچه دارند داده
شدند ،به طورى كه نه استقــالل و حــریــت خــود را به زیردست خود منتقل
مىكنند و نه مى توانند چنین كارى بكنند ،یعنى حــریــت و استقالل خود را به
مملوك خودداده و هر دو در داشتن آن مســاوى گـشتـــه مـلكیــت و آقـایىاش را
از بـیــن بـبـــرد.
پس این نعمت از نعمتهایى است كه نه از آن چشمپوشى مىكنند و نه
مىتوانند پس از دارا شدن به دیگران منتقل نمایند و این جز از ناحیه خداىسبحان
نیست ،چه مسأله مولویت و بردگى هر چند از شؤون اجتماعى است و از آراء
بشر و سنن اجتماعى و جارى در مجتمعشان منشأ مىگیرد و لكن یك ریشه طبیعى
و تكوینى داشته كه آراء آنان را بر قبول آن واداشته است ،عینا مانند سایر امور
اجتماعى.
شاهد این مطلب عمل ملتهاى متمدن است كه مىبینیم با آن كه از مدتها
پیش سنت بردهگیرى را لغو اعالم نمودند و سایر ملتها هم از غربى و شرقى آن
را امضا كردند مع ذلك معناى بردهگیرى را هنوز هم محترم مىشمارند و هرچند
صورت آن را لغو كردهاند خالصه مسماى آن را اجرا مىكنند ،ولى اسمش را
كنار گذاشتهاند و یا بــردهگیــرى فــردى را كنار گذاشته و جوامع را زیر یوغ
خود برده خود مىكنند و تا ابــد هــم همینطــور خـواهنــد بــود ،زیــرا هیـچ وقـت
بشــر نمىتـوانــد باب مغالبه و مسابقه در برترى را به روى خود سد كند .و اما
این كه گفتیم برترى از نظر كیفیت یكى از نعمتهاى الهى است دلیلش این است
كه تسلط طبقهاى از مردم بر طبقــهاى دیگر خود یكى از مصالح مجتمع بشرى
است ،زیرا طبقــه مسلط به خاطر نیرومندىاش امور طبقه زیردست را تدبیر
()۱
نمـوده و زنــدگى او را تكمیــل مىكنــد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲4ص .۱۸4

198

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب دوم :تدبیر و تقدیر  -مقدرات

تنگى و فراخى معیشت و تأثیر تـالش انسان
ق ِل َم ْ
ـن يَشـا ُء َو يَ ْقـد ُِر ! » ( / 5۲زمـــر)
الـر ْز َ
« اَ َو لَ ْم يَ ْعلَ ُمــوا اَنَّ اللّـهَ يَ ْب ُ
سـطُ ِ ّ
رزق را خداىسبحان براى بعضى فراخ و براى بعضى تنگ مىگیرد.
سعى و كوشش آدمى و علم و اراده او براى تحصیل رزق سبب تام به دست آمدن
آن نیست ،وگرنه مىبایستى همواره و در همه اشخاص این سعى و این كاردانى
مؤثر واقع شود و صاحبش را به رزق فراوان برساند ،با این كه به چشم خود
مىبینیم كه این طور نیست .بسیار جویندگان هستند كه مأیوس بر مىگردند و بسیار
كوشندگان هستنـد كه نتیـجهاى عایـدشان نـمىشـود.
پس معلوم مى شود غیر از كوشش و كاردانى خود انسان شرایط و علل
زمانى و مكانى دیگر هم مؤثر است و موانع مختلفى هم هست ،كه به اختالف
ظروف ،جلوگیر به نتیجه رسیدن كوششها مىشوند و این شرایط از حد شمار
بیرونند ،در صورتى كه همه عوامل و شرایط دست به دست هم دهند و هیچ یك
از موانع هم پیش نیاید ،آنوقت سعى و كوششها و كاردانىها هم مؤثر مىشوند و
اجتماع همه علل و شرایط با آن همه اختالف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و
زمان و مكان و مقتضیات دیگر در آنها هست ،كه مرتبط به آن عواملند ،بعضى
مقارن آنها و بعضى دیگر جلوتر از آن عواملند و این دسته اخیر خود هم علل
دیگرى بى شمار دارند ،یك اجتماع و اتفاق تصادفى نیست ،براى این كه تصادف
هیچوقت دایمى و حتى اكثرى نیست ،یعنى این طور نیست كه در تمامى آثار و یا
بیشتر آنها علل و شرایطش تصادفا دست به دست هم داده باشند و قانون ارتزاق
ما انسانها و یا ما و سایر موجودات زنده و روزىخوار ،یك نظام جداگانهاى از
نظام جارى در اقطار عالم ماده و مشهود ندارد ،بلكه داخل در آن نظام است و این
نظام عمومى عالمى با همه وسعتش امرى است ثابت و محفوظ ،كه اگر از هــم
گسیختـه شــود ،در همـان لحظـه اول فــورا تمــامى اشیـاء نـابـود مىشود.
و این نظام جارى با این كه یك نظام است و اجزایش با هم تناسب و
سازگارى دارند ،خود دلیل بر وحدانیت ناظمش و فردانیت مدبر و مدیرش دارد،
مدبر و مدیرى كه خودش جزء اجزاء این عالم نیست ،چون گفتیم اجزاء عالم به
وسیله این نظام محفوظ ماندهاند پس نمىشود ناظم خودش یكى از اجزاء عالم باشد
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و آن مدبر واحد خداى عزوجل است .عالوه بر این كه نظام ،خود از تدبیر است
و مكرر درباره تدبیر هم گفتیم كه از خلقت است( ،یعنى عبارت است از خلق
كردن موجودى بعد از موجود دیگر )،و بنابراین پس خالق عالم مدبر آن است و
()۱
مدبر آن رازق آن است و آن همان خـداىتعالى شأنه است.
 -۱المیـــزان ج  ،34ص .۱۱۷

*********************
سمی ُع ا ْلعَلیم!
َو تَ َّمتْ َك ِل َمةُ َر ِبّكَ ِصدْقا ً َو َ
ع ْد ًال ال ُمبَ ِ ّد َل ِل َك ِلماتِ ِه َو هُ َو ال َّ
 ۷خرداد ماه ۱۴۰۱
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