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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

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

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

پر اثر شود و نیز آبرويى و احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر  

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد.وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان مى 

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

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  

وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده،  و آن را با نام  

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 

 (  .۲۶، ص ۱الـمیزان ج )         كنم!   «خدا آغاز مى »  من به نام 
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 ي ئ عالمه فقید آةی  الّله سید محمدحسین طباطبا

 مولف  تفسیر المیزان 

 

 (۱۳۷۰کار سید مهدی امین  -رنگ روغن  -)تصوير عالمه طباطبايی  
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 ۱8۱ ............................................. رسانى خدادقیق و لطیف بودن رزق 

 ۱8۲ ..................................... ر مقدار انزال رزق و احكام حرام و حالل تقدي

 ۱84 ..................................................... نحوه اعطاى رزق موجودات

 ۱85 ................................................. نعمـت و رزق تـحت مشیـت الهى 

 ۱8۶ .................................... میزان دخالت كــاردانـى انسان در كسب معاش

 ۱88 ................................................. منا بع رزق:  فصل هشتم

 ۱88 ......................................................... آسمان، محل نزول رزق 

 ۱89 ................................................. كفايت رزق براى روزى خواران 

 ۱9۰ ............................................... تالش معاش و كمك عوامل طبیعى 

 ۱9۱ ............................................. ها و جريان عوامل جوى رزق انسان

 ۱9۱ ................................................... درخــواسـت رزق و تـأمـین آن 

 ۱9۲ .............................................عطـا و منـع رزق، و خــزايـن رحمت

 ۱94 .................................................. توزيع رزق:   فصل نهم

 ۱94 .......................................... خزاين الهى و حكمت او در توزيع رزق

ــ   ۱94 ............................... ارف الهىفلسفه تقدير و توزيع عادالنه رزق و مع

 ۱9۶ ....................................... توزيع ثروت و درجات اجتماعى و علل آن 

 ۱9۷ ........................................... بـرترى از نـظر كـیفیت زنـدگى و رزق

 ۱99 ...................................... تنگى و فراخى معیشت و تأثیر تـالش انسان
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 مقـدمـه مـؤلـف 

 سم هللا الرحمن الرحیم ب 

 

ُرون    ِكتاٍب َمْكنُون  إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون!  اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم!

 بدان نرسد! اكــان و فهـم خاصان كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 
 تفسیر موضوعی المیزان 

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

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

 

 کتاب  اهمیت 

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

نکردم، آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  جا پیداش  
این کتاب رو هر کی داره، دو برابر قیمت ازش می خرم، بهم   حیف شد واقعا، 

 اطالع بدین ...!«

گودریدز  سایت  از    www.goodreads.com/book/show/8553126:در  آن  در  که 

را که خوانده اند معـرفی کنند، آقای محمد  همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی  
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. 

جلد را    ۷۷ز این  در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال قسمت زیادی ا
به   را به عنوان کتاب مرجع  آنها  دانشگاه ها  اساتید  اند، و همچنین برخی  داده  در سایت های خود قرار 

 دانشجویان خود معرفی کرده اند. 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف
          

آیات شریفه قرآن کریم موضوعاتی مانند اصول دین، فروع دین، 
شرع   احکام  و  اصول  قوانین  و  زندگی  اصول  اخالقیات،  اسالم،  مقدس 

حکومت را شامل هستند و همچنین مطالبی درباره آفرینش عالم، آسمان  

نیزدرباره   و  آنها،  امثال  و  دوزخ  بهشت،  اخروی،  زندگی  زمین،  ها، 
 سرمنزل نهائی انسان و بازگشتش به مالقات پروردگار را در بر دارند.

آیات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت  این موضوعات و احکام در         
بندی   طبقه  بدون  البته  و  مکان  و  زمان  شرایط  انواع  در  خدا  گرامی  پیامبر 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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تفسیر   جمله  از  کریم  قرآن  تفاسیر  است  واضح  است.   شده  نازل  موضوعی، 

گرانمایه المیزان هم با مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخته اند،  
 ن روش در مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.که اهمیت ای

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.   

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

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

جلد قطع جیبی    ۷۷مطالعه حجیم تشخیص داده شد لذا موضوعات برای چاپ در
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       

چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  جلدی  چهل  در    ۲۰مجلدات  لطفا  جلدی، 

 .  صورت لزوم مراجعه تطبیفی با اصل المیزان شماره آیات هم در نظر گرفته شود

  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 
 

اتمام تالیف            جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان   ۷۷بعد از 
جلد بشرح زیر آماده شده و   ۲۴آنها نمود که در حال حاضر  ترجمه کاملاقدام به 

به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است. برای جستجوی کتابها  
 می توانید در اینترنت و موبایل با عنوان: 

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

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION  
(Present Volume)SING, PREDESTINATION, AND DESTINYDEVI -BOOK 2      

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  

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 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  
Allah of Messenger Last MUHAMMAD -BOOK 29  

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

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  
BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 
BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

PARADISE -BOOK 54  
GOD WITH MEETING -BOOK 56  

     

  ضمناّ 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   

سالگی    ۸۵سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱بنده ارزانی فرمود که از  بر این  

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

همچنان پروردگاری می فرماید... همه این نعمات را مرهون روح الهی عالمه  

ه گیتی نور خدا را  طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهن

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

 سید مهدی )حبیبی ( امین                                                             
 ۱۴۰۱خرداد ماه  ۸ تجدید نظر                                                    

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
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 بخش اول 

 تقدری    تدبیر      و   
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 فصل اول 

 تدبیر 
 

 مفهوم تدبیر 

ـُل ااْلياِت ... .«    / رعـد(  ۲)» يَُدبُِّر االَْمـَر يُفَّصِ

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  

قرار بگیرد، به طورى كه به محض تنظیم آن غرضى كه از  در جاى خاص خود  

اى كه هر كدام دارد حاصل گردد و به خاطر متالشى  ها دارى و فایده هر كدام از آن 

 ها با یكدیگر غرض مختل نشود.ها و فساد اجـزاء آن و تـزاحم آن شدن اصل آن 

ر خانه را و  گـوینــد »تـدبیـر منـزل« معنـایش ایـن است كـه امـو وقـتى مى

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.

ترین تدبیر امر عالم هم به این معناست كه اجزاء آن را به بهترین و محكم 

مقصود از آن متوجه  نظم منظم سازد، به طورى كه هر چیزى به سوى غایت  

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  

و در نتیجه بعد از دنیا آخرت هویدا  كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود  

 .  ۱6۸، ص ۲۲المیـــــــــزان ج  -۱                                                                     (۱)گردد.
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 مفهوم تدبیر و ترتیب سلسله حوادث 

 / عنكبوت(   44)  » َخلََق ّللّاُ السَّمـواِت َو االَْرَض بِـاْلَحّقِ ! «

مانها و زمین بر اساس نظامى ثابت و تغییرناپذیر است و سنت  خلقت آس

پذیرد و نه تخلف، تدبیر هم خود از خلقت است و این دو با الهى نه اختالف مى 

كند. تدبیر حوادث جارى  یكدیگر اختالف ندارند و هیچ كدام از دیگرى تخلف نمى

ه وجود بیاورد،  در عالم، معنایش این است كه یك حادث را دنبال حادثى دیگر ب

حادثى باشد كه وقتى دنبال حادث اول پدید آورد، نظامى اَتم به وجود آید و آن چنان 

ها و نتایجى منتهى شود كه حق و حقیقت باشد،  حوادث را ترتیب دهد كه به غایت 

پس در حقیقت: »تدبیر عبارت است از خلقت بعد از خلقت،« اما خلقت هر چیزى  

و بعد آن، كه چون تك تك هر ایجادى در نظر گرفته شود  هاى قبل  با رعایت خلقت 

خلقت است و چون رابطه و اتصال بین همه خلقها در نظر گرفته شود تدبیر، پس  

 تدبیر، چیزى سواى خلقت نیست.

شود و این منتهى شدنش  تعالى منتهى مىو چون خلقت و صنع همه به خداى 

منتهى به اوست و به هیچ وجه  ضرورى و غیر قابل انكار است، الجرم تدبیر هم 

تعالى هر چه هست مخلوق خدا و قائم  شود به غیر اویش دانست و غیر خداى نمى

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  

ن معنـاى حـق بـودن و بـازیچــه نبــودن و جــدّ بــودن و شوخى نبودن  و این همـا

 ( ۱)خلقت است.

 .  ۲۱۱، ص 3۱المیـــزان ج  -۱

 

 انحصـار تـدبیـر عـالم 

اْستَوى َعلَى   ثُمَّ  اَيّاٍم  ِستَِّة  السَّمـواِت َو االَْرَض فـى  َخلَـَق  ذى  الَـّ َربَّكُـُم اللّـهُ  » اِنَّ 

   يَُدبُِّر االَْمـَر...!«اْلعَْرِش 

» 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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ها به او منتهى دارى امور، كه همه تدبیرها و اداره و در مقام تدبیر و سررشته 

 / یونس(  3تدبیر عالم كرده است! « )شود، شروع به مى

اگر حقیقت این است كه همه تدبیرها بى هیچ كمكى از ناحیه دیگران تنها 

دارى هیچ یك از  شود، بنا بر این هیچ چیز در تدبیر و سررشته به خدا منتهى مى

تواند وساطت یعنى شفاعت كند مگر آن كه خدا اجازه دهد زیرا  كارهاى الهى نمى 

حصراً اوست و بجز او هیچ چیز دیگر باالصاله سبب نیست و همه  سبب اصلى من

اند و شفیعان و  هایى هستند كه به واسطه او »سبب« شده اسباب مادون او سبب 

انـد حاال كه حقیقت این  هایى هستند كـه بـا اذن او واسـطـه و شفیـع شـده واسطه 

 ( ۱)كند.  تـدبیر مى است پس فقط خدا پروردگار شماست و تنها او كارهاى شما را

 .  ۱۷، ص ۱9المیـــزان ج  -۱

 

 مقام نزول و عروج تدبیر 

» يَُدبُِّر االَْمَر ِمَن السَّماِء اِلَى االَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج اِلَْیِه فى يَْوٍم كاَن ِمْقداُرهُ اَْلَف َسنٍَة  

 / سجده(   5)ِمّما تَعُـدُّوَن!« 

سر چیزى قرار دهى و یا دستورى  گفتیم تدبیر این است كه چیزى را عقب  

آیه فوق برگشت مى كند به این كه  را عقب سر دستورى دیگر قرار دهى و در 

تعالى وجود حوادث را مانند سلسله زنجیرى كه پشت سر هم و متصل مابین خداى 

هایش نزد  آسمان و زمین باشد قرار دهد. » هیچ چیزى نیست مگر آن كه خزینه 

/ حجر( » ما هر چیزى را    ۲۱كنیم.« )ه معلوم نازل نمىماست و ما جز به انداز

     / قمر(  49ایم.« )گیرى خلق كرده با اندازه 

كند، در حالى كه »ثُمَّ یَْعُرُج اِلَْیِه« به معناى این است كه او تدبیر امر مى

نازل كننده است و یا او نازل كننده است در حالى كه مدبر است، از آسمان تا زمین  

آیه: » و در هر  را و   ایـن امر همان امرى باشد كه در  بعید نیست منظــور از 

 / فصلت( آمده است.   ۱۲آسمانى امرش را وحى كرد!« )

جمله »ثُمَّ یَْعُرُج اِلَْیِه« اشعار است به این كه مراد به سماء مقام قربى است  

شود، نه آسمان كه به معناى جهت باال و یا كه زمام همه امور بدان جا منتهى مى

امر  ناحیه تدبیر   « فرمود:  قبالً  كه  این  براى  است،  جسمانى  عالم  نواحى  از  اى 
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ده( و آنگاه فرمود: » سپس به سوى او عروج  / سج   5كند از آسمان تا زمین!«)مى

شود عروج به سوى او از همان طریقى است  / سجده( پس معلوم مى   5كند!« )مى

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  

فهماند كه مـراد بــه سمــاء مقــام حضــور  از سماء و عروج به سوى خدا مى  نزول

 شود.  اســت، كـه تـدبیـر امـر از آن مقام صادر مى

و یــا مــراد ایــن اســت كه مــوطــن و محــل تــدبیــر امــور زمینى آسمان  

مـوطــن آن  از  را  زمیـن  تدبیر  است  چیز  به هر  كه محیط  خدا  و  نــازل    است 

 ( ۱)كنــد.مى

 .  ۷9، ص 3۲المیـــزان ج  -۱

 

 ظـرف زمــانى تــدبیــر  

 / سجـــــده( 5»  ... فـــى يَــْوٍم كــاَن ِمْقــداُرهُ اَْلــَف َسنَــٍة ِمّمــا تَعُـــدُّوَن ! « )

دهـد كه اگر با مقدار  تعـالـى تـدبیـر نـامبـرده را در ظـرفـى انجـام مى خـداى 

حـوادث زمینـى تطبیـق شـود با هزار سال از سالهایى كه شما ساكنان زمین  حركت  

گردد، چون مسلم است كه روز و شب و ماه و سالى كه ما شمارید برابر مى مى

و  مى قرب  عالم  سماء  به  مراد  چون  نیست.  زمین  خود  عمر  از  بیشتر  شماریم 

د به آن ظرفى  حضور است و این عالم از حیطه زمان بیرون است، الجرم مرا

خواهد بود كه اگر مقدار حركت حوادث زمینـى با آن تطبیـق شـود هـزار سـال از  

 شمــاریـم خـواهـد شـد.هـایى كه ما مىسال 

آیــا مقــدار نــزول و مكــث و عروج است یا مقدار   امــا این كه این مقــدار  و 

این دو است و یــا    نزول و عروج روى هم است، بدون مكث و یا مقدار هر یك از

تنها مقدار خود عروج است، احتماالتى است كه آیــه: » مالئكه و روح به سوى  

/ معارج(   4روند در روزى كه مقــدارش پنجــاه هــزار سال است!« )او باال مى 

مؤید احتمال اخیر است، چون مدت نــامبــرده را تنهــا مــدت عــروج معــرفى  

 كنـــــد.  مى

آیا منظور از  آنگاه   باشد،  قید عروج  بنا به فرضى كه ظرف هزار سال 
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ها در روز قیامت  عروج مطلق عروج حوادث به سوى خداست، یا تنها عروج آن 

است و مقدار هزار سال هم طول مدت قیامت است و اگر در آیه سوره معارج  

خاط  به  تا  است،  كفار  به  چون مربوط  خوانده،  سال  پنجاه هزار  را  آن  ر  مقدار 

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  

 جلوه دادن مدت است.آیا تحدیدى است حقیقى و یا مراد صرف زیاد 

كند به طورى كه مالحظه فرمودید آیه شریفه احتمالهاى زیادى را تحمل مى

تر به ذهن این است كه كلمه  ها نزدیكسازد، ولكن از همه آن ها مىو با همه آن

»فى یَْوٍم« قید باشد براى » ثُمَّ یَْعُرُج اِلَْیِه! « مراد به روزى كه امر یكى از پنجاه  

 ( ۱)كنند، روز قیامت باشد. )و خدا داناتر است!(عروج مى موقف را 

 .  ۸۰، ص 3۲المیـــزان ج  -۱
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 فصل دوم 

رش یا مقام تدبیر   ع
 

 تدبیر الهى و رابطه آن با عرش 

 / اعـراف(   54» ... ثُـمَّ اْستَـوى َعلَـى اْلعَـْرِش... ! « ) 

اى وجود دارد  در عالم كون با همه اختالفى كه در مراحل آن هست مرحله 

اند و ترتیب و ردیف  كه زمام جمیع حوادث و اسبابى كه علت وجود آن حوادث 

و مقام عرش  باشد و نام آن مرحله  كردن سلسله علل و اسباب منتهى به آن جا مى

در  هست   شود هرچه مىاداره تعالى  تدبیر خداى به   كه  اى است. صور امور كونیه

فرماید: » َو ِعْندَهُ َمفاتُِح  باره است كه مىتعالى موجود است و در اینعرش خداى 

  /انعام( این كه فرمود: »...ثُمَّ اْستَوى َعلَى اْلعَْرِش...!« كنایه است از 59اْلغَْیِب!«)

طورى كه هیچ موجود  استیال و تسلطش بر ملك خود و قیامش به تدبیر امور آن، به 

شود و در تحت نظامى دقیق هر موجودى  كوچك و بزرگى از قلم تدبیرش ساقط نمى

 دهــد.  اش رسانیده حاجت هر صـاحـب حـاجتـى را مى را به كمال واقعى 

ند مانند همین آیه  كاغلب آیاتى كه در قرآن كریم عرش خداى را ذكر مى

 ( ۱)نـماید.تعـالى كـند ذكـر مىچیزى را هم كـه داللـت بـر تـدبیـر خـداى 

 .  ۲۰۷، ص ۱5المیـــزان ج  -۱
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 عرش كجاست؟ و چه نقشى در تدبیر دارد؟ 

 / اعراف(    54» ... ثُمَّ اْستَوى َعلَى اْلعَْرِش... ! « )

عرش در اصل به معناى چیزى است كه سقف داشته باشد. نشیمنگاه سلطان  

نامند به اعتبار بلندى اوست. عرش خدا چیزى است كه بشر  را هم كه عرش مى

عوام  هایى كه  داند. این حرف از درك حقیقت آن عاجز است و تنها اسمى از آن مى

اند صحیح نیست، زیرا اگر وهم بتواند آن را  از روى اوهام خود درباره آن زده 

درك كند پس حامل آن هم تواند بود و خدا از آن بزرگتر است كه اوهام ما حامل 

فهماند، تا مردم  عرش او باشد. كلمه عرش و تخت معناى سلطان و مقام او را مى 

ركز تدبیر امور مملكت و اداره شؤون آن  اى شوند كه م از شنیدن آن متوجه نقطه 

 است.  

جوامع مترقى دنیا اعمال جزئى را تقسیم نموده و زمام هر قسمتى را به یك  

هایى ها و آن دوایر را نیز به شعبهسپارند، آن گاه آن كرسى كرسى و یا یك اداره مى 

د و این  دهنتقسیم بندى نموده باز زمام شعبه هر قسمتى را به یك كرسى مافوق مى

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  

شود  شود بسپارند. وقتى كه یك امرى از ناحیه صاحب عرش صادر مى نامیده مى

اى به شكل  ده و در هر اداره هاى مملكتى رسیدر كمترین وقتى به جمیع كرسى 

نشین آن اداره از آن امریه درس و دستور  مناسب با آن اداره متشكل شده كرسى 

 گیـرد.  مخصوص مناسب با كــار خــود را مــى

و   اعتبارى  است  نظامى  كه  نظام  این  از  خواننده  تا  زدیم  را  مثال  این 

دقیق شویم خواهیم دید    قراردادى پى به نظام تكوین ببرد، چه اگر در نظام تكوین

كه آن نیز همینطور است، یعنى حوادث جزئى عالم منتهى به علل و اسباب جزئى  

تا همه  دیگرى است، همچنین  اسباب كلى  به  اسباب منتهى و مستند  آن  است و 

سبحان شود، با این تفاوت كه صاحب عرش در مثالى كه زدیم  منتهى به ذات خداى 

یك اال سر صاحبان كرسى و حاضر در نزد یك هاى پایین و بخودش در كرسى 

سبحان كه با همه و محیط بر همه است، چون مالكیت  افراد نیست، به خالف خداى 

 ( ۱)سبحان حقیقى و مالكیت صاحب عرش در مثال بــاال اعــتبــــارى اســت.خداى 

 .  ۲۰4، ص ۱5المیـــزان ج  -۱
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عرش را  چه نیروهايى  گیرد؟  چه امورى در عرش انجام مى 

 گردانند؟ مى 

 / اعراف(  54» ... ثُمَّ اْستَـوى َعلَـى اْلعَْرِش يُْغِشـى اللَّْیَل النَّهاَر...!« )

عرش مقامى است كه تمامى تدابیر عمومى عالم از آنجا منشاء گرفته و  

فرماید: » ذُواْلعَْرِش  شود. در سوره بروج مى اوامر تكوینى خدا از آنجا صادر مى 

مجید و انجام دهنده هر كارى است كه اراده  صاحب عرش   -عّاٌل ِلمایُریدُ  اْلَمجیدُ فَ 

/ بروج( آیه زیر نیز اشاره به این معنا دارد: » َو تََرى اْلَمالئَِكةَ   ۱6و    ۱5كند! « )

زمر( /    ۷5حافّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش یَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َو قُِضَى بَْینَُهْم بِاْلَحّقِ ! «)

ها و حاملین اوامر او اجــراكنندگان تـدابیـر  چون محل كار مالئكه را كه واسطه 

اوینــد، اطراف عرش دانسته است. و همچنین آیه: » اَلَّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َو َمْن  

زدن  / غافر( است كه عالوه بر این كه مانند آیه قبلى احتفاف و حلقه   ۷َحْولَهُ...،« )

نماید و آن این است  كند نكته دیگرى را نیز افاده مىا به عرش ذكر مىمالئكه ر

كنند و معلوم است كه این  كه كسانى هم هستند كه عرش پروردگار را حمل مى

اشخاص كسانى باید باشند كه چنین مقام رفیع و موجود عظیمــى كه مركز جمیــع  

آنان باش الهى و مصدر آن است قائم به وجود  یَْحِمـُل َعـْرَش  تـدابیــر  َو  آیه »  د. 

 ( ۱)/ حاقه( مؤید این معناست. ۱۷َربِّـَك فَــْوقَُهـْم یَــْوَمئِـٍذ ثَمـانِیَـةٌ ! « )

 .  ۲۱۸، ص ۱5المیــــــزان ج  -۱

 

 عـرش، مقام تدبیر عام عالم

 / اعراف(  54»...ثُـمَّ اْستَوى َعلَـى اْلعَْرِش... ! « )

فِى  یَِلُج  ما  یَْعلَُم  اْلعَْرِش  َعلَى  اْستَوى  ثُمَّ   « آیه:  كه  چنان  َو  هم  ْرِض  ََ ااْل

نماید، صورت جمیع حوادث و وقایع به  / حدید( تأیید مى  4مـایَْخُرُج ِمْنها...،« )

نحو اجمال نزد خدا حاضر و برایش معلوم است و روى این حساب عبارت » یَْعلَُم  

ه تفسیرى است براى استوى بر عرش، پس عرش همان طورى  ما یَِلُج ! « به منزل

را در جوف خود جاى داده و   تدبیر عام عالم است و جمیع موجودات  كه مقام 

باشد. و چون چنین است قبل از وجود این عالم و در حین  همچنین مقام علم نیز مى

ن وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوى پروردگار نیز محفوظ هست، هم چنا
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/ زمر( محفوظ بودن آن را حتى در    ۷5كه آیه: » حافّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش...،« )

ها و زمین، موجود بــودن آن را مقــارن بــا  قیامت و آیات مربوط به خلقت آسمان

ْرَض فى ِستَِّة اَیّاٍم َو   ََ وجــود عــالــم و آیــه: » َو هُــَو الَّــذى َخلََق السَّمواِت َوااْل

/ هود( موجود بودنش را قبل از خلقـت این عـالم    ۷كاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلمآِء...،« )

   (۱)رساند.مى

 .  ۲۱9، ص ۱5المیـــزان ج  -۱

 

 وجود واقعى عرش 

 / اعراف(  54» ... ثُـمَّ اْستَـوى َعـلَـى اْلعَْرِش... !« )

این اْلعَْرِش...،« در عین  َعلَـى  اْستَوى  ثُـمَّ   ...  « كه مثالى است كه    جمله 

سازد، داللت بر این هم دارد كه در این  احاطه تدبیر خداى را در ملكش مجسم مى

میان حقیقتى هم در كار است و آن عبارت است از همان مقامى كه گفتیم زمام  

شود، آیه: » ... َو هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَظیِم  جمیع امور در آن جا متراكم و مجتمع مى

/توبه( و آیه: »اَلَّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش  ۱۲9گار عرش بزرگ است!« )او پرورد  -

كشند و كسانى كه در اطراف آنند...!«  كسانى كه عرش را به دوش مى   -َو َمْن َحْولَهُ  

و در چنان روزى    -/ غافر( و آیه: » َو یَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم یَْوَمئٍِذ ثَمانِیَةٌ    ۷)

/ حاقه( و   ۱۷كنند!« )گار تو را هشت نفر باالى شانه خود حمل مىعرش پرورد

بینى كه عرش و فرشتگان را مى -آیه: » َو تََرى اْلَمالئَِكةَ حافّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش 

/ زمر( نیز داللت بر این معنا دارند، چه از ظاهر این   ۷5اند!« )را احاطه كرده 

از حقایق خارجى. معنایى را كه ما براى كلمه آید عرش حقیقتى است آیات بر مى

هاى  عرش كردیم و گفتیم این كلمه به معناى مقامى است موجود كه جمیع سرنخ 

حوادث و امور در آن متراكم و جمع است از آیه » ثُمَّ اْستَوى َعلَى اْلعَْرِش یُدَبُِّر  

ْمَر ما ِمْن َشفیعٍ ااِلّ ِمْن بَْعِد اِذْنِِه،« ) ََ شود، چه ونس( به خوبى استفاده مى/ ی  3ااْل

این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور تفسیر كرده و از وجود چنین صفتى  

   (۱)دهد.تعـالى خبـر مىبراى خـداى 

 .  ۲۱5، ص ۱5المیـــــزان ج  -۱
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 حامالن عرش الهى

ـذيَن يَْحِملُــوَن اْلعَــْرَش َو َمْن   / مؤمن(  ۷َحـْولَـهُ... !« ) » اَلَـّ

سبحان در این آیه و در هیچ جا از كالم عزیزش معرفى نفرموده كه  خداى 

اند؟ یا كسانى دیگر؟ ولى عطف  این حامالن عرش چه كسانى هستند، آیا از مالئكه

كردن جمله » َو َمْن َحْولَهُ، « بر حامالن عرش، اشعار دارد بر این كه حامالن 

  - اند، چون در آیه: » َو تََرى الَْمالئَِكةَ حافّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش  هعرش هم از مالئك

/ زمر( تصـریح دارد    ۷5بینى كه پیرامون عرش در طـوافند ! « )و مالئكه را مى

گیریم كه حاملین  اند، پس نتیجه مىكنندگان پـیرامون عرش از مالئكه كه طـواف 

اى جمله » اَلَّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َو َمْن َحْولَهُ  معن    اند.  عرش نیز از این طـایفه 

اى كه حامل عرشند، عرشى كه تمامى اوامر و  ...، « چنین است كه » آن مالئكه 

آنجا صادر مى  از  الهى  احكام  امور عالم  همه  تدبیر  احكامى  كه  اوامر و  شود، 

باشنـد، ن از مالئكه مىاى كه پیرامون عرشند، یعنى مقربیكنند و نیز آن مالئكهمى

   (۱)كنند.«چنیـن و چنـان مى

 .  ۱۷۰، ص 34المیــــــــــزان ج  -۱

 

 تعـــداد حــامــالن عـــرش 

 / الحــاقــه( ۱۷» َو يَْحِمــُل َعـــْرَش َربِّـــَك فَـْوقَُهــْم يَــْوَمئِـٍذ ثَمــانِیَـةٌ ! « ) 

عرش در آن روز )قیامت( حاملینى آید كه  تعالى بر مىاز ظاهر كالم خداى 

مى  استفاده  معنا  این  نیز  زیر  آیه  ظاهر  از  كه  چنان  هم  دارد،  مالئكه  شود  از 

...  مى َحْولَهُ  َمْن  َو  اْلعَْرَش  یَْحِملُوَن  »اَلَّذیَن  حمل    -فرماید:  را  كه عرش  كسانى 

تسبیح  مى حمد  به  را  خود  پروردگار  هستند،  پیرامون عرش  كه  كسانى  و  كنند 

اند استغفار  آورند و براى همه كسانى كه ایمان آورده گویند و به او ایمان مىىم

 / غافر(  ۷كنند! «)مى

اند و از ظاهر آیه مورد  در روایات آمده كه این حامالن عرش چهار فرشته

آید حامالن عرش در آن روز هشت نفرند و اما این كه این چهار نفر  بحث بر مى 

ئكه بودند و یا غیر ایشان، آیه شریفه ســاكــت اســت،  و یا هشت نفر از جنس مال
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ملـــــك   جنس  از  كه  این  به  نیست  اشعار  این  از  خالى  آن  سیاق  كــه  هــرچنــد 

 بـــاشنــد.  مــى

ممكن هم هست، غرض از ذكر انشقاق آسمان و بودن مالئكه در اطراف  

كه بفرماید در آن  آن و این كه حامالن عرش در آن روز هشت نفرند، این باشد  

شوند، هم چنان كه قرآن در  ها ظاهر مىروز مالئكه و آسمان و عرش براى انسان 

اند و  وار گرفته بینــى كــه پیرامون عرش را حلقه باره فرموده: » مالئكه را مى این

 ( ۱)/ زمر( ۷5گـوینـد!« )پروردگار خود را به حمد تسبیح مى

 .  ۱۰۸، ص 39المیـــزان ج  -۱

 

 اسـتواء بر عرش، و علم الهى به جزئیات موجودات 

 / حديد(  4» ... ثُمَّ اْستَوى َعلَى اْلعَْرِش ...!« )

استواء بر عرش كنایه است از شروع در تدبیر ملك وجود و چون ما در  

دانیم كه همه اوامر مربوط  عرف بشرى خود تخت سلطنتى را عبارت از مكانى مى

ها در آن جا به توشیح ــادر و همــه لوایح و نامهبه اداره كشور از آن جــا ص

رسد، قرآن نیز به حكم )چون كه با كودك سر و كــارت فتاد...،( به زبان بشرى  مى

تعــالى و مصدریت اوامرش را عرش خوانده، نه  سخن گفته و مقام تدبیر خــداى 

د و به همین جهت  دار اثبات كناین كه خواسته باشد العیاذ باهلل براى او تختى پایه

است كه دنبال استوا بر عرش مسأله علم به جزئیات احـوال مـوجـودات آسمـانى 

 و زمینـى را ذكـر كرده زیـرا علـم از لـوازم تـدبیــر است.  

ْرِض َو ما یَْخُرُج ِمْنها َو ما فرماید: » یَْعلَُم ما یَِلُج فِى در ادامه آیه مى ََ ااْل

تعالى / حدید( معناى آیه این است كه: خداى   4َو ما یَْعُرُج فیها ! « )یَْنِزُل ِمَن السَّماِء  

كند از قبیل آب باران و تخم گیاهان و  رود و نفوذ مىاز آنچه در زمین فرو مى

آورد چون نباتات و  چه كه از زمین سر بر مى ها آگاه است و نیز از آن غیر این

ها و شود چون باران ن نازل مىچه كه به زمی حیوانات و آب خبر دارد و از آن 

اشعه اجرام نورانى و مالئكه و غیره با اطالع است و از آنچه كه از زمین به  

مى باال  آسمان  بندگان طرف  اعمال  و  مالئكه  و  بخارها  و  دودها  مانند  رود 

 .  3۰۲، ص 3۷المیــــــــــــزان ج  -۱                                                    (۱)باخبراست.
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 ها و زمینرابطه عرش با آسمان 

ْرِض َرّبِ اْلـعَْرِش َعّمـا يَِصفُوَن!« )  ََ  / زخرف(  8۲» سُْبحاَن َرّبِ السَّمواِت َو ااْل

عبارت » َرّبِ اْلعَْرِش « عطف بیان است براى جمله » َرّبِ السَّمواِت َو  

ْرِض« چون مراد به سماوات و ارض روبرهم عالم   ََ مشهود است، كه همان  ااْل

راند و  عرش سلطنت و ملك خداست، كه مستولى بر آن است و بر آن حكم مى

 كند.امور آن را تدبیر مى

هم   تدبیر  چون  و  باشد  خدا  ملك  شؤون عرش  از  آفریدن  و  خلقت  وقتى 

عبارت است از نظم خلقت و این كه فالن موجود را قبل از آن موجود دیگر و آن  

ن خلق كند، پس تدبیر هم مختص به خدا و از شؤون عرش او  دیگرى را بعد از آ

خواهد بود، پس ربوبیت او بـراى عـرش عبارت است از ربـوبیتش براى تمامى 

 ( ۱)ها و زمین.آسمان

 .  ۲۰5، ص 35المیــــــــزان ج  -۱

 

 هاى حايل بین مردم و عرش و ظهور عـرش به مردم آسمان

 / مـؤمن(   ۱5» َرفـیـُع الـدََّرجاِت ذُواْلـعَْرِش...! « ) 

نخخــداى  سر  و  زمام  كه  است  عرشى  داراى  امور  تعــالى  تمامى  هاى 

جمــع مى جا  آن  در  نــازل  مخلوقات  جــا  آن  از  خلق  به  راجــع  اوامــر  و  شود 

مراتبى   شــود، البته آن مقام هم، برحسب مراتبى كه در خلق خدا هست، داراىمى

ها كه در كالم  و درجاتى است متعالى و شاید آن مراتب عبارت باشد از آسمان

مجیدش به عنوان مسكن مالئكه معــرفــى شده، كه امر خدا از عرش به سوى  

هایند كــه بــیــن مــردم و عــرش خــــدا حــایــل  شود و همین آسمان ایشان نازل مى

فرا خواهد رسید كه در    -روز تالقى و دیدار باشد  كه همان    -انــد. روزى  شـــده 

ماند، روزى است كه از جلو چشم و  آن روز دیگر حجابى بین خدا و مردم نمى

شود و در همان روز  ها كنار زده مى شود و پرده بصیرت مردم كشف غطاء مى 

گردد و عرش خدا براى مردم هویدا  ها درهم پیچیده مىاست كه به دست خدا آسمان 

شود كه تنها مالك بر هر چیز او بوده و  شود، آن روز براى همه روشن مى مى
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 كند.ملكى جز ملك او نیست، در چنین روزى او در بین مردم حكم مى

بنابراین مراد به درجات بیان درجاتى است كه از آن جا به سوى عرش  

ذُواْلعَْرِش!«خدا باال مى الدََّرجاِت  كنایه استعارى    روند و آن وقت جمله » َرفیُع 

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.

 .  ۱۸6، ص 34المیـــزان ج  -۱

 

 زمان تجمع مالئك و روح پیرامون عرش 

وُح اِلَْیِه فى يَْوٍم كاَن ِمْقداُرهُ َخْمسیَن اَْلَف َسنٍَة ! « ) تَْعُرجُ »    /معارج(4اْلَمالئَِكةُ َو الرُّ

منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است، به طورى كه از سیاق  

اند  آید، روز قیامت است و مراد به این مقدار به طورى كه گفتهآیات بعدى بر مى

اگر آن روز با روزهاى دنیا و زمان جارى در آن تطبیق شود، معادل  این است كه  

شود، ) نه این كه در آن جا هم از گردش خورشید و ماه  پنجاه هزار سال دنیا مى

آید! ( و مراد به عروج مالئكه و روح در آن  هایى شمسى و قمرى پدید مى سال 

گردند، چون ى بر مىتعالروز به سوى خدا این است كه آن روز مالئكه به خداى 

گردد، آرى روز قیامت روز ظهور هیچ و  در آن روز تمامى عالم به او بر مى 

افتادن آن  ها و بطالن روابطى است كه در دنیا بین پوچ بودن اسباب و از كار 

اسباب و مسببات برقرار بود، آن روز تمام موجودات به سوى خداى عزوجل بر  

كند و همه مالئكه ود به سوى او رجوع مىگردند و هر موجودى در معرج خ مى

مى  فرا  را  پروردگارشان  مىپیرامون عرش  و صف  كه گردند  چنان  هم  كشند، 

بینى كه پیرامون مالئكه را مى -فرمود:» َو تََرى اْلَمالئَِكةَ حافّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش  

وُح َواْلَمالئَِكةُ / زمر( و نیز فرموده: » یَْوَم یَقُ  ۷5اند!« )عرش را فرا گرفته وُم الرُّ

/ نبأ( و از ظاهر كالم    3۸ایستند! « )روزى كه مالئكه و روح به صف مى  - َصفّا  

آیه شریفه » قُِل  چنیــن بــر مى آیــد كه مــراد بــه روح آن روحى است كه در 

وُح ِمــْن اَْمِر َربّى! « ) ـر  / اسراء( از امر خودش خـوانده و این روح غیـ  ۸5الرُّ

   ( ۱)مــالئكه است.

 .  ۱3۰، ص 39المیــــــزان ج  -۱
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 فصل سوم 

 تدبیر  دخالت مالئكه رد  

 

 تـدبیـر امـر و وظـیفه مـالئكه در تـدبیـر 

 / نـازعات(   5» فَاْلُمَدبِّراِت اَْمرا  ! « )

آنچــه در آیــات اول سوره نازعات بــدان سـوگنـد یـاد شـده، با صفاتى كه 

امتثالشان به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تـدبیـر  مالئكه در  

اذن   بـه  امـور  تـدبیــر  به  قیـامشــان  سپـس  و  دارنــد  ایشان  به  ماده  عالم  امور 

 تعـالى، قابل انطباق است.خـداى 

و   صافات  سوره  آغاز  آیات  به  شبیه  شدیدا  سیاق  نظر  از  نامبرده  آیات 

كند، چیزى كه مرسالت  است كه مالئكه را در امتثال اوامر الهى توصیف مى 

كرد و آیات ابتداء این سوره مطلق  هست آن آیات تنها مالئكه وحى را توصیف مى 

 نماید. مالئكه را در تدبیر امور عالم توصیف مى

ه بگذریم در بین این آیات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با  از این ك

اَْمرا ! « است، كه در آن   فَاْلُمدَبِّراِت  مالئكه روشنتر از دیگران است صفت » 

مسأله تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است، پس مراد به آن تدبیر همه عالم  

كه است، پس قـهرا مراد به  است.  از سوى دیگر مطلق تـدبیر هـم كار مـطلق مالئ

 مـدبرات مطلـق مالئكه خواهد بود.

فهمیم:  تدبیر فرع بر سبق، و سبق فرع بر  از ترتیب آیات اول سوره مى 

فهماند سنخیتى در معانى منظور نظر آیات سه گانه است،  سبح است و این به ما مى
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بعد از آن كه به    كنند، اماپس مدلول این سه آیه این است كه مالئكه تدبیر امر مى

جویند، اما بعد از آن كه هنگام سوى آن سبقت جسته باشند و به سوى آن سبقت مى

گیریم مراد به سابحات و سابقات  گیرند، پس نتیجه مىنزول به سوى آن سرعت مى

و مدبرات همان مالئكه است به اعتبار نزولشان به سوى تدبیرى كه مأمور بدان  

 اند.  شده 

رساند كه آیه زیر در مقام افاده آن  نه همان معنایى را مىپس آیات سه گا

اَْمِر ّللّاِ  مى ِمْن  یَْحفَظُونَهُ  َخْلِفه،  َو ِمْن  یَدَْیِه،  بَْیِن  ُمعَقِّبٌت ِمْن  لَهُ  براى    -فرماید: » 

پایند و از امر خدا  انسان دنبالگیرانى از جلو و از پشت سر است، كه او را مى 

رعد( پس مالئكه با تمام اشیاء سر و كار دارند، با این كه /    ۱۱كنند!« )حفظ مى

هر چیزى در احاطه اسباب است و اسباب درباره وجود او و عدمش و بقایش و  

تعالى درباره  زوالش و در مختلف احوالش با یكدیگر نزاع دارند، پس آنچه خداى 

ى كرده، آن موجود حكم كرده و آن قضایى كه او درباره آن موجود رانده و حتم

شتابد و به  همان قضایى است كه فرشته مأمور به تدبیر آن موجود به سوى آن مى

پردازد و در پرداختن به آن از دیگران  اش واگذار شده مى مسؤولیتى كه به عهده 

گیرد و سببیت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است تمـام نمـوده و در  سبقت مى

   ( ۱)شــود. )دقـت فرمایید! (مــوده واقــع مى نتیجـه آنچــه خــدا اراده فــر

 .  ۱5، ص 4۰المیـــزان ج  -۱

 

 نـظام تـدبیر مـلكوتى 

 / نازعات(  5» فَاْلُمَدبِّراِت اَْمرا ! « )

وقتى منظور از آیات سه گانه فوق اشاره به سرعت گرفتن مالئكه بود در  

تن به آن و تدبیر امر  اند و سبقت گرفنازل شدن براى انجام آنچه بدان مأمور شده 

و   ۱آن، به ناچار باید دو جمله دیگر یعنى » َو النّاِزعاِت َغْرقا َو النّاِشطاِت...!« )

/ نازعات( را هم حمل كنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف    ۲

انجام مأموریت، پس نزع مالئكه به طور غرق عبارت است از این كه شروع به  

ف كنند، آن هم نزول به شدت و جدیت. و نشط مالئكه عبارت  نزول به طرف هد

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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 كـنند. و امـر آن مـوجود را به اذن خـدا تـدبیر مى 

پنج در  گــآیــات  دارند و وضعى كه  پُستى است كه مالئكه  به  انه سوگند 

اى كه شروع به نزول نموده  گیرند از آن لحظههنگام انجام مــأمـوریت به خود مى 

گیرند ... و  تا آخرین وضعى كه در تدبیر امرى از امور عــالــم مــاده به خود مى 

ر هنگام حدوث حوادث  در این آیات اشاره است به نظــامى كه تـدبیـر ملكوتى د

 ( ۱)دارد.

 .  ۱۷، ص 4۰المیـــزان ج  -۱

 

 چگونگى دخالت و واسطه بودن مـالئكه در تدبیر 

 / نـازعات(   5» فَــاْلُمـَدبِّـراِت اَْمـرا ! « )

مى استفاده  كریم  قرآن  آیات  از  كه  طورى  صدور  به  در  مالئكه  شود 

او، واسطه هستند بین خدا    ها به سوىتعالى و برگشتن آنموجودات از ناحیه خداى 

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  

انتقـال دیگـر   و  از مـرگ  بعـد  اسـت، چـون  به نشئه دیگر منتقـل نشـده  موجود 

 یتى ندارند.اسبـاب مادى سبب

در مسأله عود، یعنى حال ظهور نشانه  هاى مرگ و  اما وساطت مالئكه 

ها در  قبض روح و اجراى سؤال و ثواب و عذاب قبر و سپس میراندن تمام انسان 

آنان و دادن نامه  نفخه صور و زنده كردن آن  ها در نفخه دوم و محشور كردن 

به سوى بهشت و دوزخ،    ها و  رسیدگى به حساب و سوقاعمال و وضع میزان

 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  

شیطان دفع  و  خدا  وحى  رسول  به  دادن  یارى  و  تسدید  و  آن  در  مداخله  از  ها 

كرد وعلیههللاصلى  پاك  و  مؤمنین  تأیید  نیز  و  طلب  آله  و  استغفار  راه  از  آنان  ن 

 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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طات و سابحات و سابقات و مدبرات خـوانـده  طور مطلق مالئكه را نازعات و ناش 

زیراست آیه  دلیلش  و همچنین  بیانش گذشت.  اْلَملئَِكِة كه مىكه  جاِعِل   « فرماید: 

/ فاطر( كه از آن به خاطر مطلق    ۱ُرساُلً اُولى اَْجنَِحٍة َمثْنى َو ثاُلَث َو ُرباَع ! « )

ن كه واسطه باشند میان  اند براى همیشود كه مالئكه خلق شده بودنش فهمیده مى

خدا و خلق و براى انفاذ امر او فرستاده شوند. همان امرى كه در آیه » بَْل ِعبادٌ  

(  »  ! یَْعَملُوَن  بِاَْمِره  هُْم  َو  بِاْلقَْوِل  یَْسبِقُونَهُ  ال  »  ۲۷و۲6ُمْكَرُموَن  آیه:  و  /انبیاء( 

/ نحل( از آن سخـن گفتـه و  5۰ُروَن ! « )فَْوقِِهْم َویَْفعَلُوَن مایُْؤمَ یَخافُوَن َربَُّهْم ِمنْ 

 همچنیـن بـال قـرار دادن بـراى مالئكه اشـاره بـه همیـن وساطت است.  

تعالى و خلق او و انفاذ دستورات او در  پس مالئكه جز وساطت بین خداى 

اتفاقى نیست كه مثالً   بین خلق، پُستى و كارى ندارند و این بر سبیل تصادف و 

تعالى گاهى اوامر خود را به دست ایشان جارى سازد و گاهى مثل همان امر  خداى 

سنت   در  چون  نیست،  چنین  خیر  دهد،  انجام  خودش  مالئكه  وساطت  بدون  را 

 تعالـى نـه اخـتالفى هـست و نـه تـخلفى.خـداى 

ها یكى این است كه بعضى از مالئكه مقام بلندترى  هاى آناز جمله وساطت 

رسانند و در تدبیر بعضى  تر خود مىتعالى را گرفته به پایینمر خداى دارند و ا

كنند و این در حقیقت توسطى است كه دارنده مقام  تر خود را مأمور مى امور پایین

الموت در مسأله  ترین آن دارد، مثل توسطى كه ملك بلندترین بین خدا و بین پایین

كنــد. خداى تعالى از خود  ـور به آن مىتر خــود را مــأمـقبض ارواح دارد و پایین

/صافات( و  ۱64َمْعلُوم ! « )اند: » َو ما ِمنّاااِلّ لَهُ َمقامٌ آنان حكــایت كرده كه گفته

 / تكویر(   ۲۱نیزفرموده: » ُمطاعٍ ثَمَّ اَمیٍن ! « )

تعــالى مــالئكــه را واسطه بین خدا و حوادث دانسته و یا  و این كه خــداى 

ئكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است، منافات با این بگو مال

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 

اســت و سبــب بـعید علــــت پـیدایــش  معنا كه سبب قریب علت  پیــدایــش حـادثــه  

 سـبــب قـریــب اســت.  

هم چنان كه منافات ندارد كه در عین این كه حوادث را به آنان مستند كنیم  

تعالى است چون  تعالى هم مستند بسازیم و بگوییم تنها سبب در عالم خداى به خداى 

ضى و استناد حوادث  تنها رب عالم اوست، براى این كه سببیت طولى است نه عر 



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  33

تعالى ها به اسباب طبیعى و قریبش ندارد و خداى به مالئكه چیزى زاید بر استناد آن 

اسباب طبیعى و ظاهرى  به  اش را تصدیق كرده، همان طور كه  استناد حوادث 

 ( ۱)استناد آن به مـالئكـه را قبــول دارد.

 .  ۱۸، ص 4۰المیـــزان ج  -۱
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 فصل چهارم 

 تـدبیرل شمو
 

 آمیختگى خلقت با تدبیر 

 / زمر(   5ْرَض بِاْلَحّقِ ! « )لَـَق ّللّاُ السَّمواِت َو االْ » خَ 

اثبات   آیه بین خلقت و تدبیر جمع شده و این بدان جهت است كه  در این 

وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركین نیست، چون مشركین هم خالق را واحد  

سبحان دانند و به همین جهت خداى تعالى مىداى و خلقت و ایجاد را منحصر در خ 

الوهیت و یا بگو  اثبات توحید در ربوبیت و  در كالم عزیزش هر جا در صدد 

كند و به این نكته اشاره  آید، بین خلقت و تدبیر جمع مىابطال مسلك شرك بر مى 

كند: كه تدبیر خارج از خلقت نیست، بلكه به یك معنا همان خلقت است، هم  مى

نان كه خلقت به یك معنا همان تدبیر است و با این بیان است كه احتجاج علیه  چ 

شود و به مشركین كه معتقــدنــد تدبیر عالم واگذار به ارباب شده،  شرك تمام مى

 تـعالى اسـت.  فهماند كه تدبیر نیز مانند خلقت منحصر در خــداى مى

!« اشاره است به مسأله خلقت  لَـَق ّللّاُ السَّمواِت َو االْ جمله » خَ  ْرَض بِاْلَحّقِ

مسأله بعث و قیامت، چون خلقت وقتى به حق  و عبارت » بِاْلَحّقِ « اشاره است به 

و غیر باطل است كه غرض و غایتى در آن باشد و خلقت به سوى آن غرض سوق  

ــا  اش فرموده: » َو متعالى درباره داده شود و این همان بعــث است، كــه خــداى 

 ( ۱)/ ص(  ۲۷ْرَض َو مــا بَْینَُهما باِطالً ! « )لَْقنَــا السَّمــواِت َو االْ خَ 

 .  5۷، ص 34المیــــــــــــزان ج  -۱
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 تدبیر نظام خاص اشیاء و نظام عام آفرينش 

 / طه(   5ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى!« )» قاَل َربُّنَا الَّذى اَْعطى كُلَّ َشىْ 

انفعــالــى كــه در همــه مــوجــودات است و بــه عبــارت  نظــام فعــل و  

دیگر، نظــام جــزئــى كه مخصــوص به هــر مــوجــودى است و نظــام عــامــى  

هاى جزئى است، از حیث ارتباطى كه اجزاء آن به یكدیگر  كه جامع همه نظام

مى منتقل  دیگر  جزئى  سوى  به  آن  جزء  یك  از  موجودات  و  خود  شودارند  ند، 

تعــالى اســت كــه بــه عنـایتـى دیگــر مصــداق تــدبیــر او  مصداق هدایت خــداى 

 نیــز اســت.

شود، به این معنا كه آن كسى كه  و معلوم است كه تدبیر به خلق منتهى مى

ها منسوب و منتهى به اوست، همان كسى است كه  تدبیر موجودات و هدایت آن 

، پس هر موجودى و هر صفت وجود منتهى به او و قائم  موجودات را ایجاد كرده

به وجود اوست. پس معلوم شد كه كالم مورد بحث یعنى جمله » الَّذى اَْعطى كُلَّ  

براى  َشىْ  را  منحصره  ربوبیت  كه  است  برهانى  بر  مشتمل  َهدى!«  ثُمَّ  َخْلقَهُ  ٍء 

ع این است كه  ها فركند، چون خلقت موجودات و ایجاد آن تعالى اثبات مىخداى 

و نیز مالك تدبیر    -چون مـوجـودات بـه وجـود قـائمنـد    -ها باشد  مالك وجود آن 

   (۱)ها بوده باشد.آن

 .  ۲5۸، ص ۲۷المیـــزان ج  -۱

 

 تمامیت تــدبیــر 

 / بقره(    ۲55ٍء ِمْن ِعْلِمِه ااِلّ بِماشاَء ! « ) » َو ال يُحیطُوَن بَِشىْ 

رساند، زیرا یكى از  ر خدا و كمال آن را مىجمله فوق معناى تمامیت تدبی

تدبیر  نشانى كه  نفهمد  خودش  شده  تدبیر  موجود  كه  است  این  تدبیر  كمال  هاى 

آیندهكننده او دارد و چه  تدبیر  از  او و  از  اى برایش زیر سر  اش چه منظورى 

گذاشته تا براى خالصى از آن آینده اگر ناگوار است دست و پا نكند و نقشه مدبر  

اى باشند كه برخالف  خنثى نسازد و تدبیر شدگان مانند قافله چشم و گوش بسته  را
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رود، صــاحــب قافله كمال  میل به طرفى سوقشان میدهند و آن قــافلــه هــم مــى

اى به افراد قافله آگهى نرسد و افراد ندانند  دهد از هیچ ناحیهجدیت را به خرج مى

 شان كجاست.  نند و مقصد نهایىكروند و كجا منزل مىبه كجا مى

مىخداى  بیان  را  معنا  این  جمله  این  با  خاص  سبحان  عالم  تدبیر  كه  كند 

اوست، براى این كه تنها اوست كه به روابط بین موجودات آگاه است، چون او  

ها را آفریده و اما بقیه اسباب و علل و مخصوصا علل و  موجودات و روابط آن 

ند هرچند كه دخل و تصرف و علمى دارند، لكن هرچه  اسبابى كه از صاحبان عقل

اى است از شؤون علم الهى  دهند خود مرتبهدارند و آن را مورد استفاده قرار مى 

اى است  و هرچه تصرف دارند خود شأنى است از شؤون تصرفات الهى و نحوه

  تواند به خود اجازه دهد برخالف اراده از انحاء تدابیر او، پس دیگر كسى نمى

سبحان و تدبیر جارى در مملكتش قدمى بردارد و اگر برداشت همان از تدبیر  خداى 

   (۱)خداست.

 .  ۲۲9، ص 4المیــــــزان ج  -۱

 

 تغییر تدبیر 

 / يونس(  ۳ْمَر ماِمْن َشفیعٍ ااِلّ ِمْن بَْعِد اِذْنِِه ! « ) اْلعَْرِش يَُدبُِّراالْ ى » ثُمَّ اْستَوى َعلَ 

این آیه استواى بر عرش را به تدبیر امور تفسیر نموده و از وجود چنین 

دهد و چون آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر  تعالى خبر مىصفتى براى خداى 

تعالى است الجرم مراد از شفاعتى هم كه در آخر آن است شفاعت  تكوینى خداى 

یعٍ ااِلّ ِمْن بَْعِد اِذْنِِه ! « این  در امر تكوینى خواهد بود و مفاد جمله: » ما ِمْن َشف

اسباب تكوینى كه واسطهمى از  بین حوادث  شود كه هیچ سببى  بین خدا و  هایى 

عالمند از قبیل سببیت آتش براى حرارت و حرارت براى ذوب كردن اجسام و  

ها در  امثال آن، سببیتشان از خودشان نیست و به اذن خداست، كه هر یك از آن 

رساند كه  كنند و این جمله توحید ربوبیتى را مىاى از حوادث تأثیر مىایجاد حادثه

 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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مر مورد شفاعت واسطه شود تا  این كه شفیعى بین خداى پذیراى شفاعت و بین ا 

مجراى حكمى از احكام او تغییر یافته و حكم دیگرى بر خالف آن جارى شود،  

شود تا ظلمتى را كه برحسب اقتضاى نظام  مثالً آفتاب بین خدا و زمین واسطه مى

عام باید زمین را فرا گیرد از بین برده در عوض زمین را به نور خود روشن  

شود تا نورى را كه بر حسب تابش جهانى  ان نیز واسطه مىسازد، سقف و یا سایب

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  

تدبیر و تغییر مجراى  اى كه براى ابطال  عالم از خود او خواهد بود، حتى هر وسیله

حكمى از احكام او اتخاذ شود چه وسایل تكوینى و چه وسایلى كه انســان آن را  

اندازد همه از تدابیر خود او  بــه منظــور فــرار از حكــم اسباب الهى به كار مى

 باشد.  مى

بینیم از موجودات پست از جهت قصورى كه در استعداد  بنابراین اگر مى 

ورزیده و پذیراى صور زیبا و مواهب عالى نیستند باید بدانیم كه   آنهاست عصیان

ها عین قبول است و این امتناعى ها عین اطاعت و این رد از آن همین عصیان آن

بینیم انسان به خاطر جهلى كه  كه از تربیت دارند عین تربیت است، مثالً اگر مى

مین استنكافش از خضوع  كند هدارد در برابر پروردگار خود طغیان و سركشى مى

در برابر خدا نیز انقیاد و تسلیم شدن در برابر حكم اوست و اگر انسان به خیال  

است،   خدا شدن  مكر  گرفتار  همین مكرش عین  كرده  مكر  خود  خداى  با  خود، 

 / انعام(    ۱۲3كه فرموده: » َو ما یَْمكُُروَن ااِلّ بِأَْنفُِسِهْم َو ما یَـْشعُُروَن ! « )چنانهم

پس این كه فرمود: » ما ِمْن َشفیعٍ ااِلّ بِاذْنِِه ! « داللت دارد بر این كه شفاعت  

شفعا و همچنین هر سبب مخالفى كه حایل شود بین تدبیر الهى و بین مقتضیات آن 

رود.  از جهت دیگــرى كــه عبــارت بـاشـد از اذن، باز تــدبیـر الهى به شمار مى

 )دقت فرمایید!(

سباب متخالف و متزاحم مانند دو كفه میزانند كه یا این آن را  در حقیقت ا 

آورد و یا بعكس و اختالفى كه در آن دو مشاهده  كند و آن این را پایین مىبلند مى

تشـخیـص  مى به  كـمك  بـراى  دادن  هـــم  بــه دسـت  و دسـت  اتـفـــاق  شود عین 

 ( ۱)تـرازودار است.

 .  ۲۱6، ص ۱5المیــــــــــزان ج  -۱
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 هايك دوره كامل تدبیر حیات انسان 

 / مؤمنون(    8۰تا  ۷8» َو هَُو الَّذى اَْنَشاَ لَكُـُم السَّْمَع َو االَْبصاَر َو االَْفئَِدةَ...!« )

انسان تدبیر  دوره كامل از  فوق به یك  آیه  از روزى كه خلق  در سه  ها، 

اش اثبات دارد و نتیجهگردند اشاره  شوند، تا به سوى پروردگار خود باز مىمى

سبحان مالك و مدبر امر انسان است و چون این تدبیر،  این معنا است كه پس خداى 

تدبیر تكوینى است كه از خلقت و ایجاد جدا نیست و این تدبیر عبارت است از فعل  

هــا تكــویــن شده، جــریـان  و انفعالى كه به خاطر روابطى مختلف كه در میــانه آن 

پ انساندارد،  مدبر  تنها رب و  خــداى سبحــان  و  س  است  ایشــان  امـور  در  ها 

 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  

گیرد  نت در زمیــن تا مــدتــى معیــن صورت نمىحیات و زندگى مــادى و سكــو

و آنگاه بازگشت بــه ســوى خــدا كه آن هم متــرتــب بر زنــدگى و مــرگ است،  

اش عمرى اســت كــه با انقضاء زمــان منقضــى شــود و نیز رزقــى كه  الزمــه

 با آن ارتــزاق كنــد.  

 

 

 انشاء گوش و چشم و دل

ـذى اَْنَشــاَ لَكُــُم السَّْمـَع َو االَْبصاَر َو االَْفئَِدةَ...! « ) » َو   / مؤمنون(  ۷8هُــَو الَـّ

هایى كه بر كفار انعام نموده از  سبحان در شمردن نعمت در آیه اول خداى 

هایى  نعمت ایجاد سمع و بصر شروع كرده است، چون این دو نعمت از نعمت 

اند و این دو نعمت  مند شده تنها حیوانات از آن بهرهاست كه در میان همه موجودات  

ها تعالى در ایجاد آن اند، یعنى خداى در حیوانات به طور انشاء و ابداع خلق شده 

از جاى دیگر نقشه و الگو نگرفت چون هیچ موجودى از موجودات ساده كه قبل  

 نداشتند.  از حیوان در عالم بودند یعنى نبات و جماد و عناصر این چنین چیزى 

دارندگان این دو حس، در یك موقف جدید و خاصى قرار گرفتند و داراى  

شناسد و  مجال و میدان فعالیت وسیعترى شدند، وسعتى كه هیچ حد و مرزى نمى
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گیرى اش كرد، آرى دارنده این حس، خیر و نافع خود  با هیچ تقدیرى نتوان اندازه 

ست كه حركات و سكنات دارنده  را از شر و مضرش درك كرد و با این دو حس ا 

كند و در عالم  خواهد جدا مىخواهد از آنچه كه نمىآن ارادى است، آنچه را مى 

گیرد، كه در آن لــذت و عــزت و غلبــه و محبت و امثال آن جلوه  جدیدى قرار مى 

 شود.اى كه در عوالم قبـل از حیـوان هیـچ اثـرى از آن دیـده نمىكند، جلوهمى

فؤاد را ذكر كرد، كه مراد به آن، آن مبدئى است كه آدمى به وسیله    گاهآن

كند و این  كند و به عبارت دیگر آن مبدئى است از انسان كه تعقل مى آن تعقل مى

نعمت در میان همه حیوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دست آمدن  

یت كه همان عالم  فؤاد یك مرحله  وجودى جدیدى است، كه باز از مرحله حیوان

حس است، وسیعتر و مقامى شامختر است، چه به خاطر داشتن همین قوه عاقله  

شود كه  است كه همان حواس كه در سایر حیوانات بود در انسان آنقدر وسیعتر مى

اندازه  تقدیرى ممكن نیست  گیرى شود زیرا به وسیله آن آدمى  به هیچ مقیاس و 

رش و در برابرش نیست، بلكه در گذشته  كند كه در محضچیزهایى را درك مى

واسطه  بوده، یا بعدها خواهد آمد و نیز آثار و اوصـاف آن را، یـا بـا واسطه و یا بى

 كند. درك مى 

ماوراى   فراز  به  پا  قوه  این  با  است،  عاقله  قوه  این  داراى  كه  انسان 

برد و  كند و به قوانین كلى پى مىمحسوسات و جزئیات نهاده، كلیات را درك مى 

در علوم نظرى و معارف حقیقى غور مى نتیجه  در  در  تدبرش  قدرت  با  و  كند 

كند. در اینها همه از عجایب تدبیر الهى، با ایجاد  ها و زمین نفوذ مىاقطار آسمان 

تواند شكـر آن  هایى است كه به هیــچ وجــه آدمـى نمى سمع و بصر و افئده نعمت 

 به جاى آرد.

 

 سكونت در زمین   تدبیر زندگى مادى و 

ـذى ذََراَكُــْم فِــى ااْلْرِض َو اِلَْیــِه تُْحَشـــرُوَن ! « )  / مـؤمنـون( ۷9» هُــَو الَـّ

تعالى به این منظور شما را داراى حس و عقل كرده و هستى شما را  خداى 

تا   یا بگو هستى شما را بسته و متعلق به زمین كرد،  اظهار نموده و  در زمین 

 دوباره شما را جمع نمــوده و بـه لقـاء خـود بـازگشت دهد.
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 تــدبـیـر بـازگــشت و الزمـــه آن 

 / مؤمنون(  ۸۰» َو هُـَو الَّـذى یُْحیـى َو یُمیـُت َو لَـهُ اْختِـالُف اللَّْیِل َوالنَّهار ِ! « )

  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  

مى علم  این  چون  باشد،  همیشگــى  سنتــى  میــرانــدن  و  كـردن  زنــده  كه  شود 

 متوقف بر زنده كردن و حشــــر متــوقــف بر میـرانــدن است.  

 

 تدبیر مرور زمان و طى دوره حیات

 / مــؤمنــون(  8۰اللَّْیــِل َو النَّهــاِر ! « ) » َو لَــهُ اْختِــالُف 

گیرد، مگر با مرور زمان و آمدن شب  زندگى و سپس مردن صورت نمى

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  

ها و روزها باشد، در آن صورت مقصود اشاره به فصول چهارگانه  بلندى شب 

ها و روزهـاسـت و بـا پدید آمدن  سال خواهد بود، كه زاییده كوتاهى و بلندى شب 

 ( ۱)  شود.هـا تمام مىمعـاش آن  چهار فصل امر روزى دادن حیــوانــات و تـدبیـر

 .  ۷9، ص ۲9المیـــــزان ج  -۱

 

 تدبیر اعمال انسان

 / رعــد(   ۳۳» اَفََمــْن هُـــَو قــائِــٌم َعلـــى كُـــّلِ نَْفـــٍس بِمـــا َكَسبَــْت ؟« ) 

ٍء ، « به  ٍء ، « به معناى مسلط بر آن است و » قائٌِم بَشىْ » قائٌِم َعلى َشىْ 

سبحان، هم قائم بر هر نفس  كسى است كه به نوعى مدبر آن باشد و خداى معناى  

كند، اما قیامش بر هر نفس، براى این كه او محیط به  است و هم قائم به آنچه مى 

كند، ذات آن و قاهر بر آن و شاهد و ناظر ذات آن است و اما قیامش به آنچه مى

را از مرتبه حركت و سكون    براى این است كه او مدبر امر اعمال آن است و آن
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هاى اعمال ضبط نموده،  دهد و اعمالش را در صحیفه به مرحله عملش تحول مى 

ها را به صورت مثوبات و عقوبات دنیا و آخرت و قرب و بعد و هدایت  سپس آن 

 سازد.و ضاللت و نعمت و نقمت و جنت و نار، متحول مى

سبحان هدایت  این آیه متفرع است بر آیات قبل، بدین بیان كه وقتى خداى 

كند هر  ها و گمراه مى دهد به بهترین ثواب كند هر كه را بخواهد و پاداش مىمى

دهــد به شــدیــدترین عقاب و وقتى همه امور به دست  كه را بخواهد و كیفــر مى

هــاى هر نفـس و مسلــط بــر  كــرده اوست، پس او قائم بر هر نفس و قــائــم به  

آن و مــدبــر نظــام اعمال آن اســت. با این وصـف آیـا كسـى معــادل او هست تا  

   (۱)در الوهیت شریك او باشد؟  

 .  ۲۷۷، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱

 

 تدبیر تركیب و خلق انسان

 / روم(   ۲۰ْم بَشٌَر تَْنتَِشرُوَن ! « )» َو ِمْن اياتِِه اَْن َخلَقَكُْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ اِذا اَْنتُ 

در آیه فوق منظور از این كه فرموده شما را از خاك خلق كرده، این است  

شود، چون مراتب تكون و  كه خلقت شما افراد بشر باالخره منتهى به زمین مى

آن   از  بعد  انسان چه مرتبه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب  پیدایش 

خورد و  واد غذایى زمین است، كه پدر یك انسان و سپس مادر او مى باالخره از م

مى رشـد  مــادر  رحـــم  در  سـپس  و  پدر  صلب  در  انـسان  فرزند  پـس  كنــد، 

 پیـدایشـش از عنــاصــر زمیــــن اســت.  

را   ناگهان  معناى  »اِذا«  كلمه   »  ! تَْنتَِشرُوَن  بََشٌر  اَْنتُْم  اِذا  ثُمَّ   « جمله  در 

شود: خداوند شما را از زمین خلق كرد، ناگهان ند و معناى جمله این مىرسامى

انسانى تمام عیار شدید و به روى زمین منتشر گشتید، با این كه از زمین مرده  

اى دیگر پدید آید، نه موجودى جاندار، لكن ناگهانى و یك دفعه رود مرده انتظار مى

ى تـدبیـر امـر زنـدگـى خود در روى  موجودى زنده و با شعور و عقــل گشتـه، بـرا

 زمین به جنب و جوش در آمدید.

ها را به هم  پس خلقت انسان یعنى جمع كردن اجزاء و موادزمینى و آن 

تركیب كردن و روبرهم آن را انسانى داراى حیات و شعور عقلى ساختن، آیتى و  
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صانعى كه    كند،یا آیاتى دیگر است، كه بر وجود صانعى زنده و علیم داللت مى

   ( ۱)آورد.كند و این نظام عجیب و غریب را به وجود مى امور را تدبیر مى 

 .  ۲66، ص 3۱المیــــزان ج  -۱

 

 تـدبیـر مـراحـل خلقـت و رشـد انسان

ةً... ! « ) ُ الَّذى َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ  / روم(    54» ّللَاّ

ا از ضعف ابتدا كرد، یعنى شما در ابتداى خلقت ضعیف  خدا خلقت شما ر

بودید. مراد به قوت بعد از ضعف رسیدن طفل است به حد بلوغ و مراد به ضعف  

خواهد خلق  بعد از قوت، دوران پیرى است. » یَْخلُُق ما یَشاُء، « یعنى هرچه مى

كند، هم چنان كه ضعف را خواست و خلق كرد و سپس قوت را خواست و  مى

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  

ها در عین این كه تدبیر است، خلق نیز  و چون این حالى به حالى كردن انسان

گر كسى از مشركین  است، الجرم پس این نیز از خداى خالق اشیاء است، پس دی

ها از آن جایى كه از مـقوله تـدبیـر اسـت،  نگوید: كه این حالى به حالى كردن انسان

   ( ۱)شود، نه خدا.بـه الـه انسـان مـربوط مى

 .  ۱5، ص 3۲المیـــزان ج  -۱

 

 تدبیر حیات و وسايل معاش و غايت حركت انسان

ٍة ! « )» َو لَقَْد ِجئْتُُمونا فُردى َكما  َل َمرَّ  /انعام( 94َخلَْقنكُْم اَوَّ

دهد از حقیقت زندگى انسانى در نشئه آخرت و آن روزى  آیه شریفه خبر مى

فهمد كه او  كه با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته مى

تعالى چیزى زندگى او را  فقط مدبر به تدبیر الهى بوده و خواهد بود و جز خداى 

كرده كه در تدبیر امر او مؤثر  كند و هرچه را كه خیال مىكرده و نمىداره نمى ا

مى خویش  زندگى  وسیله  كه  اموالى  چه  و  است،  یار  كه  اوالدى  چه  و  پنداشته 

مى خیال  خود  مددكارش  پناه  و  پشت  كه  خویشاوندان  و  همسران  چه  و  كرده 
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اى بیش نبوده  پندار وى خرافه دانسته، هیچ كدام در تدبیر زندگى او اثر نداشته و  مى

خواهى از اربابى به جز خـدا كـه به شـریـك قــرار دادن بــراى  و همچنین شفاعت

 شــد سراسر پندار بوده است.  خــدا منجــر مى 

آرى انسان جزئى از اجزاى عالم است كه مانند همه آن اجزاء در تحت  

برایش معین و مقدر كرده   سبحانتدبیر الهى متوجه به سوى غایتى است كه خداى 

و هیچ موجودى از موجودات عالم دخالت و حكومت در تدبیر امور او ندارد و  

تعالى رسند آثارشان همه از خداى اسبابى هم كه بر حسب ظاهر مؤثر به نظر مى

است و هیچ یك از آن اسباب و علل مستقل در تأثیر نیست، اما چه باید كرد كه 

زی برابر  در  وقتى  اسباب  نت انسان  و  علل  این  و  زندگى  مادى  و  ظاهرى  هاى 

گیرد یكباره دل به آن لذایذ داده و همه به آن علل و اسباب تمسك  صورى قرار مى 

ها خاضع گشته و همین خضوع او را از توجه به  جویند و قهرا در برابر آن مى

اسباب  دارد و رفته رفته آن  االسباب و خالق و به وجود آورنده علل باز مى مسبب 

گذارد جز  پندارند، به طورى كه دیگر هیچ همى برایش نمىرا مستقل در تأثیر مى

ها لذایذ مادى خود را تأمین كند و همه عمر خود را  این كه با خضوع در برابر آن 

به سرگرمى با این اوهام سپرى ساخته و به كلى از حق و حقیقت غافل بماند، هم  

 / عنكبوت(    64ْلَحیوةُ الدُّْنیا ااِلّ لَْهٌو َو لَِعٌب ! « )چنان كه فرمود: » َو ما هِذِه ا

آرى این آن حقیقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و به عبارت  

مختلفى آن را گوشزد بشر كرده و از آن جمله در آیه » نَسُوا ّللّاَ فَاَْنسیُهْم اَْنفَُسُهْم  

وش كردند، خداوند هم در عوض خود آنان را  خداى را فرام  -اْلفاِسقُوَن  اُولئَِك هُمُ 

/ حشر( فرموده كه وقتى انسان    ۱9از یاد خودشان برد، ایشان همانا فاسقانند!« )

كند و همین فراموش  از زى بندگى بیرون رفت قهرا پروردگار خود را فراموش مى 

شود كه خــودش را هـم فـرامـوش كـند و از حقیقـت خـود و  كردن خدا باعث مى

 اش غـافـل بمـاند.  عـادت واقعـى س

از كالبدش جدا شد   فرا رسیدن مرگ جانش  با  انسان وقتى  لكن همین  و 

ها با بدن  شود، چون همه ارتباط آن ارتباطش با تمامى علل و اسباب مادى قطع مى

ها نیز از بین خواهد رفت و آن وقت  انسان بود، وقتى بدنى نمــانــد قهـرا آن ارتباط

بیند آن استقــاللى كه در دنیـا بـراى علـل و اسبـاب مــادى  عیان مى   است كه به

فهمد كه تدبیر امر او در  قـایـل بـود خیــالــى بــاطــل بوده و با بصیرت تمام مى

آغاز و فرجام به دست پروردگار او بوده و جز او رب دیگرى نداشته و مؤثر  
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 ( ۱)دیگرى در امورش نبوده است.

 .  ۱۲5، ص ۱4ج   المیـــزان -۱

 

 تـدبیر رزق انسـان

 / فاطر(   ۳»... َهْل ِمْن خاِلٍق َغْیُر ّللّاِ يَْرُزقُكُْم ِمَن السَّماِء َو ااْلْرِض؟« ) 

كند كه: اله و معبود تنها بدین  این آیه بر توحید خدا در ربوبیت استدالل مى

ه مالك  جهت معبــود است كه داراى ربوبیت است و معناى ربوبیت این است ك

تدبیر امور مردم و همه مــوجـودات باشد و آن كسى كه مالك تدبیر امور خلق  

نعمت این  و  غوطه است  آن  در  مردم  كه  مى ها  ارتزاق  آن  از  و  در  ورند  كنند 

 تعالى است.دهــد، خــداى اختیارشان قــرار مى 

خوران، خداست و خلقت و پدیدآرندگى  ها و نعمتچون پدیدآورنده آن نعمت

منفك از تدبیر نیست، پس هرگز ممكن نیست كه خدا از تدبیر منفك باشد، پس تنها 

او پروردگار  خداى  او نیست. چون  دیگر به جز  اله  اله شماست و هیچ  سبحان، 

كند و دلیل  ورید امر شما را تدبیر مىها كه در آن غوطهشماست و با این نعمت

ت، این است كه پدیدآرنده و خالق  ها رب و مدبر شماس این كه به خاطر این  نعمت

نعمـت نعمت این  در  كه  نظـامى  آن  خـالق  نیز  و  اوست  دارد  ها  جـریـان  ها 

   (۱)همـوسـت.

 .  ۲5، ص 33المیزان ج  -۱

 

 تدبیر امر ارزاق مردم 

 /يس(۳۳يَأْكُلُوَن ! «)  االَْرُض اْلَمْیتَةُ اَْحیَْیناها َواَْخَرْجنا ِمْنها َحبّا فَِمْنهُ لَُهمُ » َو ايَةٌ  

اش یكى از آیات و ادله ربوبیت خدا  سبحان در این آیه و دو آیه بعدى خداى 

شود و آن آیت عبارت است از تدبیر امر ارزاق مردم و غذارسانى را یادآور مى 

 ها، از قـبیل خرما و انگور و غیره.به آنان، به وسـیله حـبوبات و مـیوه 

ن كه این غذاهاى نباتى )كه شما در اختیار دارید(  خواهد اشاره كند به ایمى
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آثار زنده كردن زمین مرده است، كه خدا روحى در آن مى  دمد و آن را كه  از 

كند، تا شما از آن بخورید. بنابراین ها مىزمینى مرده بود مبدل به حبوبات و میوه 

مبدأ    به یك نظر آیت خود زمین نیست، بلكه زمین مرده است، از این جهت كه

   ( ۱)شود.ظهور این خـواص اسـت و تـدبیر ارزاق مردم بـه وسیلـه آن تمـام مى 

 .  ۱3۷، ص 33المیــــــــــــزان ج  -۱

 

 تدبیر آيات آسمانى و اجرام فلكى 

 / يس(    4۲تا   ۳۷» َو ايَةٌ لَُهـُم اللَّْیُل نَْسلَـُخ ِمْنهُ النَّهـاَر ! « ) 

كند، ایــن آیــه شــریفــه آیتــى دیگر از آیات دال بر ربوبیت خدا را ذكر مى 

هایى كه داللــت دارند بر وجــود تــدبیــرى عــام و آسمــانى بــراى پدید آمدن  آیت

 آیت را در خالل چهار آیه بیــان فــرمــوده است.  عــالــم انسانى و این 

خواهد به پدید آمدن ناگهانى در این معنا هیچ شكى نیست كه آیه شریفه مى 

شب به دنبال روز اشاره كند. و گویا ظلمت شب بر مردم احاطه كرده و به روى  

به    كند و داخل ظلمت شده، نورشآنان افتاده، ناگهان روز این روپوش را پاره مى

گیرد و در هنگام غروب به ناگه بار دیگر شب چون  تدریج همه مردم را فرا مى

افتد و ظلمتش همـه آن جاهایى را كه نـور روز گـرفته  روپوشى روى مردم مى 

 گیرد.بود، مى

 /یس( 3۸» َو الشَّْمُس تَْجرى ِلُمْستَقَّرٍ لَها ذِلَك تَْقدیُر اْلعَزیِزالْعَلیِم ! « )

ان حركت آن است. خورشید به طرف قرار گرفتن خود  جریان شمس هم

كند، یعنى تا سرآمدن اجلش  و یا تا آن جا كه قرار گیرد حركت مى  -كند  حركت مى

و یا تا زمان استقرار و یا محل استقرارش حركت میكند، به هر حال معناى آیه 

حال    شریفه این است كه آفتاب الیزال در جریان است، مادام كه نظام دنیوى بر

خود باقى است، تا روزى كه  قــرار گیــرد و از حركت بیفتد و در نتیجه دنیا 

 خـراب گشتـه، ایـن نظـام بـاطـل گردد.  

» ذِلـَك تَْقـدیـُر اْلعَـزیـِز اْلعَلیـِم ! « جـریـان نـامبـرده خـورشیـد تقـدیـر و تـدبیـرى  

كند و علیم  ده او غلبه نمىاسـت از خدایى كه عزیز است، یعنى هیچ غالبى بر ارا 

 است، یعنى به هـیچ یـك از جـهات صـالح در كـارهـایـش جــاعـل نیسـت.
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 / یس(  39» َو اْلقََمَر قَدَّْرناهُ َمناِزَل َحتّى عادَ َكاْلعُْرُجوِن اْلقَدیِم ! « )

كند، هاى ماه براى اهــل زمین اشــاره مى این آیه شریفه به اختالف منظــره 

شود. و به خاطر همین هاى مختلفى دیده مىطول سى روز به شكل و قیافه   چون در

شود، آثــارى در دریــا و خشكــى و در زنــدگى  اختالف كه در صورت ماه پیدا مى 

آید، كه در علوم مربوط به خودش بیان شده است. آیه شریفه از  ها پدید مىانسان

گیرد بیان كرده،  مــردم زمین به خود مى  آیت قمــر تنها احــوالى را كــه نسبــت به 

 نه احوال خــود قـمر را و نـه احـوال آن را نسبــت بــه خــورشیــد بــه تنهــایــى.

» الَ الشَّْمــُس یَْنبَغــى لَهــا اَْن تُــدِْرَك اْلقََمــَر َو الَ اللَّْیــُل سـابِـُق النَّهــاِر َو  

 /یس(  4۰َن ! « )كُــلٌّ فـى فَلٍَك یَْسبَُحو

» 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  

، مــدت معینـى نــدارد تــا بعــد از تمـام شـدن  ناپذیرتـدبیـرى است دایمى و خلـل 

 آن مـدت به وسیلــه تدبیرى نقیض آن نقـض گـردد.

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

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

زند، تــه مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو مى به وسیله آن دو جارى ســاخ 

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.

فَلٍَك یَْسبَُحوَن ! « یعنى هر َو كُلٌّ فى  یك از خورشید و ماه و نجوم و    » 

كند و در فضا شناور است، همان  كواكب دیگر در مسیر خاص به خود حركت مى 

كند، پس كلمه فلك عبارت است از همان مدار فضایى طور كه ماهى در آب شنا مى

   (۱)كنند.كه اجرام آسمانى هر یك در یكى از آن مـدارها سیـر مى

 .  ۱4۲، ص 33المیـــزان ج  -۱
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 تدبیر توالى شب و روز در خدمت انسان

 / يونس(   6۷» هَُو الَّذى َجعََل لَكُُم اللَّْیَل ِلتَْسكُنُوا فیِه َو النَّهاَر ُمْبِصرا ! « )

آیه با یادآورى یكى از   ربوبیت عبارت از مالكیت و تدبیر است. در این 

شان  گراید و زندگىمى تدابیر عمومى الهى كه سراسر زندگى مردم با آن به صالح  

گردد. و براى اشاره به همین تدبیر بوده كه  یابد، معنى ربوبیت تكمیل مىادامه مى

با یادآورى »شب« مسأله آرامش گرفتن مردم را در شب ذكر كرده و با »روز«  

گردد مردم براى كسب مواد حیات چشم باز كردنشان را در روز كه باعث آن مى

اع حركات و نقل و انتقال را انجام دهند. امر حیات  و اصالح شؤون معاش انو

رسد و بنابراین خدا در این زمینه  آدمى با حركت تنها یا آرامش تنها به انجام مى

   (۱)كار را با ظلمت شب و روشنایى روز تـرتیـب داده اسـت.

 .  ۱56، ص ۱9المیـــزان ج  -۱

 

 تـدبـیـر آفـتـاب و مـاه در خـدمت انـسان

َر الشَّْمَس َو اْلقََمَر لَیَقُولُنَّ ّللّاُ  َمْن َخلََق السَّمواِت َو ااْل  ْن َسأَْلتَُهمْ » َو لَئِ  ْرَض َو َسخَّ

 / عنكبوت(   6۱فَاَنّى يُْؤفَكُوَن ؟! « ) 

در این آیه به دو مسأله خلقت و تدبیر پرداخته و هر دو را به خدا نسبت  

است و تسخیر آفتاب و ماه كه    ها و زمین راجع به خلقتداده است. خلقت آسمان 

گیرند، طلوع و غروب كرده و دور و  به خاطر ما حاالت گوناگون به خود مى

ها و سایر حیوانات،  شوند، مربوط به تدبیر او، چون پیدایش ارزاق انسان نزدیك مى

همه ناشى از تدبیر آفتاب و ماه است و این خلقت و تدبیر از یكدیگر جدا شدنى و  

ها و زمین مستند  نیستند، پس كسى كه اعتراف دارد كه خلقت آسمان   قابل انفكاك

 به خداست ناگزیر باید اعتراف كند كه تدبیر نیز از اوست.  

ها و به دنبال آن  تعالى به تنهایى خالق باشد و تدبیر آسمانو وقتى خداى 

ت تنها  تدبیر زمین و به دنبال آن پدید آوردن ارزاق، به دست تنها او باشد، الزم اس

و كسى باشد كه به منظور رساندن رزق و سایر تدابیر پرستش شود و این حوایج  

هایى خدا را گذاشته و از غیر  را تنها از او بخواهند، پس این عجب است كه انسان
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   (۱)خـدا رزق بخـواهنــد، از كسـى و چیـزى كه مـالـك هیـچ چیز نیست. 

 .  ۲39، ص 3۱المیـــــــــزان ج  -۱

 

 مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر 

 / رعد(   ۳ْرَض َو َجعََل فیها َرواِسَى َو اَْنهارا... ! « )» َو هَُو الَّذى َمدَّ االْ 

غرض در آیات فوق بیان تدبیر خدا در امور سكنه زمین از انسان و حیوان  

آن  تدابیرى در حركت  چه  كه  جهت  است،  در سكونشان  براى طلب رزق و  ها 

كار   به  اگر گسترده  آسایش  كه  كرد،  را گسترده  زمین  منظور  همین  به  و  برده 

انسان و حیوان نمىنمى اگر هم یكسره  كرد  دهد و  ادامه زندگى  آن  در  توانست 

شد و در آن پستى و بلندى وجود نداشت باز هم صالح براى زندگى  گسترده مى 

اعت و  یافت و زرهایى كه در آن ذخیره شده بر سطح آن جریان نمىنبود و آب 

هاى بلند و پاى برجا در آن میخكوب  تعالى كوهآمد و لذا خداى بستانى به وجود نمى 

ها ذخیره نموده و نهرها از  فرستد در آن كوه كرده و آنچه از آب كه از آسمان مى

سازد و كشتزارها و باغات را  ها روان مىها بر دامنه اطراف آن جارى و چشمه

لف تلخ و شیرین و تابستانى و زمستانى و اهلى و  هاى مختكند و میوه سیراب مى 

ها و حاصل  آورد و شب و روز را كه دو عالم قوى در رشته میوه جنگلى به بار مى 

آرى شب و روز باعث سرما و گرمامىاست بر زمین مسلط مى شوند،  سازد، 

 خود در نضج و نمو و انبساط و انقباض موجودات زمینى تأثیر دارند.  كه

شنى و تاریكى را كه تنظیم كننده حركات حیوانات و انسان است  و نیز رو

كند به ها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مى و سعى و كوشش آن 

 آورند.بار مى

ها راه را  دار و كوه هاى ریشه پس گستردن زمین راه را براى ایجاد كوه 

اى نر و ماده و الوان مختلف  هبراى شق انهار و شق انهار راه را براى پیدایش میوه

حاصل   كامل  نحو  به  برده  نام  اغراض  و روز  ایجاد شب  با  هموار ساخته،  آن 

گردد و در همه اینها تدبیرى است متصل و متحد كه از وجود مدبرى حكیم و  مى

هـا آیـاتـى است براى  كنـد و در همـه ایـنشریك در ربـوبیـت كشـف مىواحد و بى

 كنند.  مـردمـى كه تفكـر 
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 / رعد(   3» اِنَّ فى ذِلَك الَیَةً ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن ! « )

چون تفكر در نظامى كه بر این عالم جریان دارد و حاكم بر آن است و هم  

كند بر این كه ابعاض این عالم مربوط به هم و مالیم و سازگار باهمند و  حكم مى

را متوجه غ آن  از اجزاء  هاى خاص به خود ایتهمه را روبرهم و هر جزئى 

كند خود كاشف از این است كه این نظام بستگى به تدبیرى دارد واحد و عقلى  مى

كند بر این كه رب واحدى دارد  و در نهایت اتقان و محكمى و این خود داللت مى

گردد، قادرى است  كه در ربوبیتش شریك نداشته، عالمى است كه دچار جهل نمى

قدرتش مقهور كسى نم در  تمامى موجودات و مخصوصا  ى كه  به  شود و نسبت 

 دهد.  اش سـوق مىانسان عنایت و توجه دارد و او را به سوى سعــادت جــاودانــه 

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  

هایى هست نزدیك به هم و همسایه هم،  كنند، این است كه در زمین قطعهمى  سیر

روید، كه خود  ها باغات انگور مىكه خاكش از نظر طبع شبیه به هم است و در آن 

هایى است كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتى و ریزى و لطافت و  از میوه 

رویـد كـه جنس و صنـف  مىهـا  چنین حــاصــلخوبى بسیار مختلف باهمند و هم 

ها مختلف است، مثالً گندم و جو یك محل با گندم و جو محل دیگر متفاوت است.  آن

زنند و بعضى  ها مثل همند و از یك ریشه جوانه مى روید بعضى و نیز خرما كه مى

شــونـد  مثل هم نیستند با این كه زمین یكى است و همـه از یـك آب مشــروب مى

اســت    و ما بعضى را آن  بر بعضى به خاطر مزیت مطلوبى كه در صفــــات 

 بـــرتـــرى دادیـم.

اختالف مربوط به طبیعتى است كه هر كدام   این  اگر كسى بگوید:  حال 

ها مؤثرند و به هر  براى خود دارند و یا به خاطر عوامل خارجى است كه در آن 

كه متعرض    دهد، چه علومىیك شكل و رنگ مخصوص و صفاتى جداگانه مى

ها را به طور مشروح بیان شناسایى اشجار و گیاهان است و طبیعت خواص آن 

ها و آثار داند كه در كیفیت تكون آن ها را معلـول عـواملـى مىكند هر یك از آن مى

 ها دخالت دارند.و خواص آن 

پرسیم كه جهت این اختالفى  گوییم: صحیح و لكن ما نیز مىدر جواب مى 

در عوام این علت كه  ها ل داخلى و خارجى هست چیست؟ و چه باعث شده كه 

مختلف شوند و در نتیجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت این اختالف را هم  
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اى كه  پرسیم تا منتهى شوى به ماده سراغ دهى باز از علت اختالف آن علت مى 

اند  ا هم شبیهمشترك میان تمامى موجودات جسمانى بوده و اجزاء یك یك آن ماده ب

تواند علت  اى كه در تمامى موجودات یكى است، نمىو معلوم است كه چنین ماده

بینیم بوده باشد، پس  جوابى جز این ندارد كه مافوق تمامى این اختالفات كه مى

ها و آثار ها سببى است كه هم ماده عالم را ایجاد كرده و هم در آن صورت سبب 

برده و به عبارت دیگر در این میان سبب واحدى    شمارى به كارگوناگون و بى

هاى مختلف اوست كه  است داراى شعور و اراده، كه این اختالفات مستند به اراده 

 شد.  بود هیچ چیزى از هیچ چیز دیگرى متمایز نمىهاى او نمىاگر اختالف اراده 

و بر هر دانشمند متدبرى الزم است كه توجه داشته باشد و از این نكته 

اختالف اراده خداوند   به  اختالف خلقت را مستند  آیات كه  این  غفلت نورزد كه 

این كه بعضىمى قانون علیت و معلول را هم، كما  در عین حال  ها خیال داند، 

نمىكرده  انكار  خداى اند  اراده  چه  كه  كند،  نیست  صفتى  ما  اراده  مانند  سبحان 

هاى ها تغییر یابد، بلكه این اراده دهعارض بر ذات باشد و در نتیجه ذات با تغییر ارا

انتزاع مى  شود )در  گوناگون صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشیاء 

نظر شیعه اراده صفت فعل است نه صفت ذات( و  اختـالف آن باعث اختالف در  

 شود.  ذات نمى 

ها یكى  اختالف اثرى كه در موجودات است با این كه ماده اصلى همه آن 

دارد كه همه مستند به سببى هستند وراى این اصل  از این حقیقت پرده بر مى است،  

سبحان است و  مشترك كه انتظام آن از مشیت و تدبیر اوست، پس مدبر عالم خداى 

 هــمو رب آن است و رب غـیـر آن نـدارد.

یعنى دلیل  و  دوحجت  میان  فرق  فوق  َمدَّ  درآیات  هَُوالَّذى  َو   « حجت: 

ْرَض...،« ) ََ قَِطٌع ُمتَجِوراٌت...،« )3ااْل ْرِض  ََ ااْل /    4/رعد( و حجت: » َو فِى 

شود  رعد( این است كه اولى توحید ربوبیت را از وحدتى كه در كثرت مشاهده مى

شود  عالم با همه كثرتش دیده مىو ارتباط و اتصالى كه در تدبیر همه موجودات  

رساند كه مدبر آن یكى است. ولى دومى بعكس اولى این مدعا  نماید و مىاثبات مى

را از طریق كثرت خواص و آثار در موجوداتى كه  در شرایط واحدى قرار دارند  

كند، اولى از طریق وحدت در كثرت، دومى از راه كثرت در وحدت و  اثبات مى

تالف آثار و خواص موجودات با این كه اصل همه یكى است خود  رساند كه اخ مى

آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه   این  از وجود مبدئى است كه  كاشف 
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كند و خود امرى است ماوراى طبایع این موجودات و سببى است فــوق این  مى

 نیست.  اسبــاب كه گفتیــم اصلشــان واحــد است و او رب همه است و ربى غیر او  

  ُ و اما آن حجتى كه قبل از این دو حجت اقامه شده بود یعنى جمله: » ّللَاّ

/ رعد( دلیلى بود كه مدعا را از طریق هر دو جنبه    ۲الَّذى َرفََع السَّمواِت...،« )

ْمَر !« )اثبات مى ََ / رعد( مسأله تدبیر را تذكر    ۲كرد، زیرا هم در جمله» یُدَبُِّر ااْل

ُل  دهد، كه عبارمى ت است از وحدت كثیر و جمع متفرقات و هم در جمله: » یُفَّصِ

یادآورى مى  ۲ااْلیاِت ،« ) را  تفریق  / رعد( تفصیل  تكثیر واحد و  كند كه خود 

مجتمعات است و حاصلش این است كه  امر عالم با همه تشتت و تفرقى كه دارد  

واحد است و آن  شود، پس به همین دلیل رب آن نیز  تحت تدبیر واحدى اداره مى

دهد و هر یك را از دیگرى  تعالى كه آیات را تفصیل مىسبحان است و خداى خداى 

گردد و  سازد و در نتیجه سعید از شقى و حق از باطل جدا مى جدا و متمایز مى

گیرد یكى این همان معاد است، پس خداوند متعال از این برهان خود دو نتیجه مى

فرماید: » لَعَلَّكُْم بِِلقاِء َربِّكُْم تُــوقِنُــوَن ! «  ه معاد مى مبدأ و یكى هم معاد و دربار

   (۱)/ رعد(  ۲)

 .  ۱۷۰، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱
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 فصل پنجم 

 تقدری 
 

 مفهوم قدر و تقدير 

 / قمر(   49ٍء َخلَْقناهُ بِقََدر! « ) » اِنّا كُلَّ َشىْ 

با  )توأم  قدر  مصاحبت  با  را  چیزى  هر  ما  كه  است  این  جمله  معناى 

 گیرى( خـــــلـق كــردیم.اندازه 

هندسه  و  واحد  مقدار  از  است  عبارت  چیز  هر  تجاوز  قدر  آن  از  كه  اى 

هیچ جهت دیگر. خداى    كند، نه از جهت زیادى و نه از جهت كمى و نه ازنمى

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر  فرماید: » َو اِْن ِمْن َشىْ باره مىتعالى در این  ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

و هیچ چیز نیست  مگر آن كه خزینه هایش نزد ماست و ما هیچ چیز را    -َمْعلُوٍم  

براى هر چیزى در خلقتش  / حجر( پس  ۲۱كنیم!« )جز به قدر و به اندازه نازل نمى

اش صراطى است كشیده  كند و در هستى حدى است محدود كه از آن تجاوز نمى

   (۱)نمـاینــد.كند و تنها در آن راه سلــــوك مى شده كه از آن تخطى نمى

 .  ۱۷۰، ص 3۷المیـزان ج  -۱

 

 تفـاوت خلق و تقـديـر 

 / انعــام( ۱۰۲ٍء ! « )اِلــهَ ااِلّ هُــَو خِلــُق كُــّلِ َشــىْ » ذِلكُـــُم اللّـــهُ َربُّكُــْم الآ  
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خداوند متعال در این كالم مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود  

ء یا چیز« بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته  كوچك و بزرگى را كه كلمه »شى 

ٍء َو هَُو اْلواِحدُ اْلقَّهاُر ! «  ـّلِ َشىْ و از آن جـمله فـرمـوده است: » قُـِل اللّـهُ خِلـُق كُ 

 / رعد(  ۱6)

ْرض... َو َخلَـَق كُلَّ َشىْ  ََ /   ۲ٍء فَقَدََّرهُ تَْقدیرا ! « )» الَّـذى لَهُ ُمْلُك الـسَّمــواِت َو ااْل

 فرقان(

 / طه(   5۰ٍء َخْلقَـهُ ثُـمَّ َهدى ! « )» َربُّنَـا الَّـذى اَْعطـى كُـلَّ َشىْ 

 / اعلى(   3و  ۲ـذى َخـلََق فَـَسّوى!  َو الَّـذى قَـدََّر فََهـدى ! « ) » اَلَّ 

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  

هیه دانسته است. مثالً گام  ها را مستند به تقدیر و هدایت الحركات و سكنات آن 

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.

اعمال موجودات و حدود   آیات بسیار است كه خصوصیات  قبیل  این  از 

ها و همچنین غایاتى را كه موجودات به هدایت تكوینى خدا هر یك به سوى آن  آن

كنند منتهــى بـه خـدا دانستــه و همــه را مستنــد بـه تقـدیـر خـداى عزیز  سیر مى

 داند.  و علیـم مى 

ها و تحوالت و  پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آن 

دارند همه منتهى به تقدیر خدا و مربوط به كیفیت    غایاتى كه در مسیر وجودى خود

 ( ۱)هـاست.و خصـوصیتـى است كه در خلقت هـر یـك از آن 

 .  ۱3۸، ص ۱4المیـــزان ج  -۱

 

 قـدر، فـعل عـام الـهى

 / قمر(   49ٍء َخـلَْقنـاهُ بِقََدٍر ! « )» اِنّـا كُـلَّ َشـىْ 

قرآن مجید در آیه مورد بحث، ضاللت دنیایى مجرمین و آتش دوزخشان  
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كند به یك مسأله عمومى و آن این است كه به طور كلى هر چیزى را  را تعلیل مى

فرماید: » اِنَّ اْلُمْجــِرمیـَن فى َضالٍل َو سُعٍُر... اِنّا كُلَّ  گیرى آفـریـده و مىبا اندازه 

/ قمر( چــون قــدر كــه در هـر چیــز عبــارت    49و    4۷ ! « )ٍء َخلَْقناهُ بِقَدَرٍ َشىْ 

اش از آن تجــاوز  از ایــن اســت كــه محــدود به حدى باشد كه در مسیــر هستــى 

تعالى است، هیــچ یك از مــوجــودات خــالى از این فعــل  نكند، فعل عمومى خداى

ر تعلیل فعـل خـاص خـداست به  و از این نظــام نیســت، پس تعلیل عذاب به قد 

بیــان حقیقـت  در  و  او  عـام  من  فعـل  خاص  فعل  این  كه  است  معنا  این  كننــده 

تمامى  قدر است. آرى همان طورى كه  فعل عام ما یعنى  از مصادیق  مصداقى 

موجودات را با قدر خود آفریده، درباره انسان نیز چنین تقدیرى كــرده، كه اگــر  

   ( ۱)رد كند روز قیامت معذب گشته داخل آتش شود. دعــوت نبــوت را 

 .  ۱۷4، ص 3۷المیـــزان ج  -۱

 

 تـحلیلى از مفهـوم قـدر و تقدير و قضا و مراحل آن 

 / قمر(    49ٍء َخلَْقناهُ بِقََدر ٍ! « )» اِنّا كُلَّ َشىْ 

قدر كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چیز از كلماتى است كه  

تعالى مكرر آمده و غالبا در آیاتى آمده كه سخن از خلقت  ذكرش در كالم خداى 

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر  دارد، از آن جمله آیه شریفه: » َو اِْن ِمْن َشىْ  ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

آید كه قدر امرى است كه جز  / حجر( است كه از ظاهر آن بر مى  ۲۱َمْعلُوٍم! « )

گیرد و اما خود خزاین كه  تعالى صورت نمىبا انزال از خزاین موجود نزد خداى 

تعالى است محكوم به قدر نیست، چون تقدیر مالزم با انزال  البد از ابداع خداى 

گردد بعد از  ماده مىاست )هر چیزى كه از خزینه غیب خدا نازل و درخور عالم 

شود،( و نازل شدن عبارت است از همان درخور  گیرى نازل مىتقدیر و اندازه 

گشتن براى عالم ماده و مشهود، به شهادت این كه تعبیر به انزال همواره درباره  

فرماید: » َو اَْنـَزْلنَـا اْلَحـدیـدَ!«  رود، مثالً مىموجودات طبیعى و مادى به كار مى

ْنعاِم ثَمانِیَةَ اَْزواجٍ!« )/ ح  ۲5) ََ  / زمر(   6ـدیـد( و » َو اَْنَزَل لَكُْم ِمَن ااْل

مؤید این معنا روایاتى است كه كلمه قدر را به طول و عرض و سایر حدود  

صاحب   كه  روایتى  مانند  است.  كرده  تفسیر  جسمانى  و  طبیعى  خصوصیات  و 

م آورده، كه فرموده: »  السالالحسن رضا علیهمحاسن از پدرش از یونس از ابى 
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دهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدیر  اى رخ نمى هیچ حادثه

چیست؟   )خواست(  معناى  پس  داشتم:  عرض  باشد،  رانده  را  قضایش  و  نموده 

فرمود: ابتداِء فعل است، عرض داشتم: پس معناى )اراده كرد( چیست؟ فرمود:  

مه فعل است، پرسیدم: پس معناى )تقدیر كرد( كدام  پایدارى بر همان مشیت و ادا

گیرى كرد، پرسیدم معناى است؟ فرمود: یعنى طول و عرض آن را معین و اندازه 

اى  قضا چیست؟ فرمود: وقتى خدا قضایى براند آن را امضاء كرده و این آن مرحله 

 است كه دیگر برگشت ندارد ! « 

ٍء« در آیات: » َو  مله »كُلَّ َشىْ شود مراد به ج و از این جاست كه معلوم مى 

تَْقدیرا،« )َخلََق كُلَّ َشىْ  بِقَدٍَر،« )/ فرقان( و » اِنّا كُلَّ َشىْ   ۲ٍء فَقَدََّرهُ    49ٍء َخلَْقناهُ 

ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ  / رعد( و » الَّذى اَْعطى كُلَّ َشىْ   ۸ٍء ِعْندَهُ بِِمْقداٍر،« )قمر( و » كُلُّ َشىْ  /

( مــوجــودات    /   5۰َهدى!«  اســت،  مشهــود  عــالـم  مــوجــودات  تنها  طه( 

گیرند، )و امــا مـوجـودات بسیــط كه  اى كه تحت خلقت و تركیب قرار مىطبیعى

   ( ۱)گونه آیـات نیستنــد.(انـد مشـمول این از ابعــاضى مركب شـده 

 .  ۱۸۱، ص 3۷المیـــزان ج  -۱

 

 دو مــرحـله تـقـديـر 

 / قـمر( 49ٍء َخـلَْقنــاهُ بِـقَــَدٍر! « ) لَّ َشـىْ » اِنّـا كُـ

تمامى  آن  از  مرحله  یك  دارد:  مرحله  دو  تقدیر  بگوییم  هست  هم  ممكن 

شود  موجودات عالم طبیعت و ماوراء طبیعت و خالصه ما سوى ّللّا را شامل مى 

 و این تقدیر در این مرحله عبارت است از تحدید اصل وجود به حد امكان و حاجت

شود. و تنها موجودى كه حد  و معلوم است كه این تقدیر شامل تمامى ممكنات مى

سبحان است، كه واجب الوجود و غنى بالذات است و  امكان و حاجت ندارد خداى 

اش از چارچوب حد بیرون است، هم چنان كه خودش فرمود: » كاَن ّللّاُ بِكُّلِ  هستى

 / نساء(   ۱۲6ٍء ُمحیطاً ! « )َشىْ 

رحله دیگر تقدیر مخصوص به عالم مشهود ماست، كه تقدیر در این  یك م

مرحله عبارت است از تحدید وجود اشیاء موجود در آن، هم از حیث وجودش و  

از حیث خصوصیات هستى آثار وجودش و هم  از حیث  بدان جهت كه  هم  اش، 
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و  اش با امور خاص از ذاتش یعنى علل و شرایط ارتباط دارد هستى و آثار هستى

شود، پس  به خاطر اختالف همین علل و شرایط هستى و احوال او نیز مختلف مى 

هایى از هر موجود كه در این عالم فرض كنیم و در نظر بگیریم و به وسیله قالب 

گیرى و تحدید شده، عرض و طول و شكل و قیافه و سایر  داخل و خارج قالب 

 باشد.  هاى خارج مىآن قالب احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرایط و 

پس تقدیر الهى موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است به سوى آنچه در  

كند، هم چنان كه فرمود:  گیرى كرده هدایت مى مسیر وجودش برایش تقدیر و قالب 

تسبیح كن پروردگارت را كه هر چه آفرید   -»اَلَّذى َخلََق فََسّوى َو الَّذى قَدََّر فََهدى 

گیرى و سپس هدایت نمود!«  ن نقص آفرید و هرچه را خلق كرد نخست قالب بدو

/ اعلى( یعنى آنچه را خلق كرد به سوى آنچه برایش مقدر نموده هدایت    3و    ۲)

كرد و در معناى وتكمیلفرمود و سپس همین تقدیر و هدایت را باامضاء قضا تمام

آیه شریفه زیر است كه  فَقَدََّرهُ  فرمایمىهمین تقدیر و هدایت  َخلَقَهُ  نُْطفٍَة  د: » ِمْن 

یَسََّرهُ  ثُمَ  اندازه   -السَّبیَل  پس  آفرید  نطفه  از  را  سپس گیرىاو  نمودو  را  اش  راه 

)برایش كه ۲۰و۱9همواركرد!«  اشــاره  /عبس(   »  ! یَسَّـَرهُ  السَّبیَل  ثُمَّ   « باجمله 

   ( ۱)تیارى ندارد.كنــد بـه این كه تقدیر منافاتى با اختیاریت افعال اخ مى

 .  ۱۸۲، ص 3۷المیـــزان ج  -۱

 

 تـفاوت تـقديـر و قـضا 

 / قمر(   69ٍء َخلَْقنـاهُ بِقَـَدٍر!« )» اِنّـا كُـلَّ َشـىْ 

نفسه غیر قضایى است كه عبارت  و این نوع از قدر كه در باال گفته شد، فى 

ه در آیـه »  تعالى به وجود یافتن چیزى، همـان حكمـى كاست از حكم قطعى خداى 

سازد. چون  / رعد( آن را خاطرنشان مى  4۱َو اللّـهُ یَْحكُـُم ال ُمعَقَِّب ِلُحْكِمه ! « )

راند،  كند ولى دنبال تقدیر قضایش را نمىشود كه خدا چیزى را تقدیر مىبسیار مى

مانند قدرى كه بعضى از علل و شرایط خارج آن را اقتضا داشته، ولى به خاطر  

شود و یا سببى دیگر و یا اقتضایى دیگر جاى  ى آن اقتضا باطل مىمزاحمت مانع

تعالى فرموده: » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت  گیرد، چون خود خداى سبب قبلى را مى 

/   39كند!« )كند و هرچه را بخواهد اثبات مىخدا هرچه را بخواهد محو مى  -

كنیم مگر آن كه بهتر از آن و یا مثل  ىرعد( و نیز فرموده: » هیچ آیتى را نسخ نم
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/ بقره( و چه بسا چیزى مقدر بشود و قضاء آن نیز رانده    ۱۰6آوریم!« )آن را مى 

شده باشد، مثل این كه از جمیع جهات یعنى هم از جهت وجود علل و شرایط و هم  

 شود.  از جهت نبودن موانع تقدیر شده باشد كه در این صورت آن چیز محقق مى 

كند این جمله كه در روایت محاسن آمده است، كه  همین نكته اشاره مى  و به

كند و چنین قضایى است كه امام فرمود: » و چون قضایى براند آن را امضاء مى

اى از اخبار قضا  برگشت ندارد!« و نزدیك به این عبارت عبارتى است كه در عده 

تى برایش نیست. و از  و قدر آمده كه قدر ممكن است تخلف كند، اما قضا برگش

السالم به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحید به سند صدوق از  على علیه

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  

گریزم ولى به سوى قـدر  د: آرى، از قضاء خدا مىگریزى؟ فرمو قضاء خدا مى

 تعـالى. خـداى 

نفسه غیر قضا و حكم   از قدر فى  پس حاصل كالم این شد كه نوع دوم 

قطعى است. و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى موجودات  

امكان و ها را محدود به  چه موجودات عالم مشهود ما و چه غیر آن كه هستى آن

ها ممكن نیست ها با قضا یكى است، چون قدر آن كند و بس، قدر در آن حاجت مى

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)هـا همواره با همند.قــدر در آن   این محدودیت نیز رانده شده، پس قضــا و

 .  ۱۸3، ص 3۷المیـــزان ج  -۱
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 فصل ششم 

 چگونگي تقدری اشیاء 
 

 

 چگونگى تقدير موجود و افاضه وجود

فِـى  فَیَْمكُـُث  النّـاَس  يَْنفَـُع  مـا  اَّمـا  َو  ُجفـآًء  فَیَـذَْهـُب  بَـُد  الـزَّ ـا  فَـاَمَّ االَْرِض!«  » 

 /رعد(۱۷)

دهد در  شود، ولى چیزى كه به مردم سود مى » و اّما كـف كنـار افتـاده نـابـود مى

 ماند!« زمین مى

از ایــن مثلــى كــه در آیــه شــریفــه زده شــده چنــد مطلــب از كلیــات  

 گــردد: معــارف الهیـــه روشــن مى 

شود و  تعالى به موجودات افاضه مى ـ این كه وجودى كه از ناحیه خداى   ۱

شود رحمتى است كه از  در حقیقت مانند بارانى كه از آسمان به زمین نازل مى 

گردد، در اصل از هر صورت و محدودیت  ناحیه خداوند به موجودات افاضه مى

دود به حدود و داراى  باشد و از ناحیه خود موجودات است كه مح و اندازه خالى مى

شود به  شوند، مانند آب باران كه اگر داراى قدر معین و شكلى معین مىاندازه مى

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  

گیرند. و این خود اصلى است اساسى و بس عظیم كه  ىاى است الهى مكه عطیه

كند، مانند آیه: »َو اِْن  آیات بسیارى از كالم الهى بدان داللت و یا الاقل اشاره مى

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم!«)ِمْن َشىْ  / حجر( و »اَْنَزَل لَكُْم    ۲۱ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ
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ْنعامِ  ََ / زمر( و از جمله آیات دال بر آن تمامى آیاتى  6 ثَمانِیَةَ اَْزواجٍ ! « )ِمَن ااْل

 است كه بر قدر داللت دارند.  

شوند گو این كه خارج از افاضه  و این امور كه مقدرات و یا اقدار نامیده مى

آسمانى و تقدیر كننده آنند و لكن در عین حال خارج از ملك خدا نیستند و بدون اذن  

ْمُر كُلُّهُ ! « )نمى  او صورت ََ /    ۱۲3گیرند، هم چنان كه فرمود: » اِلَْیِه یُْرَجُع ااْل

ْمُر َجمیعا ! « ) ََ ِ ااْل / رعد( و با انضمام این آیات به آیات    3۱هود( و » بَْل لِِلّ

شود كه هم دقیقتر و هم داراى مصادیق بیشتر  مورد بحث اصل دیگرى استفاده مى

 است.  

هاى عالم و به قالب  دن این رحمت آسمانى در مسیلـ این كه متفرق ش  ۲

هاى مختلف، برون كثافات صورت نخواهد گرفت و خواه و  درآمدنش در آن قالب 

ها خواهد نشست، چیزى كه هست آن فضوالت باطل  ناخواه فضوالتى بر باالى آن 

و از بین رفتنى است، به خالف خود رحمت نازله، كه حق است، یعنى بقاء و  

شوند، یكى حق ارد، این جاست كه تمامى موجودات به دو قسم تقسیم مى ثبوت د

دوام. آنچه حق است از ناحیه خداست،  ثابت و باقى و دیگرى باطل و زایل و بى 

شود، هم  ولى آنچه باطل است مستند به او نیست، هرچند كه به اذن او موجود مى

قره( و درباره باطل فرمود: » َو ما / ب  ۱4۷چنان كه فرمود: » اَْلَحقُّ ِمْن َربَِّك!« )

ْرَض َو ما بَْینَُهما باِطالً !« )  ََ / ص( پس آنچه موجود در    ۲۷َخلَْقنَا السَّماَء َو ااْل

ها مشتمل بر یك جـزء حق است، كه ثابت  عالم هست چه حق و چه باطل، همه آن 

و غیر زایل است و حق پس از بطالن جزء باطلى كه در آن است به سوى خدا  

   (۱)كند.عودت مى 

 .  ۲36، ص ۲۲المیــــــزان ج  -۱

 

 حـد و مـقـدار وجــود اشـیاء نـزد خـدا 

 /رعد(8ٍء ِعْنَدهُ بِِمْقداٍر ! « )» َو كُلُّ َشىْ 

مقدار به معنى حد هر چیزى است كه با آن تحدید و متعین شده، از غیر  

گردد، زیرا هیچ چیزى نیست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه  خود ممتاز مى

یافت بود وجود نمىفى نفسه و از غیر خود متعین و ممتاز نباشد، چه اگر متعین نمى
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باشد كه از آن حد تجاوز نكند  و این معنى یعنى این كه هر موجودى حدى داشته  

یك حقیقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و مكرر خاطرنشان ساخته 

ٍء  / طالق( و » اِْن ِمْن َشىْ   3ٍء قَــدْرا ! « )است، مانند: » قَدْ َجعََل ّللّاُ ِلكُــّلِ َشــىْ 

لُــهُ ااِلّ بِقَـدَ   / حجر(    ۲۱ٍر َمْعلُوٍم ! « )ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو مــا نُنَــّزِ

وقتى بنا شد هر چیزى محدود به حدى باشد كه از آن تجاوز نكند و در نزد  

وجه از نزد خدا و احاطه او بیرون  خدا و به امر او محكوم به آن حد باشد و به هیچ

نرود و هیچ چیز از علم او غایب نباشد، هم چنان كه خودش فرموده: » اِنَّ ّللّاَ  

/فصلت( و  54ٍء ُمحیطٌ ! « )/حج( و » ااَل اِنَّهُ بِكُّلِ َشىْ ۱۷ٍء َشهید!« )ّلِ َشىْ َعلى كُ 

ةٍ ! « )ِمثْقاُل  َعْنهُ  » الیَْعُزُب   تعالى نداند كه / سبأ( پس محــال است كه خداى 3ذَرَّ

 ( ۱)كننــد.ها چه مقدار كــم و زیــــاد مىاى چه بارى دارد و رحم هر ماده 

 .  ۱9۱، ص ۲۲ـــزان ج المیــ -۱

 

 آيـات قدر در قرآن 

 (:شودرآن مجیـد كه جزو آيات قدر هستند با معانى آنها ذيالً ذكرمى )آيـاتـى از قـ
 

هر چیــزى را خلــق كــرد پس به   -ٍء فَــقَــــدََّرهُ تَــْقــــديــرا » ... كُــــــلَّ َشــــــىْ 

 / فرقان( ۲گیـرى نمـود ! « ) انـدازه نــوعـى تقـديـر و 

ـذى قَــدََّر فََهــدى ـذى َخلَــَق فََسـّوى!  َو الَـّ آورى آن كس كــه اجــزا را جمــع   -  » اَلَـّ

گیرى كرد پس هـدايت  انـدازه   نمــوده مــوجــودات را درست كرد و آن كسى كه

 / اعلى( ۳و۲نمـود ! « )

و هر چیزى نزد او بـه مقـدار است!«    -  ٍء ِعْنــــَدهُ بِـِمْقـــــــدارٍ كُـــــــلُّ َشـــــىْ »  َو  

 / رعد(  8)

اْلـغـابِـريـَن   لَـِمَن  هـا  اِنَـّ قَـدَّْرنـا  اْمــَراَتَــهُ  اِالَّ  تـقديــر    -»  كـه  هـمسـرش  مـگــر 

 ل( / نم 5۷كـرديـم او را جــزو هـــالك شـونـدگـان ! « )

از چـه خـلقش كــرد، از نطفــه    - ٍء َخـلَـقَهُ ِمـْن نُـْطـفٍَة َخلَقَهُ فَـقَدََّرهُ  » ِمْن اَّىِ َشىْ 

 / عسس( ۱4خلقـش كــرد پس تـقـديرش نـمود ! « )
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 / قدر(   ۱مـا آن را در شـب قـدر نازل كـرديم ! « )   -» اِنّا اَْنَزْلناهُ فى لَْیلَـِة اْلقَــــــْدرِ 

لُــهُ ااِلّ بِقَـَدٍر َمْعلُـوٍم ! «  ْن ِمـْن َشـىْ » َو اِ /    ۲۱)ٍء اِالّ ِعْنـَدنـا َخـزائِنُـهُ َو مـا نُنَــّزِ

 حجر( 

 ( ۱)آید.()تفسیـر آیــه آخر در زیر مى

 .  ۲۱۰، ص ۲3المیــــــــــزان ج  -۱

 

 وضعیت اشیاء قبل از قدر و ظهور اشیاء به وسیله قدر 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم ! « )َشىْ » َو اِْن ِمْن   / حجر(   ۲۱ٍء اِالّ ِعْنَدنا َخزائِنُهُ َو مـا نُنَــّزِ

دهد این است كه  آنچه كه از دقت و تدبر در آیه فوق و نظایر آن دست مى 

كند و آن  ترين آياتى است كه حقیقتى را بیان مىاين آيه از درخشنده  

له قدر و اصلى كه قبل از شمول و  عبارت است از ظهور اشیاء به وسی

ٍء ! « شامل تمامى موجودات  ظاهر جمله » َو اِْن ِمْن َشىْ   اند.احاطه قدر داشته

شود، بدون این كه حتى یك فرد از آن استثناء ء بر آن صحیح باشد مىكه اطالق شى 

دى  باشد، مگر آن كه سیاق آیه فردى را استثناء كند و آن فرد عبــارت از مــوجــو 

است كه مشمــول كلمــه »نا« و كلمــه »عند« و كلمه »خزائن« بوده باشد و از  

 ها مشمــول این عــام هستند.  ها و ندیدنىآن گــذشتــه تمــامى دیدنى 

ء« است و كلمه نامبرده  براى این كه موضوع حكم در آیه شریفه كلمه »شَىْ 

ت از دایره شمول آن بیرون  ترین الفاظ است كه هیچ فردى از موجودااز عمومى

ماند، مثالً شخص زید، یك فرد انسانى آن است و نوع انسان هم كه وجودش  نمى

در خارج به وجود افرادش است، فرد دیگرى از آن است و آیه شریفه براى این  

 ( ۱)كند.سبحان اثبات مىهایى نزد خداى فرد خزینه

 .  ۲۱۰، ص ۲3المیــــــزان ج  -۱
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 هدف مقـدَّر حركت به سوى  

ذى قَـدََّر فََهـدى ! « )  ذى َخلَـَق فََسـّوى َو الَـّ  / اعلى(    ۳و   ۲» اَلَـّ

اش به معناى خلقت هر چیزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسویه 

روى هم نهادن آن اجزاء به نحوى است كه هر جزئى در جایى قرار گیرد، كه  

و   نشود  برایش تصور  آن  از  بهتر  اثر  جایى  كه  گیرد  قرار  جایى  آن  بر  عالوه 

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.

مطلق آمده، لكن  و این دو كلمه یعنى خلقت و تسویه هر چند در آیه شریفه  

اى از تركیب  شـود كه یا در آن تـركیـب بـاشـد و یا شایبهتنها شامل مخلـوقـاتى مى

 داشته باشد.  

» َو الَّذى قَدََّر فََهدى ! « 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  

ا جهازى مجهز كرده كه با آن اندازه متناسب باشد و به وسیله همان جهاز او  را ب

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 

داند كه باید منقار  جه كبوتر مىشناسد و جواولین روز تولد راه پستان مادر را مى

اش هــدایت و هر  در دهان مادر و پدرش كند و هر حیــوان نـرى بـه ســوى مــاده 

نفعى به سوى نفع خود هدایت شده است و بر همین قیاس هر موجودى به سوى  ذى 

 كمال وجودى اش هدایت شده است.

 تــعالى در ایــن مـعانى فــرمـوده اسـت: خــداى 

كنیم هایش نزد ماست و ما نازلش نمى یچ چیز نیست مگر آن كه خزینه» و ه

سپس راه را برایش    -/ حجر( و » ثُمَّ السَّبیَل یَسََّرهُ    ۲۱اى معلوم ! « )مگر به اندازه 

براى هر یك    -/ عبس( و » ِلكُــّلٍ ِوْجَهــةٌ هُــَو ُمـَولّیها   ۲۰آسان و فراهم كرد!« )

   (۱)/ بقـره(    ۱4۸وان اسـت ! « )هدفى است كه بدان سو ر

 .  ۱۸4، ص 4۰المیـــــزان ج  -۱
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 تقـدير ساالنه در شب قـدر 

 / قدر(   5تـا  ۱» اِنّـا اَْنــَزْلنــاهُ فــى لَْیلَــِة اْلقَــْدِر...!« ) 

كند و آن شب را تعظیم نموده  این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مى

شوند. در این  داند چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىاز هزار ماه باالتر مى

سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده شب قدر نامیده و ظاهرا مراد به قدر تقدیر و  

اندازه اندازه  قدر شب  آن شب  است. خداى   گیرىگیرى است، پس شب  در  تعالى 

كند، زندگى حوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مى 

سازد،  و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى 

» فیها  آیه سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد:  

در آن شب   - ْمٍر َحكیـٍم!  اَْمرا ِمْن ِعْنِدنا اِنّا كُنّا ُمْرِسلیَن! َرْحَمةً ِمْن َربَِّك يُْفَرُق كُلُّ اَ 

گردد!  اين  اى كه بايد واقع شود خصوصیاتش مشخص و محدود مى هر حادثه 

ناپذير، امرى است از ناحیه ما كه اين مايیم فرستنده! رحمتى  امرى است تخلف 

/ دخان( چون فرق به معناى جداسازى و مشخص    6  تا  4)  از ناحیه پروردگارت!«

كردن دو چیز از یكدیگر است و فرق هر امر حكیم جز این معنا ندارد كه آن امر  

 گیــرى مشخص سازند.  اى كه بــایــد رخ دهــد را با تقــدیـر و انــدازه و آن واقعه

و آن  شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن  و از این آیه استفاده مى 

سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نیست، بلكه با تكرار سنوات آن شب هم مكرر  

شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن  مى

 ( ۱)شود.گیرى و مقدر مىشب امور سـال آیـنده تا شب قـدر سـال بعد انـدازه

 .  3۲۲، ص 4۰المیـــزان ج  -۱

 

 و تفاوت زمان تقدير با زمان تحقق حادثه حقق آن  تقـدير و شرايط ت 

 / قـدر(  5تـا   ۱» اِنّــا اَْنـَزْلـنـاهُ فــى لَــْیـلَِة اْلـقَـْدِر...!« ) 

هاى ماه مبارك رمضان از هر سال است و در  شب قدر بعینه یكى از شب 

احكام مى امور  آن شب همه  در  از جهت هر سال  احكام  البته منظورمان  شود، 

قدر  زه اندا آن صورت كه در شب  امرى از  گیرى است، خواهید گفت پس هیچ 
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نمى دگرگون  عاملى  هیچ  با  خودش  جاى  در  باشد  شده  پاسخ  تقدیر  در  شود، 

گوییم: نه، هیچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش  مى

ونى  طورى دیگر محقق شود، چون كیفیت موجود شدن مقدر امرى است و دگرگ

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  

»يَْمُحو ّللّاُ ما يَشاُء َو يُثْبُِت َو ِعْنَدهُ اُمُّ اْلِكتِب ـ خدا هر چه را كــه از  كریم آمده:  

كند و كتاب تغییرناپذير نـزد  محو و هرچه را بخواهد اثبات مى  مقدرات بخواهد 

 / رعد(   ۳9اوست!« ) 

عــالوه بــر ایــن كــه استحكــام امــور به حســب تحققــش مــراتبى دارد،  

بعضــى  و  است  مــوجــود  تحققش  امور شرایط  از  و  بعضى  اســت  نــاقـص  ها 

تب احكام تقدیر بشود و بعضى دیگرش  احتمــال دارد كه در شب قدر بعضى از مرا

به وقــت دیگــر موكول گردد. )البته برخى از روایات با این وجه آخرى سازگار  

 ( ۱)نیست.(

 .  3۲5، ص 4۰المیـــزان ج  -۱
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 فصل هفتم 

 اهخزاين اشیاء و تقدری و زنول آن 
 

 ها مفهوم خزاين اشیاء نزد خدا و نزول و خلق آن

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمْن َشىْ   / حجر(   ۲۱ٍء اِالّ ِعْنـَدنـا َخـزائِنُـهُ َو ما نُنَّزِ

خزینه خدا  معناى  نزد  آدمى  فرد  یك  از  چگونه  و  چیست؟  فرد  یك  از  ها 

آسان مىخزینه را  مسأله  كه  چیزى  دارد؟  وجود  خداى  هایى  كه  است  این  سازد 

داند و نزول  ا كه در آیه فوق موضوع حكم است از ناحیه خود مىء« رتعالى »َشىْ 

معنایى است كه مستلزم یك باالیى و پایینى و بلندى و پستى مانند آسمان و زمین  

بینیم كه فرد انسانى مثالً از جاى بلندى به جاى پستى  باشد و چون به وجدان مى

كه مستلزم فرض پستى و  فهمیم كه منظور از انزال، انزال معمولى  نیفتاده، مى

باشد و مقصود از آن همان خلقت فرد است، اما خلقتى كه توأم با بلندى است نمى

صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول بر وى صـادق بـاشد، مـاننــد: » َو اَْنـَزَل  

اَْزواجٍ...! « ) ْنعــاِم ثَمانِیَةَ  ََ ااْل ِمــَن  اْلحَ   6لَكُــْم  /    ۲5دیدَ! « )/ زمر( و »اَْنَزْلنَا 

   (۱)حدید(

 .  ۲۱۱، ص ۲3المیــــــــزان ج  -۱
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 هاى معلوم و محدود اشیاء در زمان نزول و خلق قدر، تمايز اندازه 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمْن َشىْ   / حجر(   ۲۱ٍء اِالّ ِعْنَدنا َخــزائِنُــهُ َو ما نُنَّزِ

رویم بعد از آن كه معناى نزول را تا حدى فهمیدیم، به سر وقت این نكته مى

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم! « نزول را كه بنا شد  به معناى خلقت    كه در جمله » َو ما نُنَّزِ

وجه انفكاكش ممكن نیست، براى  باشد توأم با قدركرده، اما توأمى الزم، كه به هیچ

این كه آن را با تعبیر حصر » جز به قدر معلوم نازل نكردیم!« افاده فرموده و  

رساند كه كینونت و ظهور فرد به وجود توأم با همان بایى كه بر سر قدر است مى

علومى است كه دارد، پس وجود فرد وجودى است محدود و  هاى محدود و اندازه 

  54ٍء ُمحیطٌ ! « )تعالى فرموده: » اِنَّهُ بِكُّلِ َشىْ چطور محدود نباشد با آن كه خداى 

گردد، چه چیزى  فصلت( و اگر وجود زید محدود نبــاشـد محــاط خــدا واقع نمى   /

 كه حد و نهایت ندارد محال است محاط واقع شود.  

این قدر چیزى است كه به وسیله آن هر موجود متعین و متمایز از غیر  و  

ء است و از عمرو و دیگران متمایز  شود، مثالً در زید، كه خود یك شى خود مى

سازد و نیز از اسب و  است، حقیقتى هست كه آن را از دیگر افراد انسان جدا مى 

انیم بگوییم زید عمرو توكند، به طورى كه مىگاو و زمین و آسمان متمایز مى

نیست و هیچ فرد دیگر انسان نیست و نیز اسب و گاو نیست و زمین و آسمان  

رفـت و هـر  نیست و اگر این حد و این قـدر نـبود ایـن تـعیین و تـمایـز از میان مى

 شــد.  چیــزى همــه چیــز مى 

ل زید  و این سخن درباره وجود زید بود، همچنین وجود قوا و آثار و اعما

نیز محدود و مقــدر است، دیــدنش مطلــق و در هــر حــال و در هــر زمان و در  

گیــرد،  بیند و با هر عضــوش صــورت نمىهر مكان نیست و هر چیزى را نمى

بلكــه در حالى و مكانى و زمانى معین و چیزهایى مخصوص و با عضوى خاص  

زید على االطالق بود، باید به    گیرد و اگر دیدنو در شرایطى معین صورت مى 

هاى خاص نیز احاطه پیدا كند و دیدن دیگران كه دیدن خاص است  تمامى دیدنى

دیدن او هم باشد، نظیر این بیان در تمــامــى خصـــایــص وجـــود و تـــوابــع او  

 ( ۱)نیــز جــریــان دارد. )دقــت بفـرمـــاییــد ! (

 .  ۲۱۱، ص ۲3المیـــزان ج  -۱
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 قدر، خصوصیت وجودى و كیفیت خلقت غیرقابل تفكیك هر موجود 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمـْن َشــىْ   / حجر(  ۲۱ٍء اِالّ ِعْنـَدنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

مى روشن  فوق  بیان  و  از  وجودى  خصوصیت  از  عبارت  قدر  كه  گردد 

از آیه » اَلَّذى َخلََق فََسّوى! َو الَّذى قَدََّر  كه  چنانكیفیت خلقت هر موجوداست، هم 

/ طه(    5۰ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى!« )/ اعلى( و » الَّذى اَْعطى كُلَّ شَىْ   3و    ۲فََهدى!« )

شود، چه آیه اولى هدایت را كه عبارت است از راهنمایى به مقاصد  نیز استفاده مى

نموده و در آیه دومى مترتب بر    وجود، مترتب بر خلقت و تسویه و تقدیر هر چیز 

اعطاى خلقت مخصوص هر چیزى كرده و الزمه آن به طورى كه از سیاق دو  

این است كه قدر هر چیزى به معناى خصوصیت خلقتـى هر چیـز   -آید آیه بر مى

   (۱)بــاشـد، كه از آن چیز انفكاك ندارد.

 .  ۲۱۲، ص ۲3المیـــزان ج  -۱

 

و ظهور قدر آن حین خلقت و   قبل از وجود معین بودن قدر موجود  

 نزول 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمْن َشىْ   / ِحْجر(  ۲۱ٍء اِالّ ِعْنَدنا َخـزائِنُهُ َو مـا نُـنَّزِ

پردازیم به بقیه دیگر كالم.  حال كه معناى نزول و معناى قدر معلوم شد مى 

تعالى قدر را به وصف معلوم توصیف نموده و فرموده: »  و آن این است كه خداى 

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم!« و این قید با كمك سیاق كالم این معنا را افاده مى كند َو ما نُنَّزِ

شود و نزولش  تعالى در آن حینى كه نازل مىبراى خداى كه: قدر هر موجودى  

گردد، معلوم است، پس هر موجودى قبل از وجودش  تمام و وجودش ظاهر مى

ٍء ِعْندَهُ بِِمْقداٍر!«  القدر است و برگشت آیه شریفه » َو كُلُّ َشىْ القدر و معین معلوم

چیزى با مقدار و  / رعد( هم بر همین معناست، چه ظاهر آن این است كه هر  ۸)

اى كه دارد حاضر نزد خدا و معلوم براى اوست، پس عبارت » ِعْندَهُ بِِمْقداٍر،  اندازه 

« در این آیه در معناى عبارت » بِقَدٍَر َمْعلُوٍم،« در آیه مورد بحث است و نظیر  

ِلكُّلِ َشىْ آن در جاى دیگر مى َجعََل ّللّاُ  ق( یعنى /طال3ٍء قَدْرا ! « )فرماید: » قَدْ 
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كند و با آن قدر معین و خدا بر هر چیزى قدرى قرار داده كه از آن تجاوز نمى

آید و سخن كوتاه، قدر هر چیزى  شود و از ابهام و مجهول بودن در مى معلوم مى 

از نظر علم و مشیت مقدم بر خود آن چـیز است، هـر چـند كـه به حسب وجود  

   (۱)اسـت.مقـــارن بــا آن و غیـر منفـك از آن 

 .  ۲۱۲، ص ۲3المیـــزان ج  -۱

 

 تعالى تعدد و حدود خزاين اشیاء نزد خداى 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمـْن َشـىْ   / ِحْجر(  ۲۱ٍء اِالّ ِعْنـَدنـا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

لُهُ، « این مخداى  عنا را اثبات نموده  تعالى در جمله » ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

هایى نزد او  كه هر چیزى قبل از نزولش به این نشئه و استقرارش در آن، خزینه

ها و همدوش نزول دانسته، نتیجه این بیان این  دارد و قدر را بعد از آن خزینه

شود كه هر چیزى قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدى نیست و در عین  مى

تعالى در تعریف این خزاین جمع كرده است میان  . خداى ء استحال باز همان شى

شود و میان این كه خزاین  این كه قدر فوق قدرى است كه توأم با هر چیزى مى

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  

خود  نبا فرموده: »َخزائِنُهُ،« پس  آورده و  جمع  را  آن  كه  این  با  باشد،  متعدد  ید 

 ها هم محدود و متمایزند، زیرا اگر متمایز و محدود نبودند یكى بیش نبود.  خزینه

هاى نامبرده درست  شویم كه خزینهاین جاست كه به این نكته متوجه مى

پس صحیح است بگوییم   است كه متعددند ولى بعضى مافوق بعضى دیگر است،

متعددند و در عین حال محدود نیستند و تناقض هم در بین نیست، زیرا این كه  

تر نیستند،  گوییم محدود نیستند. مقصود این است كه محدود به حدود خزینه پایینمى

ء مفروض در  پس تمامى خزاین الهى به این اعتبار نامحدودند به حدودى كه شى 

   (۱)گیرد.مى این نشئـه بـه خـود 

 .  ۲۱3، ص ۲3المیــــــــزان ج  -۱
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 اى اشیاء نزول تدريجى و مرحله 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمْن َشىْ   / حجر(  ۲۱ٍء اِالّ ِعْنـَدنا َخـزائِنُـهُ َو ما نُنَـّزِ

َو ما   در جمله »  به »تَْنزیُل«  تعبیر  نیست  از  بعید  لُهُ،« كه بر نوعى  نُنَّزِ

ء مفروض نزولش مرحله به مرحله  تدریج داللت دارد اشاره به همین باشد، كه شى

اى به خود گرفته است، كه قبالً  اى كه نازل شده قدر و حد تازهاست و هر مرحله 

آن حد را نداشته تا آن كه به مرحله آخر، كه همین نشئه دنیاست رسیده و از هر  

ود و اقدار محدود شده، هم چنان كه به مقتضاى آیه » َهْل اَتى َعلَى  طرف به حد 

ْنساِن حیٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم یَكُْن َشْیئا َمذْكُورا ـ آیــا بــر انســان گــذشــت وقتــى   َِ ااْل

/ انسان( انســان در عــالمــى انســان   ۱از روزگــار كــه چیزى نامدار نبــود!« )

   ( ۱)ـزى كــه مــذكــور شود نبوده است.بــوده ولى چیـ

 .  ۲۱3، ص ۲3المیـــــــــــزان ج  -۱

 

 خزايـن الهى در كجا قرار دارند؟ 

لُهُ ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم!« ) » َو اِْن ِمْن َشىْ   / حجر(  ۲۱ٍء اِالّ ِعـْنَدنا َخـزائِـنُهُ َو مـا نُنَّزِ

عالم مشهود ماست، چون    نكته دیگر این كه این خزاین تمامى اش مافوق

ها را به وصف »ِعْندَه« وصف نموده یعنى » در نزد خدا « و این  تعالى آنخداى 

وصف در جاى دیگر توضیح داده شده و آن آیه » ما ِعْندَكُْم یَْنفَدُ َو ما ِعْندَ ّللّاِ باٍق 

/ نحل(   96شود و آنچه نزد خداست باقى است!« )ـ آنچه نزد شماست فانى مى 

ثابت و الیزال و الیتغیر است، پس  ، كه مىاست فرماید هرچه كه نزد خداست 

شوند و  خزاین خدا هرچه باشند امور ثابتى هستند كه دستخوش زوال و تغییر نمى

دانیم كه اشیاء در این نشئه مادى محسوس متغیر و فانى هستند و ثبات و  چون مى

   ( ۱)عـالـم مــشهـودنـد. فهمیم كه خزاین الهى مافوق این بقایى ندارند، مى

 .  ۲۱4، ص ۲3المیـــزان ج  -۱
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 خزاين غیب و علم غیب

 / انعــــام(   59» َو ِعْنــــَدهُ َمفـــاتِـــُح اْلغَْیــــِب ال يَْعلَُمهــــآ ااِلّ هُـــــَو ... !« ) 

هاست، احتمال هم دارد به معناى كلید باشد، البته مآل  َمفاتِح به معناى خزینه

هر دو معنا یكى است ولیكن از این كه در سایر آیات مربوط به این مقام اسمى از  

هاى غیب باشد از  اتیح برده نشده بعید نیست كه مراد از مفاتح غیب همان خزینه مف

 آن جمله آیــات زیــر اسـت:  

 / طور( و    ۳۷» اَْم ِعْنَدهُْم َخزائُِن َربَِّك؟« ) 

 / انعام( و   5۰» الّ اَقُوُل لَكُْم ِعْندى َخزآئُِن ّللّاِ!« )

 / حجر( و  ۲۱ــا َخــزائِنُــهُ!« )ٍء ااِلّ ِعْنــَدن» َو اِْن ِمــْن َشــىْ 

 / منــافقــون( و  ۷» َو ِللّــِه َخــزائِـُن السَّمــواِت َو االَْرِض!« )

 / ص(  9» اَْم ِعْنــَدهُــْم َخزائُِن َرْحَمِة َربَِّك!« ) 

به هر حال جمله » َو ِعْندَهُ َمفاتُِح اْلغَْیِب ال یَْعلَُمهآ ااِلّ هَُو ! « علم غیب را  

هاى  كند، از این جهت كه كسى را جز خدا به خزینهتعالى مىحصر در خداى من

غیب آگهى نیست، یا براى این كه جز او كسى آگهى به كلیدهاى غیب ندارد، پس  

ها و  كند كه: كسى جز خدا به آن خزینهآیه به هر معنا باشد این جهت را افاده مى 

 ارد.یا به گشودن درهاى آن و تصرف در آن دسترسى ند

دهد، اال این تعالى خبر مىصدر آیه گرچه از انحصار علم غیب به خداى 

كه ذیل آن منحصر در بیان علم غیب نیست، بلكه از شمول علم او به هر چیز چه  

فرماید: خداوند به هر تر و خشكى  دهد، براى این كه مىغیب و چه شهود خبر مى

را هم متعرض نشده، بلكه تنها ها  آگهى دارد، عالوه بر این صدر آیه همه غیب 

هاى ابهام قرار  هاى در بسته و در پس پرده هایى است كه در خزینه متعرض غیب 

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم  دارد، هم چنان كه آیه » َو اِْن ِمْن َشىْ  ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

هاى غیب  راى این كه خزینه هاست، ب/ حجر( هم متعرض این چنین غیب  ۲۱! « )

سنجد  هاى محسوسى كه هر چیزى را مىرا عبارت دانسته از امورى كه مقیاس

تواند آن را تحدید كند و بدون شك این  هاى معهود نمىاحاطه به آن نداشته، اندازه 

پایان و از اندازه و حد بیرونند و مادامى  ها از این جهت مكتومند كه بىچنین غیب

الم به عالم شهود و منزلى كه در آن هر چیزى محدود و مقدر است  كه از آن ع
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اند و خالصه مادامى كه به وجود مقدر و محدودش موجود نگشته به  نازل نشده 

شهادت این آیه در نزد خدا داراى نوعى ثبوتند در عین حال علم ما كه تنهــا امــور  

   (۱)عــاجــز اســت.هـــا كنــد از درك آن محــدود و مقــدر را درك مـى 

 .  ۱96، ص ۱3المیزان ج  -۱

 

 چگونگى دسترسى علم انسانى به غیب 

 / انـعـــام(  59» َو ِعـْنــــَدهُ َمـفــاتِــــُح اْلـغَْیــِب ال يَـْعلَُمهـــآ ااِلّ هُــــَو ! « )

امورى كه در این عالم و در چهاردیوارى زمان قرار دارند قبل از این كه  

هاى غیب او داراى نوعى ثبوت مبهم  ند نزد خدا ثابت بوده و در خزینهموجود شو

ها احاطه پیدا كنیم. ممكن  اند، اگرچه ما نتوانیم به كیفیت ثبوت آن و غیر مقدر بوده 

جنس   از  كه  باشد  نهفته  و  ذخیره  عالم  آن  در  نیز  دیگرى  چیزهاى  هست  هم 

هاى غیب خدا مشتمل است  نهموجودات زمانى نبوده باشند، بنابراین باید گفت خزی

اند و دیگرى  هایى كه پا به عرصه شهود هم گذاشتهبر دو نوع از غیب: یكى غیب 

نامیم، البته ها را غیب مطلق مى هایى كه از مرحله شهادت  خارجند و ما آن غیب

نهاده آن غیب  قدر  پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و  در  هایى هم كه  اند 

اند باز به غیب مطلق بر  اى كه به خود گرفتهاز حد و اندازه   حقیقت و صرف نظر

گوییم با حفظ حد و  ها شهود مىگردند و باز همان غیب مطلقند و اگر به آن مى

توانند متعلق علم ما قرار گیرند، پــس ایــن مــوجــودات  قدرى است كه دارند و مى 

گیرند، قرار  ما  علم  متعلق  كه  شهــودند  وقتــى  خـواهنــد    هــم  غیــب  وگرنه 

   ( ۱)بــــود.

 .  ۱9۸، ص ۱3المیـــزان ج  -۱

 

 نسبــى بــودن غیــب

 / انعــام(   59» َو ِعْنـــــَدهُ َمفــاتِـــــُح اْلغَْیـــــِب ال يَْعلَُمهـــآ اِالّ هُــــَو!« )

قرار     ما  علم  متعلق  كه  موقعى  در  را  عالم  موجودت  كه  دارد  جا  البته 

اند غیب نسبى بنامیم. براى این كه اینطور غیب بودن وصفى است نسبى، نگرفته
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نسبت  اختالف  برحسب  مىكه  مختلف  و  ها،  خانه  در  كه  موجودى  مثالً  شود، 

محسوس براى ماست نسبت به كسى كه بیرون خانه است غیب است و لكن براى  

ها براى حاسه بینایى شهودو براى حاسه  ما غیب نیست و همچنین نور و رنگ 

بینایى شنوایى غیب است و شنیدنى  ها براى حاسه شنوایى شهود و براى حاسه 

سوسات این دو حاسه نسبت به انسانى كه داراى آن دو حاسه است  غیب است و مح 

هایى را كه  شهود و نسبت به انسان كر و كور غیب است. روى این حساب غیب 

تعالى در آیه مورد بحث ذكر فرموده و گفته » َو یَْعلَُم مــا فِــى اْلبَــّرِ َو اْلبَْحِر  خداى 

یَعْ  ااِلّ  َوَرقٍَة  ِمْن  تَْسقُطُ  َو ال  َو ما  َرْطٍب  َو ال  ْرِض  ََ ااْل ظُلُمِت  َحبٍَّة فى  َو ال  لَُمها 

هــاى نسبــى اســت، براى ایــن  / انعام( از همیــن نــوع غیــب   59یابٍِس...!« )

كــه همــه آنچــه كــه در آیــه ذكــر شــده امــور محــدود و مقدرى است كه تعلق  

   (۱)علم به آن محال نیست.

 .  ۱9۸، ص ۱3ــزان ج المیـــــ -۱

 

 ها و زمین به خزاين غیب بازگشت آسمان

ِجــّلِ ِلْلكُتُــِب ! « )   / انبیـــــــاء(    ۱۰4» يَـــــْوَم نَْطــِوى السَّمــاَء َكَطــّىِ الّسِ

این   همان  است مراد  كه  )ِسجل(  نوشته    كه  كهشده  صحیفه  وقتى   است، 

الفاظ یا معانى كه خود نوعى تحقق شود، یعنى  مى  شود نوشته هم پیچیدهپیچیده مى

شود و با  مى  خط و نقش در سجل نوشته شده، پیچیدهو ثبوت دارد و به صورت  

الهى  ماند، همچنین آسمان با قدرتها ظاهر نمىپیچیده شدنش دیگر چیزى از آن 

مى پیچیده  بِیَمروزى  َمْطِویّاٌت  السَّمواُت  َو   « فرمود:  كه  چنان  هم  ینِِه!« شود، 

ماند، نه عینى و نه اثرى، /زمر( درنتیجه غایب گشته چیزى از آن ظاهر نمى6۷)

هست   كه  پنهانبه  ازداناى  چیزى  پنهان نمى  غیب  دیگران  از  كه  هرچند  شود، 

هم مى پنهان چنانگردد،  دیگران  از  كه  نیست، هرچند  پنهان  از سجل  نوشته  كه 

ساب به معناى برگشت آن به خزاین غیب  است. پس طى و پیچیدن آسمان بر این ح 

 ( ۱)گیرى شده بود.است، بعد از آن كه از آن خزاین نازل و اندازه 

 .  ۱۸3، ص ۲۸المیــــــــــــــــــــزان ج  -۱
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 هشتم فصل  

 كتاب مبین و خزاين غيب 
 

 خــزايـن غیــب و محتــويـات كتــاب مبیــن 

 / انعام( 59تٍب ُمبیٍن ! «  )» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى كِ 

 » 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  

اند. و یا آن كه تنها از جهت غیب بودن؟ و به عبارت دیگر آیا كتاب  كتاب مبین

ور نامبرده را در خود جاى داده  مبین عبارت است از همین عالم كون كه اجرام ام 

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  

كنندگان این عالم غایب و از حیطه علم هر صاحب علمى بیرون است؟ و  درك 

اگر معناى كت آن همان غیب مطلق معلوم است كه  باشد محتویات  این  اب مبین 

 خواهد بود.  

باز هم به عبارتى دیگر: آیا موجوداتى كه در ظرف این عالم قرار دارند و  

ها اسم برده مانند خطوطى هستند كه در كتاب  آیه مورد بحث به طور عموم از آن 

عناى آن را  نگار مگیرد یا آن كه مانند مطالب خارجى است كه یك واقعهقرار مى 

در قالب الفاظى در كتاب خود درج نموده و آن معانى به تبع آن الفاظ با خارج  

گردد؟ آیا وقوع اشیاء در كتــاب مبین به این معناست و یا به آن معنا؟  منطبق مى

ْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم ااِلّ فى ِكتـاٍب ِمنْ » ما اَصـاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِىاز آیه شریفه   ََ   ااْل
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آید كه نسبت كتاب مبین به حوادث  چنین بر مى   / حديد(  ۲۲قَْبِل اَْن نَْبَراَها ! « )

» ال يَْعـُزُب َعْنهُ  خارجى نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عمل، از آیــه  

ْرِض َو ال اَْصغَُر ِمــْن ذِلــَك َو ال اَْكبَ  ََ ٍة فِــى السَّمــواِت َو ال فِــى ااْل ُر اِالّ  ِمثْقاُل ذَرَّ

» قاَل فَما باُل اْلقُُروِن ااْلولى قاَل ِعْلُمها ِعْنَد َربّى  و   / سبأ( ۳فى ِكتاٍب ُمبیٍن ! « )

/ طه( و از آیـاتى دیگر نیز این معنا   5۲و    5۱)  فى ِكتاٍب اليَِضلُّ َربّى َو ال يَْنسى!«

   (۱)شــــود.استفــــــاده مى

 .۱99، ص ۱3المیـــــزان ج  -۱

  

 هاى اولیه نظام جهـان هستـىكتـاب مبیـن، برنامه 

 / انعام(    59» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى ِكتٍب ُمبیٍن!« )

كتاب مبین هر چه باشد یك نحوه مغایرتى با این موجودات خارجى دارد،  

ها هم باقى كتابى است كه نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد از فناى آن 

ماند، عینا مانند خطوط برنامه كه مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل  مى

یگر بر این كه مراد از كتاب  ماند. شاهد دوجود داشته و بعد از آن هم باقى مى

بینیم كه موجودات و حوادث  مبین معناى اول است این است كه ما به چشم خود مى

اند و حال آن كه آیاتى  جهان تحت قوانین عمومى حركت در حال تغییر و دگرگونى 

از قرآن داللت دارند بر این كه آنچه كه در كتاب مبین است قابل تغییر و دگرگونى  

خداوند آنچه را كه    -ند، آیه » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت َو ِعْندَهُ اُمُّ اْلِكتِب  نیست، مان

كند و در نزد اوست سرچشمه و  چه را كه بخواهد اثبات مىبخواهد محو نموده آن 

َمْحفُوٍظ...!« )  39اصل كتاب!« ) لَْوحٍ  / بروج( و » َو    ۲۲/ رعد( و آیه » فى 

 / ق(   4 َحفیظٌ ! « )ِعـْندَنـا ِكتابٌ 

كنید داللت دارند بر این كه این كتاب چه این آیات به طورى كه مالحظه مى

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.

 .  ۲۰۰، ص ۱3المیـــزان ج  -۱
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 و تفـاوت آن بـا خزاين غیب   تعـريـف كتـاب مبیـن 

 /انعام(  59» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى ِكتٍب ُمبیٍن ! « ) 

شود كتاب مبین از یك جهت با مفاتح از آنچه در باال گفته شد معلوم مى

هاى اشیایى كه نزد خداست تفاوت و مغایرت دارد، براى این كه  غیب و خزینه

ها را اینطور وصف فرموده كه داراى اندازه و قابل  تعالى آن مفاتح و خزینهخداى 

ها بیرون شده و به این عالم كه شود كه از آن خزینهتحدید نیست، وقتى محدود مى

عالم شهود است نازل شود و كتاب مبین را اینطور وصف فرموده كه مشتمل است  

هاى مبین از این جهت با خزینه   ترین حدود موجودات و حوادث. پس كتاببر دقیق 

تعالى آن را به وجود آورده تا  غیب فرق دارد، كتاب مبین چیزى است كه خداى

ها را بعد از بیرون شدن از خزاین و قبل از  سایر موجودات را ضبط نموده و آن 

رسیدن به عالم وجود و همچنین بعد از آن و بعد از طى شدن دورانشان در این  

تعالى در قرآن در مواردى از  ، شاهد این معنا این است كه خداىعالم حفظ نماید

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  

را بدان راهى  هایى كه از ما غایب است و اما غیب مطلق را كه احدى  و چه آن 

ها و در مفاتحى قرار دارد كه  نیست اینطور وصف كرده كه این غیب در خزینه

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  

غیب مخصوص خداست، مانند آیه »...فى ِكتاٍب    هاىكنند و لكن احاطه بر خزینه

... در كتابى كه از خلق نهان است و جز پاكان به   - َمْكنُـوٍن ال یََمسُّهُ ااِلَّ اْلُمَطهَّرُوَن  

   (۱)/ واقعه( ۷9و  ۷۸آن دسترسى ندارند ! « )

 .  ۲۰۰، ص ۱3المیـــــزان ج  -۱

 

 و ضبط آن در كتاب مبین قـرار گرفتن موجودات در خـزاين غیب  

 / انعام(    59» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى ِكتٍب ُمبیٍن!« )

خزاین غیــب و كتــاب مبیـن در ایــن كه هر دو شامل تمامى موجوداتند    
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اى آن  تفاوت نــدارنــد و همــان طــورى كه هیچ موجودى نیست مگر این كه بر

خــزینــه  خدا  مــدد مىنزد  آنجا  از  كه  اســت  هیچ موجودى  اى  گیــرد، همچنین 

اش و در هنگــام پیــدایش و  نیست مگر این كه كتاب مبین آن را قبــل از هستــى

برمى و  نموده  ضبط  آن  از  از  بعد  مبیــن  كتــاب  كــه  ایــن  جــز  شمــارد، 

تــر اســت، ایــن جــاست كــه بــراى هـر  ازل اش نــهاى غیــب درجــه خــزینــه

مى  روشــن  معنــا  این  متفكرى  كه  دانشمند  این  عین  در  مبین  كتاب  كه  شــود 

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.

 .  ۲۰۱، ص ۱3المیزان ج  -۱

 

 

 كتــاب مبیـن، مرتبه واقعیه اشیـاء و تحقق خارجى آنها 

 / انعام(   59» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى ِكتٍب ُمبیٍن ! « ) 

 از بیانات گذشته دو نكته روشن شد: 

هاى الهى است كه مشتمل بر  این كه مراد از مفاتح غیب همان خزینه  اول

اند،  اند و چه آنها كه ننهادهبه این عرصه پا نهادهغیب تمامى موجودات چه آنها كه  

ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو و خالصه مفاد آیه مورد بحث همان مفاد آیه » َو اِْن ِمْن َشىْ 

لُهُ ااِلّ بِقَــدٍَر َمْعلُــوٍم ! « )  / حجر( اسـت. ۲۱ما نُنَّزِ

موجودات نسبت    این كه مراد از كتاب مبین امرى است كه نسبتش به  دوم

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  

داشته و خواهد داشت، موجودى است كه   آن وجود  از فناى  بعد  یافتن و  وجود 

اشیــاء، همــان علمــى كه فــرامــوشى و گــم    تعالى  بــهمشتمــل بــر علم خداى 

 كـردن حســاب در آن راه نــدارد.  
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توان حدس زد كه مراد از كتاب مبین مرتبه واقعیه اشیاء از این جهت مى

و تحقق خارجى آنها باشد كه قابل پذیرفتن هیچ گونه تغییرى نیست، آرى موجودات  

عالم قرار گفته باشند، وگرنه قبل از  وقتى قابل تغییر نیستند كه در عرصه این  

اند: » هیچ چیزى  وقوع در این عالم عروض تغییر بر آنها ممتنع نیست و لذا گفته

 كند.«از آن حالتى كه بر آن وقوع یافته تغییر نمى

و كوتاه سخن این كه این كتاب كتابى است كه جمیع موجوداتى را كه در  

ده و آنچه را كه بوده و هست و خواهد بود  اند برشمرعالم صنع و ایجاد واقع شده 

كـوچـك  كه  ایـن  بـدون  است،  كرده  انـداختـه  احصاء  قلـم  از  را  موجودى  ترین 

   (۱)بـاشـد.

 .  ۲۰۲، ص ۱3المیــــــــــزان ج  -۱

 

 هاى قابل تغییر الكتاب و كتابام 

 / انعام(    59» َو ال َرْطـٍب َو ال يـابٍِس ااِلّ فـى ِكتٍب ُمـبیٍن ! « ) 

البته غیر این كتاب، الواح و كتب دیگرى هم هست كه قابل تغییر و تبدیل  

اُمُّ  بوده و محو و اثبــات را مى  پــذیــرد، آیه » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت َو ِعْندَهُ 

كند، براى این كه  رعد( از وجــود چنیــن كتبــى حكــایــت مى /    39اْلِكتِب! « )

الكتاب( قرار داده است و این به خوبى داللت دارد  محو و اثبات را در مقابل )ام 

   (۱)گیـــرد.بر این كه این محو و اثبات هم در كتــابــى صــورت مى 

 .  ۲۰۲، ص ۱3المیـزان ج  -۱

 

 مبیـن، محل ثبت قضاهاى حتمى لـوح محفـوظ يا امـام  

ٍء اَْحَصْیناهُ فى  » اِنّا نَْحــُن نُْحیــِى اْلَمـْوتى َو نَْكتُُب ما قَدَُّموا َو اثاَرهُْم َو كُلَّ َشىْ 

 / يس(   ۱۲اِماٍم ُمبیٍن!« ) 

ها  دهد كه تمامى موجودات و آثار آنقرآن كریم از وجود كتابى سراغ مى

دهد كه  لوح محفوظ است. و كتابى دیگر سراغ مى در آن نوشته شده كه این همان
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امت  مى خاص  آن ضبط  در  امت  آن  اعمال  و  سراغ  هاست  دیگر  كتابى  و  شود 

را احصاء مى مى آنان  اعمال  فرد بشر است و  كند، هم چنان كه  دهد كه خاص 

 درباره كتاب اولى فرمود:  

انعام( و درباره دومى  /    59» َو ال َرْطٍب َو ال يابٍِس اِالّ فى ِكتٍب ُمبیٍن!«)

 فرمود:

ٍة تُْدعى  اِلى ِكتابَِها !« )   / جاثیه( و درباره سومى فرمود:   ۲8» كُلُّ اُمَّ

» َو كُلَّ اِْنساٍن اَْلَزْمناهُ طائَِرهُ فى عُنُِقه َو نُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلـِقیَمـِة ِكـتابا يَـْلقیهُ  

 /اسراء(  ۱۳)َمـْنشُـوراً!« 

ها یكى نیست و كند به این كه كتابخودش به نوعى حكم مىظاهر آیه هم  

كتاب اعمال غیر امام مبین است، چون بین آن دو فرق گذاشته و یكى را خاص  

ٍء« خوانده است و  اشخاص دانسته و دیگرى را براى عموم موجودات »كُلَّ َشىْ 

 نیز تعبیر در یكى را به كتابت آورده و در دیگرى به احصاء.

امام مبین لوح محفوظ است، لوحى كه از دگرگونگى محفوظ    منظور از

سبحان قضایش را در خلق رانده  است و مشتمل است بر تمامى جزئیاتى كه خداى 

تعالى با اسامى و در نتیجه آمار همه چیز در آن هست و این كتاب در كالم خداى 

اب مبین( و  مختلفى نامیده شده، یكى )لوح محفوظ( و یكى )ام الكتاب( و یكى )كت

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  

ها هستند و نامه اعمال حتمى خدا مشتمل است، قضاهایى كه خلق تابع و مقتدا به آن 

شود،  جاثیه آمده است، از آن كتاب استنساخ مى   هم به طورى كه در تفسیر سوره

چون در آن سوره فرموده: » هذا ِكتابُنا یَْنِطـُق َعلَْیكُْم بِاْلَحّقِ اِنّا كُنّا نَْستَْنِسُخ ما كُْنتُْم 

این است كتاب ما كه علیه شما به حق گــویـایى دارد، به درستـى مـا   -تَْعَملُوَن  

   (۱)/ جاثیه(  ۲9كردیم!« )خ مىكردید، استنساآنچـه شمـا مى

 .  ۱۰6، ص 33المیزان ج  -۱
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 مقـدرات و حـوادث ثبـت در كتاب 

 » ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى االَْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم اِالّ فى ِكتاٍب ِمْن قَْبِل اَْن نَْبَراَها!« 

 / حدید(   ۲۲) 

اى است كه به انسان یا هر چیز  كلمه »ُمصیبَت« به معناى واقعه و حادثه 

شود و هم اصابه شر و لكن استعمال آن در  اصابت كند، هم شامل اصابه خیر مى

شر غلبه دارد، در نتیجه هر وقت كلمه مصیبت اطالق شود بال و گرفتارى به ذهن  

ست. و مراد به مصیبتى كه در  كند. و در آیه مورد بحث هم به همین معناتبادر مى

هاى ویرانگر  ها و زلزله رسد قحطى و آفت میوه ها مىزمین و از ناحیه آن به انسان 

آدمى روى مى  آن است و مراد به مصیبتى كه به جان  امثال  بیمارى و  و  آورد 

 جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است.  

ر آن همه آنچه بوده و هست و تا قیامت  مراد به كتاب، لوحى است كه د

 خواهد بــود نــوشتـــه شــده اسـت.

ِلَكْیـــال تَـأَْســْو اَعلــى مـافـاتَكُـْم َو ال تَْفــَرُحــوا بِمــا اتیكُــم ! « )  «۲3    /

 حــدیــد( 

این جمله بیانگر علت مطلبى است كه در آیه قبل بود، البته اشتباه نشود كه  

داد از نوشتن حوادث قبل از وقوع  دو چیز بود یكى خبرى كه خدا مى  در آیه قبل

آن و یكى هم خود حوادث، ولى این آیه بیانگر خبر دادن خداست، نه خود حوادث  

دهیم كه حوادث را قبل از این كه حادث  و معنایش این است كه ما به شما خبر مى

خاطر نعمتى كه    بعد دیگر به به    كه از این دهیم ایم، براى این خبر مىشود نوشته

دستتان بخاطرنعمتىمى  از  و  مخورید  اندوه  بهرود  خدا  مىكه  دهد  شما 

براىخوشحالى فوتاینمكنید،  آنچه  كه  كند  یقین  اگر  انسان  بایدمىكه  و  شده  شد 

شد و ممكن نبود كه نشود،  نشود و آنچه عایدش گشت باید مىنبودكه فوتممكن

خیلــى    اى است كه خدا ودیعه در هنگام فوت نعمت  او سپرده چنین كسى نه  به 

   (۱)شود.خـورد و نه در هنگـام فرج و آمدن نعمت زیادشان مىغصــه مى 

 .  34۸، ص 3۷المیـــزان ج  -۱
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 الكتاب و تغییرات در حكم و قضاء و محو و اثبات ام 

 / رعـــد( ۳9ِعـْنــَدهُ اُمُّ اْلـِكتــِب ! « ) » يَـْمُحــو الـلّهُ مــا يَـشــاُء َو يُـثْبِـُت َو 

جمله » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت ! « از یك طرف در سوره فوق متصل  

شده به جمله »ِلكُّلِ اََجٍل ِكتاٌب ! « و از طرف دیگر متصل است به جمله » َو ِعْندَهُ  

اد به آن محو كتاب و اثبات آن، در  اُمُّ اْلِكتِب ! « و قهرا ظهور در این یافته كه مر

زمانهاى معین است، پس كتابى كه خداوند در یك زمانى اثبات كرده، اگر بخواهد  

نمــایــد، پس خداى  كند و كتاب دیگــرى اثبــات مىدر زمانهاى بعد آن را محو مى

 سازد.  سبحان الیــزال كتابى را اثبات و كتاب دیگرى را محو مى

هاى كتاب را عبارت بدانیم از آیت و معجزه و نشان  ا نوشته بنابراین اگر م

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  

ّللّاُ ما یَشاُء  مشغول محو آیتى و اثبات آیتى دیگر است. پس این كه فرمود: » یَْمُحو  

شود كه براى هروقتى كتاب مخصوصى است، پس  َو یُثْبُِت ! « معنایش این مى 

سبحان در كتابى كه بخواهد شوند و چون خداى كتابها به اختالف اوقات مختلف مى

آن را محو مى  اثبات مى تصرف نموده،  دیگرى به جایش  نماید، پس  كند، كتاب 

ناشى از اختالف تصــرفــات الهـى است، نـه ایـن    اختالف كتابها به اختالف اوقات 

ها باشد، كه هروقتى كتــاب داشتــه بــاشــد، كه به هیچ  كه از نـاحیــه خــود آن 

خداى  بلكه  نباشد،  تغییر  قابل  كتــاب  وجه  داده،  تغییــر  را  آن  كه  است  سبحان 

 اُمُّ اْلِكتِب!« معنایش نماید و این كه فرمود: » َو ِعْندَهُ دیگــرى به جایش اثبات مى 

این است كه نــزد خــدا اصــل كتــاب و ریشــه آن وجود دارد، چــون كلمــه »اُّم«  

 گردد.  به معنــاى اصــل هــرچیــز اســت كه از آن ناشى گشته و بدان بازمى

آیه این مى  سبحان در هروقتى و مدتى  شود كه خداى و خالصه مضمون 

ها هركدام را بخواهد محو و هركدام  دارد و از این نوشتهكتاب و حكم و قضایى  

دهد و در  كند، یعنى قضایى كه براى مدتى رانده تغییر مىرا بخواهد اثبات مى

آن، قضاء دیگرى مى دیگر به جاى  در عین حال براى همیشه  وقت  راند ولكن 

لى است  قضایى الیتغیر و غیرقابل محو و اثبات هم دارد و این قضاء الیتغیر اص

مى منشــا  آن  از  دیگر  قضاهاى  همه  آن كه  اثبــات  و  محــو  و  نیز  گـیـرند  ها 

روشن   نكته  چند  شریفه  آیه  از  بنابراین  است.   قضاء  آن  اقتضــاء  برحســب 
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 گردد:  مى

ـ این كه حكم محو و اثبات حكمى است عمومى، كه تمامى حوادثى كه   اول

عبارت دیگر تمامى موجوداتى كه در  شود و به  به حدود زمان و اجل محدود مى 

 گردند.ها و زمین و مابین آن دو است دستخوش آن مىآسمان

ثابت    دوم در هر چیــزى قضــاء و قــدرى  خــداى سبحــان  ایــن كــه  ـ 

 دارد، كه قــابــل تغییـــر نیســت.

ـ ایــن كــه قضــا دو قســم است، یكى قــابـل تغییر و یكى غیرقابل    سوم

 ( ۱)تغییر.

 .  ۲94، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱

 

 شمول لوح محفوظ 

بُوها َعذابا َشديدا كاَن ذِلَك   » َو اِْن ِمْن قَْريٍَة اِالّ نَْحُن ُمْهِلكُوها قَْبَل يَْوِم اْلِقیَمِة اَْو ُمعَذِّ

 / اسراء(   58فِى اْلِكتاِب َمْسطُورا ! « ) 

ها به عذاب شدید قبالً در  معناى آیه این است كه اهالك قرى و تعذیب آن 

است حتمى و رانده شده و از این جا معلوم    كتاب نوشته شده است، یعنى قضایى

شود مراد به كتـاب لـوح محفـوظ است كه قـرآن تمـامى حـوادث را نوشته شده  مى

 در آن دانسته است.

اند كتاب نامبرده از جنس همین كاغذ و قلمهاى جسمانى  برخى خیال كرده

ك گوشه عالم  و مادى است و خالصه كتابى است مانند سایر كتابها كه آن را در ی

اند و در آن اسامى و اوصاف و احوال تمامى موجودات و این كه هریك گذاشته 

چه  جـارى  و  عمـومـى  نظـام  در  و  دارنـد  خـود  بـه  مخصوص  حوادثى  چه 

 آید نوشته شده است.برسرشان مى

بود، تنها گنجایش آن را غافل از این كه اگر لوح محفوظ چنین كتابى مى

ها تركیب شده و بیان صفات  یك اجزاى خودش را كه از آن  نداشت كه اسامى یك

جز   كه  دیگر  به موجودات  رسد  چه  تا  بگنجاند  خود  در  را  اجزاء  آن  احوال  و 

ها و حوادث مربوط  تواند به تفاصل صفات و احوال آن سبحان هیچ كس نمىخداى 
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 طه یابد. ها احاها و ربط و نسبتهایى كه با یكدیگر دارند برشمرده و به آن به آن

گانه الفباء است كه تمامى   ۲۸اند كه این كتاب از قبیل حروف  ها گفتهبعضى

اند به این كه لوح محفوظ  ها تشكیل شده و در حقیقت ملتزم شده ها از آن عالم و كتاب

كتابى است كه تنها صور حوادث آن هم بالقوه و یا اجمال آن را دارد و حال آن كه  

كند صریح و یا نزدیك به صریح است.  یف مىآیاتى كه این كتاب را تعریف و توص

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  

غذ هم  حتمى و وجوبى نه امكان و اگر لوح محفوظ از مقوله الفبا بود یك صفحه كا

بود، چون اسامى هرچه  حروف در آن نوشته شده باشد لوح محفوظ مى  ۲۸كه  

 هست و بوده و خواهد بود در این حروف وجود دارد.  

پــس حــق مطلــب ایــن اسـت كــه كتــاب مبیــن همــان متــن اعیــان و  

ن از این  گیــرنــد و این به خود گــرفتــموجودات با حوادثى است كه به خــود مى 

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  

الوجودند و اگر این معنا یعنى  مادى، آرى ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممكن 

ح محفوظ نامیده به این منظور بوده كه  مسأله علیت و معلولیت را كتاب مبین و لو

 ( ۱)حقیقت معنا را با كمــك مثــال بفهمـــاند.

 .  ۲۲۷، ص ۲5المیـــزان ج  -۱

 

 كتاب حفیظ و لوح محفوظ 

 / ق(   ۳6» قَــْد َعِلْمنــا مــا تَْنقُـُص االَْرُض ِمْنُهـْم َو ِعْنـَدنـا ِكتـاٌب َحفیـظٌ ! « ) 

ظ هرچیز است، بلكه آثار و احوال هرچیزى را هم  » و نزد ما كتابى است كه حاف

 كند!« ضبط مى

معناى دیگر جمله این است كه نزد ما كتابى است كه خود آن كتاب محفــوظ  

كنــد و آن كتاب عبارت  است و حــوادث آن را دچــار دگــرگــونى و تحــریف نمى

ت خــواهــد بود  است از لوح محفوظ، كه تمامى آنچه بوده و هست و آنچه تا قیام

 در آن كتاب محفوظ است.
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گفته بعضى  كه  نامهاین  كتاب  آن  به  مراد  كه  است سخن  اند  اعمال  هاى 

درستى  نیست، از این جهت كه خدا این كتاب را حافظ آنچه زمین از مردم كم  

كند ربطى به اعمال كه كتاب  كند معرفى كرده و آنچه زمین از مردم كم مىمى

تعالى به كفار و منكرین ت ندارد. در این آیه جوابى كه خداى اعمال حافظ آن اس 

اند مردن و خاك شدن و متالشى شدن  دهد این است كه كفار خیال كرده معاد مى

ذرات وجودشان، به طورى كه دیگر اجزاء آن تمایزى از هم نداشته باشند، آنان 

آورى  زاء را جمع توانیم آن اج كند و دیگر نمىرا براى ما هم مجهول االجزاء مى

ما  كه  این  براى  باطل،  است  خیالى  خیال  این  ولكن  برگردانیم،  دوباره  نموده، 

دانیم چه كسى از ایشان مرده و اجزاى بدنش كه قبالً به صورت گوشت یا خون  مى

دانیــم و نــزد  یا استخوان بود فعالً به چه صورتى در آمده و كجا رفته؟ همه را مى

ســت، كه هرچیزى در آن ثبت است و آن عبارت است از لوح  مــا كتابى حفیــظ ا 

   (۱)محفوظ.

 .  ۲۲۲، ص 36المیـزان ج  -۱

 

 علم الهى و كتاب مبین

ٍة فِى السَّمواِت َو ال فِــى االَْرِض   » عــاِلِم اْلغَْیــِب ال يَْعـُزُب َعْنــهُ ِمثْقــاُل ذَرَّ

 / سباء(   ۳ فى ِكتاٍب ُمبیٍن ! « )َو ال اَْصغَُر ِمْن ذِلَك َو ال اَْكبَُر اِالّ 

اى است كه فرمود: خدا علم دارد به آنچه در زمین فرو  این آیه متعاقب آیه 

آید و به آسمان باال شود و آنچه از آسمان فرو مى رود و از زمین بیرون مى مى

رود و این گویا كنایه باشد از علم خدا به حركت هرصاحب حركتى و آنچه  مى

مى كرده دهانجام  فكر  كه  بوده  این  منكرین  انكار  عمده  علت  چون  بدنهاى  د  اند 

ها تغییر و تبدیل یافته، خاكى كه دیروز  مردگان همه با هم مخلوط گشته و صورت 

شود،  یك انسان بود، امروز خاك و فردا خشت و چند صباح دیگر چیز دیگر مى

صوصیات موجود  با این حال چگونه ممكن است بار دیگر همان انسان به همان خ 

فوق  جمله  در  توهم،  این  رفع  براى  لذا  براى  شود؟  محلى  هیچ  كه  فرمود  الذكر 

تعالى عالم به غیب است و كوچكترین موجود  استبعاد نیست، براى این كه خداى 

ها  از علم او دور نیست، حتــى سنگینــى یك ذره معلق در فضـــا در همــه آسمــان

ن نیســت و بــا ایــن حــال بــراى او چــه اشكــالى دارد  و زمیــن از علــم او پنهــا
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 كـه ذرات وجـودى فردى را با فرد دیگرى اشتباه نكنــد؟  

دهد، تا كسى نپندارد  جمله فوق علم خدا را به تمامى موجودات تعمیم مى

اى  داند، نكتهداند، كوچكتر از آن و بزرگتر را نمىتنها موجودات نظیر ذره را مى

در این آیه بدان اشاره كرده، این است كه اشیاء هرچه باشد در كتاب مبین خدا  كه 

نمى تبدیل  و  تغییر  دستخوش  كه  دارند،  دیگر  ثبوتى  هرموجود  و  انسان  و  شود 

هرچند اجزاء دنیویش از هم متالشى گردد و به كلى آثارش از صفحه روزگار  

ارد، چون همین نابود در  اش براى خدا كارى ند محو و نابود شود، باز هم اعاده 

   (۱)كتاب مبین بودى و ثبوتى دارد.

 .  ۲5۰، ص 3۲المیـــزان ج  -۱

 

 نامه اعمال و لوح محفوظ 

 / جـاثـیه(    ۲9» هذا ِكتابُنا يَْنِطُق َعلَْیكُْم بِاْلَحّقِ اِنّا كُنّا نَْستَْنِسُخ ما كُْنتُْم تَْعَملُوَن ! « ) 

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 

اى دیگر پدید آورند، مانند نقش كردن خطوط یك مهر در مومهاى متعدد  ماده آن در  

فرماید: » اِنّا كُنّا نَْستَْنِسُخ ما كُْنتُْم تَْعَملُوَن  الزمه این معنا در آیه مورد بحث كه مى 

ها نسخه بردارند و یا بگو ! « این است كه اعمال ما نسخه اصلى باشد و از آن 

اشد و از آن  كتاب نقل شود. و الزمه این كه گفتیم باید  اعمال در اصل كتابى ب

اعمال خود كتابى باشد، تا از آن استنساخ كنند، این است كه مراد به جمله »آنچه  

كنید!« اعمال خارجى انسانها باشد، اما از طریق لوح محفوظ ) چون هر حادثه  مى

ر لوح محفوظ  ها هم یكى از آن حوادث است قبل از وقوعش دكه اعمال انسان

مى عبارت  اعمال  استنساخ  نتیجه  در  شده،(  نسخه نوشته  از  و  شود  آن  بردارى 

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  

گوییم: مالئكه  شده، آن وقت معناى این كه مىبردارى  باشد، چون از آن جا نسخه مى

شود كه مالئكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود  نویسند این مىاعمال ما را مى

 .  ۲9۱، ص  35المیزان ج    -۱  (۱)كنند.دارند بـا اعمـال بنـدگـان مقابله و تطبیق مى
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 ها ها و كتـاب امتامت 

ااِلّ  قَْريٍَة  ِمْن  اَْهلَْكنا  ما  َو  ما    »  َو  اََجلَها  ـٍة  اُمَّ ِمـْن  تَْسبُِق  ما  َمْعلُوٌم  ِكتاٌب  لَها  َو 

 / حجر(   5و  4) يَـْستَأِْخرُونَ!«

آید جمله قبل از خود را كه فرمود:  آیات فوق بطورى كه از سیاق برمى

كنـد و معنایش این است كه رهایشان كن »فََسْوَف یَْعلَُمـوَن!« تثبیت و تــأكیــد مى

شوند كه آور نیستند، تنها وقتى خواهان آن مىدر این زندگى دنیا اسالم   كه ایشان

براى هر امتى كتاب    -اجلشان رسیده باشد و آن هم به اختیار كسى نیست بلكه  

توانند آن را حتى هایشان نــوشتــه شده، نه مى معلومى نزد خداست، كه در آن اجل 

 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)سازد.آیه كتاب امتها را خاطرنشان مى 

 .  ۱44، ص ۲3المیـــزان ج  -۱

 

 قـرآن و لـوح محـفوظ 

اِنّا اَْنَزْلناهُ فى لَْیلٍَة ُمباَرَكٍة اِنّا كُنّا ُمْنِذريَن !  فیها يُْفــَرُق  » حم! َو اْلِكتاِب اْلُمبیِن!  

 / زخرف(  4تا  ۱كُـلُّ اَْمــٍر َحكیــٍم!« ) 

اى از كینونت وجود  قرآن قبل از آن كه به زبان عربى درآید، در مرحله

كه كار عقل این  بااینداشته، كه در آن مرحله عقول بشر دسترسى بدان نداشته،  

است كه هر امر فكرى و مسـأله ذهنـى را درك كنـد، هرچنـد كه آن مسأله در  

 نهایت درجه دقت و لطافت باشد.

شود: كه كتاب برحسب موطن نفس االمرى  در نتیجه از این آیه فهمیده مى

تعالى آن را از آن  و واقعیتش مافوق فكر و اجنبى از عقول بشرى است و خداى 

طن پایین آورده و در خور فهم بشرش كرده و به لباس واژه عربى در آورده،  مو

 به این امید كـه عقـول بشـر بــا آن انس بگیــرد و حقـایقــش را بفهمد.
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 / زخرف(  4» َو اِنَّهُ فى اُّمِ اْلِكتاِب لَدَْینا لَعَِلىٌّ َحكیٌم ! « )

سازد و  تأكید نموده و روشن مى كرد  این جمله آنچه را كه آیه قبل بیان مى

اش مافوق تعقل عقول است و مراد به  آن این بود كه قرآن كریم در موطن اصلى 

»اُّمِ اْلِكتاِب« لوح محفوظ است، هم چنان كه آیه » بَْل هَُو قُْرآٌن َمجیدٌ فى لَْوحٍ َمْحفُوٍظ  

به آن    / بروج(  ۲۲و    ۲۱بلكه آن قرآن مجید است كه در لوح محفوظ بود!« )  -

الكتاب نامیده، بدین جهت بوده كه لوح محفوظ  ناطق است و اگر لوح محفوظ را ام 

آسمانى هركتابى  و  است  آسمانى  كتب  تمامى  مىریشه  استنساخ  و  ازآن  شود. 

بوده و همواره    -كریم درحالى كه در ام الكتاب و نزد ما  كه قرآناست آیه اینمعناى

 كمت است.هرآیه بلندمرتبه و سرشار ح  - هست 

تر از آن داشت  قرآن در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتى رفیع 

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  

» ِكتٌب  نیست، این معنا را از آیه شریفه   سوره و آیه آیه و جمله جمله و كلمه كلمه

لَْت ِمْن لَُّدْن َحكیٍم َخبیٍر ! « )   كنیم.  ( نیز استفاده مى/ هود ۱اُْحِكَمْت َءايتُهُ ثُمَّ فُّصِ

الكتاب، فوق  و همچنین دو صفت یعنى صفت على و حكیم باعث شده كه ام 

چیزهایى را بفهمد    تواندعقول بشرى باشد، چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مى

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  

ل معناى آیه این شد كه كتاب نزد ما در لوح محفوظ  به درك آن ندارد. پس حاص

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.

 .  ۱34، ص 35المیــــــــــزان ج  -۱

 

 الكتاب يا كتاب مكنونقرآن و ام 

 عمران( /آل ۷» هَُوالَّذى اَْنَزَل َعلَْیَك اْلِكتاَب ِمْنهُ اياٌت ُمْحَكماٌت هُنَّ اُمُّ اْلِكتاِب ! « )
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بطور كامل   -استنــاد داشتــن آیــات قــرآنــى به حقــایــق خارجى فوق خود  

بــر آیــه شــریفــه » ... َو اْلِكتــاِب اْلُمبیِن!  اِنّا َجعَْلنـاهُ قُـْرآنـا َعـَربِیّـا لَعَلَّكُـْم    منطبــق

(  »  ! َحـكیـٌم  لَـعَِلـىٌّ  لَـدَْینـا  اْلِكتـاِب  اُّمِ  فى  اِنَّـهُ  َو  زخـرف(    4تـا    ۲تَْعِقلُـوَن!   /

 بـاشــد.  مى

آیه  قرآن نازل شده پیش از آن كه به صورت   فعلى یعنى به صورت آیه 

به   است،  بوده  و محكم  استوار  و  بلندپایه  امرى  متعال  خداوند  نزد  درآید،  بودن 

اند، ولى خداوند  طورى كه عقول بشرى از درك آن عاجز مانده و قصور داشته

متعال روى عنایت به بندگان آن امر بلند پایه را به صورت كتابى مقرر فرموده  

رد تا شاید آن را درك كرده و تعقل نمایند، زیرا تا موقعى در لباس عربیت درآو

ام  و  ندارند  آن راهى  تعقل  براى  مردم  باشد  اْلِكتاِب« محفوظ  »اُّمِ  در  الكتاب  كه 

اُمُّ   ِعْندَهُ  َو  یُثْبُِت  َو  ما یَشاُء  آیه » یَْمُحو ّللّاُ  آیه همان است كه در  مذكور در این 

/    ۲۲و    ۲۱ْل هَُو قُْرآٌن َمجیدٌ فى لَْوحٍ َمْحفُوٍظ!« )/ رعد( و آیه » بَ   39اْلِكتِب!« )

 بروج( بدان اشاره شده و آن را امر ثابت و لوح محفوظ معرفى فرموده است.

  « آیه:  در  اجمال  بطور  را  آیه شریفه  متعال مضمون  خداوند  و همچنین 

لَْت ِمْن لَّدُْن َحكیٍم َخبیرٍ  / هود( بیان فرموده، براى    ۱!« )ِكتاٌب اُْحِكَمْت َءایتُهُ ثُمَّ فُّصِ

آن  نداشتن  تفرق  و  نبودن  جدا  از  عبارت  آیات  بودن  استوار  و  احكام  كه  ها آن 

باشد، چنانكه تفصیل موضوعى است كه بر او عارض شده او را فصل فصل  مى

آله نازل گشته است. همچنین  وعلیههللاو آیه آیه نموده سپس بر پیغمبر اكرم صلى 

ْلناهُ تَْنزیالً ! « )آیه شریفه: »     ۱۰6َو قُْرانا فََرْقناهُ ِلتَْقَراَهُ َعلَى النّاِس َعلى ُمْكٍث َو نَزَّ

خواهد اسراء( ناظر به مرتبه دومى آن كه استناد به مرتبه فوق خود دارد بوده مى   /

گوید كه قرآن شریف ابتداءا آیاتش از هم  مرتبه دومى آن را تذكر دهد، یعنى مى

نبوده ب از هـم به رسول هللا  جدا  آمده و بطور جداى  در  عدا به صورت تفصیل 

 آله وحـى شده است.  وعلیههللاصلى 

این مطلب هم ناگفته نماند كه منظور از اتصال و غیرمفروق بودن ابتدایى  

اش، این نیست كه در ابتداء تمام آیاتش مرتب و از لحاظ  و همچنین انفصال ثانوى 

یك كتاب منظم بوده است و بعدا آن را جداى از هم و به   ترتیب سور و آیات مانند

 صورت قطعات كـوچك بر پـیغمبرش وحـى كرده باشد.

مقصــود از »قــرآن« در جملــه شــریفــه » َو قُــْرانــا فَــَرْقنــاهُ، « غیــر  

قــرآن به معنــى آیــات مــؤلفه و مرتبه است، بلكه منظور معناى دیگر یعنى مرتبه 
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 باشد.اولیه و مستنـد اصلـى این قرآن مؤلف مى

شود: در وراى این آیات  خالصه كالم، از آیات مذكور چنین استفاده مى

یعنى قرآنى كه فعالً مورد قرائت و تعقل ماست، امر دیگرى وجود دارد كه نسبتش  

به مثال خود مى یا حقیقت متمثله  آیات نسبت روح به جسد و  این  آن  به  باشد و 

ت همان است كه در زبان قرآن شریف به »كتاب حكیم« نام برده شده و همان  حقیق

تكیه بلندپایه  آن مىحقیقت  سایر مضامین  و  قرآن  معارف  معتمد  و  آن  گاه  باشد: 

حقیقت عالیه نه از سلسله الفاظ بوده نه از سنخ معانى و مفاهیم مدلول علیه الفاظ 

است كه در آیات شریفه به آن اشاره  باشد بلكه آن حقیقت بعینه همان تأویلى  مى

یادآورى شد،  »تأويل«  هایى كه در آن آیات براى  فرموده زیرا اوصاف و مشخصه 

كند، روى این اساس حقیقت معناى  تماما براین حقیقت عالیه صادق و تطبیق مى

روشن شد و نیز معلوم گردید كه علت نرسیدن افهام عامه مردم به آن و   »تأويل« 

شــود  مس و درك آن روى چه سبب و میزان اســت و روشــن مى  قدرت نداشتن 

 توانند به آن نایل آیند چیست؟  كــه سر این كه نفوس غیــرپــاك و مطهر نمى

گویم: خداى متعال روى مقدمات گذشته سخن كه به این جا رسید اینك مى

  ۷۸ یََمسُّهُ ااِلَّ اْلُمَطهَّرُوَن ! « )در آیه شریفه » اِنَّهُ لَقُْرآٌن َكریٌم ! فى ِكتاٍب َمْكنُوٍن! ال

دارد خبر داده،  / واقعه( بطور واضح و روشنى كه هیچگونه تردید برنمى  ۷9و  

پاك و  در  كه مطهرین  كه  را  قرآن شریفى  بندگانش  از  و  شدگان  »كتاب مكنون 

»كتاب مكنون و محفوظ از  كنند، آن قرآن كریمى كه در  است ادراك مى مستور«  

پذیرد، حتى ضبط شده و تا زمانى كه در آن جاست هیچگونه تغییرى نمى  تغییر«

از تصرفات اذهان یعنى از ورود و صدور اذهان مردم در حفظ بوده، آن را هم  

كند، زیرا این تصرفات خود تغییرى است كه در ظرف كتاب مكنون بر  قبول نمى

  مطهرين! « » مس كردن  شود، این هم واضح است كه مقصود از  آن وارد نمى

  » كتاب مكنون « باشد و باز روشن است كه  همانا رسیدن به فهم و علم آن مى

است كه آیه شریفه:  » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء    » ام الكتابى« مذكور در آیه مزبور همان  

/ رعد( بدان داللت دارد و در كالم شریف » ...    39َو یُثْبُِت َو ِعْندَهُ اُمُّ اْلِكتِب ! « )

نا  اْلِكتاِب اْلُمبیِن!  اِنّا َجعَْلناهُ قُْرآنا َعَربِیّا لَـعَلَّكُْم تَـْعِقلُوَن !  َو اِنَّـهُ فى اُّمِ اْلـِكتاِب لَـدَیْ   وَ 

   (۱)/ زخرف( مذكور است.  4تا  ۱لَعَِلىٌّ َحكیٌم ! « )

 .  99، ص 5المیـــزان ج  -۱
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 قـرآن از وجـود چـه كتـاب هـايـى خبــر داده؟

ةَ...! « )»   ـــذيــَن َءاتَْینُهــُم اْلِكتــَب َو اْلُحْكــَم َو النُّبُــوَّ  / انعــام(  89اُوآلئِــَك الَـّ

در قرآن كریم به وحى انبیاء و مخصوصا آن وحیى كه متضمن شریعت  

و  »كتاب«  است اطالق   آسمانى كه حوادث  در مورد آن حقیقت  شده و همچنین 

» ِكتاٌب  است:  است. از آن جمله فرموده  استعمال شده    كندوقایع جاریه را ضبط مى 

/ص( و » ما اَصـاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى االَْرِض َو ال فى  ۲9ُمباَرٌك!« ) اِلَْیَك  اَْنَزْلناهُ  

/ حديد( و » َو كُلَّ اِْنساٍن اَلَْزْمناهُ   ۲۲اَْنفُِسكُْم ااِلّ فى ِكتـاٍب ِمْن قَْبِل اَْن نَْبَراَها! « )

! « ) طا آیه نمونه  / اسراء(  ۱۳ئَِرهُ فى عُنُِقه  اطــالقى  این سه  قسـم  از سـه  اى 

 اســت كــه در قـــرآن كـریـم در لـفــظ كـتـاب كـــرده اســت:  

انبیــا   -  ۱ بــر  و  بــوده  دین  شــرایــع  بر  مشتمــل  كــه  است  كتابهایى 

 شده است.السالم نازل مى علیهم

كند، این قسم  ال بندگان را از نیكى و بدى ضبط مىكتبى است كه اعم - ۲

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  

كند. ها را ضبط مى هــا كتــابى است كه اعمال امت است كه مراد از كتــاب در آن 

ها مشتركند. این قسم  بعضى دیگر آیات راجع به كتبى است كه جمیــع مردم در آن 

از كتابهاى نامبرده در قرآن به اعتبــار انقســام مــردم به دو دسته نیكوكاران و 

هاست به  گــونــه كتــاب زشتكاران طور دیگر نیز تقسیــم شــده و آن تقسیــم این

 ار و كتـاب ابرار.  كتاب فجــ

در آن را ضبط    -  ۳ واقعه  كتبى است كه جزئیات نظام عالم و حوادث 

ها نیز چند جورند، یكى آن كتابى كه  آید كه این كتابكند، از بعضى آیات برمىمى

پـذیـرد. البتــه ایــن نــوع  مطالب نوشته شــده در آن بــه هیــچ وجــه تغییــر نمـى

ده باشد: یكى كتاب عامى كه حافظ جمیع  كتــاب نیز احتمــال دارد خود دو قسم بو

موجودات و حــوادث جــاریــه است و دیگــر كتــاب خــاصــى كه مخصوص به  

باشد. یكى دیگر كتبى كه قلم  یك یك موجودات و مشتمل بر حوادث هرموجود مى

خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد. ایــن فهــرسـت معــانى بـود كـه از آیات  

 .  ۷4، ص ۱4المیـــــــزان ج  -۱               (۱)شود.راجع به كتاب استفاده مى قرآنى 
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 فصل اول 

 مشیت  الهي  اراده و 
 

 تعريف اراده و مشیّت الهى

 / هود(  ۳4» ... اِْن كـاَن اللّـهُ يُـريُد اَْن يُْغِويَكُْم ! « )

» اراده  مشیّت «و    »  خدا    »  مشیت  و  اراده  یكدیگرند.  مترادف  تقریبا 

عبارت از آن است كه خدا اسبابى به وجود آورد كه آن اسباب به طور ضرورى  

ء مورد اراده  علت به وجود آمدن یك موجود باشد پس مقصود از این كه فالن شى 

خداست این است كه خدا اسباب موجود شدن آن چیز را كامل و تمام كرده و آن  

ه طور قطع به وجود خواهد آمد. و آنچه به طور مستقیم مورد اراده خداست  ء بشى

خود علیت و سببیت است یعنى نظام علیت و سببیتى كه دست اندر كار است فى  

اند )خـدا اشیــاء را بــه وسیـله مشیـت آفـرید و  نفسه مورد اراده خداست و لذا گفته 

   (۱)مشیــت را به خودى خود.(

 .  4۰، ص ۲۰المیـــــــــزان ج  -۱

 

 اراده و قضاى الهى در آفرينش 

 / يس(    8۲» اِنَّمـا اَْمـُرهُ اِذا اَراَد َشْیئا اَْن يَقُوَل لَهُ كُْن فَیَكُوُن ! « ) 

تعالى در ایجاد هر چیزى كه اراده ایجاد آن كند به غیر از ذات متعالى خداى 

در این كه آن سبب مستقالً آن چیز را  خود به هیچ سببى دیگر نیازمند نیست، نه  
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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:  

ره بقره تعبیر به قضا  » اِنَّما اَْمُرهُ، « در سوره نحل فرموده: »اِنَّما قَْولُنا،« و در سو 

تعالى در هنگام  خواهد بفرماید شأن خداى كرده و فرموده: » َو اِذا قَضى اَْمرا،« مى

 اراده خلقت به موجودى از موجودات چنین است.  

تعالى یك چیز است، براى این كه اراده از  حكم و قضا و اراده در خداى 

شود و  فعل او انتزاع مى   تعالى است و از مقامصفات فعل و خارج از ذات خداى 

سبحان معنایش این است كه هر چیز موجود را كه فرض كنیم، در مقایسه با خداى 

اى جز هست شدن ندارد، پس معناى جمله » اِذا اََردْناهُ، طورى است كه هیچ چاره 

« این است كه وقتى چیزى در موقف تعلق اراده خدا قرار گیرد، شأن خدا این  

شود! ) البته در این میان لفظى  بگوید باش! و آن هم موجود مىاست كه به آن چیز  

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 

ا به هر چیــزى كــه  خواهد بفرماید: افاضه وجود از ناحیه خداست تمثیلى و مى

شــود بجــز ذات متعــالى خــدا به هیــچ چیــز دیگر احتیــاج نــدارد  مــوجــود مى 

و چـون ذات خــداونــدى اراده كـند هستى آن را، بـدون تـخلف و درنــگ موجود  

   (۱)شود.مى

 .  ۱۸3، ص 33المیــزان ج  -۱

 

 تقّدم اراده الهى بر امر او 

 / نحل(   4۰ٍء اِذا اََرْدنــاهُ اَْن نَقُــوَل لَــهُ كُـْن فَیَكُـوُن!« )اِنَّمــا قَـْولُنـا ِلَشـىْ »  

كه به    -كند  تعالى یعنى آنچه كه از وجود بر اشیاء افاضه مى ایجاد خداى 

همان امر او و قول او و كلمه اوست كه    -وجهى همان وجود اشیاء موجود است  

آید  یك جور تعبیرش فرموده، لكن از ظاهر تعابیر قرآن برمىقرآن در هر جا به  

 كه كلمه خدا همان قول اوست به اعتبار خصوصیت آن و تعینش. 

گردد كه اراده و قضاى خدا نیز یكى است و بر  و از این معنا روشن مى 

سبحان نخست چیزى را اراده  حسب اعتبار از قول و امر مقدّم است، پس خداى
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گــویـد بــاش و  كنــد و مىرانــد سپــس بــه آن امــر مى ش را مىكند و قضایمى

 ( ۱)شـــود.مـوجــود مى 

 .  ۱۰۷، ص ۲4المیزان ج  -۱

 

 مشیّت الهى و جريان آن در شؤون زندگى 

 / كهف(   ۲4و   ۲۳ٍء اِنّى فـاِعـٌل ذِلَك َغدا ااِلّ اَْن يَشاَء ّللّاُ ! « )» َو ال تَقُولَنَّ ِلَشىْ 

قرآن كریم در تعلیم الهى خود تمامى آنچه كه در عالم هستى است چه ذوات  

تواند در مملوك  داند، كه مىو چه آثار و افعال ذوات را مملوك خدا به تنهایى مى

صرفى نموده و هر حكمى را انفاذ بدارد و كسى نیست كه حكم او  خود هر قسم ت

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.  

اراى افعال و آثارى هستند و ما آنها  پس تمامى ذواتى كه در عالم است، د

آثار مى  نامیم هیچ یك مستقل در سبب خود  را سبب و فاعل و علت آن افعال و 

نیاز از خدا نیست و هیچ عملى و اثرى  نیستند و هیچ كدام در فعل و اثر خود بى 

دهد مگر آن كه خدا بخواهد، چه او است كه آن را قادر بر آن فعل  از خود سر نمى

و در عین حال سلب قـدرت از خـود نـنموده، تا آن فـاعل بر خـالف اراده  كرده  

 اى كـند.خـدا اراده 

و به عبارت دیگر هر سببى از اسباب عالم هستى سبب از پیش خود نیست  

تعالى او را قادر بر فعل و اثرش  باشد، بلكه خداى و سببیتش به اقتضاء ذاتش نمى

فهمیم كه خدا خالف آن را  خود نشان دهد مىكرده و هر جا كه فعلى و اثرى از  

 اراده نكرده است.

تعالى راه رسیدن به اثر را برایش آسان  توان گفت خداى به عبارت دیگر مى

دهد، زیرا  توان گفت اثر خود را به اذن خدا بروز مىو هموار كرده و باز مى 

اذن خدا همان برگشت همه این تعبیرات به یكى است. اذن خدا همان اقدار خداست،  

رفع موانع نمودن خداست و آیات دال بر این كه هر عملى از هر عاملى موقوف  

 فرماید: تعالى است بسیار زیاد است و از آن جمله مىبر اذن خداى 
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گذاريد مگر  كنید و يا به حال خود نمى » هیچ درخت خرمايى را قطع نمى 

 / حشر( و   5به اذن خدا ! « )

 / تغابن( و   ۱۱» ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة ااِلّ بِِأذِْن ّللّاِ ! « )

 / اعراف( و    58» َو اْلبَلَُد الطَّیُِّب يَْخُرُج نَباتُهُ بِِاذِْن ّللّاِ ! « ) 

/ يونس(    ۱۰۰تواند ايمان بیاورد مگر به اذن خدا ! « ) » هیچ كسى نمى 

 و 

اذن خدا اطاعت شود ! «    » هیچ رسولى نفرستاديم مگر براى اين كه به

 / نساء(  64)

پس انسان عارف به مقام پروردگار خود و كسى كه خود را تسلیم پروردگار  

بایستى هیچ وقت خود را سبب مستقلى در امرى و در كارى  خویش ساخته مى

نداند و خود را در آن كار مستغنى از خدا نپندارد و بداند كه اگر مالك آن عمل و  

تعالى تملیكش فرموده و او را قادر بر آنش ساخته و ایمان خداى   قادر بر آن است

ِ َجمیعا  داشته باشد به این كه:   ةَ لِِلّ /    ۱65)  نیروها همه از خداست!«   -» اَنَّ اْلقُوَّ

گیرد عملى را انجام دهد باید عزمش توأم با توكل بقره( الجرم هر وقت تصمیم مى

  ۱59) » فَِاذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّللّاِ!«  بر خدا باشد، هم چنان كه خودش فرموده:

دهد و یا از عملى كه در آینده انجام  اى مىعمران( و هر وقت به كسى وعده آل   /

دهد، باید مقیدش كند به اذن خدا و یا به عدم مشیت خدا خالف آن را  دهد خبر مى

و همین معنا یعنى  كنم اگر خدا غیر آن را نخواسته باشد  و بگوید این كار را مى 

 رسد.  نهى از مستقل پنداشتن خود معنایى است كه از آیه شریفه به ذهن مى

اینها استفاده مى  شود كه منظور از جمله فوق این نیست كه شما  از همه 

كارهاى خودتان را به خود نسبت ندهید و این كارها مال شما نیست، قطعا منظور  

سیارى موارد خدا كارهاى پیغمبرش و غیر  بینیم باین نیست براى این كه ما مى

كنیم كند بگویید ما كار خود مى پیغمبرش را به خود آنان نسبت داده و اصالً امر مى

/ شورى( پس قرآن    ۱5و شما هم كار خود كنید: » لَنا اَْعمالُنا َو لَكُْم اَْعمالُكُْم ! « )

چیزى را كه انكار كرده  كریم اصل نسبت دادن افعال را به فاعل انكار ندارد و آن  

این است كه كسى براى خود و یا براى كسى و یا چیزى دعوى استقالل در عمل  

اى كه جمله استثنایى »  نیازى از مشیت خدا و اذن او كند، این است آن نكتهو بى

 ااِلّ اَْن یَشآَء ّللّاُ ! « در مقام افاده آن است. معنى »اِْنشاَء ّللّاُ ! « مقید ساختن عمل

/كهف( یعنى هر وقت  ۲4خویش است به مشیت خدا. » َواذْكُْر َربََّك اِذا نَسیَت !« )

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  

م او بدار و از او بدان و افعال خویش را مقید  باشد، آنگاه ملك و قدرت خود را تسلی

 به اذن و مشیت او كن!  

تعالى است به شأن مخصوص به او، حال چه این كه به  منظور ذكر خداى 

لفظ باشد و چه به یاد قلبى و لفظ هم چه انشاء ّللّا باشد و یا استغفار و چه این كه  

مام نشده آن را بگوید و یا به  ابتدا آن را بگوید و یا اگر یادش رفت هنوز كالمش ت

منظور گفتن آن كالم را دوباره تكرار كند و یا آن كه اگر اصالً یادش نیامد تا كالم  

تمام شد همان كالم را در دل بگذراند و انشاء ّللّا را بگوید، چه این كه فاصله زیاد  

 ( ۱)شده باشد و یا كم.

 .  ۱۸3، ص 33المیــــــــزان ج  -۱

 

 مشیت الهى در ايجاد خیر و شر 

ِلفَْضِلِه   بَِخْیٍر فاَل رآدَّ  يُِرْدَك  اِْن  ااِلّ هَُو َو  لَهُ  بُِضّرٍ فاَل كاِشَف  يَْمَسْسَك ّللّاُ  اِْن  » َو 

 / يــونس(   ۱۰۷يُصیــُب بِـــِه َمْن يَشــــآُء ِمــْن ِعبــاِدِه!« ) 

دا چیزهایى كه نه به سود تواند و نه به ضرر تو مخوان، در  ـ تو به جاى خ 

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.  

خود به  پس فقط خداست كه قاهر است و بندگان خود را با مشیت و اراده  

آمرزد  رساند و مع ذلك خدا آمرزنده و مهربان است: گناهان بندگانش را مىخیر مى

كند و همین كه خدا متصف به این صفات است و دیگران دستشان  و به آنان رحم مى 

خــدا   به  را  دعــوت  و  عبـادت  كه  است  آن  مقتضى  است  خالى  صفت  این  از 

 اختصــاص دهنـد.

  ۱۱) ّللّاِ َشْیئا اِْن اَراَد بِكُْم َضّرا اَْو اَراَدبِكُْم نَْفعا؟«فََمـْن يَْمِلُك لَكُـْم ِمنَ » قُــْل 

 فتح( /

سبحان خالق و آمر و مالك و مدبر هر چیز است، غیر او كه ربى خداى 

نیست، پس هیچ نفع و ضررى نیست جز با اراده و مشیت او، احدى از طرف خدا  

تا قاهر بر آن باشد و از ضرر آن اگر بخواهد ضرر برساند  مالك هیچ چیز نیست،  
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جلوگیرى كند و یا نفع آن را جلب كند، اگــر خــدا ضــررش را خــواستــه بـاشد  

 كند اگر این قاهر خیر آن را نخواهد.  و یا از خیرش جلوگیرى 

ها هر چند كارى است مشروع و حتى خدا  تمسك به اسباب و عدم لغویت آن 

مر فرموده كه باید تمسك به اسباب ظاهرى جست، ولى این در صورتى به آن ا

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  

مل باشد، مگر این كه در  دفاع پرداخت، هر چند كه در این كار نامالیماتى هم محت

این میان خطرى قطعى و یقینـى در كار باشـد، كه بـا وجـود آن خطـر دیگـر دفـاع  

 ( ۱)شود دفـاع را تـعطیل كرد.و كـوشـش مـؤثـر نباشد، در آن صـورت مـى 

 .  ۱۲۷، ص  36و ج  ۲۱5، ص ۱9المیــــــزان ج  -۱

 

 سـاندخالت مشیت الهى در تغییر استعدادهاى نفسانى ان 

 / يوسف(    5۳» اِنَّ النَّْفَس ََلَّماَرةٌ بِالسُّوِء ااِلّ ما َرِحَم َربّـى ! « )

» زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتى است!« و بالطبع انسانى را  

كند، به سوى مشتهیاتش كه همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت مى

ها تبرئه نفس را از میل به شهوات و بدى   پس این خود از نادانى است كه انسان 

نفــس به سوى زشتى از دستــورات و دعــوت  انســانى  اگر  ها و شرور  كند و 

ها منصرف و به سوى  سرپیچى كند رحمت خدایى دستگیرش شده و او را از پلیدى 

 عمل صالح موفق نموده است.

! « دو تا فایده در بر    شود جمله » ااِلّ ما َرِحَم َربّىو از همین جا معلوم مى

كند  را مقید مى  » اِنَّ النَّْفَس ََلَّماَرةٌ بِالسُّوِء ! «یكى این كه اطالق جمله     دارد:  

سبحان فهماند كه انجام كارهاى نیك هم كه گفتیم به توفیقى از ناحیه خداى و مى

ر اجبار  هــا را به طـو است از كارهاى نفس  است و چنیــن نیســت كــه آدمـى آن 

 از ناحیه خداوند انجام دهد.  

مى اشاره  كه  این  ناحیه دوم  از  رحمتى  خیانت،  از  اجتنابش  كه  كند 

پروردگارش بود. آنگاه رحمت خداى را هم تعلیل نموده به این كه » اِنَّ َربّى َغفُوٌر  

َرحیٌم ! « و غفاریت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرد، براى این كه مغفرت  
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ها و  كند و رحمت نیكىمعایب را كه الزمه طبع بشرى است مستور مىنواقص و 

 سازد.صفات جمیله را نمایان مى

خداى  مغفرت  مى آرى  محو  را  آن  آثار  و  گناهان  كه  چنان  هم  كند تعالى 

برد، هم چنان كه قرآن كریم فرموده:  همچنین نقایص و آثار نقایص را هم از بین مى

  ۱۷۳َغْیــَر بــاغٍ َو ال عــاٍد فَــال اِثَْم َعلَْیِه اِنَّ ّللّاَ َغفُوٌر َرحیٌم ! « )» فََمِن اْضطُرَّ  

 ( ۱)بقره(  /

 .  ۲9، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱

 

 اجراى مشیت الهى خالف جريان طبیعى اسباب و عوامل 

أُ ِمْنها َحْیُث يَشاُء نُصیُب بَِرْحَمتِنا َمْن نَشاُء   » َو َكذِلَك َمكَّنّا ِلیُوسَُف فِى االَْرِض يَتَبَوَّ

 / يوسف(    56َو ال نُضیُع اَْجَر اْلُمْحِسنیَن ! « )

كلمه »َكذِلَك« اشاره است به داستانى كه تا رسیدن یوسف به مقام عزیزى  

زندانى شدنش، كه با وجود این كه غرض همسر    مصر سرایید و آن عبارت بود از 

عزیز از آن تحقیر و ذلیل كردن یوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسیله عزتش  

اش نیز به همین منوال جریان داشت، پدرش او را  قرار داد و سایر امور زندگى 

انداختند و به مكاریانش   احترام كرد و برادران بر وى حسد برده و در چاهش 

تند تا بدین وسیله آن احترام مبدل به ذلت كنند، خداى سبحان هم همین مكر  فروخ 

مصر   زنان  داد،  قرار  مصر  عزیز  خانه  در  او  عزت  وسیله  را  آنان  حیله  و 

مخصوصا همسر عزیز با وى خدعه كردند و بناى مراوده را گذاشتند تا او را به  

وسیل را  توطئه  همین  خداوند  بكشانند،  فجور  و  فسق  ظهور  منجالب  و  بروز  ه 

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  

ْرِض یَتَبَ  ََ ِلیُوسَُف فِى ااْل ِمْنها با مردم اشاره نموده و فرموده: » َو َكذِلَك َمكَّنّا  أُ  وَّ

َحْیُث یَشاُء ! « یعنى ما این چنین زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده  

توانست  بود برداشتیم و در نتیجه صاحب مشیتى مطلق و اراده نافذ گردید، كه مى 

اى از زمین كه بخواهد منزل بگزیند. پس این جمله به وجهى در هر بقعه و قطعه
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حادیِث  محاذى جمله » َو َكذ ََ ْرِض َو ِلنُعَلَِّمهُ ِمْن تَأْویِل ااْل ََ ِلَك َمكَّنّا ِلیُوسَُف فِى ااْل

/ یوسف( كــه قبــالً دربــاره وارد شــدن یـوسـف    ۲۱َو ّللّاُ غاِلٌب َعلى اَْمِره ! « )

 به خـانه عزیز فرموده بود قرار گرفته است.

نُصیُب بَِرْحَمتِنا َمْن گردد كه جمله »  و با این مقایسه این معنا روشن مى

/ یوسف( در    ۲۱نَشاُء !« در این جا به معناى جمله » َو ّللّاُ غاِلٌب َعلى اَْمِره ! « )

سبحان وقتى بخواهد رحمت  شود كه مراد این است كه خداى آن جا است و معلوم مى

خود را به احدى  برساند كسى در خواستن او معارضه ندارد، هیچ مانعى فرض  

 كه بتواند او را از به كار بردن اراده و خواستش جلوگیر شود.  ندارد 

رسید كه مشیت او را باطل سازد هر آینه درباره یوسف  و اگر كسى را مى

هایى كه هر كدام  كرد، چه در خصوص او تمامى اسباب آن هم سبب این كار را مى 

و مع  دادند  هم  د ست  به  دست  داشت  قاطعیت  ذلیل كردن وى  در  ذلك    جداگانه 

نتوانستند او را ذلیل كنند، بلكــه بــرخــالف جــریــان اسبــاب، خــداونــد او را  

 / اعــراف(   6۷و4۰بلند و عزیز كرد، آرى »حكم تنهــا از آن خـداست!« )

و این كه فرموده: » َو ال نُضیُع اَْجَر اْلُمْحِسنیَن! « اشاره است به این كه  

وند به یوسف داد و وعده جمیلى است كه به هر  این تمكین اجرى بــوده كه خدا

 ( ۱)كند.دهد، تــا بــداننــد او اجرشان را ضایع نمىنیكوكارى مى

 .  35، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱

 

 مشیت الهى در عدم جلوگیرى از جنگ و اختالف 

 بقره(   /  ۲5۳» َو لَْو شاَء ّللّاُ َما اْقتَتَلُوا َو لِكنَّ ّللّاَ يَْفعَُل ما يُريُد !« ) 

مى  خــدا  جنگ اگــر  آمدن  پدید  در  مردم  اختالف  تأثیر  از  خــواســت 

كند و چنین خواسته كه در  كرد و لكن او هرچه خــودش بخواهد مى جلوگیرى مى 

اختالف سبب   و  نگیرد  تــأثیــر  از  را  اسباب  جلو  است  اسباب  دار  كه  دنیا  دار 

خواهند خــون یكدیگر را بریزند  شود مردم به سوى جنگ رانده شوند، اگر نمىمى

 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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پرده شدن حق و  روشن نمودند و الزمه این صراحت و بىترین بیان  را با كامل

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 

سببیت  باید كرد كه در این میان عامل دیگرى نیز دست در كار بوده و آن عامل  

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 

شان كرد و به دنبال  ظلم و ستم كشانید و در آخر به دو دسته مؤمن و كافر منشعب 

شان پدید آورد. و  ن حیات و سعادت زندگىهایى دیگر در سایر شؤوآن هم تفرقه 

خدا مى كه  خواست مى اگر  به طورى  كند،  جلوگیرى  اختالف  تأثیر  از  توانست 

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  

اش در همه اسباب رفتار كرده  به حال خود گذاشت، تا طبق سنت جاریهو علل  

باشد، همان سنتى كه خود او در عالم صنع و ایجاد جارى كرده و خدا هـرچـه  

             ( ۱)كند.بخواهد مى

 .  ۲۰5، ص 4المیـــزان ج  -۱

  



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  100

 فصل دوم 

 مقدرات و شمول تقدری الهي
 

 مقدر مقدرات و نصیب حیات و معاش  

 / اعراف(   ۲۷» اُوآلئِـَك يَنـالُُهْم نَصیبُُهْم ِمَن اْلِكتاِب َحتّى اِذا جاَءتُْهْم ُرسُلُنا...! « ) 

مــراد به كتــاب قضــایى اســت كه خــداونــد گذرانیده و مقدراتى است كه  

هاى حیاتى در خصوص عمر انسان و غنا و صحت و مال و اوالد و ســایــر بهره 

حتمى نموده، به دلیل این كه آن را مقید و محدود به آمدن رســل فــرمــوده كه  او  

مراد از آن همان فرا رسیدن اجل و مرگ است و معلوم است كه با فرا رسیدن  

 كند.مرگ زندگى دنیا با همــه شــؤونش خاتمه پیدا مى

و مراد به نصیب از كتاب سهمى است كه خصوص هر فردى از مقدرات  

رسد،« و حال  و این كه فرموده: »بهره هر یك از آنان از كتاب به ایشان مىدارد 

ها به انسان؟ براى  رسد نه آن بهره ها مىآن كه به حسب ظاهر انسان به آن بهره

این بود كه داللت كند بر این كه نصیب هر كس به طور مسلم به او خواهد رسید  

 ( ۱)دست نخواهد داد. و چیزى كه براى او مقدر نشــده مسلمـا برایش 

 .  ۱56، ص ۱5المیزان ج  -۱
 

 تـقدير الهى در تأثیر متقابل موجودات 

» َو ال يَْمِلكُوَن الَْنفُِسِهــْم َضــّرا َو ال نَْفعــا َو اليَْمِلكُــوَن َمــْوتــا َو ال َحیــوةً َو ال 

 / فـرقـان(  ۳) نُشُــورا !« 
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سبحان مالك هر چیز  آیه فوق و آیات دیگرى داللت دارند بر این كه خداى 

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  

تعالى اخذ از خداى   گیرد همچنین در بقاء خود هر لحظه وجودش راتعالى مىخداى 

كند و تا وقتى باقى است كه از ناحیه او به وى افاضه وجود بشود، همین كه  مى

 گردد.  این فیض قطع شد معدوم گشته و اسم و رسمش از لوح وجود محو مى

تمامى اجزاء و اطراف عالم به یكدیگر متصل و مربوط است به طورى  

اى یگرى را هم به كمال و نتیجهاش موجود د كه سیر یك موجود در مسیر وجودى 

رساند و سلسله موجودات به منزله زنجیرى است  كه از خلقتش منظور بوده مى

كه وقتى اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حركت در آید آخرین حلقه سلسله  

افتد، مثالً انسان از نظامى كه در حیوانات  نیز به سوى سعادت و هدفش به راه مى

كند و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محیط  ریان دارد استفاده مىو نباتات ج 

منتفع مى  دارد  آسمان جریان  در  جارى  نظام  از  زمینى  و  موجودات  و شود  ها 

مى آسمانى استمداد  زمین  موجودات  در  جارى  نظام  از  تمامى  ها  پس  جویند، 

سوى سعادت  موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى از انواع را به  

دهد، این جاست كه فطرت سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزیر  خاصش سوق مى

شود از این كه بگوید: نظامى به این وسعت و دقت جز به تقدیر خدایى عزیز  مى

 بندد.  و علیم و تدبیر پروردگارى حكیم و خبیر صورت نمى

شود كه  ىو نیز ناچار است بگوید: این تقدیر و تدبیر جز به این فرض نم

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  

اند بازى كند و در منزلى كه به  برایش تعیین شده همان نقشى را كه از او خواسته

تعی سیرش  الیه  منتها  و  منزل  آخرین  این  عنوان  همه  و  شود  متوقف  گردیده  ین 

مراحل را در میان سلسله علــل و اسبـاب در پیــش روى قـائـد قضـــاء و به دنبـال  

   (۱)سـائـق قــدر طى نماید.

 .  ۱46، ص ۱4المیـــزان ج  -۱
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 تقدير الهى و میزان تأثیر سببیت اسباب 

ِ ! « )» َو مــا اُْغنى َعْنكُْم ِمَن اللّــِه ِمــْن َشــىْ   / يوسف(    6۷ٍء  اِِن الُْحْكــُم اِالّ لِِلّ

السالم مجهز و آماده سفر شدند و براى  در آن موقع كه فرزندان یعقوب علیه 

خداحافظى در برابرش صف كشیدند، او به طور الهام درك كرد كه این پیوستگى  

رود و از عدد  آن هم با این وضع و هیأت جالبى كه دارند به زودى از بین مى

احساس كرد الایشان كم مى  را  جرم سفارش كرد كه  شود و چون چنین معنایى 

هرگز تظاهر به اجتماع نكنند و زنهارشان داد كه از یك دروازه وارد نشوند و  

هاى متفرق وارد شوند تا شاید بالى تفرقه و كم شدن عدد  دستور داد تا از دروازه 

 از ایشان دفع شود.  

سپس به اطالق كالم خود رجوع نموده، از آن جایى كه ظهور در این داشت  

شدن از درهاى متعدد سبب اصیل و مستقلى است براى دفع بال، لذا آن  كه وارد  

را به قیدى كه اصالحش كند تقیید نموده چنین خطاب كرد: » َو ما اُْغنى َعْنكُْم ِمَن  

توانم شما را از دستگیرى خدا  وجه نمىمن با این سفارش به هیچ   -ٍء  ّللّاِ ِمْن َشىْ 

ِ !«    بى نیاز كنم!« آنگاه همین معنا را  هم تعلیل نموده به این كه » اِِن اْلُحْكُم ااِلّ لِِلّ

آورم و  یعنى من با این سفارشم حاجتى را كه شما به خداوند سبحان دارید بر نمى 

گویم كه این سفارش سبب مستقلى است كه شما را از نزول بال نگهداشته و  نمى

اسباب كسى را از  شود، چه اینگونه  توسل به آن موجب سالمت و عافیت شما مى

سازد و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمى ندارد، پس به طور  نیاز نمىخدا بى 

سبحان نیست و این اسباب، اسباب ظـاهرى هستنـد كـه  مطلق حكم جز براى خداى 

 شوند.اگر خـدا اراده كند صاحب اثر مى 

َعلَْیِه  السالم به همین جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه »  یعقوب علیه 

لُوَن ! « ) / یوسف( یعنى در عین این كه دستورتان    6۷تََوكَّْلُت َو َعلَْیِه فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ

ترسم متوسل به آن شوید، در  دادم كه به منظور دفع بالیى كه از آن بر شما مى

عین حال توكلم به خداست، چـه در ایـن سبب و چـه در سـایر اسبـابى كه مـن در  

 كنم. امــورم اتخــاذ مى 

و این مسیرى است كه هر عاقل رشیدى باید سیره خود قرار دهد، چه اگر انسان  

مى  نباشد  گمراهى  و  غوایت  مىدچار  احساس  و  مستقالً  بیند  خودش  نه  كه  كند 

توانند  تواند امور خود را اداره كند و نه اسباب عادى كه در اختیار اوست مىمى



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  103

قصدش برسانند، بلكه باید در همه امورش به وكیلى ملتجى شود  مستقالً او را به م 

كه اصالح امورش به دست اوست و اوست كه به بهترین وجهى امورش را تدبیر  

كند و آن وكیل همان خداى قاهرى است كه هیچ چیز بر او قاهر نیست و خداى  مى

نـد و هـر  كغالبى است كه هیچ چیز بر او غـالـب نیسـت، هـر چـه بخـواهـد مى 

 نمــاید.حكمـى كه اراده كنـد انفـاذ مى 

 پس این آیه چند نكته را روشن ساخت: 

این كه معناى توكل بر غیر عبارت است از این كه آدمى غیر خود    -  اول

را بر امرى از امور تسلط دهد كه آن امـر هـم با شخص متوكل ارتباط و نـسبت  

 دارد و هـم با موكل.

عادى به خاطر این كه در تأثیر خود مستقل نبوده و    این كه اسباب   -  دوم

باید كسى كه در  احتیاج به غیر خود نیستند الجرم مى نیاز و بىدر ذات خود بى

اغراض زندگى آن مقاصد و  به  متوسل  آن ها مىاش  به  توسلش  در عین  ها شود 

ن اسباب  ها و اسبابى كه فوق آنهاست بشود، تا آن اسباب سببیت ایمتوكل بر غیر آن 

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  

هاى زندگى خود  را كه خداوند نظام كون را بر اساس آن نهاده مهمل دانسته هدف 

 ضـاللت و جهل است.  را بدون طریق طلب كـند، كه چنین طـلبى

باید بدان توكل جست )و خالصه آن سببى  این كه آن سببى كه مى  -  سوم

آنند،( همانا خداى  اى  سبحان و یگانهكه تمامى اسباب در سببیت خود نیازمند به 

است كه شریكى ندارد، آرى او خداوندى است كه معبودى جز او نبوده و او رب  

شود كه جمله: »  نكته از حصرى استفاده مىدهنده هر چیز است و این  و پرورش 

لُوَن ! « بر آن داللت دارد.    َو َعلَى ّللّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ

اثر و قضاى خود را ممضى ساخت براى  اگر خداوند نقشه یعقوب را بى 

خواست حاجتى را كه یعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد  این بود كه مى 

را كه   او بود و سرانجام هیچ  و سببى  او باعث محفوظ ماندن فرزندان  به نظر 

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.

 .  6۲، ص ۲۲المیــــــــزان ج  -۱
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 تقـديـر مقـدار و حدود ثابت اشیاء نـزد خـدا 

لَهُ ُمعَقِّباٌت ِمْن بَْیِن يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفه يَْحفَظُونَهُ ِمْن اَْمِر ّللّاِ اِنَّ ّللّاَ ال يُغَیُِّر ما بِقَْوٍم    »

 / رعد(   ۱۱َحتّى يُغَیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهْم ! «  )

غیر   و  متغیر  و غیر  ثابت  است  حدودى  خدا  نزد  در  اشیاء  تمامى  براى 

شوند، آیه مورد بحث  هت هیچگاه از علم او دور و مستور نمى متخلف و به همین ج 

ها هر كدام معقباتى از  دهد كه انساناین اجمال را در خصوص انسان تفصیل مى 

پیش رو و از پشت سر دارند، كه موكل بر ایشانند، تا ایشان را و تمامى متعلقات  

دچـار   و  نمـاینـد  حفـظ  دگـرگـونى  و  هالكت  خطر  از  را  و  ایشان  هـالكـت 

 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  

،  دهدتغییر دهد، در آن صورت خدا هم وضع خود را درباره او تغییر مىخود را 

اى دارد كــه متصــدى حفــظ بنـدگـاننـد،  پس اين كه خدا حافظ است و او مــالئكــه

 خود يـك حقیقتـى است قرآنى.

غیر از حقیقت نامبرده كه گفتیم امر خداست، امر دیگرى در این بین در  

وقت وضع خود را تغییر دهند و خداوند درباره آن امر  كمین مردم است، تا چه  

كند كه مردم وضع خود را تغییر دهند، در این هنگام  فرمود: وقتى اثر خود را مى

 دهد.هایش را تغییر مىاست كه خداوند هم به وسیله این امر نعمت

ها و در هر حال مهیمن و مسلط  امر خداوند بر متون اشیاء و حواشى آن 

چیزى چه در حال ثباتش و چه در عین تغییرش مطیع امر او و خاضع    است و هر 

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  

 ندارد. است و لكن در عین حال نـظام واحدى دارند كه تغییر و تبدیل

از قضایاى محتوم و سنت جارى الهى یكى این است كه همواره میان احسان  

ها و تضاعف بركات ظاهرى و باطنى و  و تقوى و شكر خدا و میان توارد نعمت

نزول و ریزش  آن از ناحیه خدا مالزمه بوده و هر قومى كه احسان و تقوى و  

ته و تا مردم وضع خود را تغییر  اند خداوند نعمت را بر ایشان باقى داش شكر داشته 
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اند روز به روز بیشتر كرده است، » َو لَْو اَنَّ اَْهَل اْلقُرى اَمنُوا َو اتَّقَْوا لَفَتَْحنا نداده 

زیدَنَّكُْم    96َعلَْیِهْم بََركاٍت ِمَن السَّمآِء َوااْلْرِض!« ) ََ / اعراف( و » لَئِْن َشَكْرتُْم الَ

ْحساِن ااِلَّ ااْلْحساُن ! « )/ ابراهیم( و » َهْل جَ  ۷!« ) َِ  ( ۱)/ رحمن(   6۰زاُء ااْل

 .  ۲۰۰، ص ۲۲المیــــــزان ج  -۱

  

 تقـديـر عوامل حفظ انسان 

  » لَهُ ُمعَقِّباٌت ِمْن بَْیِن يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفه يَْحفَظُونَهُ ِمْن اَْمِر ّللّاِ اِنَّ ّللّاَ ال يُغَیُِّر ما بِقَْومٍ 

 / رعد(   ۱۱يُغَیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهْم ! «  )َحتّى 

رود و دنبالش معقبات دورش  باید آدمى را چنین تصور كرد كه در راهى مى 

ْنسـاُن  مى َِ چرخند و اتفاقا خداوند از این راه هم خبر داده و فرموده: » یا اَیَُّها ااْل

اق( و نیز در معناى این آیه آیات  / انشق  6اِنََّك كاِدٌح اِلى َربَِّك َكدْحا فَُمالقیِه ! « )

اِلَْیِه  دیگرى است كه داللت مى َو  كند بر رجوع آدمى به پروردگارش، مانند: » 

/ عنكبوت( بنابراین براى    ۲۱/ یونس( و » اِلَْیِه تُْقلَبُوَن ! « )  56تُْرَجعُوَن ! « )

هستند    كنندگانىگردد تعقیب آدمى كه برحسب این ادله به سوى پروردگارش بر مى

 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  

گیرد و پاى ثواب و عقاب و  داشتن آن مورد امر و نهى قرار مى  دارد و به خاطر

آید و كارهاى زشت و زیبا از او سر  راحت و الم و سعادت و شقاوت به میان مى

كند  دهند، هرچند نفس بدون بدن كارى نمىزند و ایمان و كفر را به او نسبت مى مى

هاى  دن به مقاصد و هدف و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسی 

آن را به كار مى َخْلِفه،«  خود  ِمْن  َو  یَدَْیِه،  بَْیِن  »ِمْن  بنابراین معناى جمله  گیرد. 

شود و هم امور روحى را،  یابد، هم امور مادى و جسمانى را شامل مىتوسعه مى

پس همه اجسام و جسمانیاتى كه در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد،  

اند  ها در پیش روى او قرار گرفته و بعضى در پشت سر او واقع شده آن بعضى از  

پروردگارش   سوى  به  مسیرش  در  آدمى  كه  نفسانى  مراحل  جمیع  همچنین  و 

گیرد و قرب و بعدها و سعادت و  پیماید و جمیع احوال روحى كه به خود مىمى
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كند، همه هایى كه براى خود ذخیره مى ها و اعمال صالح و ثواب و عقاب شقاوت 

 ها یا در پشت سر انسان قرار دارند و یا در پیش رویش.  آن

ها خبر داده در اینگونه امور از نظر ارتباطش  این معقباتى كه خداوند از آن 

هایى دارند و این انسان كه خداوند او را توصیف كرده  ها دخل و تصرف به انسان 

شور خود نیست و قدرت  به این كه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیات و بعث و ن

ها كه غایبند ها كه حاضرند و چه آنبر حفظ هیچ یك از  خود و آثار خود را چه آن

كند و سبحان است كه او و آثار حاضر و غایب او را حفظ مى ندارد و این خداى 

/    6خداوند برایشان حافظ است!« )  - در عین حال كه فرموده: » ّللّاُ َحفیظٌ َعلَْیِهْم  

 « كُّلِ َشى   شورى(  َعلى  َربَُّك  َحفیظٌ  َو  و پروردگارت بر هر چیزى نگهبان   -ٍء 

/ سبأ( در عین حال وسایطى را هم در این حفظ كردن اثبات نموده    ۲۱است!« )

به درستى كه بر شما نگهبانانى هست !«    - فرماید: » َو اِنَّ َعلَْیـكُْم لَحـافِظیَن  و مى

 / انفطار(   ۱۰)

آثار حاضر و غایب انسانى را به وسیله این وسایط كه    تعالىپس اگر خداى 

فرمود هر  ها را »حافِظین« نامیده و گاهى »ُمعَقَّبات« خوانده، حفظ نمىگاهى آن

ها را احاطه نموده، هالكت از پیش رو و پشت  آینه فنا و نابودى از هر جهت آن 

امرى از  ها به  شتافت، چیزى كه هست همان طور كه حفظ آن سر به سویش مى 

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)كند و آیــات در ایــن معـانى بسیار است.تعلیم قرآنى بدان هدایت مى

 .  ۱95، ص ۲۲المیــــــــــــــزان ج  -۱

 

 تقــديـر عـوامـل دگـرگـون سـاز

  » لَهُ ُمعَقِّباٌت ِمْن بَْیِن يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفه يَْحفَظُونَهُ ِمْن اَْمِر ّللّاِ اِنَّ ّللّاَ ال يُغَیُِّر ما بِقَْومٍ 

 / رعد(   ۱۱َحتّى يُغَیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهْم ! «  )

بشر موكل كرده تا او را    تعالى این معقبات را قرار داده و بر افراد خداى 

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،  

د به كفران مبدل نمایند و یا اگر مطیع بودند عصیان بورزند  مثالً اگر شكرگزار بودن

و یا اگر ایمان داشتند، به شرك بگرایند در این هنگام است كه خدا هم نعمت خود  

مى  مبدل  شقاوت  به  را  سعادت  و  به ضالل  را  هدایتش  و  نقمت  به  و  را  سازد 

 همچنین.  

اش این است كه خداوند چنین قضا  یده جمله » اِنَّ ّللّاَ ال یُغَیُِّر ما بِقَْوٍم ! « چك

دهد مربوط  هایى كه به انسان مىها و موهبت رانده و قضایش را حتم كرده كه نعمت

با فطرتش جریان   آن حاالت موافق  اگر  باشد، كه  انسان  نفسانى خود  به حاالت 

ها هم جریان داشته باشد، مثالً اگر مردمى به خاطر  ها و موهبت یافت آن نعمت

و  استقام ایمان  دنبال  كردند،  صالح  عمل  و  آورده  ایمان  خدا  به  فطرتشان  ت 

هاى دنیا و آخرت به سویشان سرازیر شود، هم چنان كه فرمود:  اعمالشان نعمت

ْرِض!«   ََ » َو لَْو اَنَّ اَْهَل اْلقُرى اَمنُوا َو اتَّقَْوا لَفَتَْحنا َعلَْیِهْم بََركاٍت ِمَن السَّمآِء َو ااْل

هاى ایشان دوام داشته باشد این وضع  و مادام كه آن حالت در دل   / اعراف(  96)

هم از ناحیه خدا دوام یابد و هر وقت كه ایشان حال خودرا تغییردادند خداوند هم  

 سازد.مبدلنقمترابهكند ونعمترفتارخودرا عوض وضع 

نقمت را هم   آیه عمومیت هم استفاده بشود، یعنى  از  ممكن هم هست كه 

چنین افاده كند، كه میان تمامى حاالت انسان و اوضاع خارجى یك نوع شامل شده  

تالزم است، چه در جانب خیر و چه در جانب شر، پس اگر مردمى داراى ایمان 

اش را به ایشان ارزانى  هاى ظاهرى و باطنىو اطاعت و شكر باشند خداوند نعمت 

فسق ورزیدند خدا هم  بدارد و همین كه ایشان وضع خود را تغییر دادند و كفر و  

نعمت خود را به نقمت مبدل كند و همچنین اگر دچار نقمت باشند تا باز خود را  

هم   باز  بازگشتنــد  شكــر  و  اطــاعــت  به  و  دادند  تغییر  كه  همین  دهند،  تغییر 

 نقمتشــان به نعمت مبــدل شود و همچنین.

نباله آن كه  و لكن ظاهر سیاق با این عمومیت مسـاعـد نیسـت و خصوصا د

/ رعد( چه این دنباله بهترین   ۱۱دارد: » َو اِذا اَرادَ ّللّاُ بِقَْوٍم سُوًء فاَل َمَردَّ لَهُ ! « ) 

شاهد است بر این كه مقصود از » ما بِقَْوٍم « نعمت قبلى ایشان است، نه اعم از  

  كند و از این كه در توصیف نعمت و نقمت، چون جمله نامبرده تغییر را وصف مى 

مى آن  مىمعناى  تغییــر  بــدبختــى  و  عــذاب  بــه  را  وضعشان  دهیــم،  فرماید 

شــان نعمــــت و خــوشــى ایشــــان  شــود كــه مقصود از وضــع قبلــى فهمیــده مى
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 اســت. )دقــــت فــرمــاییـــد!(  

صیبٍَة  » َو ما اَصابَكُْم ِمْن مُ فرماید:  سبحان خود مىعالوه بر این كه خداى 

رساند كه از بسیارى  / شورى( و مى   3۰)  فَبِما َكَسبَْت اَْيديكُْم َو يَْعفُوا َعْن َكثیٍر ! «

سازد و این خود دلیل است بر این  ها را محو مىكند و آثار آن از سیئات عفو مى

اى میان اعمال انسان و آثار سوء خارجى نیست، به خالف  كه در جانب شر مالزمه 

كه درنظیرآیه: » و  چنانهست، هم اش مالزمه وآثارحسنهه میان آن جانب خیر، ك

كه   تا آن  داده نیست بر قومى  كه    كه خدا تغییر دهنده نعمتى  است جهت    این بدان

)  ایشان دهند!«  تغییر  را  نیــــك  ۱۱خود  آثــار  خــداونــد  فــرمــوده:  /رعد( 

 ( ۱)ــرد.بــــكــارهــاى نیــك را از بیـــن نمــى

 .  ۱9۷، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱

 

 شمـول عوامل دگرگونساز

 / رعد(   ۱۱» اِنَّ اللّـهَ ال يُغَیِّــُر مــا بِقَــْوٍم َحتّــى يُغَیِّــُروا مـا بِـأَْنفُِسِهــْم !« ) 

درباره مالزمه میان شیوع صالح در قومى و دوام نعمت بر ایشان قبالً  

توضیح داده شد و اما این كه اگر فساد در قومى شایع شود و یا از بعضى از ایشان  

شود، آیه شریفه از تالزم میان آن  مت و عذاب هم بر ایشان نازل مىسر بزند، نق

شود این است كه خداوند متعال  ساكت است، نهایت چیزى كه از آن استفاده مى 

مى تغییر  را  خود  روش  مى وقتى  عذاب  و  را  دهد  خود  رفتار  مردم  كه  فرستد، 

م و وجوب  عوض كرده باشند و اگر مردم رفتار خود را عوض كردند به طور حت

فرستد، از آیه استفاده  دهد و بدون درنگ عذاب مىخدا هم روش خود را تغییر مى 

فرماید: » َو اِذا اَرادَ ّللّاُ بِقَْوٍم سُوًء  شود و به همین جهت سیاق را تغییر داده مىنمى

خواست سیاق را تغییر ندهد باید  / رعد( با این كه اگر مى   ۱۱فاَل َمَردَّ لَهُ ! « )

فرمود: » تا آن كه مردم رفتار خود را عوض كنند كه در این صورت خداوند  مى

بدى را براى ایشان خواسته است به طورى كه احدى نتواند آن را جلوگیر شود!«  

» َو ما اَصابَكُْم ِمْن ُمصیبٍَة فَبِما َكَسبَْت اَْيديكُْم َو يَْعفُوا َعْن َكثیٍر!«  مؤید این معنا آیه  

اى از تغییرات خدا  كند بر این كه پارهت كه صریحا داللت مى اس  / شورى( ۳۰)

پــاره  اجرا نمىدر هنگــام  تغییــرات مــردم  از  آن  اى  گردد و خدا مردم را در 
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 فــرمــایــد.  تغییرات عفــو مى

اما این كه آیا فرد هم عینا مانند قوم و جمعیت است؟ و صالح و فساد عمل  

گذارند یا نه؟ آنچه  و و امور مادى و معنوى او اثر مى او در وضع آخرت و دنیاى ا

آیــد این اســت كه میــان اعمــال صــالــح یك فرد و میان كه از كالم الهــى بر مى 

نعمت و  آخرت  آن،  صالح  تغییر  صورت  در  و  هست  رابطه  معنویش  هاى 

ى مــادى و  هاكنــد و لكــن نسبت بــه نعمت هــاى نامبرده هم تغییــر مى نعمــت

 اش آیــات داللتى بر رابطــه آن دو نـدارد.جسمــانى

ها هم روشن است، چه تالزم نامبرده مقتضاى حكم توافق  و حكمت همه این 

و  سنخیتى است كه در اجزاى عالم برقرار است و هر نوعى را به سوى غایت و  

ها را ده و آن دهد، آرى خداوند براى انواع، غایاتى قرار دانهایت سیرش سوق مى

مجهز به وسایل رسیدن بدان غایات آفریده و در میان اجزاى این نظام تالئم و  

را شى همه  كه  نهاده،  تضاد  توافقى  و  معانده  اجزایش  میان  كه  كرده،  واحدى  ء 

ها این است كه هر نوعى در عافیت و نعمت و كرامت تا به نیست و مقتضاى آن 

ات غیر از نوع آدمى گویا هیچ نوع دیگرى غایت خود برسد و میان انواع موجود

شود. و نوع انسان هم اگر مانند سایر  از مقتضاى فطرت اصلى خود منحرف نمى

اش منحرف نگردد، عالم بر طبق سعادت و نعمت  انواع از مقتضاى فطرت اصلى 

یابد و اما اگر منحرف شد و فساد در میان آن رایج زند و جریان مىاو دور مى 

شود كه نعمت  دل میان اجزاء كون برهم خورده و همین خود باعث مىگردید، تعا

اش مختل گردد و در نتیجه فساد در دریا و خشكى  از او رم نموده و نظام زندگى

گردد و خدا كیفر بعضى از آنچــه كه  عالم به خاطر اعمال نارواى آدمى ظاهر مى

 چشاند، تا شاید برگردند.  اند به ایشان مى كرده 

معنا پوشیده نیست كه مربوط به نوع است، نه شخص و به همین    و این

هاى عمومى آنان هست و اما میان جهت گفتیم تــالزم میــان صــالح نوع و نعمت 

افراد نیست، زیرا چه بسا افرادى كه در نوع به هدف نرسند و لكن خود نوع به  

دو فرد، نوع از    هدف برسد و باید برسد. آرى اگر به خـاطر انحــراف یك فرد و

خلقت   در  لعب  مستلزم  نرسد  هدف  و  غــایــت  به  و  مانده  محروم  خود  سعادت 

ْرَض َو مـا بَـْینَـُهمــا الِعبیـَن !  مى ََ شود و خدا فرموده: » َو ما َخلَْقنَا السَّمــاَء َو ااْل

 ( ۱)/ انبیاء(   ۱6« )

 .  ۲۰۲، ص ۲۲المیـــزان ج  -۱
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 و شمول تغییر و دگرگونى     هاى تكوينى و تشريعى واسطه 

 / بقـره(   48»... َو ال يُـْقبَـــُل ِمـْنهــا َشـفــاَعـةٌ... !« )

گیرد، اول  سبحان در سببیت از یكى از دو جهت مورد نظر قرار مىخداى 

سبحان ُمبدء نخستین هر  از نظر تكوین و دوم از نظر تشریع. از نظر اول خداى 

شود، پس مالك  سببى باالخره به او منتهى مىسبب و هر تأثیر است و سبب هر  

االطالق خلق و ایجاد، اوست. و همه علل و اسباب امورى هستند كه واسطه  على

میان او و غیر او و وسیله انتشار رحمت اویند، آن رحمتى كه پایان ندارد و نعمتى 

جــاى  شمار به خلق و صنع خود دارد، پــس از نظــر تكــویـن سببیت خــدا  كه بى

 هیـچ حرف نیست.

از نظر دوم یعنى تشریع، خداى  اما  به ما تفضل كرده، در عین  و  تعالى 

اش خود را به ما نزدیك ساخته و براى ما تشریع دین نموده و در آن  بلندى مرتبه

هایى در  دین احكامى از اوامر و نواهى و غیره وضع كرده و تبعات و عقوبت 

كرده معین  نافرمانان  براى  را    آخرت  ما  داشت،  گسیل  ما  براى  رسوالنى  و 

ها دادند و انذارها كردند و دیــن خــدا را به بهتــریـن وجهــى تبلیـغ نمـودند  بشارت 

َل  و حجت بدین وسیله بر ما تمام شد:  ْت َكِلَمـُت َربِّـَك ِصـْدقـا َو َعْدالً ال ُمبَـّدِ » َو تَمَّ

عـــدالت تـمام شـد و كـسى نـیست كه    كلمه پروردگارت در راستى و   - ِلَكِلماتِه  

 / انعــــام(   ۱۱5كـلمات او را مبــدل ســازد!« )

اما  منطبق است؟  دو جهت  این  از  یك  كدام  با  شفاعت  معناى  ببینیم  حال 

انطباق آن بر جهت اول یعنى جهت تكوین و این كه اسباب و علل وجودى كار  

ن كه هر سببى واسطه است میان شفاعت را بكنند، كه بیسار واضح است، براى ای

ها از صفات علیاى خدا، یعنى رحمت و  سبب فوق و مسبب خودش و روبرهم آن 

ها را  ها و فضل خلق و احیاء و رزق و امثال آن را استفاده نموده و انواع نعمت 

 رسانند:گرفته و به مـحتاجان مى

ذى يَْشفَُع ِعْنَدهُ ااِلّ بِِاذْنِِه...!«  » لَهُ ما فِى السَّمواِت َو ما فِى االَْرِض َمْن ذَا الَّ 

/ بقره( و » اِنَّ َربَّكُــُم ّللّاُ الَّذى َخلََق السَّمواِت َو االَْرَض فى ِستَِّة اَيّاٍم ثُمَّ    ۲55)

 / يونس(   ۳بَْعِد اِذْنِِه ! « )اْستَوى َعلَى اْلعَْرِش يُـَدبِّـُر االَْمَر ما ِمْن َشفیعٍ ااِلّ ِمنْ 

ها و زمین است قهرا شفاعت هم  آیه فوق كه راجع به خلقت آسمان در دو  



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  111

تواند  ها در مورد تكوین خواهد بود و شفاعت در مورد تكوین جز این نمىدر آن 

ها را تدبیر و  ها واسطه شده و امور آن باشد، كه علل و اسبابى میان خدا و مسبب 

 شـفاعـت تـكوینى اسـت.ها را تـنظـیـم كـنند و ایـن هـمان وجود و بـقـاء آن 

در   از جهــت تشــریـع، مفهــوم شفــاعــت  یعنــى  دوم،  از جهــت  اما  و 

» يَْوَمئٍِذ التَْنفَُع  ایــن مــورد هم صادق است و هیــچ محذورى در آن نیست و آیه:  

ْحمــُن َو َرِضــَى لَــهُ قَــْوالً ! «  و آیات   / طه(  ۱۰9)الشَّفاَعةُ اِالّ َمْن اَِذَن لَــهُ الــرَّ

 بسیار دیگر با این شفــاعت یعنــى شفـاعت در مرحلـه تشریع منطبقند.

اى از بندگان خدا  براى این كه این آیات، شفاعت )شافع بودن( را براى عده 

كند، البته به شرط اذن و به قید ارتضاء  از قبیل مالئكه و بعضى از مردم، اثبات مى

، یعنى با همین كالمش دارد شفاعت را به بعضى  و این خودش تملیك شفاعت است

ْمَر ! «  كند و مىاز بندگانش تملیك مى ََ  تواند بكند، چون » لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ ااْل

توانند به رحمت و  پس این بندگان كه خدا مقام شفاعت را به آنان داده، مى

گان خدا را كه  اى از بندعفو و مغفرت و سایر صفات علیاى او تمسك نموده، بنده 

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  

مط این  و  تعارض  و  تضاد  باب  از  نه  خداى است،  خود  گفتار  با  كه لب  تعالى 

ُل ّللّاُ َسیِّاتِِهْم َحَسناٍت مى خدا گناهان ایشان را مبدل به حسنه   -فرماید: » فَاُولئَِك یُبَدِّ

شود. چون به حكم این آیه  / فرقان( كامالً روشن و بى اشكال مى  ۷۰كند!« )مى

تواند یك عمل  مى  تواند عملى را با عملى دیگر معاوضه كند، هم چنان كهخدا مى

موجود را معدوم سازد: » َو قَِدْمنا اِلى ما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلناهُ َهباًء َمْنثُورا ! « 

اثر كرد!« و » اِْن تَْجتَنِبُوا پس اعمالشان را بى  -/ فرقان( و » فَاَْحبََط اَْعمالَُهْم    ۲3)

اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید گناهان  -َسیِّئاتِكُْم  َكبآئَِر ما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنكُمْ 

/ نساء( و » اِنَّ ّللّاَ ال یَْغِفُر اَْن یُْشَرَك بِِه َو    3۱كنیم ! « )صغیره شما را محو مى

آمرزد كه به وى شرك بورزند و  خدا این گناه را نمى -یَْغِفُر مادُوَن ذِلَك ِلَمْن یَشآُء 

/ نساء( و این آیه   4۸آمرزد ! « )را از هر كس بخواهد مى  تر از آنگناهان پایین

به طور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است، براى این كه ایمان و توبه شرك  

 كند. قبلى را هم جبران نموده و آن را مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا مى 

تواند  ، مىتواند عملى را مبدل به عملى دیگر كندو نیز همان طور كه مى 
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تَْیِن   اینان اجرشان دو برابر    -عملى اندك را بسیار كند » اُولئَِك یُْؤتَْوَن اَْجَرهُْم َمرَّ

هر كس    -و » َمْن جآَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر اَْمثاِلها  /قصص(  54شود!« )داده مى

طور    / انعام( و نیز همان  ۱6۰)  كار نیكى كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت!«

تواند عملى را با عملى دیگر مبدل نموده و نیز عملى اندك را بسیار كند و  كه مى

تواند عملى را كه معدوم بوده، موجود سازد: » كسانى كه ایمان آوردند  همچنین مى

شان را به ایشان ملحق  شان نیز از ایشان پیروى نموده ایمان آوردند ما ذریه و ذریه 

سازیم،  بهره نمىیچ یك از اعمالى كه كردند محروم و بى كنیم و ایشان را از همى

 ( ۱)/ طور(  ۲۱كه هر مردى در گـرو عملى است كه انجام داده است!« )

 .  ۲96، ص ۱المیـــــــــــزان ج  -۱

 

 ها تقدير الهى و دخالت واسطـه

  ! بِِاذْنِِه  اِالّ  ِعْنَدهُ  يَْشفَُع  الَّذى  ذَا  َمْن  االَْرِض  فِـى  مـا  َو  السَّمـواِت  فِـى  مـا  لَـهُ   «

 / بـقره(   ۲55«)

سبحان و هیچ تصرفى از كسى و  سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى 

شود، مگر آن كه تصرف هم مال خدا و از خداست، در نتیجه در چیزى دیده نمى

افتد كه اگر مطلب از این قرار باشد پس دیگر، این اسباب و  بهه به ذهن مى این ش

ها اند؟ و چه طور ممكن است در عین حال آن بینیم چه كارهعللى كه ما در عالم مى 

ها تصور اثر كنیم، با این كه هیچ تأثیرى نیست جز براى  را مؤثر بدانیم و در آن 

 سبحان؟ خداى 

اده شده كه تصرف این علل و اسباب در این  از این توهم چنین جواب د 

ها خود وساطتى است در تصرف خدا، نه این كه تصرف خود  موجودات و معلول 

ها باشد، به عبارتى دیگر علل و اسباب در مورد مسببات شفیعانى هستند كه به  آن

كه عبارت است از توسط در رساندن خیر و   -كنند و شفاعت اذن خدا شفاعت مى 

دفع ش  از شفیع در امر مستشفع  یا  این خود نوعى تصرف است  با    -ر و  وقتى 

سلطنت الهى اطالق و تصرف الهى منافات دارد كه منتهى به اذن خدا نگردد و  

تعالى اعتماد نداشته باشد، بلكه خودش مستقل و بریده از خدا باشد  بر مشیت خداى 

هیچ علتى از علل  و حال آن كه چنین نیست براى این كه هیچ سببى از اسباب و  

نیست مگر آن كه تأثیرش به وسیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خداست، پس در  
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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 

 ) ! 

شفاعت عبارت شد از توسط در عالم اسباب و  و بنابر بیانى كه ما كردیم  

وسایط، چه این كه این توسط به تكوین باشد، مثل همین وساطتى كه اسباب دارند  

 ( ۱)و یا تــوســط به زبــان بـاشــد.

 .  ۲۲5، ص 4المیـزان ج  -۱

 

 ها و دعاهاو درخواست   مـقدرات و تـأثیر اسبـاب ظـاهرى 

اِذا َدعاِن فَْلیَْستَـجیبُوا لى    » َو اِذا َسأَلََك ِعبادى َعنّى فَِانّى قَريٌب اُجیُب َدْعَوةَ الّداعِ 

 / بقره(   ۱86َو ْلیُْؤِمنُـوا بى لَعَلَُّهْم يَـْرشُُدوَن!« )

همان طورى كه كار كردن انسان با اسباب و ابزار موجب سلب قدرت و  

روردگار هم كه امور را از مجراى اسباب انجام  شود همچنین پاختیار از او نمى

پایان او نیست. زیرا در حقیقت  اش محدود شدن قدرت و اختیار بىدهد الزمهمى

بازگشت این تحدیدات به فعل است نه به فاعل، زیرا بدیهى است كه انسان توانایى 

نیست،   و گوش  چشم  با  جز  شنیدن  و  دیدن  اصوالً  ولى  دارد  را  شنیدن  و  دیدن 

اى ندارد ولى چیزهایى كه مورد تعلق قدرت  همچنین قدرت پروردگار حد و اندازه 

گیرد محدود به حدود معین و متوقف بر اسباب مخصوصى است، مثالً  قرار مى 

بینیم از جهات مختلفى محدود و  یك نفر انسان مشخص را كه در نظر بگیریم مى

ان مخصوصى متولد شده و  ممتاز است یعنى از پدر و مادر معینى در زمان و مك

ها تخلف كند وجودش وابسته به اسباب و شرایط خاصى است كه اگر یكى از آن 

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  

 محـدود بـاشـد. )دقت فـرمـایید!(  كه فـاعـل و قـدرت او مقیـد و 

تمام حوادث و جریانات از طرف پروردگار مقدر شده و اسباب و وسایل  

آن  در  حقیقى  و  استقاللى  و  تأثیر  ملك  كه  است  متعال  خداوند  تنها  و  ندارند  ها 

را   امور  دارد و سر رشته  پیوسته نفوذ  اراده و مشیتش  بوده و  دایمى  سلطنتش 
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گرداند بنابراین باید تنها و بــه هــر نحــوى كه بخواهد مى  همواره به دست داشته 

 از او درخواست كرد و از او یارى جست.

شود كه بدون اسباب و وسایل وجود پیدا كند  مقدر شدن یك امرى باعث نمى

اش این نیست كه بدون جهت و با نبودن  )مثالً چیزى كه سوختن آن مقدر شده الزمه 

سوزد بلكه معنایش این است كه آتش یا وسیله سوختن دیگرى  اى بهیچ امر سوزاننده 

سوزاند،( و دعا خود یكى از اسباب است پس موقعى كه فراهم شده و آن را مى

پذیرد )بنابراین مقدر  شود و لذا تحقق مىكند اسباب آن فراهم مىشخص دعا مى

ین است كه به  بودن یك امرى با تأثیر دعا منافات ندارد زیرا معناى مقدر بودنش ا

واسطه دعا كردن و  مستجاب شدن وجود بیابد چنان كه تقدیر سوختن معنایش این 

پاسخ   این مطلب  آتش در شرایط مخصوصى بسوزد.(  است كه به وسیله وجود 

كرده  دعا  موضوع  بر  كه  است  گفتهاشكالى  و  دعا  اند  آن  درباره  كه  مطلبى  اند 

شود و اگر مقدر نشده باشد حتما  ع مى شود اگر مقدر شده باشد به طور قطع واقمى

در هر حال دعا بىصورت نمى با توجه به گیرد پس  این نظریه  تأثیر است. و 

   ( ۱)شود.مطالب باال رد مى 

 .  55، ص 3المیـــزان ج  -۱

 

 و نقش اسباب های ظاهـرى   امدادهاى غیبى و اعجــاز 

 / انـفـال(    ۱۷» َو ما َرَمْیَت اِذْ َرَمْیَت َو لِكنَّ ّللّاَ َرمـى ! « )

گذارد در این كه آیه شریفه اشاره به جنگ  دقت در این آیه شكى باقى نمى

كند و جمله: » ما َرَمْیَت،« هم اشاره است به آن مشت ریگى كه رسول  بدر مى 

 اب كرد.  آله به طرف مشـركـین پـرتو علیههللاخدا صلى

آید كه مــراد به جملـه » فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َو لِكنَّ  از همه این شواهد به دست مى

ّللّاَ قَتَلَُهْم َو ما َرَمْیَت اِذْ َرَمْیَت َو لِكنَّ ّللّاَ َرمى!« این است كه عادى بودن داستان  

فار و غلبه  بدر را نفى نموده و انكار فرماید و بفرماید كه خیال نكنید استیصال ك

شما بر ایشان امرى عادى و طبیعى بود، چگونه ممكن است چنین باشد و حال آن  

شمار و فاقد تجهیزات جنگى با یك یا دو كه عادتا و طبعا مردمى اندك و انگشت 

توانند لشكرى مجهز به اسبان و  رأس اسب و عدد مختصرى زره و شمشیر نمى
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ار سازند چون عدد ایشان چند برابر  اسلحه و مردان جنگى و آذوقه را تار و م

است و نیروى ایشان قابل مقایسه با نیروى این عده نیست، وسایل غلبه و پیروزى  

سبحان بود كه به همه با آنهاست، پس قهرا آنان باید پیروز شوند. پس این خداى

اى كه نازل فرمود مؤمنین را استوار و كفار را مرعوب كرد و با وسیله مالئكه

آله به سمتشان پاشید فراریشان داد و  وعلیههللاها كه رسول خدا صلى گریزه آن سن

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  

سبت داده شود نه به مؤمنین. پس این كه در آیه همه اینها را از  سبحان نبه خداى 

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 

صلى خــدا  رســول  و  كشتــه  مؤمنین  كه  این  سنگــریــزه وعلیههللاو  را  آله  هــا 

   (۱)پــاشیـده باشد هیچ منافاتى ندارد.

 .  6۱، ص ۱۷المیــــــــزان ج  -۱
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 فصل سوم 

 تقدری حوادث 

 

 حوادث نیك و بد و منشأ آن

 / نسـاء(  ۷8» َو اِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا هِذه ِمْن ِعْنِد ّللّاِ...!« )

گــوينــد اين از جانب خداست و اگر شرى رسد  » اگــر به آنــان خیــرى رســد مى 

 گويند اين از شر توست...!«  مى

هاى مردم است كه خدا از  سرایىاین فراز از آیه، دو جمله دیگر از یاوه 

فرماید كه جواب این دو جمله  آله امر مىوعلیههللاكند و به پیغمبر صلى ها نقل مىآن

رســد  هــایى كــه بـه انسـان مى ها و بـدىرا بگوید و حـقیقــت امـر را در خـوبى

 بیـــان كنــــد.

ها عبارت از حوادثى بود  ها و بدى و این »َحَسنات« و »َسیِّئات« یا نیكى

آله آمد و مشغول باال بردن مبانى دین شد و وعلیههللاكه بعد از آن كه پیغمبر صلى

آورد: »حسنات«  ه وى با جهاد منتشر گشت، داشت به مردم رو مى دعوت و آواز

جنگ  در  غنیمت  و  ظفر  و  فتح  قبیل  و  از  بود  همراه  غلبه  با  كه  غزواتى  و  ها 

هاى هایى كه در جنگ »سیئات« از قبیل كشته شدن و مجروح شدن و رنج و مشقت 

نسبت مى دیگر مى  پیغمبر  به  را  سیئات  مردم  فبردند.  یا  یعنى  او  دادند  به  بد  ال 

تدبیر مىمى یا به حضرتش نسبت ضعف رأى و سوء  و  به  زدند  دادند. خداوند 

  ۷۸دهد كه در جواب آنان چنین بگوید: »قُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد ّللّاِ ! « )پیغمبر دستور مى 

نساء( یعنى بگو همه از جانب خداست زیرا اینها، حوادثى است كه ناظم دستگاه   /
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ها را منظم كرده است زیرا بر طبق تعلیم قــرآن  ال شریك له آن آفرینش یعنى خداى  

مجیــد همــه اشیــاء در وجــود و بقــاء و همه حوادثى كه در پیش دارند، منقاد  

 اویند الغیر.

» مآ اَصابََك ِمْن َحَسنَــٍة فَِمــَن اللّــِه َو مآ اَصابََك ِمْن َسیِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك!«  

نساء(  ۷9) نمـى  /  مــردم  كــه  داد  تــذكــر  پیــش  آیــه  در  خــواهنــد  خــداونــد 

 خــواهــد حقیقــت امــر را بیـان كنـد.  حقیقــت را بفهمند و در ایــن آیــه مى

همه   بین  و  احكام وجودى است  از  یكى  حقیقت  این  كه  داشت  توجه  باید 

ناصالح و پیغمبران و  موجودات و الاقل بین همه افراد مؤمن و كافر، صالح و  

باره خصوصیتى ندارد. روى این نظر،  مادون آنان، دایر است و پیغمبر در این

آن طبعا  انسان  كه  چیزهایى  یعنى  مى حسنات  خوب  را  عافیت،  ها  مانند  شمارد 

نعمت، امن، رفاه و امثال آن، اینها همه از طرف خداست، ولى سیئات یعنى امورى  

مانند بیمارى، خوارى، نادارى، آشوب و فتنه، اینها   كندكه انسان را ناراحت مى

المضمون به خود آدمى برگشت دارد نه به خداوند. پس این آیه با آیه زیر قریب 

 فرماید: است كه مى

يُغَیُِّروا ما   َحتّى  قَْوٍم  اَْنعََمها َعلى  نِْعَمــةً  ُمغَیِّــرا  يَــُك  لَــْم  ّللّاَ  بِاَنَّ  ذِلــَك   «

 / انفال(   5۳) ْم!« بِاَْنفُِسهِ 

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.

 .  ۷، ص 9المیـــــــــزان ج  -۱

 
 هاى متفاوت در ديدگاهمیـزان سنجش حوادث نیك و بد  

 / نساء(  ۷8» َو اِْن تُِصْبُهـــْم َحَسنَـــةٌ يَقُــولُـوا هـِذه ِمـــْن ِعْنــِد اللّــِه...!« ) 

انسان معنى خوبى و بدى را به سایر حوادث خارجى كه در طول زندگى  

تعمیــم داده  شــود،  آور مى اعم از حـــوادث فــــردى و اجتمــاعى بــه انســان روى 

 اســت.
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 آید: ایـن حـوادث بـرحسب عـوامل مـختلف پدید مى 

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  

»خوبى  یا  »حسنات«  را  اینها  كه  آن  ولها« مىنظایر  از  نامند.  دیگرى  دسته  ى 

حوادث وجود دارد كه با آمال و همچنین سعادت انسان، مالئم و موافق نیست،  

ها، فقر، مرض، خوارى، اسیرى و نظایر آن. این دسته را  مانند: بالها، محنت

گویند. از آنچه گفتیم معلوم شد كه امور و افعال خارجى با ها« مى»سیئات یا بدى 

ن كمال  با  كه  نسبتى  به  مالحظه  متصف  دارند،  آن  امثال  یا  فرد  سعادت  یا  وع 

شوند. بنابراین حسن و قبح دو صفت »اضافى« است ولى  »خوبى« و »بدى« مى 

اى از موارد ثابت و الزم و در موارد دیگرى تغییرپذیر است،  این اضافه در پاره 

مثل بذل مال كه بالنسبه به مستحق خوب و نسبت بغیر مستحق بد است... . »حسن«  

میشه یك امر »وجودى« و »قبح و بدى« یك معناى عدمى. قبح یا مسأه یا بدى ه

عبارت از آن است كه یك چیزى صفت »موافقت« و »سازگارى« را كه نام بردیم  

باشد واال متن یك »شى از موافقت و عدم   فاقد  با قطع نظر  یا یك »فعل«  و  ء« 

كن، اگر زلزله و سیل بنیان  موافقت نام برده، یكى است و هیچ تفاوت ندارد. مثالً 

به مرز و بوم ملتى رو آورد، براى دشمنان آن ملت دو نعمت خیلى خوب به شمار  

 آید در حالى كه نسبت به خود این ملت خیلى بد است.  مى

مثــال دیگــر: آمیــزش زن و مــرد اگــر بر اســاس ازدواج قانونى بــاشــد  

فــاح و نابكارى باشد و ازدواج قانونى نباشد  خــوب و مبـــاح اســت ولــى اگر س 

»سیئــه« و »حــــرام« اســت زیــرا بــا تكلیــف الهــى مــوافــق نیســت. از این  

خــوبــى مثال یا  حسنات  كه  شد  واضح  عنــوانها  و  هــا  امــور  وجــودى  هاى 

یزى كه  هاى عدمى، ولى در هر صورت، متن آن چ افعــالنــد ولى سیئات عنوان

 ( ۱)شود یكى است.متصف به خــوبـى و بــدى مى 

 .  ۱3، ص 9المیـــزان ج  -۱
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 انتســاب حــوادث خــوب و بــد بــه خــدا 

 / نســاء(  ۷8» َو اِْن تُِصْبُهــْم َحَسنَــةٌ يَقُــولُــوا هــِذه ِمــْن ِعْنــِد اللّـِه...!« )

ء« و  غیر از خدا كه اسم »شى رأى قرآن شریف این است كه هر چیزى  

آن اطالق مى كُّلِ  شود، مخلوق خداست. خدا مى»چیز« بر  خاِلُق   ُ ّللَاّ فرماید: » 

/ فرقان( این دو    ۲ٍء فَقَدََّرهُ تَْقدیرا ! « )/ زمر( و » َوَخلََق كُلَّ َشىْ  6۲ٍء ! « )َشىْ 

ثابت مى باز خداوند مىآیه  اَلَّذى  فرمكنند كه هر »چیزى« مخلوق است.  اید: » 

كند كه هر مخلوقى خوب / سجده( این آیه ثابت مى  ۷ٍء َخلَقَهُ ! « )اَْحَسَن كُلَّ َشىْ 

باشد   »خلقت«  كه  هركجا  و  است  خلقت  الینفك  الزم  خوبى  و  حسن  این  است. 

 »خوبى« نیز وجــود دارد.

هر چیزى به همان اندازه كه از خلقت و وجود بهره دارد، از حسن و خوبى  

كند، چون گفتیم  مند است، تأمل در معناى حسن این مطلب را واضحتر مىبهره هم  

ء« با غرض و هدفى كه از او مطلوب  كه حسن عبارت از آن است كه یكى »شى 

و مقصود است، موافق و سازگار باشد و اجزا و ابعاض این نظام كونى، كامالً با 

 یكدیگر سازگارى و موافقت دارند.

هر پیشامد بدى در »وجود« خود منسوب به خدا است  هر نعمت خوب و یا  

ها یعنى بر حسب اصل نسبتى كه بین همه موجوداتى  و باید توجه داشت كه ذات بدى 

كه مخلوق خدایند دایر است، منسوب به خدا است هر چند بر حسب نسبتى دیگر، 

 يَقُولُوا هِذه  » َو اِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ رساند:  سیئه است. این آیه همین مطلب را مى

/   ۷۸)  ِمْن ِعْنِد ّللّاِ َو اِْن تُِصْبُهْم َسیِّئَةٌ يَقُولُوا هِذه ِمْن ِعْنِدَك قُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد ّللّاِ!«

نساء( و اما جهت سیئه و بدى را كه در انسان وجود دارد قرآن كریم به خود انسان 

 ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن ّللّاِ َو مآ اَصابََك  » مآ اَصابَكَ فرماید:  باره مىدهد و در این نسبت مى

( نَْفِسَك!«  فَِمْن  َسیِّئٍَة  َكَسبَْت    ۷9ِمْن  فَبِما  ِمْن ُمصیبٍَة  اَصابَكُـْم  مـا   « / نساء( و 

/ شورى( و » ال يُغَیُِّر ما بِقَْوٍم َحتّى يُغَیُِّروا   ۳۰اَْيديكُــْم َو يَْعفُــوا َعــْن َكثیــٍر!« )

/ رعد( و » ذِلَك بِاَنَّ ّللّاَ لَْم يَُك ُمغَیِّرا نِْعَمةً اَْنعََمها َعلى قَْوٍم    ۱4ِهْم !« ) ما بِأَْنفُسِ 

به    - توضیح مطلب آن كه آیات سابق    / انفال(   5۳َحتّى يُغَیُِّروا ما بِاَْنفُِسِهْم ! « ) 

ها و حسنات در اصل  پیشامدهاى سوء را عینا مثل خوبى  -طورى كه معلوم شد  

 داند.  وبى و حسنه مىخلقت خ 
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كه    -رسد  یعنى هر خــوبــى كه به تو مى  » مآ اَصابََك ِمْن َحَسنٍَة،«معنى  

بد و سیئــه    -رسد خوبى است  هر چه مى از طرف خداست، ولى هر چه  همه 

بــاشــد تنها بالنسبــه به تو بد اســت گــر چــه خــود بــه خــود خــوب و حسنــه  

ار اســـت زیــرا با قصد و خواسته تو سازگار نیست و این بدى را نفس تو به اختی

كشــانــد و با اختیــار ســوء از خدا خــواستــه است!  سوء خود بــه طرف تــو مى 

 ( ۱)خــدا اجــل از آن اســت كــه ابتــداًء بــه تــو شــــر و ضــــرر بـرسـاند.

 .  ۱4، ص 9المیـــزان ج  -۱

 

 به خدا يا انسان  و جوامع انسانى فردی  انتساب حوادث  

  ۷8َسنَـةٌ يَقُولُوا هِذه ِمـْن ِعْنـِد اللّـِه َو اِْن تُِصْبُهـْم َسیِّئَــةٌ... !« ) » َو اِْن تُِصْبُهـْم حَ 

 نساء(  /

یعنى   دیگر  آیه  دو  مثل  باال  در  موردبحث  يَُك  آیه  لَْم  ّللّاَ  بِاَنَّ  ذِلَك   «

همان   / نساء(  ۳۰/ انفال( و » َو ما اَصابَكُْم ِمْن ُمصیبٍَة...!« )  5۳ُمغَیِّرا...!«) 

نیز متكفل است، زیرا  ط را  ور كه متكفل خطاب فردى است، خطاب اجتماعى 

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  

هاى متقدمین و همچنین اموات و مردگان  كند. متأخرین را به واسطه بدى آن  مستهل

ها و همچنیــن فردى را كه اقدام به گناه نكرده،  را به واسطــه كــارهــاى بــد زنــده 

 كنند! در برابر گناهكاران مؤاخذه مى 

این جور چیزها در افراد با توجه به حكمى كه فرد ذاتا دارد ابدا صحیح  

صلى  خدا  رسول  این  و  وعلیههللانیست.  رخساره  احد  غزوه  در  كه  است  آله 

ها دیدند، در حالى كه نبى  هایش آسیب دید و مسلمین هم در آن غزوه مصیبتدندان 

صلى  اگر  وعلیههللااكرم  بود.  معصوم  و  پیغمبر  پیغمبر مصیبت آله  به  كه  هایى 

آله رسیده به جامعه او نسبت دهیم كه با امر خدا و رسول مخالفت  وعلیههللاصلى 

كردند مصیبت بدى خواهد بود كه به واسطــه كارهایى كه اجتماع اطراف پیغمبر 

آله كه شخص او، در بین آنان بود انجام دادند به او رسیده است. اگر  وعلیههللاصلى 
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بت به شخص شریف او سنجیده شود، یك محنت الهى است كه در راه خدا  هم نس

كرد، به او رسید و  و در راه دعوت پاك او كه با بصیرت به طرف خدا دعوت مى

 برد.نعمتى است كه درجـات او را بـاال مى

كه جز حق،    -همچنین هر بدى به ملتــى بــرســد، بــرحســب نظر قرآن  

مستنــد به اعمال خودشان است ولى هرچه خوبى به ایشان   -نــدارد  رأى دیگــرى  

   ( ۱)برسد، از طــرف خــداونــد سبحـــان اسـت.

 .  ۱9، ص 9المیــــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 نقش انسان در ايجاد حوادث نیك و بـد

/    ۷8َو اِْن تُِصْبُهْم َسیِّئَةٌ... !«)   » َو اِْن تُِصْبُهــْم َحَسنَــةٌ يَقُولُوا هــِذه ِمـْن ِعْنـِد ّللّاِ 

 نـساء( 

داند،  یك سلسله آیات دیگر داریم كه حسنات را هم به خود انسان منسوب مى

آیه   لَفَتَْحنا َعلَْیِهْم  اما نه به تمام معنى. مثل  اَمنُوا َو اتَّقَْوا  » َو لَْو اَنَّ اَْهَل اْلقُرى 

 / اعراف(   96بَـَركـاٍت ِمـَن الـسَّمـآِء ! « )

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 

  5۰ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى!« )فرماید: » الَّذى اَْعطى كُلَّ َشىْ خوبى خویش نیست، خدا مى 

/    ۲۱ُل ّللّاِ َعلَْیكُْم َو َرْحَمتُهُ ما َزكى ِمْنكُْم ِمْن اََحٍد اَبَدا ! «)» َو لَْوال فَضْ طه( و    /

از این دو آیه و آیات بسیار دیگر معنى دیگرى براى این حقیقت كه: حسنات    نور(

شود، این معنى عبارت است از این كه: انسان  راجع به خداوند است، واضح مى 

گر آن كه خدا تملیكش كند و به او برساند،  شود ماى نمىمالك هیچ خوبى و حسنه 

ها و سیئات از مردم است، معناى این  ها از آن خدا و همه بدى بنابراین همه خوبى

/    ۷9» مآ اَصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن ّللّاِ َو مآ اَصابََك ِمْن َسیِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك ! « ) آیه: 

ت از آن خداست، از این نظر كه  نیز به خوبى واضح شد. پس همه حسنا  نساء(

شوند و از  هر چیز خوبى مخلوق خداست و خلقت و »حسن« از یكدیگر جدا نمى

باشند و تمام خیر و خوبى به دست خداست و جز  این نظر كه حسنات، خیرات مى

توان به ذات  شود. ولى هیچ بدى را نمىها نمىبه تملیك خدا، كس دیگرى مالك آن 
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زیرا بدى و سیئه، از آن جهت كه بدى و سیئه است )نه از نظر  پاك او نسبت داد، 

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،  

ــه كــار بــد  رحمت خدا را فاقد باشد و رحمت الهى به او نرسد، خالصه به واسط

او، از رحمـت جلوگیرى شود. ) پس، سیئه، نبود رحمت است و نبـود، چیــزى  

   (۱)نیست كــه منســوب به خــدا باشد.(

 .  ۲۰، ص 9المیـــزان ج  -۱

 

 تبعیـت حـوادث از اعمال فـردى و اجتمـاعـى

الـدُّْنیـا  ٌر فَاُولئَِك َحبَِطْت اَْعمالُُهْم فِى » ... َو َمْن يَْرتَِدْد ِمْنكُْم َعْن دينِِه فَیَُمْت َو هَُو كافِ 

 / بقره(    ۲۱۷َو االِْخــَرِة!« ) 

بین اعمال و بین حوادث خارجى ارتباطى برقرار است و منظور از عمل،  

شود نه خود حركات  عنوان حسنه و سیئه است كه بر حركات خارجى منطبق مى

» َو ما اَصابَكُْم  فرماید:  متعال مى  و سكناتى كه از آثار طبیعى اجسام است. خداوند

/ شورى( و » اِنَّ ّللّاَ ال    ۳۰ِمْن ُمصیبٍَة فَبِما َكَسبَْت اَْيديكُْم َو يَْعفُوا َعْن َكثیٍر !«)

  ۱۱يُغَیُِّر ما بِقَْوٍم َحتّى يُغَیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهْم َو اِذا اَراَد ّللّا بِقَْوٍم سُوًء فاَل َمَردَّ لَهُ !« )

رعد( و » ذِلَك بِاَنَّ ّللّاَ لَْم يَُك ُمغَیِّرا نِْعَمةً اَْنعََمها َعلى قَْوٍم َحتّى يُغَیُِّروا ما بِاَْنفُِسِهْم    /

شود و  / انفال( و این آیات داللت دارد بر این كه بین حوادثى كه واقع مى  53!«)

طلب در دو  بین اعمال چه خوب و چه بد یك نحو ارتبــاطى بــرقرار است و این م

آیه از قرآن شریف خالصه شده، یكى آیه: » َو لَْو اَنَّ اَْهَل اْلقُرى اَمنُوا َو اتَّقَْوا لَفَتَْحنا  

ْرِض َو لِكْن َكذَّبُوا...!«) ََ / اعراف( و دیگرى    96َعلَْیِهْم بََركاٍت ِمَن السَّمآِء َو ااْل

بِما اْلبَْحِر  َو  اْلبَّرِ  فِى  اْلفَسادُ  َظَهَر   « الَّذى    آیه:  بَْعـَض  ِلیُذیقَُهْم  النّاِس  اَْیِدى  َكَسبَْت 

 باشد.  / روم( مى   4۱َعِملُوا...!« )

اتفاق مى اندازه بنابراین حوادثى كه در عالم  اى تابع اعمال آدمیان  افتد تا 

پسندد بپیماید، ابواب  است، یعنى اگر بشر اطاعت خدا كند و راهى را كه او مى

شود و برعكس اگر از راه بندگى منحرف شده  ه مىخیر و بركت به رویش گشود

اش فاسد و كردارش زشت و  و در وادى گمراهى و ضاللت قدم گذارد و اندیشه 

آید و دامنه  اش خشكى و دریا را فرا گیرد و  ناهنجار گردد در جامعه فساد پدید 



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  123

ها را به واسطه ظلم و ستم و جنگ و ناامنى و سایر شرور به هالكت سوق  ملت

سوزى از ناحیه جریانات طبیعى و حوادث  و همچنین مصایب و بالیاى خانمان  دهد

ها متوجه ایشان شود و قرآن شریف  تكوینى مانند سیل و زلزله و صاعقه و امثال آن 

سیل عرم و طوفان نوح و صاعقه ثمود و صرصر عاد را از این قبیل حوادث  

 شمارد.  مى

شسته و در گرداب رذایل   پس جمعیت فاسدى كه دست از فضیلت و تقوى 

اند محكوم به هالكت و نابودى بوده و خدا وبال كارشان را  ور شده و مفاسد غوطه 

» اََو لَْم يَسیرُوا فِى االَْرِض فَیَْنظُرُوا  فرماید: به ایشان خواهد چشانید. چنان كه مى

ةً َو اثاراً فِى االَْرِض فَاََخذَهُُم ّللّاُ  َكْیَف كاَن عاقِبَةُ الَّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم كانُوا اََشدَّ ِمْنُهْم   قُوَّ

/ غافر( و » و هرگاه خواستیم    ۲۱)  بِذُنُوبِِهْم َو ما كاَن لَُهْم  ِمَن ّللّاِ ِمْن واٍق ! «

شهرى را نابود كنیم اعیانش را فرمودیم در آنجا نافرمانى كردند پس گفتار بر  

َو اِذا اََرْدنا اَْن نُْهِلَك قَْريَةً اََمْرنا    - ایشان محقق شد و نابودش كردیم نابود كردنى  

ْرناها تَْدمیرا !«  ثُمَّ  / اسراء( و »  ۱6)ُمتَْرفیها فَفََسقُوا فیها فََحقَّ َعلَْیَها اْلقَْوُل فََدمَّ

ةً َرسُولُها َكذَّبُوهُ   َجعَْلناهُْم  فَاَتْبَْعنا بَْعَضُهْم بَْعضا وَ اَْرَسْلنا ُرسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاَء اُمَّ

/ مؤمنون( این حال جامعه فاسد است و امر   44)اَحاديَث فَبُْعدا ِلقَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن !«

جامعه صالح عكس آن است. فرد هم حكم جمعیت را دارد یعنى اثر كارهاى نیك  

نعمت  از  گاهى  ولى  دید  خواهد  را  بدش  كارهاى  مكافات  نیــز  و  پیشینیان  هاى 

ــ منـد مىبهـره    ( ۱)گردد.ود و زمـانى هم بـه مظـالم پـدران و نیـاكـان مبتال مىش

 .  ۲6۱، ص 3المیـــزان ج  -۱

 

 زيبايى حوادث از نظر انسان الهى

   » فَِاّما يَأْتِیَنَّكُْم ِمنّى هًُدى فََمْن تَبَِع هُداَى فاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال هُْم يَْحـــَزنُـــوَن!«

 / بقــره(  ۳8)  

» فََمِن اتَّبََع هُداَى فاَل يَِضــلُّ َو ال يَْشقــى َو َمْن اَْعَرَض َعْن ِذْكرى فَِانَّ لَهُ َمعیَشةً  

 / طه(  ۱۲4و  ۱۲۳)                                 َضْنكا !«        

اگر آدمى را در زندگى دنیا، با اختالف جهات و تشتت اطراف و انحاء آن  

اند بلكه مؤمن و كافر در آن  ن كه این زندگى را تنها به نیكان اختصاص نداده و ای
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مشتركند، در نظر بگیریم، خواهیم دید كه این زندگى به حسب حقیقت و باطن و  

تعالى و جهل به او، مختلف است. آن كس كه عارف به مقام  از نظر علم به خداى 

ها و انواع ا كه همه رقم كدورت پروردگار خویش است، وقتى خود را با زندگى دنی

اى  ها دارد مقایسه كند و در نظر بگیرد كه این زندگى آمیختهنا مالیمات و گرفتارى 

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  

ها كه در خارج از ذات آدمى است، مملوك پروردگار اوست  ت و چه آن انسان اس 

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  

شود، آن وقت  ر نمىجالل او باشد وجود ندارد و از ناحیه او جز جمیل و خیر صاد

فهمد كه هیچ چیز در عالم مكروه نیست، تا از آن بدش آید و هیچ مخوفى نیست  مى

تا از آن بترسد و هیچ مهیبى نیست تا از آن به دلهره بیفتد و هیچ محذورى نیست  

 تا از آن برحذر شود.  

بیند كه آنچه هست همه حسن و زیبایى و  بلكه با چنین نظر و دیدى، مى 

است، مگر آن چیزهایى كه پروردگارش به او دستور داده باشد كه مكروه  محبوب  

و دشمن بدارد، تازه همان چیزها را هم باز به خاطر امر خدا مكروه و دشمن  

دهد و از آن لذت و به امر آن ابتهاج به خرج  دارد و یا محبوب خود قرار مىمى

هم و غمى ندارد و  دهد و خالصه چنین كسى غیر از پروردگارش دیگر هیچ  مى

ها براى این است كه چنین كسى همه عالم  پردازد.  همه این به هیچ چیز دیگر نمى 

بیند و براى احدى غیر خدا بهره و نصیبى از هیچ  را ملك طلق پروردگار خود مى

ناحیه عالم قائل نیست، چنین كسى چه كار دارد به این كه مالك امر، چه تصرفاتى  

رساند؟ و یا  میراند؟ و چرا نفع مىكند؟ و یا مىچرا زنده مى كند؟ در ملك خود مى

حـادثـه  در هیچ  بـه وجـود مـى ضرر؟ و همچنین  او  آورد، چـون و چرا  اى كـه 

 كند. نمى

این است آن زندگى طیب و پاكى كه هیچ شقاوتى در آن نیست، نورى است  

انى است كه  كه آمیخته با ظلمت نیست، سرورى است كه غم با آن نیست، وجد

گردد. همه  شود، غنایى است كه با هیچ قسم فقرى آمیخته نمىفقدى با آن جمع نمى

 دهد.سبحان دست مى هایى است كه با ایمان به خداى ها موهبتاین

در مقابل این زندگى، یك قسم زندگى دیگر هست و آن زندگى كسى است  
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انقطاع از پروردگار خود    كه به مقام پروردگار خود جاهل است، چون این بینوا با

افتد، مگر آن كه آن را  چشمش به هیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمى

بیند و در نتیجه در سرتاسر  مستقل بالذات و مضر و یا نافع، خیر و یا شر بالذات مى

كند و اندوه از  رسد و حذر از آنچه از آن پرهیز مى زندگى میان ترس از آنچه مى

شود، از مال و جاه و  دهد و حسرت از آن چه كه از او گم مىآنچه از دست مى

فرزندان و یاران و سایر از آنچه محبوب وى است و بــدان تكیـه و اعتماد دارد و  

 ور است.داند غوطه در زندگى خود مؤثر مى

او مانند دوزخیان، كه هر وقت پوست بدنشان بسوزد پوستى دیگر بر تن  

یك نامالیمى خو بگیرد و با تلخى آن عادت كند، با نامالیم كنند، هرگاه با  آنان مى

شود، تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد و دلش  ترى روبرو مى ترى و سوزنده تازه

همواره دچار اضطراب و پریشانى باشد و جانش همواره چون شمع بسوزد و آب  

مان باال خواهد به آسحوصله باشد، گویى مىاش همواره تنگ و بى بشود و سینه 

كند:  آورند مسلط مىرود، آرى خداوند این چنین پلیدى را بر كسانى كه ایمان نمى

ْجَس َعلَــى الَّــذیـَن ال یُـْؤِمنُـــوَن !« )  ( ۱)/ انعـــام(  ۱۲5»َكذِلَك یَْجعَُل ّللّاُ الّرِ

 .  ۲44، ص ۱المیــــــزان ج  -۱

  

 رفتار و تصورات انسان ضعیف از حوادث و آينده

 »! قَنُوطٌ  فَیَُؤٌس  الشَّـرُّ  َمسَّــهُ  اِْن  َو  اْلَخْیــِر  ُدعــاِء  ِمـْن  ااِلْنســاُن  يَْســأَُم  ال   «

 /سجده( 49)

رسد كه از دفعش عاجز  انسان به خودش مغرور است، وقتى شرى به او مى

به  مى توجه  و  درخواست  و  دعا  به  متوسل  گشته،  مأیوس  خیرى  هر  از  ماند، 

شود  ود و اگر خیرى به او برسد به آن خیر مشغول و سرگرم مىشپروردگارش مى

و دچار خودبینى و خودپسندى شده و همان خیر، هر حق و حقیقتى را از یاد او  

شود، هرچه را كه  برد. و معناى آیه این است كه انسان از طلب خیر خسته نمىمى

او برسد بیش از  خیزد و اگر شرى به اش نافع ببیند در طلبش بر مىبراى زندگى

بیند ها تكیه داشت مى گردد، چون اسبابى را كه به آن اندازه دچار نومیدى و یأس مى 

اش منافات ندارد با این كه در همین حال  كه همه از كار افتاده است. و این نومیدى 
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 به خدا امید ببندد.  

/    5۰)   لَیَقُولَنَّ هذا لى...!« » َو لَئِْن اَذَْقناهُ َرْحَمةً ِمنّا ِمْن بَْعِد َضّراَء َمسَّتْهُ 

فهماند خیرى كه چشیده رحمتى از ناحیه خدا بود و خدا آن  فصلت( جمله فوق مى 

توانست آن خیر را به سوى خود  خیر را به كامش ریخته، و گرنه او خودش نمى

از او جدا نمى اگر مالكش بود هیچ وقت  آن نیست،  شد و  جلب كند، چون مالك 

گشت. و چون زبان حال انسان در چنین حالى این بود لذا  مىگرفتار »ضراء« ن

و من اصالً ایمانى به قیام قیامت   -» َو ما اَظُنُّ الّساَعةَ قائَِمةً   دنبالش اضافه كرد:  

َو لَئِْن ُرِجْعُت اِلى َربّى اِنَّ لى  / كهف( و »  36كه روز حسابكشى است ندارم! « )

فرض هم كه بازگشتى به سوى خدا داشته باشم، تازه  ـ یعنى و به    ِعْنَدهُ لَْلُحْسنى

/ فصلت( و این زبان    5۰نزد او مثوبتى حسنى و سرانجامى نیك خواهم داشت!« )

اى است كه انسان خودپسند درباره خود دارد، یعنى خود را حال هم ناشى از عقیده 

یر كه به  گوید: آنچه از خ پندارد، گویا مىداند و مستحق خیر مى داراى كرامت مى

دستم آمده ) اگر از ناحیه خودم بوده كه كسى حق حسابكشى از مرا ندارد!( و اگر  

شود كه من نزد خدا كرامتى و احترامى دارم و  از ناحیه خدا بوده پس معلوم مى

همین خود دلیل بر این است كه اگر قیامتى هم باشد و به سوى پروردگارم برگردم  

   (۱)ـواهــم داشـت.نزد او نیز سرانجامى نیــك خـ

 .  3۲5، ص 34المیـــزان ج  -۱

 

 و مـوضوع عدم پـیشگیرى   آگـاهى انسـان از حـادثه 

 / احقاف(  9» َو ما اَْدرى ما يُْفعَُل بى َوالبِكُْم ! « ) 

ها افعال اختیارى ماست، وقتى در  تمامى حوادث خارجى كه یكى از آن

خــاطــر تمــامیت علت واجب شده باشد و  شود كه حــدوثش به  خارج حادث مى 

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 

تامه كه علت  معلولى است  بودن،  اختیارى  در عین  ما  د اختیارى  اگر  اى  ارد و 

داشت محال بود كه حادث شود، هم چنان كه با فرض نبودن آن علت محال نمى
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یافته تمامى  حوادث عالم سلسله نظام  اى است كه همه و  بود حادث گردد. پس 

روبرهمش متصف به وجوب است، یعنى محال است یكى از آن حوادث كه به  

شود و جاى خود را به  منزله یك حلقه از این زنجیر است، از جاى خودش حذف 

اى دیگر بدهد. و نیز معلوم شد كه پس این سلسله و زنجیر از  چیز دیگر و حادثه

اش، حال اگر فرض  هایش و چه حوادث آینده همان روز اول واجب بوده، چه گذشته 

كنیم كه شخصى به این سلسله یعنى به سراپاى حوادث عالم آن طور كه هست و  

، این علم نسبت هیچ یك از آن حوادث را هرچند اختیارى  خواهد بود علم داشته باشد

كند، یعنى با این كه فرض كردیم  دهد و تأثیرى در نسبت آن نمىهم باشد تغییر نمى

 سازد، بلكه هم چنان واجب است.  نسبت وجوب دارد، ممكنش نمى

دانست كه  السالم مى) توضیح بیشتر این كه فرض كنیم حضرت على علیه  

شود، با فرض  معین و ساعتى معین و به دست شخصى معین، ترور مى در روزى  

الوجود است و ممكن نیست  این كه گفتیم روبرهم حوادث عالم واجب و ضرورى 

السالم حادثه ترور  ها از سلسله به هم پیوسته حذف شود، علم امام علیه یكى از آن 

ته باشد، این حادثه، كند، چه علم داشته باشد و چه نداشالوجود نمىخود را ممكن

كند  شدنى بود و حاال كه علم دارد این علم تكلیفى براى آن جناب ایجاد نمىحادث

سازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن  و او را محكوم به این حكم نمى

به مسجد خوددارى كند و یا ابن ملجم را بیدار نکند و یا براى خود نگهبانى معین  

علم،  این  چون  شدنى   كند.  یعنى  ـ  غیب  به  تا  علم  كه  عــادى  علم  نه  است  ـ  ها 

   (۱)آور باشد.(تكلیـف

 .  3۱5، ص 35المیــــــــزان ج  -۱

 

 ارتـباط حـادثه با ريـشه هاى حـادثه و اهـداف آن

حادیِث ! « ) ََ  / یوسف(    6»... َو یُعَلُِّمَك ِمْن تَأْویِل ااْل

احادیثى كه السالم بر مى از ظاهر داستان یوسف علیه  از  آید كه مقصود 

السالم تعلیم داده بود اعم از احادیث رؤیا است  خداوند تأویل آن را به یوسف علیه

به   كه  است  وقایعى  و  حوادث  یعنى مطلق  احادیث  آن مطلق  از  بلكه مقصود  و 

هایى كه در  آید، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آن تصور انسان در مى
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 بیدارى.

بین ریشه   آرى  و  آن حوادث  ریشه هاى  آن  از  كه  مىها  منشأ  و ها  گیرند 

شوند اتصالى است كه  ها منتهى مىهمچنین غایتى كه حوادث به آن غایات و نتیجه

توان آن را انكار كرد و یا نادیده گرفت. و با همین اتصال است كه بعضى با نمى

اذن خدا به این روابط    اى بهشود، بنابراین ممكن است بندهبعضى دیگر مرتبط مى

اى را كه  اى حوادث بعدى و نتیجهطورى كه از هر حادثهراه پیدا كرده باشد، به 

 شود بخواند.بدان منتهى مى

كه   است  حكایتى  آن  رؤیا  عالم  حوادث  خصوص  در  معنا  این  مؤید 

السالم در تأویل خواب یوسف كرده و نیز آن تأویلى  تعالى از قول یعقوب علیهخداى 

اش و از خواب  السالم از خواب خود و از خواب رفقاى زندانى كه یوسف علیه   است 

عزیز مصر كرد و در خصوص حوادث عالم بیدارى حكایتى است كه از یوسف  

» قاَل ال يَأْتیكُما َطعاٌم تُْرَزقانِهآ ااِلّ نَبَّأْتُكُما  اش كرده و فرموده:  در روزهاى زندانى

/ يوسف( و » فَلَّما ذََهبُوا    ۳۷تِیَكُما ذِلكُما ِمّما َعلََّمنى َربّى ! « )بِتَأْويِله قَْبَل اَْن يَأْ 

بِه َو اَْجَمعُوآا اَْن يَْجعَلُوهُ فى َغیبَِت اْلُجّبِ َو اَْوَحْینآ اِلَْیِه لَتُنَبِّئَنَُّهْم بِأَْمِرِهْم هذا َو هُْم  

   (۱)/ يوسف(  ۱5ال يَْشعُُروَن ! « )

 .  ۱3۱، ص ۲۱المیـــزان ج  -۱

 

 ارتبـاط زنجیـرى حـوادث عالم در حركت به سوى معاد 

 عمران( / آل   ۱4ناطیِر ! « ) ق» ُزيَِّن ِللنّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو اْلبَنیَن َو الْ 

تماما   عالم  جارى  حلقه  -حوادث  در گردن  چون  دست  كه  زنجیرى  هاى 

یكدی با  و  كرده  كه    - گر مربوطند  یكدیگر  به طورى  دارند،  كامل  بستگى  هم  با 

آن  از  یكى  در  كه  وضعى  احوال  كوچكترین  و  اوضاع  تمام  در  آید  پیش  ها 

هاى آن مؤثر بوده و مانند رشته یك زنجیر كه با  ها و بعدى ها و پیشى مصاحب

شوند، گرچه حس و ادراك ظاهرى ما به  ها كشیده مى كشیدن یك دانه آن تمام دانه 

ها نرسد و یا از علم و ادراك ما مخفى بماند. همچنین حالت جدیدى كه براى  نآ

العمل خواهد داشت. اینها مطالبى است  ها پیش آید، در دیگران هم عكس یكى از آن 

بحث  در  دوره كه  از  علمى  پنبههاى  گذشته  با  هاى  هم  امروز  و  شده  زده  اش 
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 حقیقتش ثابت و هویدا گشته  هایى كه در علوم طبیعى و ریاضى شده كامالً كاوش

هاى  پیش از آن كه ما به بحث   -است. خوشبختانه قرآن شریف همین مطلب را  

ها را  ها پى برده و در ابتدا از كتب دیگران آن بحث فلسفى و ریاضى و طبیعى آن

با بیانى نیكو و طرزى ممتاز   -ها كنجكاوى نماییم  ترجمه و بعد خود استقالالً در آن 

داش آیات  اظهار  در  كه  تدبیرى است  در  اتصال  همان  بلندپایه  بیان  آن  است:  ته 

به   و  مربوطند  هم  به  زمینى  و  آسمانى  موجودات  كه  شده:  داده  توضیح  زیادى 

نفع بوده همگى در بر پا داشتن  اى در پاره دیگر ذىیكدیگر پیوستگى دارند، پاره 

و پیمودن راه معاد  غــرض اصلــى خلقــت و آفـرینش كــه عبــارت از سلــوك  

 / نجم(    4۲است شـركـت دارنـد: » َو اَنَّ اِلـى َربِّـَك اْلـُمْنتَهى ! « )

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  

ها به یكدیگر نحــوه ارتبــاطى است  د و نحوه ارتباط آن و عناوین اعمال وجود دار

كه امور متقابل و متضاد نسبت به هم دارند، چنان كه همین قسمت را بالعیان در  

آفرینش مى نابودى  موجودات  به  احتیــاج  پیــدایش یك چیــز مختصــر  بینیم كه: 

 ( ۱)ـر است. چیز دیگر و پیش افتــادن چیــزى مــالزم با تــأخـر چیز دیگ 

 .  ۱9۲، ص 5المیـــزان ج  -۱

 

 قوانـین حاكـم بر اتصـال حوادث و ارتباط موجودات 

 / طالق(    ۳ٍء قَْدراً ! « ) » قَْد َجعََل ّللّاُ ِلكُّلِ َشىْ 

اندازه  و  حدى  كنى،  كه تصور  چیزى  براى هر  معین خدا  و مسیرى  اى 

كرده، پس هر سببى كه فرض شود، )چه از قبیل سرد شدن آتش بر ابراهیم و زنده  

دهد،(  ها را نمىها باشد، كه اسباب عادى اجازه آن شدن عصاى موسى و امثال آن 

ى است، در هر دو  و یا سوختن هیزم باشد، كه خود مسبب از یكى از اسباب عاد

اى و مرزى معین كرده و آن مسبب  تعالى براى آن مسیرى و اندازه مسبب خداى 

را با سایر مسببات و موجودات مربوط و متصل ساخته و در مورد خوارق عادات  

كار مى  به  را طورى  ارتباطات  و  اتصاالت  آن  و  باعث  آن موجودات  كه  زند، 

راهیم و اژدها شدن عصا و امثال آن،( اش )نسوختن ابپیدایش مسبب مورد اراده 

آن با  ارتباطى  اسباب عادى هیچ  این كه  شود، هرچند كه  باشد، براى  نداشته  ها 
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ها اجازه دادند  هاى نامبرده ملك موجودات نیست تا هر جا آناتصاالت و ارتباط

منقاد و رام شوند و هر جا اجازه ندادند یاغى گردند، بلكه مانند خود موجودات  

 تعالى و مطیع و منقاد اویند.  خداى ملك 

تعالى بین تمامى موجودات  بنابراین آیه شریفه داللت دارد بر این كه خداى 

تواند انجام دهد و این  هایى برقرار كرده، هر كارى بخواهد مىها و ارتباطاتصال

خواهد بفرماید اصالً علت و معلولى  نفى علیت و سببیت میان اشیاء نیست و نمى

خواهد آن را اثبات كند و بگوید: زمام این علل همه به دست  ن نیست، بلكه مى در بی

آورد، پس میان خداست و به هر جا و به هر نحو كه بخواهد به حركشت در مى

موجودات علیت حقیقى و واقعى هست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود  

به آن نحوى كه از ظاهر  ها برقرار است، اما نه  مرتبط است و نظامى در میان آن 

یابیم )كه مثالً همه جا سركه صفرا بر است،(  موجودات و به حسب عادت در مى

بلكه به نحوى دیگر است كه تنها خدا بدان آگاه است، )دلیل روشن این معنا این 

مى  كه  تـمــامــى است  كـه  آنـنــد  از  قـاصـــر  مــوجـــود  علمى  فرضیات  بینیم 

 را تـعلیـل كـننــد.( حـــوادث وجـــود 

ایــن همــان حقیقتــى است كــه آیــات قــدر نیـز بـر آن داللــت دارد، مـانند  

 آیه:

ااِلّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم  » َو اِْن ِمْن َشىْ  لُهُ  هیچ چیز    -ٍء اِالّ ِعْنَدنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

ما خزينه  آن كه نزد  نازل و  نیست مگر  ما  است و  آن  درخور اين  هاى 

 / حجر(۲۱) اى مـعلوم !« كنیم مگر به انــدازه جهانش نمى 

َشىْ  كُـلَّ  اِنّـا  بِقََدرٍ »  َخلَْقناهُ  خلق  -ٍء  اندازه  و  قدر  به  را  چیزى  هر  ما 

 / قمر( 49) ايم!« كرده

و هر چیزى را آفريد و آن را به    -  ٍء فَقَــدََّرهُ تَْقــديــرا» َو َخلََق كُلَّ َشىْ 

 / فـرقان( ۲)گیرى كــرد!« نوعى اندازه 

ـذى قَــدََّر فََهــدى   آن كســى كــه خلــق كــرد و    -» اَلَّذى َخلََق فََســّوى َو الَـّ

خلقــت هــر چیــزى را تكمیــل و تمــــــام نمــود و آن كسى كه هر چــــــــه 

 /اعلى( 3و۲)گیرى و هـــــدايــــتش فرمود ! « ندازه را آفـــــريــــــد ا

» ما اَصـاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى االَْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم اِالّ فى ِكتاٍب ِمْن قَْبِل اَْن  

آيد مگر آن كه  هیچ مصیبتى در زمین و نه در خود شما پديد نمى  -نَْبَراَها  
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 / حدید(   ۲۲) !« قبل از پديد آوردنش در كتــابى ضبـط بوده 

بِكُّلِ   َو ّللّاُ  يَْهِد قَْلبَهُ  » ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة ااِلّ بِِأذِْن ّللّاِ َو َمْن يُْؤِمْن بِالِّلِ 

رسـد مگــر به اذن خدا و كســى كــه  هیــچ مصیبتــى نمـى   -  ٍء َعلیمٌ َشىْ 

ــد و خــدا به هــر كنــبــه خــدا ايمــان آورد خــدا قلبــش را هــــدايــت مـى

 / تغـــــابن(   ۱۱)چیــزى دانــا است.« 

آیه اولى و نیز بقیه آیات همه داللت دارند بر این كه هر چیزى از ساحت  

شود و این خداست كه با تقدیر  اطالق به ساحت و مرحله تعیین و تشخص نازل مى

قبل از هر موجود  سازد و تقدیرى را كه هم ها را نازل مىگیرى خود آن و اندازه 

اش محدود و مقدر باشد،  هست و هم با آن و چون معنا ندارد كه موجودى در هستى

مگر آن كه با همه روابطى كه با سایر موجودات دارد محدود باشد و نیز از آن  

مجموعهجایى با  مادى  موجود  یك  آن  كه  و  دارد  ارتباط  مادى  موجودات  از  اى 

كند، الجرم باید ه هستى او را تحدید و تعیین مىمجموعه براى وى نظیر قالبند، ك

گفت: هیچ موجود مادى نیست، مگر آن كه به وسیله تمامى موجودات مادى كه  

قالب  هستند  او  با  و  او  از  مـوجـود  جلوتر  مـعلـول  مـوجـود،  ایـن  و  شـده  گیرى 

 ( ۱)دیـگرى است مثل خـود.

 .  ۱4۷، ص ۱المیـــزان ج  -۱

  

 لل و اسباب مقتضى خود، قبل و بعد از وقوعرابـطه حادثه با ع 

 / اسراء(   ۱۳» َو كُلَّ اِْنسـاٍن اَْلَزْمنـاهُ طائَِرهُ فـى عُنُِقه !« ) 

هیچ حادثى از حوادث نیست مگر آن كه وقتى با علل و اسباب مقتضى خود  

بینیم كه یكى از دو حالت را دارد، حالتى قبل از تمامیت علل و  مقایسه كنیم مى

مقتضى آن و همچنین قبل از ارتفاع موانعش و حالتى بعد از آن. اما حالت   شرایط 

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  

و اسباب و فقدان همه موانع    هم چنان در عدم بماند. و اما حالت بعد از تمامیت علل

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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 شــود و تعیــن وجــود از خود وجود جدایى بـردار نـیسـت.  مى

جى خود ما نیز جریان دارد و مادام كه اقدام  این حساب عینا در افعال خار

ایم آن كار هم چنان در حال امكان و تردد بین وقوع و الوقوع باقى  به كارى نكرده 

است، ولى وقتى اسباب و شرایط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصمیم  

ف امكان ما هم تمام شد و دیگر حالت انتظارى باقــى نمــانــد قهــرا یكى از دو طر

 دهیم.و تردد واقع گشته یعنى آن عمل را انجام مى

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  

آن    شود و هر كدام ادعاى ملكیت آن را كردند مملوكیت آن مال براى یكى از مى

دو طرف امرى است ممكن و مردد، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى یك َحَكم  

آن   از آن فالنى است و  این كه مال مزبور  به  ُحكم كرد  آن حكم  در دهند و  تن 

دیگرى در آن حقى ندارد قهرا آن حالت امكان و تردد از میان رفته و یكى از آن  

توان شود. بنابراین مىف دیگر قطع مىاش با آن طردو طرف متعین گشته و رابطه 

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  

 میم. ناداورى مى 

سبحان و از آن جایى كه حوادث این عالم در وجود و تحققش مستند به خداى 

ها نیز  ودر حقیقت فعل اوست لذا این دو اعتبار یعنى امكان و تعیین عینا در آن 

یابد، به این معنا كه هر مـوجـودى و حــادثى را كه خداى عزوجل  جریان  مى

ـش مـوجـود نشــده باشد به همان نخواهد تحقق و وجود بدهد و علـل و شـرایط

باقى مى و عدم  و وجود  و الوقــوع  وقوع  میان  تردد  و  امكان  به حالت  و  ماند 

محضى كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شــرایطـش را فـراهـم ســازد به  

شــود و این  طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برایش نماند مــوجــود مى

هم كردن علل و شــرایــط همــان تعییــن یكـى از دو طـرف  مشیــت حق و فرا

   (۱)شــود.است كه قضاى الهى نامیــده مى

 .  ۱۲۷، ص ۲5المیـــزان ج  -۱
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 الـله و مفهوم ايـام   ارتباط حوادث با زمان، 

ــْرهُــْم بِاَيّـاِم اللّــِه اِنَّ فـى ذِلَك الَياٍت ِلكُّلِ َصبّاٍر    / ابراهیم( 5َشكُوٍر !« )» َو ذَّكِ

ایام مخصوصى است و نسبت   ایام،  هیچ شكى نیست در این كه مراد به 

دادن ایام مخصوصى را به خدا، با این كه همه ایام و همه موجودات از خداست،  

امر   و  كرده  پیشامد  مخصوص  ایام  آن  در  كه  است  حوادثى  خاطر  به  حتما 

ام دیگر چنین ظهورى رخ نداده است،  تعالى را ظاهر ساخته است، كه در ایخداى 

پس به طور مسلم مقصود از ایام خدا آن ظروف و ازمنه است كه امر خدا و آیات  

شود، مانند روز مرگ، كه در آن  وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده و یا ظاهر مى 

افتد گردد و اسباب دنیوى از سببیت و تأثیر مىروز سلطنت آخرتى خدا هویدا مى

ند روز قیامت كه هیچ كس براى هیچ كس دیگرى مالك چیزى نیست و  و نیز مان

نیز مانند  براى كسى كارى نمى تنها به دست خداست و  بكند و همه امور  تواند 

ایامى كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن به هالكت رسیدند، چه  اینگونه ایام، ایام  

ـودنـمایى كرده  مخصوص است كه قهر و غلبه الهى ظاهر گشته و عزت خدایى خ 

 است.  

ممكن است ایام ظهور رحمت و نعمت الهى نیز جزو این ایام بوده باشد،  

هاى الهى آن چنان ظهورى یافته كه در دیگر ایام به آن  البته آن ایامى كه نعمت 

روشنى نبوده است. مانند روزى كه حضرت نوح و یارانش از كشتى بیرون آمدند  

السالم از آتش نجات  د و روزى كه ابراهیم علیه و مشمول سالم و بركات خدا شدن

ایــام نــامبــرده دیگــر، در حقیقــت  یافت و امثال آن  ایــام مانند  اینگونه  ها، چه 

نسبتــى به غیر خدا ندارند، بلكه ایام خدا و منسوب به اوینــد، هم چنان كه ایــام  

آن امــت  به  را  اقــوام  و  ذى ها  روز  داده،  نسبت  و روز  هــا  فجــار  روز  و  قـار 

 (۱) گویند.بعــاث و امثــال آن را »ایــام عــرب« مى 

 .  ۲۸، ص ۲3المیـــزان ج  -۱
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 و مفهـوم شـب قـدر   تكــرار حــوادث بـا زمـان 

 / قدر(    ۱» اِنّـا اَْنَزْلناهُ فى لَْیلَِة اْلقَْدِر...!« )

ب حوادث یك سال  تعالى در آن ش گیرى است. خداى شب قدر، شب اندازه 

كند. زندگى، مرگ، رزق،  را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مى

سازد: » فیها یُْفَرُق كُلُّ  سعادت، شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى

اى كه باید واقع شود خصوصیاتش مشخص  در آن شب هر حادثه   -اَْمٍر َحكیـٍم ...  

ناپذیر، امرى است از ناحیه ما كه این  ین امرى است تخلف گردد، او محدود مى 

/ دخان( فرق هر امر حكیم   6تا    4ماییم فرستنده رحمتى از ناحیه پروردگارت !« ) 

اى كــه بــایــد رخ دهـــد را بـا تقــدیــر  جز این معنا ندارد كه آن امر و آن  واقعــه 

 گیــرى مشخــص ســـازد.  و انــدازه 

نحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل  شب قدر م

شود، پس در هر ماه رمضان  شد نیست، بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مى

از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال  

شود.  مى  شود. در هر سال در آن شب همه امور احكامگیرى و مقدر مى بعد اندازه 

گیرى است. و این طور نیست كه امرى در  البته منظور از احكام از جهت اندازه 

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  

و دگرگونى در تقدیر امرى دیگر  شود، چون كیفیت موجود شدن مقدر امرى است  

است. هم چنان كه هیچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد،  

  - ولى مشیت الهى آن را تغییر دهد. » یَْمُحو ّللّاُ ما یَشاُء َو یُثْبُِت َو ِعْندَهُ اُمُّ اْلِكتِب  

كنـد  د اثبـات مىخدا هرچه را كه از مقدرات بخواهد محو و هـر چــه را بخـواهـ 

 ( ۱)/ رعد( 39و كتـاب تغییـرنـاپـذیـر نزد اوست ! «)

 .  3۲4، ص 4۰المیـــزان ج  -۱
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 تحول حوادث و تقلب احوال 

 / انشــراح(   5» فَــِانَّ َمــَع اْلعُْســِر يُْســرا !« )

تعالى به رسول گرامى خود در سوره انشراح فرمود: ما  در آیه قبل، خداى 

تعالى مانند ها را از دوش تو برداشیتم. معلوم است كه این عمل خداى دشوارى این  

همه اعمالش بر طبق سنتى بوده كه در عالم به جریان انداخته و آن این است كه  

آورد و به همین جهت مطلب دو آیه  همیشه بعد از هر دشوارى سهولتى پدید مى

از تو وضع وز اگر  این كه  به  تعلیل كرده  را  بلند  قبل  نامت را  ر كردیم و اگر 

ساختیم براى این بود كه سنت ما بر این جارى شده كه بعد از عسر یسر بفرستیم.  

آید، نه تمامى  خواهد بفرماید جنس عسر این طور است كه به دنبالش یسر مى مى

فرد فرد عسرها و بعید هم نیست كه یسر یا عسر از مصادیق سنتى دیگر باشد و  

دوامـى هـمه شــؤون زنــدگى دنیا دث و تقلب احـوال و بــى آن سنت تحول حوا 

   ( ۱)است.

 .  ۲9۰، ص 4۰المیــــــــــزان ج  -۱

 

 علم الهى به موجودات و حوادث

» اِْن يَْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَــْوَم قَْرٌح ِمثْلُهُ َو تِْلَك االَيّاُم نُداِولُها بَْیَن النّاِس َو  

 /آل عمران(  ۱4۰ّللّاُ الَّذيَن آَمنُوا...!« )  ِلیَْعلَمَ 

ها است  علم الهى به موجودات و حوادث، عین وجود و تحقق خارجى آن 

ها تعالى عین نیل الهى است به وجود خارجى آن یعنى معلوم بودن اشیاء نزد خداى 

آن  از  مأخوذ  به صور  ما  نه  و  نیست  ما  علوم  قبیل  از  الهى  علم  كه  آن  چه  ها، 

پیدا مىهنگام آن موجود در ذهن ما  ى، علم به یك موجود  از  كنیم كه صورتى 

توانیم مرتسم گردد، بنابراین علم ما عین وجود خارجى اشیاء نبوده و ما هرگز نمى 

ها نیل پیدا كنیم ولى علم الهى به اشیاء  به اشیاء خارجى با حفظ وجود خارجى آن 

جــود خــارجى خــود نــزد خــدا  عین وجود خارجى آنهاست و اشیاء بــا حفــظ و 

باشنــد و الزمــه این سخن این است كه هــرگــاه ذات الهى اراده علم  مكشــوف مى 

باشد، چه آن كه  به چیزى را بنماید در حقیقت اراده به وجود خارجى آن چیز مى 
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هاست پس اراده خــدا  طبق بیان گذشته علم خدا به اشیاء عین وجود خارجى آن

ء،  ء اراده اوست به وجود خارجى و تحقق و ظهور آن شى علــم به یــك شــى بــر  

بنابراین مراد از كلمــه »ِلیَْعلََم« نیز در آیه شریفه همین معنى است و چون در آیه  

آن  بروز  شریفه اصل وجــود  و  مراد ظهور  ناچار  دانسته  خداوند محقق  را  هـا 

یه این است: » براى این كه ایمان بعد از  مظاهر ایمان آنهاست و در نتیجه معناى آ

نهان بودن آشكار شود!« و چون ظهور این ایمان باید طبق قانون علل و  اسبـــاب  

ایمان آن  هـا انجــام گیــرد نــاچــار بــایــد یك سلسله امورى كه منجر به ظهور 

   (۱)شــود بــه وقـوع پیوندد.

 .  4۷، ص ۷المیـــــــــــــزان ج  -۱

 

 دخالت مالئكه در صدور حوادث

 / فـاطـر(    ۱» جاِعِل اْلـَمـلئِـَكـِة ُرسُـالً اُولـى اَْجنِـَحـٍة...!« ) 

خداى  بین  كه  مكرم  و  عالم مالئكه موجوداتى هستند شریف  این  و  تعالى 

اى  ث و هیچ واقعه اى از حوادهایى هستند، به طورى كه هیچ حادثهمحسوس واسطه 

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.  

ن است كه امر الهى را در مجرایش  مالئکه دخالتى كه دارند تنها و تنها ای

به جریان اندازند و آن را در مسیــرش قــرار دهنـد، هـم چنـان كـه قــــرآن در  

در سخــن از او   -بــاره فــرمــوده: » ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َو هُْم بِاَْمِره یَْعَملُــوَن ایــن

 ( ۱)/ انبیاء(۲۷ــد!« )كننگیــرنــد و به امر او عمـل مىپیشــى نمى

 .  ۱9، ص 33المیــــــــــــزان ج  -۱
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 فصل چهارم 

 و مصايب   تقدری بالاه 
 

 و رابطه آن با مالكیت الهى  مفهوم مصیبت و فقدان در مكتب الهى 

ـذيــَن اِذا اَصــابَتُْهــْم ُمصیبَــةٌ قالُوا اِنّــا   ــِر الّصابِــريــَن اَلَـّ ِللّــِه َو اِنّــا اِلَْیــِه  » َو بَّشِ

 / بقــــــــره(  ۱56و   ۱55)                                               راِجعُـــوَن !«

اى كه آدمى با آن روبرو شود، چه  »مصیبت« عبارت است از هر واقعه 

شود. و  خیر و چه شر و لكن جز در وقایع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمى

ِ!« صرف تلفظ به این الفاظ و بدون توجه به    معلوم است كه مراد به گفتن » اِنّا لِِلّ

به   باید  بلكه  با گفتن و صرف توجه به معنا هم نیست،  آن نیست و حتى  معناى 

به   خدا  مالكیت  و  خداست  مملوك  آدمى  كه  این   به  داشت  ایمان  معنایش  حقیقت 

باشد این جاست كه  مالكش مى  حقیقت ملك است.  این كه دوباره بازگشتش به سوى

كند، آن صبرى كه ریشه و منشأ هر جزع و تأسفى را  بهترین صبر تحقق پیدا مى

 شوید.  كند و چرك غفلت را از صفحه دل مى سوزاند و قطع مى در دل مى 

سبحان  ملك دو جور است، یكى ملك حقیقى كه دارنده آن تنها و تنها خداى 

ت شریك نیست، نه هیچ انسانى و نه هیچ موجودى است و احدى با او در این مالكی

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  

تملیــك   آن هم  تعــالى است،  تملیـك خـداى  بـه  مـالكیـت انسان  حقیقى خداست و 

 هـرى و مجــازى.ظــا
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تعالى بشود و آن مالكیت را نسبت  پس اگر آدمى متوجه حقیقت ملك خداى 

نیز متوجه به خود حساب كند، مى بیند كه خودش ملك طلق پروردگار است و 

شود و  ها دست به دست مىشود كه این ملك ظاهرى و اعتبارى كه میان انسانمى

ش، فرزندانش و هر چیز دیگر به  از آن جمله ملك  انسان نسبت به خودش، مال

باالخره   و  كرد  خواهد  رجوع  پروردگارش  به سوى  و  شد  خواهد  باطل  زودى 

 شود كه خود او اصالً مالك هیچ چیز نیست، نه ملك حقیقى و نه مجازى.  متوجه مى

و معلوم است كه اگر كسى این معنا را باور داشته باشد، دیگر معنا ندارد  

د براى  كه  مصائبى  از  متأثر كه  كسى  چون  شود،  متأثر  است،  تأثرآور  یگران 

وقت  مى چنین كسى هر  باشد،  داده  از دست  را  خود  مایملك  از  چیزى  كه  شود 

شود و چون چیزى از  اش پیدا شود و یا سودى به چنگش آید خوشحال مىگمشده 

گردد. اما كسى كه معتقد است به این كه مالك هیچ چیز  دست او برود غمناك مى

شود و نه از فقد مایملكش اندوهناك )و یگر نه از ورود مصیبت متأثر مىنیست، د

شود  گردد. چگونه از رسیدن مصیبت متأثر مىنه از رسیدن سودى مسرور( مى 

تواند كسى كه ایمان دارد به این كه مالك تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و مى 

   ( ۱)در ملك خودش هرجور تصرفى بكند.

 .  ۲6۱، ص ۲ج   المیـــزان -۱

 

 و نحوه تلقى از مصايب   مبانى اخالق اسالمى و اعتقاد به تقدير 

ِ َو اِنّا اِلَْیِه راِجعُــوَن !«  ِر الّصابِريَن اَلَّذيَن اِذا اَصابَتُْهْم ُمصیبَةٌ قالُوا اِنّا لِِلّ  » َو بَّشِ

 / بقـــره(   ۱56و   ۱55)                                                                     

هاى تهذیب اخالق، این است كه انسان فواید آخرتى آن را  یكى از طریقه 

در نظر  بگیرد و این طریقه، طریقه قرآن است، كه ذكرش در قرآن مكرر آمده،  

 مانند آیه: 

خدا از    -رى ِمَن اْلُمْؤِمنیَن اَْنفَُسُهْم َو اَْموالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ  » اِنَّ ّللّاَ اْشتَ 

جان  مالمؤمنین  و  داشته  ها  بهشت  كه  اين  مقابل  در  خريد  را  هايشان 

 و  / توبه(  ۱۱۱)باشند!«
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صابران اجر خود را به تمام   - » اِنَّما يَُوفَّى الّصابِرُوَن اَْجَرهُْم بِغَْیِر ِحسابٍ 

 / زمر( و    ۱۰و كمال و بدون حساب خواهند گرفت!« )

/    ۲۲ستمكاران عذابى دردناك دارند!« )  -» اِنَّ الّظاِلمیَن لَُهْم َعذاٌب اَلیٌم  

 ابراهیم( و  

ُ َوِلىُّ الَّذيَن اَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلُماِت اِلَى النُّورِ  سرپرست    خداست   -...» ّللَاّ

بیرون   نورشان  سوى  به  ظلمتها  از  همواره  و  دارند  ايمان  كه  كسانى 

هايند، كه همواره  آورد و كسانى كه كافر شدند سر پرستانشان طاغوت مى

 /بقره( ۲5۷) آورند!«از نور به سوى ظلمتشان بیرون مى 

      امثال این آیات با فنون مختلف بسیار است.  

 این آیاتند، مانند:آیات دیگرى هست كه ملحق به 

» ما اَصـاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى االَْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم اِالّ فى ِكتـاٍب ِمْن قَْبِل  

رسد مگر  هاى شما نمى هیچ مصیبتى در زمین و نه در جان  -اَْن نَْبَراَها  

آن كه قبل از آن كه آن را برسانیم در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا  

 / حديد(    ۲۲!« ) آسان است

كند به این كه از تأسف و خوشحالى دورى  چون این آیه مردم را دعوت مى 

رسد از پیش قضایش رانده شده و ممكن نبوده  كنند، براى این كه آنچه به ایشان مى 

رسد، بنا بوده نرسد و تمامى حوادث مستند به  كه نرسد و آنچه هم كه به ایشان نمى

ت. و با این حال نه تأسف از نرسیدن چیزى معنا دارد  قضا و قدرى رانده شده اس 

و نه خوشحالى از رسیدنش و این كار بیهوده از كسى كه به خدا ایمان دارد و زمام  

 فرماید:  داند شایسته نیست، هم چنان كه در آیه زیر مىهمه امور را به دست خدا مى

آنچه مصیبت    - يُْؤِمْن بِالِّلِ يَْهِد قَْلبَهُ  » ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة ااِلّ بِِأذِْن ّللّاِ َو َمنْ 

رسد و هر كس به خدا ايمان داشته باشد، خدا قلبش  رسد باذن خدا مى مى

 / تغابن(  ۱۱كند!« )را هدايت مى 

پس این قسم از آیات نیز نظیر قسم سابق است، چیزى كه هست آن آیات  

ها كماالت كه یك یك آن  كرد،اخالق را از راه غایات اخروى اصالح و تهذیب مى

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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   ( ۱)ست و باید با اخالق خود صفات او را نمایش دهد ! (خلیفه او

 .  ۲66، ص ۲المیــــــــــزان ج  -۱

 

 ناماليمـات مالزم خلقت انسان

 / بلــد(    4ْنســاَن فــى َكبَــٍد!« ) » لَقَـــْد َخلَْقنَــا االْ 

كلمه »َكبَدْ« به معناى رنج و خستگى است. و این تعبیر كه خلقت انسان در  

فهماند كه رنج و مشقت از هر سو در تمامى شؤون حیات بر  ما مىاست به كبد  

 انسان احاطه دارد.

و این معنا بر هیچ خردمندى پوشیده نیست، كه انسان در پى به دست آوردن  

خواهد، خالص از هر نقمت و  آید، مگرآن كه خالص آن را مىهیچ نعمتى بر نمى

آورد مگر  هیچ نعمتى را به دست نمىدردسر و خالص در خوبى و پاكیزگى، ولى  

هاى  دارد و نعمتى مقرون به جرعهآمیخته با نامالیماتى كه عیش او را منقص مى

اندوه و رنج، عالوه بر مصایب دهر كه حوادث ناگوار چون شرنگى كشنده كام  

 كند.جانش را تلخ مى

( بعد از آن كه گفتیم خلقت  / بلد  5» اَیَْحَسـُب اَْن لَْن یَْقـِدَر َعلَْیـِه اََحـدٌ ؟«)

اش تعب و تعب مظروف او است، هیچ  انسان بر پایه رنج است و ظرف وجودى 

تر از آنچه توقعش را  تر و ناخالصآورد مگر كمتر و ناقص چیزى به دست نمى

دارد و نتیجه گرفتیم كه پس انسان در اصل خلقتش طورى آفریده شده كه خواستش  

و همه امورش مقهور مقدرات است و آن كس    همواره مغلوب و شكست خورده

دهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شؤون  كه اراده او را شكست مى 

او قادر  كند یعنى  خداى اش دخل و تصرف مىزندگى از هر جهت بر  سبحان، 

است، پس او حق دارد كه در انسان به هر جور كه بخواهد تصرف كند و هر وقت  

 ب خود بگیرد.  خواست او را به عذا

تواند این پندار را به خود راه دهد كه احدى بر او قادر نیست  پس انسان نمى

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،  

تعالى منت بگذارد و یا عملى را كه در  زیاد پنداشته، بر خداى ولى انفاق خود را  

دهد و   را فریب  داده، به خیال خود خدا  انجام  باطن به عنوان ریا و خودنمایى 
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وانمود كند كه به خاطر رضاى خدا انجام داده، آنگاه بگوید: »اَْهلَْكُت ماالً لُبَدا !  

 ( ۱)/ بلد( 6«)

 .  ۲39، ص 4۰المیـــزان ج  -۱

 

 ازگشت فطرى انسان به خدا در مصايب ب 

عا َو ُخْفیَةً ؟« )اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر تَْدعُونَهُ  » قُْل َمْن يُنَّجیكُْم ِمْن ظُلُمِت    /انعام(  6۳تََضرُّ

رسد نخست در خفا و به طور مناجات نجات  انسان وقتى مصیبتى به او مى 

نهانى اثر نكرد و مصیبت هم رو به  طلبد، آنگاه اگر دعاى  خود را از خداوند مى

شدت گذاشت و آثار نومیدى و انقطاع از اسباب هم خرده خرده نمایان شد آن وقت  

و   ذلت  به  مردم  كه  این  از  و  نكرده  را  خود  اطرافیان  مالحظه  دیگر  كه  است 

دهد. كلمه  برند پــروا ننمــوده علنــا گـریه و زارى را سر مى اش پى مىدرماندگى

دهد و آن همانا كوچكى و خفیه« مطلب را از جهتى دیگر تعمیم مى  »تضرع و

خداى  كه:  است  این  آیه  معناى  حساب  این  روى  است.  مصیبت  تعالى  بزرگى 

دهنده از هر مصیبت و گرفتارى است، چه زمینــى و چــه دریــایــى، چــه  نجات

لَنَكُـونَ هِذه  ِمْن  اَْنجنا  لَئِْن   « بــزرگ.  چــه  و  الّشِكــریـَن!«  كــوچــك  ِمـَن  ــنَّ 

 /انعام(63)

جمله فوق اشاره است به این كه انسان در چنین حالتى كه دارد خداى را  

دهد كه اگر نجاتش داد  خواند، این وعده را هم مىهاى خود مى براى رفع گرفتارى 

 او را شكرگزارى نموده و دیگر پیرامون كفران نعمتش نگردد.

اساسى دارد، چه به طور كلى عادت   این وعده یك ریشه  آدمى  نهاد  در 

دربدرى  بین خودشان هم همین است كه وقتى  در  انسان حتى  افراد  ها و جارى 

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  

اى كه باعث خشنودى  تواند او را نجات دهد، آن صاحب قدرت را به وعده زد كه مى

سازد و به همین وسیله تصمیم او را محكمتر و حس فتوت او  اش شود دلخوش مى 

اش كند، یا امیدوارش  دهد كه از این به بعد ثنا خوانىكند، یا وعده مى را بیدارتر مى

یا اطاعتش را گردن نهد، یا به نحوى كند به این كه مالى در عوض به او بدهد،  مى

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  

ستاند و این انحصار به آدمیان ندارد بلكه  دهد و چیزى مى چیزى مى  این معامالت

هر موجودى از موجودات از كثرت حوایج مجبور است چنین باشد، زیرا نیازها 

دهد یك موجود كارى بكند كه هیچ نفعى از آن عاید  اینقدر زیاد است كه اجازه نمى

نسان این عادت را در  هاى خودش برطرف گردد. ادیگران نشود و تنها نیازمندى

سبحان ساحتش منزه  بندد، با این كه خداى تعالى هم به كار مىمورد توسل به خداى 

از احتیاج است و كارهایش همه به منظور نفع رساندن به غیر است و این كه  

دارد كه در مواقع درماندگى و بیچارگى و نداشتن راه  فطرت انسان او را وامى 

لى شود و به او وعده شكر و اطاعت دهد خود یكى از  تعاخالص متوسل به خداى 

اى كه قادر به  كند كه تنها وسیله ادله توحید است. زیرا به فطرت خود احساس مى

 سبحان است  رفع گرفتارى و اندوه است همانا خداى 

و اوست كه تمامى امور وى را از همان روزى كه به وجود آمده تدبیر و  

و وسیله دیگرى هم به دست اوست، الجرم احساس    اراده كرده و تدبیر هر سبب 

كند كه تاكنون در مقابل چنین پروردگارى كوتاهى نموده و با آن همه نافرمانى مى

كه كرده و آن گناهانى كه تاكنون مرتكب شده دیگر استحقاق این كه خداوند نجاتش 

مستجاب   دهد ندارد، لذا براى این كه استحقاقى به دست آورد و در نتیجه دعایش

بندد كه از این به بعد شكرش را به جا آورد و سر در  شود با خداى خود عهد مى

حیز اطاعتش در آورد، گو این كه بعد از آن كه نجات یافت باز هم فطرت خود را  

   (۱)/ انعام(  64شكند: » ثُمَّ اَْنتُْم تُْشِركُوَن !«)فراموش كرده و عهد خود را مى 

 .  ۲۱۱، ص ۱3المیــــــــــزان ج  -۱

 

 تلقـى مصیبـت و حسنـه به عنوان رضا و خـواست الهى

 /توبه( 5۲» قُْل َهْل تََربَُّصوَن بِنآ اِالّ اِْحَدى اْلُحْسنَیَْیِن؟!« )

مقصود از »ُحْسنَیَْین« حسنه و مصیبت است. خواهى گفت چطور قرآن  

كریم مصیبــت را هم حسنــه خــوانده و آن را با حسنه، »ُحْسنَیَْین« نامیده؟ در  

اند، براى این كه اگر  گوییم: از نظر دینى حسنه و مصیبت هر دو حسنه جواب مى

ر دنیا و اجر عظیم در  حسنه حسنه است براى این است كه پیروزى و غنیمت د
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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  

 اند.باعث اجرى ابدى و سرمدى است، پس هر دو حسنه

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  

آرزویش مى ما  براى  شما  ما كه  درباره  شما  ماست، زیرا  خیر  حقیقت  در  كنید 

و مراجعت با غنیمت و یا كشید، یا غلبه بر دشمن  انتظار یكى از دو احتمال را مى

كشیم و آرزو  كشته شدن در راه خدا. ولى ما براى شما انتظار عذاب خدا را مى

هاى سماوى و یا به دست خود ما شما را نابود كند، مثالً به ما  داریم كه یا با عذاب

دستور دهد زمین را از لوث وجود شما پاك سازیم، پس ما در هر حال رستگار و  

 هالكید، پس انتظار بكشید كه ما هم با شما در انتظاریم.   شما در هر حال

این كه به رسول خدا صلى از  ناراحت  وعلیههللا )منافقین  آله خیرى برسد 

آن جناب شر و مصیبت برسد خوشحال مى مى به  این كه  از  گردیدند و  شدند و 

امى دچار  را  خود  و  بودیم  كرده  جمع  را  حواسمان  قبالً  ما  شد  خوب  ین  گفتند 

آید كه منافقین در حال انتظار بودند ببینند  نامالیمت نساختیم، چه از این كالم بر مى

شوند، پس معلوم  خورند و یا پیروز مىآید، آیا شكست مىبر سر مسلمانان چه مى

در  مى منافقان  كه  است  پیشامد  دو  ان  از  یكى  آیه  در  اْلُحْسنَیَْیِن«  »اِْحدَى  شود 

 ( ۱)انتظارش بودند.(

 .  ۱۸۷، ص ۱۸المیـــزان ج  -۱

 

 ها علــم و اذن الهــى در وقــوع مصیبــت

 / تغابن(   ۱۱»ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة اِالّ بِِأذِْن ّللّاِ َو َمْن يُْؤِمْن بِالِّلِ يَْهِد قَْلبَهُ !« ) 

كلمه »ُمصیبَْت« به معناى صفت و حالتى است در انسان كه در اثر برخورد  

دهد، چیزى كه هست بیشتر در مورد حوادث ناگوار  و دست مىبه هر حادثه به ا

آورد. و كلمه »اِذْن« به معناى اعالم  شود، حوادثى كه با خود ضرر مىاستعمال مى

رخصت وعــدم مــانـع است و همــواره مــالزم با آگهـى اذن دهنده نسبت به عملى  

فته شد چنــد نكتــه روشــن  كنــد. پــس از آنچــه گاست كه اجازه آن را صــادر مى 
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 گــردیــد:  

این كه اذن در آیه اذن لفظى نیست، بلكه اذن تكوینى است، كه عبارت    -  اول

از   یا بگو برداشتن موانعى كه سر راه سببى  اسباب و  انداختن  از به كار  است 

تواند اقتضاء خود را در  اسباب است، چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمى

تواند  كار گیرد، مثالً آتش، اقتضاء حرارت و سوزاندن را دارد و مى مسبب به  

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  

مل كردن آتش در  و برطرف كردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى است در ع

 پنبه و به كرسى نشــانـدن اقتضــایى كه در ذات خود دارد، یعنى سوزاندن.

این كه مصایب عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه   -  نكته دوم

آیندى به جاى گذارد و این كه اینگونه حوادث  بشود و در آدمى آثار سوء و ناخوش

تعالى تمامى مؤثرها  براى این كه اذن خداى   رسد،مانند حوادث خوب به اذن خدا مى

 شود.  را فرا گرفته و هر اثـرى بـه اذن او از مؤثرش صادر مى

این كه این اذن، اذن تشریعى و لفظى یعنى حكم به جواز نیست،    -نكته سوم  

مى واقع  خدا  اذن  با  همواره  مصیبت  اصابه  پس  تكوینى،  است  اذنى  شود،  بلكه 

مى باشد كه از ظالمى به مظلومى برسد و هرچند كه  هرچند كه این مصیبت ظل

 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  

آن برابر  در  بتواند  صبر  تا  برابرش  در  آدمى  است  بلكه واجب  نیست،  جایز  ها 

ــ  هــایى كه بــه عــرض و نـامـوس آدمـى و یـا جـان آدمـى  م مقاومت كند، مثل ظل

 شـود.متــوجــه مى

اینجا روشن مى  شود كه آن مصایب كه قرآن مردم را به صبر در  و از 

برابرش  خوانده، مصایبى نیست كه دستور مقاومت در برابرش را داده، از تحمل  

اختیارى ندارد، نظیر  آن نهى فرمود، بلكه مصایبى است كه خود انسان در آن  

ها و اما مصایبى كه اختیار مصایب عمومى عالمى، از قبیل مرگ و میرها، بیمارى

هایى كه به نحوى با اختیار سر و كار  ها در آن مدخلیت دارد، از قبیل ظلم انسان

دارد، در صورتى كه متوجه به عرض و ناموس و جان آدمى متوجه شود، باید به  

 ع آن كوشید.  مقدار توانایى در دف
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» ما اَصاَب  آید جمله  » َو َمْن یُْؤِمْن بِالِّلِ یَْهِد قَْلبَهُ ! « از ظاهر سیاق بر مى

» ! بِِأذِْن ّللّاِ  تعالى به حوادثى كه براى  خواهد بفرماید: خداى مى   ِمْن ُمصیبٍَة ااِلّ 

  آیند و مكروه است، هم علم دارد و هم مشیت، پس هیچیك از این انسان ناخوش

رسد، مگر بعد از علم خدا و مشیت او، پس هیچ سببى از  حوادث به آدمى نمى

اسباب طبیعى عالم مستقل در تأثیر نیست، چون هر سببى كه فرض كنید جزء  

اى رخ  اى و هیچ واقعهنظام خلقت است، كه بغیر خالقش ربى ندارد و هیچ حادثه

د ممكن نیست نرسد و  دهد مگر به علم و مشیت ربش، آنچه او بخواهد برس نمى

 آنچه او نخواهد برسد ممكن نیست برسد.  

و این حقیقتى است كه قرآن كریم آن را به لسانى دیگر بیان نموده و فرموده:  

»ما اَصـاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى االَْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم ااِلّ فى ِكتـاٍب ِمْن قَْبِل اَْن نَْبَراَها  

رسد، مگر آن  هیچ مصیبتى در زمین و در خود شما نمى  -   يَسیرٌ اِنَّ ذِلَك َعلَى ّللّاِ 

/    ۲۲اش كنیم در كتابى بوده و این بر خدا آسان است!« )كه قبل از آن كه حتمى

اش این است كه  العالمین است الزمه ربوبیت عامهسبحان كه رب حدید( پس خداى 

او نباشد و نظام جارى  او به تنهایى مالك هر چیز باشد و مالك حقیقى دیگرى غیر  

مى خلقش  در  او  تصرفات  انحاء  از  مجموعى  هستى  عالم  هیچ  در  پس  باشد، 

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  

 ــایش ردخــور نــدارد.كنــد و قضمشیــت او خطــاء نمى

تعالى، هللا یگانه است، اعتقادات نامبرده را به  پس اعتقاد به این كه خداى 

بخشد، به  دنبال دارد و انسان را به آن حقایق رهنمون شده، قلب را آرامش مى

قلق و اضطراب نمى دچار  اسباب ظاهرى  شود، چون مىطورى كه دیگر  داند 

ها به دست خداى حكیم است،  ث نیستند، زمام همه آن مستقل در پدید آوردن آن حواد 

آورد و همین است معناى جمله » كه بدون مصلحت هیچ حادثه ناگوارى پدید نمى

   (۱)/ تغـابــن(   ۱۱َو َمْن یُـْؤِمـْن بِـالِّلِ یَْهِد قَْلبَــهُ !« )

 .  ۲54، ص 3۸المیـــزان ج  -۱
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 بالهاى آسمانىتقدير مقدار معین و كیفیت نزول  

ْرَض عُـیُـونــا فَاْلـتَقَى اْلـماُء َعـلى اَْمٍر قَْد قُِدَر !« )  ََ ــْرنَـا ااْل  / قمر(  ۳۷» َو فَـجَّ

هاى آن آب هاى شكافته شده كردیم، كه از تمامى شكافما زمین را چشمه

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  

و كندى این معاضدات را انجام   خدا خــواستــه بــود بـدون كـم و زیاد و بدون تندى

 دادند.  

مراد به امــرى كــه مقــدر شــده بــود آن صفتــى اســت كـه خــدا براى  

 ( ۱)طوفان )نــوح( مقــدر كـرده بــود.

 .  ۱36، ص 3۷المیـــــــزان ج  -۱

 

 بالء و مصايب فردى و عمومى

بِالصَّ  اْستَعینُوا  اَمنُوا  الَّذيَن  اَيَُّهــا  يــا  َو  »  الّصابِريَن...  َمَع  ّللّاَ  اِنَّ  لوِة  الصَّ َو  ْبِر 

 / بقره(   ۱5۷تا   ۱5۳ٍء ِمـَن اْلَخـْوِف َو اْلُجـوعِ َو... !« )لَنَْبلُــَونَّكُــْم بَِشــىْ 

دهد كه این آیات قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع  سیاق نشان مى

اند، چون در این آیات از بالیى پیشگویى شده كه بعدها مسلمانان با آن، نازل شده 

بینند، البته نه هر بال و مصیبت، بـلكه  شوند و مصایبى را بزودى مى آن روبرو مى

 ى و هـمیشگى نیست.  بـالى عـمومى كه چـون سایـر بلـیات معمـول

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  

شود، یا ترس و  میرد و یا مریض مىسازد و یا مى اش مختل مى زندگى شخصى

اندوه و محرومیت چرخ زندگى  اندازد، این سنتى  اش را از كار مى گرسنگى و 

است از خدا، كه همواره در مخلوقات و بندگانش جارى ساخته، چون طبیعت دار  

» فَلَــْن تَِجَد ِلسُنَِّت ّللّاِ تَْبديالً َولَْن تَِجَد  تزاحم و نشئه، نشئه تبدیل و تحــول اســت:  

 / فاطر(  4۳ِلسُنَِّت ّللّاِ تَْحويالً !« ) 
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الى فردى هر چند دشوار و بر شخص مبتالى بدان سنگین  و لكن این ب

انگیز نیست، براى این  هاى عمومى مهیب و هول است، ولى مانند بالها و محنت 

آورد، صاحب بال هم در نیروى تعقلش و  كه بالى فردى وقتى به فردى روى مى

گیرد هم در استوارى عزمش و هم در ثبات نفسش، از قواى دیگر افراد كمك مى

شود، شعور عمومى را سلب  اش همه جا گسترده مىو اما بالهاى عمومى كه دامنه 

گیرد و در نتیجه  كند ور أى و احتیاط و تدبیر و چاره را از هیأت اجتماع مىمى

مردم مختل مى  همه  از  حیات  متراكم  نظام  برابر و وحشت  چندین  شود وخوف 

گردد،  و عزم و ثبات تباه مىافتد  گردد، آن چنان كه عقل و شعور از كار مى مى

پس بالى عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلختر است. و این حقیقتى اســت  

   ( ۱)كــه آیــات مـورد بحث بــدان اشاره دارد.

 .  ۲39، ص ۲المیــــــزان ج  -۱

 

 جـنـگ و بـالى عـمومى

بَِشىْ  لَنَْبلَُونَّكُْم  َو   ... اْلُجوعِ  »  َو  اْلَخْوِف  ِمَن  ِمنَ   وَ ٍء  االْ نَْقٍص  َو  َو  ااْلْمواِل  ْنفُِس 

 / بقره(   ۱5۷تا  ۱53)   الثََّمراِت...!«

بالیى كه در آیات فوق از آن سخن رفته، هر بالى عمومى نیست، وبا و  

اند،  قحطى نیست، بلكه بالیى است عام، كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كرده 

حید و اجابت دعوت حق بدان مبتال شدند.  بالیى است كه به جرم پیروى از دین تو

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  

هایى را كه ممكن بود مؤثر بیفتد، پیموده بودند.  اى این كه سایر راه نداشتند. بر

انداختند، ولى   القاى وسوسه و شبهه در میان افراد كردند، فتنه و آشوب به راه 

مؤثر واقع نشد و نتیجه نداد، براى این كه حجت قاطع و برهان روشن در طرف  

تــوانــد  و فتنه و دسیسه كجا مى آله و مسلمین بود. وسوسه  وعلیههللارسول خدا صلى 

ها اطمینان پیدا تواند به اثر آندر مقابل حجت قاطع دوام یابد؟ و دشمن كجا مى

 كند؟  

پس براى سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دین به غیر از قتال  



 
 معارف قرآن در المیزان  - تفسیر موضوعی المیزان                                                        کتاب دوم: تدبیر و تقدیر -  مقدرات  148

و استمداد از جنگ و خونریزى راه دیگرى برایشان نماند، این وضعى بود كه  

داشتند، از طرف دین هم وضع همینطور بلكه از این هم روشنتر بود  مخالفین دین  

اى جز جنگ نیست، براى این كه از آن روزى كه انسان در این كره  كه چاره

كند كه خاكى قدم نهاده، این تجربه را به دست آورده كه حق وقتى اثر خود را مى

   (۱)باطل از محیط دور شود.

 .  ۲4۰، ص ۲المیــــــــــــزان ج  -۱

 

 مقاومت در برابر بال، مقدمه ترقى 

ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو  » َو ال تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فى َسبیِل ّللّاِ اَْمواٌت ... َو لَنَْبلَُونَّكُْم بَِشىْ 

 / بـقره(   ۱5۷تا  ۱53)اْلُجوعِ... !« 

دهد كه چنین محنتى و بالیى رو  آیات مورد بحث به طور اشاره خبر مى

در راه خدا كرده و چیزى كه    به آمدن است، چون در آیات سخن از قتال و جهاد

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! 

راى قتال آماده كنند و  كند كه خود را بپس این آیات مؤمنین را تحریك مى

دهد: كه بالیى و محنتى در پیش دارند، بالیى كه هرگز به مدارج  به ایشان خبر مى

رسند مگر آن كه در برابر  تعالى و رحمت پروردگارى و به اهتدا به هدایتش نمى

دهد:  آن صبر كنند و مشقت هایش را تحمل نمایند و به ایشان این حقیقت را تعلیم مى

فرماید: از صبر و نماز  یدن به هدف از قتال استمداد بگیرند و مىكه براى رس

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  

ِ َجمیعــا !«  ، » اَنَّ اْلقُـانقاطع به سوى كسى كه همه امور به دست اوست ةَ لِِلّ ـوَّ

   (۱) / بقــره( ۱65)

 .  ۲4۱، ص ۲المیزان ج  -۱
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 ابــزار مقــاومــت در مقــابــل بـــال

لوِة اِنَّ ّللّاَ َمَع الّصابِريَن...!« ) ْبِر َو الصَّ   ۱5۳»يـا اَيَُّها الَّذيَن اَمنُوا اْستَعینُوا بِالصَّ

   بـقره( /

لى است كه قرآن آن را ستوده و مكرر  صبر از بزرگترین ملكات و احوا

اش امر بدان نموده است، تا به جایى كه قریب به هفتاد مورد شده، حتى درباره 

ُموِر!« ) َُ / شورى( و » َو ما یُلَقّیها ااِلَّ الَّذیَن    43فرموده: » اِنَّ ذِلَك لَِمْن َعْزِم ااْل

پذیرد مگر كسانى كه صبر اندرز را نمىاین    -َصبَُروا َو ما یُلَقّیها ااِلّ ذُوَحّظٍ َعظیٍم  

نمى و  بهره كنند  )پذیرد مگر صاحب  یَُوفَّى    35اى عظیم!«  اِنَّما   « و  فصلت(   /

تنها صابرانند كه بدون حساب اجرشان به تمام    -الّصابِرُوَن اَْجَرهُْم بِغَْیِر ِحساٍب  

ْبِر َو الصَّ / زمر( و »    ۱۰شود !«)داده مى  لوِة َو اِنَّها لََكبیَرةٌ اِالّ  َو اْستَعینُوا بِالصَّ

 / بقره(  45« )َعلَى اْلخاِشعیَن ! 

« اما  مى صالةو  قدر  همین  آن  درباره  بزرگترین «،  از  نماز  كه  گوییم: 

اِنَّ  اش فرموده: » هایى است كه قرآن بر آن تأكید بسیار دارد، حتى دربارهعبادت

لوةَ تَْنهى َعِن اْلفَْحشـاِء َو اْلُمْنَكِر     45دارد !«)نماز از فحشاء و منكر باز مى  -الصَّ

كند، در صدر آن و  عنكبوت( و در قرآن كریم دربــاره هــر امــرى سفـارش مى   /

 آورد.در اولش نماز را به یاد مى

ت، كه  سبحان صبر را چنین توصیف كرده: كه خدا با صابران اس خداى 

داراى این صفتند و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف كرد و از نماز  

ْبِر َو الصَّلوِة َو اِنَّها لََكبیَرةٌ...!   چیزى نفرمود، با این كه در آیه » «  َو اْستَعینُوا بِالصَّ

نماز را توصیف كرده، بدین جهت بود كه مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با  

نگیز و هماوردى با  شجاعان است و در این مقــام اهتمــام ورزیـدن  امواقف هول 

   (۱)به صبر مناسبتر است.

 .  ۲4۲، ص ۲المیـــــــزان ج  -۱

 مصايب، و معناى واقعى صبر 

 / يوسف(   ۱8» فََصْبٌر َجمیٌل َو ّللّاُ اْلُمْستَعاُن َعلى ما تَِصفُوَن !« )

را خود  انسان  كه  نیست  این  و    معنــاى صبــر  نموده  آماده هر مصیبتى 
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اش بـزنـد، نه، معناى صبر صورت خود را بگیــرد تا هــر كــس خــواست سیلـى 

كه یكى از فضایل است این نیست كه آدمـى چون زمین مرده زیر دســت و پـاى  

اش  دیگران بیفتد و مــردم او را لگــدكــوب كننـد و مـاننـد سنگ دم پــا بازیچه

 قرار دهند.

سبحان آدمى را طورى خلق كرده كه به حكم فطرتش خود را  را خداى زی

داند هر مكروهى را از خود دفــع نمــایــد و خــدا هم او را به وســایل  موظف مى 

ها استفاده كند و چیزى را  اش از آن و ابــزار دفاع مسلح نموده، تا به قدر توانایى

نمى سازد  عاطل  و  باطل  را  غریزه  این  نتیجه   توانكه  پس  نهاد،  نام  فضیلت 

بلكه صبر  مى این نیست،  از فضایل است معنایش  گیریم كه صبر كه خود یكى 

عبارت است از این كه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتــوانــد كنتــرل  

آن   اختــالل  از  جلوگیرى  و  انسانى  حیات  امر  استقامت  كه  را  خود  نفس  نظام 

ـام دارد، در دست گرفته و دل خــود را از تفــرقــه و تـالشــى  بستگــى به آن نظـ

 و نسیــان و خبــط فكـر و فســاد رأى محافظت كند.  

آیند پس صابران آنهایند كه در مصایب استقامت به خرج داده و از پا در نمى

لغزاند، به خالف غیر صابران كه در اولین برخورد  و هجوم مكاره پایشان را نمى

كنند كه پشت سر خود  رونــد و آن چنــان فــرار مىنامالیمات از میــدان در مىبا  

 كنند.هم نگــاه نمى

شود كه صبر چه فضیلت بزرگى است و چه راه  از همین جا معلوم مى

خوبى براى مقاومت در برابر مصایب و شكستن سورت و شدت آن، ولى با این  

المت را كه در مخاطره بوده برگرداند،  حال به تنهایى كافى نیست كه عافیت و س

در حقیقت صبر مانند دژى است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولى  

دهد و چه  این دژ نعمت امنیت و سالمتى و حریت حیات را به انسان عودت نمى

 بسا محتاج به سبب دیگرى شود كه آن سبب رستگارى و پیروزى را تأمین نماید.

!« یك نفر    آیین توحید عبارت است از خداى » عز سلطانهاین سبب در  

آورد نخست خود را در پناه  بیند و مصیبتى به او روى مىموحد وقتى نامالیمى مى

دژ محكم صبر قرار داده، بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست  

سپس بر    كند و گرفته و از اختالل آن و تالشى لشكر قوا و مشاعرش جلوگیرى مى

دارد كه او وى را  ها است توكل جسته امید مى پروردگار خود كه فوق همه سبب 

از شرى كه روى آورده حفظ كند و همه اسباب را به سوى صالح حال او متوجه  
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تعالى شده و خدا هم كه بر كار  سازد، كه در این صورت كار او كار خود خداى

او بــاشــد بــه ســوى سعـادت    خود مسلط است، اسباب را هرچند سبب بیچارگى

   ( ۱)دهـد.و پیــروزى او جــریـان مى 

 .  ۱6۸، ص ۲۱المیـــزان ج  -۱

 

 ابتـالئـات، راه رسیدن دوستان الهــى بـه مقام مقدر 

َو   يبُْشرى هذا غاُلٌم  قاَل  َدْلَوهُ  فَأَْدلى  فَاَْرَسلُوا واِرَدهُْم  َسیّاَرةٌ  َو جآَءْت  وهُ  »  اََسرُّ

 / يوسف(   ۱9بِضعَةً َو ّللّاُ َعلیٌم بِما يَْعَملُوَن !« )

گذشتند، كسى  معناى آیه این است كه: جماعتى رهگذر از كنار آن چاه مى

را فرستادند تا آبى تهیه كند، آن شخص دلو خود را در چاه سرازیر كرد و وقتى  

ر بچه است!« آرى او  بیرون آورد ناگهان فریادش بلند شد: »بشارت! این یك پس

اى را دید كه خود را به طناب آویزان كرده، از چاه بیرون آمد و اهل  پسر بچه

تا كس   كردند  پنهان  را  او  سرمایهقافله  نتیجه  در  و  نشوند  خبردار  كارش  اى  و 

سبحان به برایشان باشد و از فروشش پولى به دست بیاورند و حال آن كه خداى 

و حال آن كه همه    - و یا    -كند  شــان مىو بر آن مـؤاخــذه كردند دانا بود  آنچه مى

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  

آمد و به عنوان برایش مقدر كرده برساند، چه اگر از چاه بیرون نمى  منزلتى كه

شد، قطعا از خانه عزیز مصر سر در  اى پنهانى به مصر آورده نمى یك بازیافته

 رسید.آورد و در نتیجه بـه آن سـلطنت و عزت نمىنمى

ويِل االَحاديِث َو ّللّاُ غاِلٌب  » َو َكذِلَك َمكَّنّا ِلیُوسَُف فِى االَْرِض َو ِلنُعَلَِّمهُ ِمْن تَأْ 

 / یوسف(   ۲۱)َعلى  اَْمِره َو لِكنَّ اَْكثََر النّاِس ال يَْعلَُموَن!«

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 

اشد كه ما او را طورى در زمین جاى دادیم كـه بتــوانــد در زمیــن از  دادیم این ب

آنچــه   بــرخــالف  ببــرد،  تمتــع  بیشتــر  هرچه  وسعت  با  حیات  مــزایــاى 
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خواستند كه او از ماندن در روى زمین محروم باشد و به همین جهت  برادرانش مى

روشش رساندند، تا از قرارگاه  در ته چاهش انداخته و بعدا هم به ثمن ناچیزى به ف

 پدرش دور شده، از سـرزمینـى بـه سـرزمینـى دیگـر انـتقال یـابد.

 » َو اللّــــــهُ غــــاِلــــٌب َعلــــــى اَْمـــــِره ! « 

سبحان بر همه این اسباب فعال عالم غالب است، به اذن او فعالیت  خداى 

ها جز سمع و طاعت  كند و آن ل مىها تحمیكنند و او هرچه را بخواهد بدان مى

كنند دانند، چون گمان مىاى ندارند، اما )چه باید كرد،( كه بیشتر مردم نمىچاره

پندارند كه  كه اسباب ظاهرى جهان خود در تأثیرشان مستقلند و به همین جهت مى

ند  تواوقتى سببى و یا اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را مثالً ذلیل كند خدا نمى

   (۱)كننـد.اى كه دارند بگــردانـد، ولـى مـردم اشتبـاه مىآن اسباب را از وجهه

 .  ۱۷۱، ص ۲۱المیــزان ج  -۱

 

 وظیفـه صبـر و رضــا بــه قضــاى الهى

َوقَْبَل   الشَّْمِس  طُلُوعِ  قَْبـَل  َربِّـَك  بَِحْمـِد  َسبِّـْح  َو  يَقُـولُـوَن  مـا  َعلـى  فَـاْصبِـْر   «

 / طـه(  ۱3۰)ا!« غُُروبِه

دهد تا در برابر  تعالى در این آیه رسول گرامى خود را دستور مى خداى 

شده  گفته رانده  قضاهاى  از  یكى  وقتى  فرموده است:  گویا  كند،  كفار صبر  هاى 

خدایى باشد كه عذاب كفار را تأخیر بیندازد و آنان را در برابر سخنان كفرآمیزى  

ماند، باید به قضاى خدا  ز صبر راهى براى تو نمى گویند انتقام نكند، دیگر ج كه مى

گویند منزه بدارى، در  اش از كلمات شرك مى رضا دهى و او را از آنچه درباره 

دهند صبر كنى و در ازاء آثار قضاء او  هاى بدى كه نشان مىالعمل برابر عكس

گویند  حمد خدا گویى. چون آثار قضاء او جز اثر جمیل نخواهد بود، پس بر آنچه مى

 صبر كن و به حمد پروردگارت تسبیح گوى، باشد كه خشنود گردى! 

 » َو َسـبِّـْح بِـَحـْمـِد َربِّـَك ! « 

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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نظر حوادثى است بد و زشت، كه باید خدا را از آن منزه  دارد، كه البته از این  

تعالى دارد كه همان اذن خداست، كه به این نسبت  بدارى و نسبت دیگرى به خداى 

همه حوادثى است جمیل و جز مصالحى عمومى كه باعث اصالح نظام كونى است  

 شود و از این نظر باید خداى را حمــد و ثنـا گویى.  بر آن مترتب نمى 

 / طه(   ۱۳۰لَعَلََّك تَْرضى ! « )  »

سیاق سابق كه اعراض كفار از یاد خدا و نسیان ایشان آیات او و اسرافشان  

كرد و نیز تأخیر انتقام از ایشان و دستور  در امر او و ایمان نیاوردنشان را ذكر مى 

نمود اقتضاء دارد كه مراد به  صبر و تسبیح و تحمید بر رسول خدا را ذكر مى

این طور  رضا   معنا  این صورت  در  كه  باشد  او  قدر  و  خدا  قضاى  به  رضاى 

شود: صبر كن و پروردگارت را حمد و تسبیح گوى آنقدر كه حالت رضا برایت  مى

حاصل شود، رضاى به قضاء خدا و بنابراین جمله مزبور نظیر آیه: » َو اْستَعینُوا  

لوةِ ! « ) ْبِر َو الصَّ ا این كه چطور تسبیح و تحمید خدا  شود. و امّ /بقره( مى45بِالصَّ

آورد؟ وجهش این است كه تنزیه فعل خدا از نقص و عیب و او را به ثناء رضا مى

شود انسان انس قلبى به خدا پیدا  جمیل یاد كردن و مداومت در این كار باعث مى

كند و عالقمند به بیشتر كردن آن شود، وقتى انس به زیبایى و جمال فعل خدا و  

كند و آنگاه آثارش  او زیاد شد رفته رفته این انس در قلب رسوخ پیدا مى نزاهت  

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  

لـذا ادامـه یـاد    باشد و آنچه غیر جمیل و داراى نقص و عیب است دوست ندارد

   ( ۱)شود كه به قضاء خدا راضى گردد.خـدا بـا تسبیـح و تحمیـد باعث مى

 .  4۸، ص ۲۸المیـــزان ج  -۱

 

 رابطه مستقیم مصايب عمومى با اعمال گروهى مردم 

 روم( /  4۱»َظَهـَر اْلفَسـاُد فِـى اْلبَـّرِ َو اْلبَْحـِر بِمـا َكَسبَـْت اَْيـِدى النّـاِس!« ) 

از  یكى  كه  است،  عمومى  بالهاى  و  مصایب  زمین،  در  فساد  به  مراد 

كند، چون زلزله و نیامدن باران و قحطى و  ها را گرفته، مردم را نابود مى منطقه

ها و سلب امنیت. سخن كوتاه، هر بالیى كه  ها، غارت هاى مسرى، جنگ مرض 
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چـه ایـن كه مستنـد به  زنـد و  نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بـرهـم مى

ها فسادى است كه در ترى  اختیـار بعضـى از مـردم باشد و یا نباشد، چون همه آن

 بـرد.  ها را از بین مىآید و خوشى و طیب عیش انسانو خشكى عالم پدید مى 

»بِـما َكـَسبَْت اَْیـِدى النّاِس!« یعنى این فساد ظاهر در زمین، سبب اعمال  

كنند. بین اعمال  ورزند و گناهانى كه مىر شركى است كه مىمردم است، به خاط

مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم است كه هر یك در صالح و فسادش اثر مستقیم  

 در دیگرى دارد.

 / روم(  4۱» ِلیُـــذیقَُهـــْم بَْعـَض الَّــذى َعِملُــوا !« )

اى از آنچه  هآنچه در زمین ظاهر شد به خاطر این بود كه خدا وبال پار

آنمى اعمال  هست  كه  چیزى  بچشاند،  ایشان  به  بر  كردند  سویشان  به  وقتى  ها 

گشت. و اما این چرا فرمود: »بعضى اعمالشان  گشت به صورت وبال برمىمى

آنان صرفنظر كرد، هم چنان كه  اعمال  بیشتر  از  این است كه خدا  را«، براى 

آنچه از    -   بِما َكَسبَْت اَْيديكُْم َو يَْعفُوا َعْن َكثیرٍ َو ما اَصابَكُْم ِمْن ُمصیبٍَة فَ فرمود: »  

رسد به خاطر كارهایى است كه خودتان كردید و خدا از بسیارى  مصایب به شما مى 

/ شورى( این آیه شریفه ناظر است به وبال دنیوى    3۰كند!«)كارهایتان عفو مى

ا عذاب و وبال اخـروى  ها و امها، نه همه آنگناهان و چشاندن وبال بعضى از آن 

   (۱)گـناهـان، آیـه از آن ساكت است.

 .  3۱۲، ص 3۱المیـــزان ج  -۱

 

 هاى حـاصـل محاسبه اعمال اجتماعىمصیبـت 

» َو َكاَيِّْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن اَْمِر َربِّها َو ُرسُِلِه فَحاَسْبناها ِحسابا َشديدا َو َعذَّْبنـاهـا  

 طالق(    / ۸) َعذابـا نُْكرا!«

از   است  عبارت  َشدیداً،«  ِحسابا  فَحاَسْبناها   « جمله  در  حساب  شدت 

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  

خرت، به دلیل این كه در  كند. و مراد به این حساب، حساب دنیاست، نه حساب آ

دیگر مى »  جاى  اَْيديكُْم...فرماید:  َكَسبَْت  فَبِما  ُمصیبٍَة  ِمْن  اَصابَكُْم  ما  آنچه   -  َو 
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/ شورى(    3۰رسد به خاطر اعمالى است كه خودتان كردید !«)مصیبت به شما مى 

ْرِض...  و » َو لَْو اَنَّ اَْهَل اْلقُرى اَمنُوا َو اتَّقَْوا لَفَتَْحنا َعلَْیِهمْ  ََ  بََركاٍت ِمـَن الـسَّمـآِء َو ااْل

ها ایمان آورده و تقوى داشته باشند بركاتى از آسمان و زمین به  و اگر اهل قریه  -

 / اعراف(   96گـشاییم...!« )رویـشان مـى 

البته آنچه كه در نظر دین مصیبت    -رسد  پس آنچه مصیبت به انسان مى

تعالى از بسیارى از اعمال  آدمى است و خداى معدل و نتیجه محاسبه اعمال    -است  

گذارد، بلكه از  كند و مته به خشخاش نمىانگارى مىعفو نموده، مسامحه و سهل 

آید هایى كه عارشان مىاین سختگیرى در مورد مستكبرین صرفنظر ننموده، آن 

گیرد و هیچ یك از  امر خدا و رسوالن خدا را اطاعت كنند، حسابشان را سخت مى 

 سابقه و ناشناخته باشد.  كند كه بىاندازد، در نتیجه عذابى مى هان را از قلم نمىگنا

ها كه اهلش از امر پروردگارشان  و معناى آیه این است كه چه بسیار قریه 

گــردنكشـى نمــوده، از اطــاعــت پیــامبـر خود استكبار ورزیدند و در نتیجه ما 

اسبه اعمــالشــان به سختى مناقشه كردیم  ها كشیدیم و در مح حساب شدیدى از آن

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.

 .  ۲96، ص 3۸المیـــزان ج  -۱

 

 تأثیر گناهان در بروز مصايب اجتماعى 

 » َو ما اَصابَكُْم ِمـْن ُمصیبٍَة فَبِمـا َكَسبَْت اَْيـديكُـْم َو يَْعفُـوا َعـْن َكثیـٍر!«  

 / شورى(  ۳۰)

كلمه »ُمصیبَْت« 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 

هـاست  هــاى شمــا كســب كــرده، « گنــاهــان و زشتىآنچه دست   -دیكُْم  َكَسبَْت اَیْ 

یَْعفُوا َعْن َكثیٍر،« این است كه خـداونـد از بسیارى از همان   و معناى جلمه »َو 

 بخشاید.هایتان مىگنـاهـان و زشتى 

هاى دیگر  جامعه است و مانند خطابخطاب دراین آیه اجتماعى و متوجه به

اش این است كه  منحصر به خطاهاى جزئى و به فرد فرد اجتماع نیست و الزمه 
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مراد به مصیبت هم مصایب عمومى و همگانى، از قبیل قحطى و گرانى و وبا و  

و نامالیماتى كه متوجه زلزله و امثال آن باشد. پس مراد از آیه این شد كه مصایب  

شوید و خدا از  شود، همه به خاطر گناهانى است كه مرتكب مىجامعه شما مى

 گیرد.  گذرد و شما را به جرم آن نمىبسیارى از آن گناهان در مى

فِى اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر بِما   آیه شریفه در معناى آیات زیر است: » َظَهَر اْلفَسادُ 

اگر فساد در خشكى   - ِس ِلیُذیقَُهْم بَْعـَض الَّذى َعِملُوا لَعَلَُّهْم یَْرِجعُوَن َكَسبَْت اَْیِدى النّا

كنند و پیدا شدن آن براى این  و دریا پیدا شود به خاطر گناهانى است كه مردم مى

اى از آثار شوم اعمالشان را به ایشان بچشاند، شاید برگردند  است كه خـداوند نمونه

 لَــْو اَنَّ اَْهــَل اْلقُــرى اَمنُــوا َو اتَّقَــْوا لَفَتَْحنــا َعلَْیِهْم بَــَركــاٍت  / روم( و » وَ   4۱! « )

ْرِض َو لِكْن َكذَّبُوا   ََ آوردند و  و اگر مردم شهرها ایمان مى  -ِمــَن السَّمــآِء َو ااْل

ان  هایى از آسمــان و زمیــن بــه رویشــكردند، ما بــركــت تقوى پیشه خود مى 

/ اعراف( و    96گشــودیــم، امــا به جــاى ایمــان و تقوى تكذیب كردند ! « )مى

هــاى هیــچ قــومى خــدا نعمت  -» اِنَّ ّللّاَ ال یُغَیُِّر ما بِقَْوٍم َحتّى یُغَیُِّروا ما بِأَْنفُِسِهْم 

نمى دگــرگــون  كنند  را  دگرگون  را  خود  خــودشــان وضع  كه  آن  تا  و  ســازد، 

/ رعد( و آیات دیگرى كه همـه داللـت دارد بـر   ۱۱رفتار خود را تغییر دهند!« )

 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  

شود  ش باز مى دارد وفق دهد، خیرات به سویش سرازیر و درهاى بركات به روی

و اگر در ایــن دو مــرحلــه به ســوى فســاد بگــراینـد، زمیــن و آسمــان هم تباه  

 ( ۱)كنــــد.شــان را تبــاه مىشود و زنــدگــى مى

 .  96، ص 35المیــــــــزان ج  -۱

 

 شمول يکسان بالهاى اجتماعى بر مؤمن و كافر 

 ٍة فَبِمــا َكَسبَــْت اَْيـديكُـْم َو يَْعفُوا َعْن َكثیٍر!« » َو مـا اَصــابَكُــْم ِمـْن ُمصیبَــ

 / شورى(  ۳۰)

شود  مؤمن و كافر را یكسان شامل مى  -آید كه: اوالً  از سیاق آیه فوق بر مى

و مؤید این معنا آیه بعدى است كه به طور مسلم متوجه مؤمن و كافر است. و ثانیا 
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هاست، / روم( تنها گناهان و زشتى  4۱النّاِس،« )مراد به جمله »ما َكَسبَْت اَْیِدى    -

رسد  ها مىمراد به مصایبى كه به انسان  -نه تمامى اعمال چه خوب و چه بد و ثالثا  

آن  بین  آثارى كه  اعمال است،  تداعى  آثار سوء دنیائى  ارتباط و  آن اعمال  ها و 

 خاصى است، نه جزاى آخرتى اعمال.  

خواهد  ط بین مصایب و گناهان است و تنها مىآیه شریفه در مقام اثبات ارتبا

بفرماید: گناهان آثار سویى هم در دنیا دارند چیزى كه هست بعضى از آن آثار به  

شوند و به خاطر عواملى از قبیل  كند و بعضى بخشوده مى صاحبش اصابت مى 

ها از رحم، صدقه، دعاى مؤمنین، توبه و امثال آن كه در اخبار آمده آثار آن صله 

شود و اما درباره آثار سوء آخرتى گناهان، آیه ساكت است و در  صاحبش رد مى 

   (۱)مقام اثـبات یـا نفى آن نیست.

 .  9۸، ص 35المیـــــــزان ج  -۱

 

 اثر بازگشت از فساد در رفع مصايب و اصالح جوامع 

السَّمآَء َعلَْیكُْم ِمْدرارا َو يُْمِدْدكُْم بِاَْمواٍل  » فَقُْلُت اْستَْغِفرُوا َربَّكُْم اِنَّهُ كاَن َغفّارا يُْرِسِل  

 / نوح(  ۱۲تا  ۱۰َو بَنیَن َو يَْجعَـْل لَكُـْم َجنّاٍت َو يَْجعَـْل لَكُـْم اَْنهارا !« )

كند السالم حكایت مىشمارد، از نوح علیههاى دنیایى را مىاین آیات نعمت

دهد، به شرطى كه از  تر آن را مىها و تواكه به قوم خود وعده فراوانى نعمت

شود استغفار از گناهان اثر  پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند. معلوم مى

هاى آسمانى و ها و گشوده شدن درب نعمت فورى در رفع مصایب و گرفتارى 

فهماند بین صالح جامعه انسانى و فساد آن و بین اوضاع عمومى  زمینى دارد و مى

رار است، و اگر جوامع بشرى خود را اصالح كنند، به زندگى  جهان ارتباطى برق

   (۱)رسند و اگـر بـعكس كـنند عـكس آن را خـواهـنـد داشــت.پاكیزه و گوارایى مى

 .  ۱۷4، ص 39المیـــزان ج  -۱

 

 ها مصالح عالیه مكنون در تحوالت اجتماعى و جنگ 

يّـــــاُم نُــــداِولُـهـــ ََ  / آل عمران(  ۱4۰ا بَـْیــَن النّــاِس...!« )» َو تِـْلـــــَك ااْل
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اى از زمان است كه براى حدوث حوادث الزم  »یَْوم« مقدار قابل مالحظه 

آیه  مى معنى  بود.  خواهد  متفاوت  و  مختلف  حوادث،  اختالف  به  بنابراین  باشد، 

اى كه افهام مردم از  شریفه این است كه سنت و نوامیس الهى طبق مصالح عالیه

بین مردم گردش  درك   در  ایام  به همراهى گردش  است  آن عاجز  جهات  جمیع 

نماید، بدون این كه در یك جا متوقف شده و در نتیجه قوم دیگرى را محروم  مى

عمران( گردش  / آل   ۱4۰نماید. » َو ِلیَْعلََم ّللّاُ الَّذیَن آَمنُوا َویَتَِّخذَ ِمْنكُْم شَُهدآَء !« )

الهى به همراهى دو افهام و  ر زمان به جهت مصالح عالیه نوامیس  اى است كه 

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  

دانستن آن براى مردم نافع است همین جمله: » َو ِلیَْعلََم ّللّاُ الَّذیَن آَمنُوا َو یَتَِّخذَ ِمْنكُْم  

   »! اْلكافِریَن  یَْمَحَق  َو  آَمنُوا  الَّذیَن  ّللّاُ  َص  ِلیَُمّحِ َو   « جمله  و   »! شَُهدآَء 

ِلیَْعلََم  عمران( است كه در آیه شریفه ذكر شده است. مراد از جمله » َو  /آل ۱4۱)

باشد. معناى  ّللّاُ الَّذیَن آَمنُوا،« آشكار شدن ایمان مؤمنین بعد از نهان بودن آن مى 

ایمان بعد از نهان بودن آشكار شود.« و چون این   آیه این است: »براى این كه 

ظهور ایمان باید طبق  قانون علل و اسباب انجام گیرد ناچار باید یك سلسله امور  

ها شود به وقوع پیوندد. تمحیص كه در آیه شریفه ذكر  ایمان آن   كه منجر به ظهور 

هاى گردش ایام است كه در سابق ذكر شد و جمله » ِلیَْعلََم  شده از مصالح و حكمت 

باشد ولى در عین حال  هاى آن مىّللّاُ الَّذیَن آَمنُوا،« نیز گرچه از مصالح و حكمت 

كه تمیز مؤمن از غیر مؤمن كه یكى  این دو مصلحت با یكدیگر فرق دارند، چه آن  

باشد، خود موضوعى است  از مصالح گردش ایام و مفاد جمله »َو ِلیَْعلََم ّللّاُ،« مى

هاى كفر و نفاق و  ها بعد از این جدا شدن از آلودگى مستقل و پاك شدن ایمان آن

یَْمَحَق  »َو  جمله  مقابل  در  را  پاك شدن  این  خداوند  لذا  و  دیگر  فسق موضوعى 

هاى كفر و امثال آن را ذره ذره از  اْلكافِریَن،« قرار داده، بنابراین خداوند، آلودگى 

ها باقى نماند و خالص نماید تا این كه جز ایمان در دل آن دل مؤمنین برطرف مى

از براى خدا گردند و همچنین اجزاء كفر و شرك و كید را كم كم از دل كافر محو  

 هیچ باقى نماند.نماید تا این كه سرانجام مى

هاى گردش ایام در بین مردم و عدم  اى از مصالح و حكمت و این بود پاره 

استمرار  آن دریك جمعیت خاص و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد  

آن بیشتراست  كه نفعوآنچهكه جز برطبق مصالح عالیهاست دهد و بدیهىانجام مى
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 دهد.  انجام نمىعملى

به  از مطالبى كه   بین مردم كه  در  ایام  ذكر كردیم، یعنى گردش  تاكنون 

منظور امتحان و تمیز داده شدن مؤمن از كافر و پاك شدن مؤمنین از كافرین و 

ها و نابود شدن كفر است و همچنین از نبودن زمام  پاك شدن مؤمنین از آلودگى 

ى این فكر  شود كه مؤمنین در آن روز دارا امور در دست پیغمبر چنین استفاده مى

ها در  پنداشتند كه بودن بر دین حق تمام عامل غلبه و پیروزى آن بودند و چنین مى

ها راسخ كرده بود جریان جنگ هاست و آنچه كه بیشتر این فكر را در آن جنگ 

ها بر دشمن به واسطه نزول مالئكه بود و بدیهى است كه  بدر و غلبه عجیب آن 

شود و هرگز  ب آن نظام امتحان باطل مىاین فكر فكر فاسدى است كه به موج 

گردد و نیز در صورتى كه  مؤمن از كافر بازشناخته نشده پاك و خالص نیز نمى

تنها، بودن بر دین حق سبب هر غلبه و پیروزى باشد دیگر مصلحتى در امر و  

باقى نمى ثواب و عقاب  را منهدم و  نهى و  اساس دین  فكر سرانجام  این  ماند و 

نمود و دین اسالم كه دین فطرت است امور را مبتنى بر خرق عادت  ویران خواهد  

داند تا این كه صرف بودن بر دین حق روى مبناى خرق عادت و  و اعجاز نمى

اعجاز باعث پیروزى شود بلكه دین فطرى اسالمى هرگونه غلبه و پیروزى را  

اى  و نواهى  داند تا این كه مؤمنین بر طبق اوامر مبتنى بر علل و اسباب عادى مى

كه در امور جنگى وارد شده عمل نمایند و با امید به پاداش و ترس از عقاب الهــى  

 ها پیروز شوند.  از خــود ضعــف و سستــى نشـان نـدهنـد تا این كـه در جنگ 

و براى تخطئه كردن همین فكر فاسد است كه خداوند بعد از بیان گردش  

باشد شروع به مالمت و سرزنش كسانى  ح آن مى ایام و امتحان و ابتالء كه از مصال

هــا شــرح  انــد كــرده، حقیقــت حـال را بــراى آن كه داراى این فكــر غلــط بــوده 

ةَ َو لَّمـا يَْعلَـِم ّللّاُ...!«) فــرمـایـد:  دهــد و مىمى   ۱4۲» اَْم َحِسْبتُـْم اَْن تَـْدُخلُـوا اْلَجنَـّ

 ( ۱)عمران(آل  /

 .  4۷، ص ۷المیـــزان ج  -۱
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 فصل پنجم 

 تقدری و سرنوشت 
 

 اند! و نیـروهايى كه انسـان را احاطه كرده   سـرنـوشـت، 

 / آل عمران(   ۱4۰» تِْلَك االَيّاُم نُداِولُها بَْیَن النّاِس...!« )

همان طور كه هدایت عام الهى همیشه از ابتداى وجود موجودات تا پایان 

ها همراه بوده و هیچگاه منفك و جداى  باشند با آن سیر الى ّللّا مى   زمانى  كه در راه 

گردد، تقدیرات الهى هم كه حامل آن علل و اسباب وجودى اشیاء  از موجودات نمى

ها هستند كه موجودى را  هاست و آن بوده و در حقیقت تعیین سرنوشت اشیاء با آن 

وارد مى حالى  به  حالى  وراز  از  همیشه  نیز  انجام  نمایند  اى موجودات مشغول 

وظیفه بوده و او را به طرف سرنوشتى كه از پیش برایش معین كرده است جلو  

فََهدى  مى قَدََّر  الَّذى  َو   « جمله  كه  این  كما  سپس    -برند،  اندازه گرفت  كه  آن  و 

( كرد!«  تــأییــد  3راهنمایى  را  آن  و  دارد  مـعنـا  هـمیـن  در  ظـهـــور  /اعلى( 

 كنـــد.  مـى

طرف  ه به  را  موجودات  سرنوشت،  كننده  تعیین  عوامل  كه  طور  مان 

دهد، آخرین نقطه هستى آنان نیز كه در زبان قرآن  سرنوشت معین خود سوق مى

فرماید:  كشاند. خدا مى ها را از جلو به سوى خود مى به » اََجِل ُمَسّمى« یاد شده آن 

ْرَض َو ما بَْینَ ََ ى » ما َخلَْقنَا السَّمواِت َو ااْل ها  ما آسمان -ُهما ااِلّ بِاْلَحّقِ َو اََجٍل ُمَسمًّ

معین   مدتى  براى  و  حق  پایه  بر  جز  است  دو  آن  بین  كه  را  آنچه  و  زمین  و 

 / روم(   ۸نیافریدیم!« )

شود آیه شریفه موجودات را با آخرین نقطه هستى  به طورى كه مالحظه مى 
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ء هرگاه یكى از دو شى   ها كه اجل مسمى است مرتبط دانسته و بدیهى است كهآن

ایــن   بگــذارد،  اثــر  آن  روى  و  داشتـه  بـرتـرى  و  تفــوق  دیگــرى  بر  مرتبط 

هاى مسمى، امور ثابت و غیر متغیرى هستند كه حــالـت را جذب نامند و اجل 

اجل   به  و  نمــوده  جــذب  خـود  ســوى  به  جلو  از  را  و موجودات  اشیاء  همیشه 

 زند.  سامسماى خود نزدیكشان مى 

بنابراین تمامى موجودات به نیروهاى الهى احاطه شده: یك نیرو او را به  

كند. و نیروى  اى دیگر او را از جلو به سوى خود جذب مىراند. و قوه جلو مى

دار تربیت او در صحنه حیات  سومى هم همیشه مصاحب و همراه او بوده و عهده 

 نماید.ها را اثبات مى آن اى كه قرآن باشد و اینها هستند قواى اصلىمى

و اینها غیر قواى دیگرى هستند كه حافظ و نگهبان و قرین موجودات در  

 ( ۱)باشنـد، مـاننـد مالئكه و شیطـان و غیر آن.صحنه حیـات مى

 .  5۷، ص ۷المیـــزان ج  -۱

 

 ها رابطه سرنوشت موجودات با كیفیت آغاز وجودى آن

لُـهُ اِالّ بِقََدٍر َمْعلُـوٍم!«  » َو اِْن ِمــْن َشــىْ   ٍء ااِلّ ِعْنـَدنـا َخـزائِنُـهُ َو مــا نُنَــّزِ

 / حجر(   ۲۱)

كنیم مگر ها هست و ما نازل نمى» هیچ چیز نیست مگر آن كه نزد ما از آن خزینه

 اى معلـــــوم!«  بــه انـــــدازه 

مى آیه  اشاین  تمامى  كه  وجودى  رساند  به  و  موجودند  خدا  نزد  عالم  یاء 

و   تقدیر  نزول،  هنگام  در  تنها  و  تقدیر، موجودند  هیچ  با  مقدر  و غیر  نامحدود 

 شوند.گیرى مىاندازه 

افاده مى هم  را  معنا  این  فوق  آیه  نیز  اشیاء  و  كه  میان   - كند:  فاصله  در 

سیر مى مقتضایى  بر طبق  ـ  بازگشت  و  آغازشاپیدایش  كیفیت  كه  را  كنند  آن  ن 

یابند اقتضاء كرده و بر آن سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان مى

استفاده   نیز  زیر  آیات  از  معنا  این  و  دارد  را  آن  اقتضاى  وجودشان  ابتداى  كه 

 شود:  مى
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/ اسراء(    ۸4تند!« )هر كسى بر طینت خود مى  -   »كُلٌّ يَْعَمُل َعلى شاِكلَتِه

 و  

هر كسى براى خــود هـدفـى معیـن دارد كه    -   هَُو ُمَولّیها َو ِلكُّلٍ ِوْجَهةٌ »  

   ( ۱)/ بقره( ۱4۸كنـد!« ) خـواه و نـاخـواه به همـان سـو روى مى

 .  ۱4۱، ص ۲المیـــــــــــــــزان ج  -۱

 

 محـدوديت شناخت انسان از آينده

 / يـوسـف(  ۲۱النّاِس ال يَْعلَُمـوَن!« ) » َو اللّـهُ غـاِلٌب َعلـى اَْمـِره َو لِكـنَّ اَْكثَـَر 

انسان فكرش محدود بوده و تنها نظرش معطوف به چیزهایى است كه جلو  

بیند و از آینده غفلت دارد. دولت یك روزه را  چشمش حاضر است. حال را مى 

پندارد و عمر كوته و  شمارد و موفقیت یك ساعته را غلبه و پیروزى مى دولت مى 

دهد، ولى خداى متعال چون محیط را مقیاس همه چیز قرار مى   كاالى اندك خود

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  

ست )بلكه  كند، از این رو ممكن اترسد و در انجام كارى شتاب نمىشدن چیزى نمى 

واقع این است،( كه فساد یك روزه را مقدمه اصالح عمرى قرار دهد و محرومیت  

جامعه موفقیت  وسیله  را  فرد  و  یك  فساد  كه  همین  نادان  شخص  و  سازد  اى 

كند كه )العیاذ بالِّل،( خدا مغلوب شده و در قبال امرى  بیند گمان مىمحرومیتى مى

ه زمان مانند یك قطعه آن احاطه دارد و  عاجز مانده است ولى خدا بر تمام سلسل

كند و چیزى او را مشغول نساخته بر همه عالمیان مانند یك فردشان حكومت مى 

شود، از بس  دارد و او از نگهدارى آسمان و زمین خسته نمىو از چیزى باز نمى

   ( ۱)بلند مرتبه با عظمت است.

 .  ۲۷۰، ص 3المیـزان ج  -۱
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 انسان از سرنوشت و آينـده خود عـدم آگـاهى  

 / بقره(    ۲55ٍء ِمْن ِعْلِمِه ااِلّ بِماشاَء !« )» َو ال يُحیطُوَن بَِشىْ 

هاى كمال تدبیر الهى این است كه موجود تدبیر شده خودش  یكى از نشانى

اى برایش  اش چه منظورى از او و از تدبیر او دارد و چه آینده نفهمد كه تدبیر كننده 

اشته تا براى خالصى از آن آینده اگر ناگوار است دست و پا نكند و زیر سر گذ

اى باشند كه  نقشه مدبر را خنثى نسازد و تدبیرشدگان مانند قافله چشم و گوش بسته 

رود و صاحب قافله  دهند و آن قافله هم مىبرخالف میل به طرفى سوقشان مى 

فراد قافله آگهى نرسد و  اى به ادهد كه از هیچ ناحیهكمال جدیت را به خرج مى 

   ( ۱)شـان كجاست.كنند و مقصـد نهایىروند و  كجـا منـزل مىافراد ندانند به كجا مى

 .  ۲۲9، ص 4المیـــزان ج  -۱

 

 ها حـكمت الـهى در پنهان بـودن سرنوشت انسان

ذيَن َءاَمـنُواْ ال تَْسئَلُواْ َعْن اَْشیآَء اِْن   / مائده( ۱۰۱تُْبَدلَكُْم تَسُْؤكُْم !« )» ياَيَُّها الَـّ

كند از این كه كه از چیزهایى سراغ بگیرند و  این آیه مؤمنین را نهى مى

 شوند.مطالبى را بپرسند كه اگر برایشان آشكار شد ناراحت مى

تعالى دریچه اطالع از آن »با اسباب عادى«  سوال از هر چیزى كه خداى 

ع شده است، زیرا خطرى كه در سؤال از اینگونه  را به روى بشر بسته است ممنو

امور است منحصر در سؤاالت اصحاب رسول ّللّا نیست. پرسش از روز مرگ  

از زوال ملك و عزت   یا پرسش  یا روز مرگ دوستان و عزیزان  و  خود مثالً 

همیشه مظنه هالكت و بدبختى است و چه بسا همان جستجو و به دست آوردن  

تعالى زندگى بشر  و بدبختى شود، آرى نظامى كه خداى مطلب خود باعث هالكت

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  

اختالل  و دست و پا كردن براى اخفاء آنچه ظاهر و اظهار آنچه مخفى است باعث  

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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شد  شد آن نظام موجود نمىآمده، كه اگر یكى از آن اعضا و اركان كم و زیاد مى

شد و  یافته و اجزاى زیادى را فاقد مىو در نتیجه آن حیات به طور كامل تحقق ن

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.

 .  ۲56، ص ۱۱المیــــــــزان ج  -۱

 

 قبول واليت الهى و سرنوشت محتوم

  لَنا هَُو َمْولینا َو َعلَى ّللّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن !«  » قُْل لَْن يُصیبَنآ اِالّ ما َكتََب ّللّاُ 

 / توبه(    5۱)

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  

تى حتمى از خیر و شر براى همه تعیین نموده و  تعالى سرنوشآن خداست و خداى 

دانیم قبــل از ما سرنوشتمان معلوم و معین شده، چرا اوامر او را  با این كه مى

تعالى هم  امتثال ننموده و در احیاء امر او و جهاد در راه او سعى نكنیم، حال خداى 

ــه عـالـم ما دهــد بكند و ما را پیروز و یا شكســت مىمشیت خود را اجرا مى

امـر   امتثـال  و  تـدبیـــر  تـــرك  و  بنـدگــى  بنــده،  وظیفه  زیرا  نیسـت،  مـربـوط 

 اسـت، كـه خـالصـه همـه تـوكــل اســـت.

والیت و اختیار امر ما با خداست و ما به او ایمان داریم و الزمه این ایمان  

نیم، بدون این كه در  این است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار ك

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  

و   مالمت  و  گرفته  تعلق  بدان  اختیارش  و  مشیت  كرد  اختیار  را  مصیبت  اگر 

 شویم.  ناراحت و اندوهگین نمى سرزنشى بر ما نیست و خود ما هیچ

 و چگونه غیر این باشیم؟ و حال آن كه خودش فرموده: 

االَْرِض َو ال فى اَْنفُِسكُْم اِالّ فى ِكتاٍب ِمْن قَْبِل اَْن  » ما اَصاَب ِمْن ُمصیبٍَة فِى

نَْبَراَها اِنَّ ذِلَك َعلَى ّللّاِ يَسیٌر ِلَكْیال تَأَْسْوا َعلى مافاتَكُْم َو ال تَْفَرُحوا بِما اتیكُْم  

كه خلقش    هیچ مصیبتى به زمین یا به نفوس شما نرسد مگر پیش از آن  -
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اى بوده، كه این براى خدا آسان است تا براى آنچه از دستتان  كنیم در نامه

رفته غم مخورید و از آنچه به دستتان آمده غره نشوید، كه خدا خودپرستان  

 / حدید(  ۲3و ۲۲فخرفروش را دوست ندارد!« )

سد مگر به اذن  رهیچ مصیبتى نمى  -  ّللّاِ...ُمصیبٍَة ااِلّبِِأذْنِ » مااَصاَب ِمنْ و  

/ تغابن(   ۱۱كند!«)خدا و كسى كه به خدا ایمان آورد خدا دلش را هدایت مى

 و  

َمْولَى الَّذيَن اَمنُوا و این بدان جهت است كه خدا صاحب    - » ذِلَك بِاَنَّ ّللّاَ 

 / محمد( و ۱۱اند!« )اختیار كسانى است كه ایمان آورده 

اْلُمْؤِمنینَ  َوِلىُّ  ّللّاُ  َو  )و    -   »  مـؤمنـان!«  اختیار  صاحب  /    6۸خداست 

پس خدا تنها اوست صاحب اختیار ! «    -» فَالِّلُ هُـَو اْلَوِلىُّ    عمران( وآل

 /شورى( 9)

كنید همه متضمن اصول این حقیقتند،  و این آیات به طورى كه مالحظه مى

سبحان است و این كه احدى غیر خدا هیچگونه این حقیقت، حقیقت والیت خداى 

ت و اختیارى ندارد. آرى، اگر انسان به راستى به این حقیقت ایمان داشته و  والی

جوید و حقیقت  مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر پروردگار خود توكل مى 

كند و دیگر در رسیدن به حسنه خوشحال و در  مشیت و اختیار را به او واگذار مى 

ت به آنچه كه به دشمن انسان  گردد. و همچنین نسببرابر مصیبت اندوهناك نمى

رسد، نباید خوشحال و  بدحال گردد و این از نادانى و جهل به مقام پروردگار  مى

است كه وقتى دشمن انسان موفقیتى به دست آورد ناراحت شود و وقتى او مبتال و  

مى اختیـارى  گرفتار  خـود  از  هــم  او  دشـمن  زیرا  شـود،  خـوشحـال  وى  گردد 

   (۱)ندارد.

 .  ۱۸5، ص ۱۸المیـــزان ج  -۱

 

 و ارتبــاط آن بــا اعمــال  سـرنـوشـت و آينــده انســان 

 / اسراء(   ۱۳» َو كُلَّ اِْنساٍن اَْلَزْمناهُ طائَِرهُ فى عُنُِقه ... ! « )

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  

ایم ى را در گردنش الزام كرده پى برد وجود دارد. و این كه فرمود: ما طائر هر كس

وجه از او جدا  ایــم كه به هیچ معنایش این است كه آن را الزم الینفك او قــرار داده 

نگردد و اگر فرمود طائر او را در گردنش، براى این بود كه تنهــا عضوى كه از  

  گــردد گــردن است. و گردن عضوى شود و انســان از آن جــدا نمىآدمى جدا نمى 

است كه هرچه بر آن آویخته باشد، چه زیور و چــه غــل، اولیــن چیزى خواهد  

 خورد.  بود كه در مواجهه به چشم بیننده مى 

و بنابراین مقصود از جمله » َو كُلَّ اِْنساٍن اَْلَزْمناهُ طائَِرهُ فى عُنُِقه...!« این  

و شقاوت را به   خواهد بود كه قضاء خدا چنین رانده شده كه آن چیزى كه سعادت 

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  

ْنساِن ااِلّ ما َسعى َو اَنَّ  تعالى مىآدمى است، چون خداى  َِ فرماید: » َو اَْن لَْیَس ِلاْل

ْوفى  َسْعیَهُ َسْوَف یُ  ََ هاى  اى جز كرده و این كه آدمى آینده   -رى ثُمَّ یُْجزیهُ اْلَجزاَء ااْل

بیند، سپس پاداش و كیفـر آن  هاى خود را مىخویش ندارد و این كه به زودى كرده 

 / نجم( 4۰و  39چشد!«)را به سنگ تمامترى مى

وست  اكرده همان عمل كه خداوند الزم الینفك آدمىاى پس آن طائر و آینده 

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.

 .  96، ص ۲5المیـزان ج  -۱

 

 بینى آينده انسانپیش 

 / اســـــراء(  ۱۳ْمنـــاهُ طــائِـــَرهُ فـــى عُنُِقـــه...!« )» َو كُــلَّ اِْنســـاٍن اَْلـــزَ 

از آیه » َو اِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعدُهُْم اَْجَمعیَن... اِنَّ اْلُمتَّقیَن فى َجنّاٍت َو عُیُوٍن!« 

شود كه قضاء خدا بر این رفته كه عاقبت خیر سرانجام  /حجر( استفاده مى45و43)

و عاقبت بد سرانجام كفر و معصیت باشد. و الزمه این قضا  ایمان و تقوى باشد  

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  

دیگ  ســرمـایـه  عملش  جـز  كسى  هر  و  گردد  بر  صاحبش  به  عملى  ــرى  هر 

 نــداشتــه و سـرانجـام كار اطـاعـت به بهشت و كار گناه به آتـش بینجـامد.  

شود كه آیه شریفه سعادت و شقاوت را اگر به طور  در این بیان روشن مى

كند از راه اعمال نیك و بدش كه خود به اختیار  لزوم و حتم براى انسان اثبات مى

بخواهد بگوید: لزوم یكى از این دو  كند، نه این كه  خویش كسب كرده اثبات مى

 ( ۱)جبرى است و عمل افراد هیچگونه اثرى در سعادت و شقاوت آنان ندارد.

 .  9۸، ص ۲5المیـــزان ج  -۱
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 فصل ششم 

 تقدری مرگ 
 

 و محــدوده زمـانـى حیات انسان   تقـديـر مـرگ، 

 / واقعه(    6۰» نَْحُن قَدَّْرنا بَْینَكُُم اْلَمْوَت َو ما نَْحُن بَِمْسبُوقیَن ! « )

 كنـد!« ایم و هیچ چیــز مــرا مغلــوب نمى» ما مـرگ را در بین شما مقدر كرده 

تدبیر امور خلق به جمیع شؤون و خصوصیاتش از لوازم خلقت و افاضه  

دهد، از  دهد، هستى محدود مى هستى مىتعالى به انسان  وجود است، وقتى خداى 

اش و تمامى خصوصیاتى  همان اولین لحظه تكوینش تا آخرین لحظه زندگى دنیایى

كند، همه از لوازم آن محدودیت  گیرد و رها مىرا كه در طول  این مدت به خود مى

گیرى و تحدید خالق عزوجلش است،  است و جزء آن حد است و به تقدیر و اندازه 

یكى به    كه  حیاتش  مانند  انسان  اوست، پس مرگ  هم مرگ  آن خصوصیات  از 

تقدیرى از خداست، نه این كه خدا نتوانسته انسان را براى همیشه آفریده باشد و  

اش مثالً چون او از چنین خلقتى عاجز بوده و قدرتش همین قدر بوده كه آفریده 

)الـعیاذ  ش مـرگ شـود،  هفتاد سال دوام داشته باشد، قهرا بعد از هفتاد سال دستخو

   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  

تعالى محدود و ناقص  بمیراند، چون الزمه این دو فرض این است كه قدرت خداى 

بیشترى به مخلوق زنده باشد، در فرض   باشد دوام  نتوانسته  بدهد و در  اول  اش 

فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم عوامل ویــرانگر جلوگیرى كند و این در مورد  
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ناپذیر اش شكست تعالى محال است، براى این كه قدرت او مـطلقه و اراده خداى 

 است.

ْرنا بَْینَكُُم اْلَمْوَت،« این  از این بیان روشن شد كه منظور از جمله » نَْحُن قَدَّ 

است كه بفهماند اوالً مرگ حق است و در ثانى مقدر از ناحیه اوست، نه این كه  

تعالى آن را براى این موجود  مقتضاى نحوه وجود یك موجود زنده است، بلكه خداى 

 مقدر كرده، یعنى او را آفـریده تـا فـالن مـدت زنده باشد و در رأس آن مدت بمیـرد.

با در نظر   - و نیز روشن گردید كه مراد به جمله » َو ما نَْحُن بَِمْسبُوقیَن!« 

این است    - گرفتن این كه كلمه سبق به معناى غلبه و مسبوق به معناى مغلوب است  

خوریم  كه ما در عروض مرگ بر یك مخلوق زنده از عوامل ویرانگر شكست نمى

كنیم، ولى آن اسباب بر اراده ما غلبه  و چنان نیست كه حیاتى دایمى به شما افاضه  

 ( ۱)ایم همیشه باشد باطل سازند.كنند و حیاتى را كه ما خواسته 

 .  ۲۷۱، ص 3۷المیـــزان ج  -۱

 

 چرا خدا مرگ را تقدير كرد؟ 

َل اَْمثـالَكُـْم َو نُْنِشئَكُــْم فــى مـا ال تَْعلَُمــوَن!« )  / واقعه(  6۱» َعلـى اَْن نُبَـّدِ

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  

دانید در آوریم. و مراد به جمله »  شما را بگیرند و شما را در خلقتى دیگر كه نمى

َل اَْمثالَكُْم ! « این است كه شما را با امثالى از بشر تبدیل كنیم و یا امثال شما    اَْن نُبَدِّ

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  

،« یعنى ما مرگ را بر این  جاى اسالف را بگیرند. » َو نُْنِشئَكُْم فى ما ال تَْعلَُمونَ 

اساس مقدر كردیم كه نسلى دیگر مثل شما را جایگزین شما كنیم و بر این اساس  

دانید چگونه است و آن خلقـت دیگـر عبـارت  كه به شما خلقتى دیگر دهیم كه نمى

 است از هستـى آخـرتى كه از جنس هستـى ناپـایـدار دنیـا نیست.  

آیه این است كه مرگ در بین شما به تقدیرى از ما    و حاصل معناى دو 

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  

اى  اى بمیرند و جا براى طبقه ما بر اساس تبدیل امثال است، بر این است كه طبقه

دیگر باز كنند، اسالف را بمیرانیم و اخالف را به جاى آنان بگذاریم و نیز بر این  

خلقتى دیگر وراى خلقت ناپایدار دنیوى به شما  اساس است كه بعد از مردن شما  

اى دیگـر و از خلقتـى  اى به خـانـهبدهیم، پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه

 ( ۱)به خلقتـى بهتـر، نه این كه عبارت باشد از انعدام و فنا.

 .  ۲۷۲، ص 3۷المیـــزان ج  -۱

 

 ن نظـام حـاكـم بر زمان مرگ انسان، اجل مبهم و اجل معی 

 / انعام(   ۲» هَُو الَّذى َخلَقَكُْم ِمْن طیٍن ثُمَّ قَضى اََجالً !« ) 

آن كسى كه انسان را آفریده و امورش را تدبیر نموده، براى بقاى ظاهرى  

اش مدتى مقرر فرموده و در نتیجه انسان وجودش محدود است از یك  و دنیوى 

ء نسلش به وسیله ازدواج  طرف به ِگل كه بَدْو خلقت نوع او از آن است اگرچه بقا

 و تناسل بوده باشد:  

آغاز   -  » بََداَ َخْلَق االَْنساِن ِمْن طیٍن ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن ساُللٍَة ِمْن ماٍء َمهینٍ 

كرد خلقت آدمـى را از گــل، آن گــاه قرارداد نســل او را از چكیــده آبـى  

 / سجده(  ۸و  ۷)         ارزش!«  بـى

آید و این همان  و از طرفى دیگر به اجل مقررى كه با رسیدن مرگ سر مى

هر كسى مرگ را   - نَ كُلُّ نَْفٍس ذائِقَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ اِلَْینا تُْرَجعُومعنایى است كه آیه » 

/ عنكبوت( متعرض    5۷كنند!«)خواهد چشید آنگاه همه به سوى ما بازگشت مى

آن است. ممكن هم هست مقصود از این اجل روز بعث باشد كه روز بازگشت به  

قرآن خداى  چون  است،  گویا مىسبحان  و  كریم  بعث  و  بین مرگ  زندگى  خواهد 

ارد هم چنان كه از ظاهر آیه » ...  خالصه عالم برزخ را جزء زندگى دنیا بشم

گویند یك روز و یا كمتر در قبرخود ماندیم!«  قالُوا لَبِثْنا یَْوما اَْو بَْعَض یَْوٍم ـ مى 

يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن ما لَبِثُوا َغْیَر ساَعٍة... لَقَْد  / كهف( و »    ۱9) يَْوَم تَقُوُم الّساَعةُ 
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خورند  شوند سوگند مى روزى كه قیامت به پا مى  -ْوِم اْلبَْعِث  لَبِثْتُْم فى ِكتاِب ّللّاِ اِلى يَ 

كه ما بیش از ساعتى در دنیا و برزخ نماندیم ... آنان كه خداوند علم و ایمانشان 

گویند به موجب كتاب خدا، شما تا روز قیامت در  ارزانى داشت در جوابشان مى 

 شود.  عنا استفاده مى / روم( نیز همین م 56و  55اید... ! « )قبرها مانده

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.

ِعْندَهُ، « تسمیه اجل به معنى تعیین آن است، چون خود    » َو اََجٌل ُمَسّمىً 

ها و سایر معامالت اجل  مردم نیز عادتشان بر این است كه در معاهدات و قرض 

كنند. اجل به را كه همان مدت مقرر در معامله و یا سررسید آن است ذكر مى

ِلقاَء ّللّاِ فَِانَّ   معناى آخر مدت است و همچنین است در آیه شریفه » َمْن كاَن یَْرُجوا 

هر كه امیدوار دیدار خداست پس مطمئنا بداند كه اجل خدا خواهد    -اََجَل ّللّاِ الٍَت  

 / عنكبوت(   5آمد ! « )

تعالى در آیه مورد بحث این است كه هم در اجل مبهم و  ظاهر كالم خداى 

ین هم در اجل مسمى مقصود آخر مدت زندگى است نه تمامى آن. بنابراین از ا

اجل   اجل مبهم و یكى  اجل دو جور است: یكى  نیز معلوم شد كه  این معنا  بیان 

تعالى و این همان اجل محتومى است كه تغییر  مسمى، یعنى معین در نزد خداى 

نزد خدا،« و معلوم است   -پذیرد. و به همین جهت آن را مقید كرده به »عنده نمى

این همان اجل محتومى است    شود. وچیزى كه نزد خداست دستخوش تغییر نمى

نمى  بر  تبدیل  و  تغییر  خداى كه  مىدارد.  فاَل  فرماید:  تعالى  اََجلُُهْم  جآَء  اِذا   «

توانند حتى یك لحظه وقتى اجلشان برسد نمى   -  يَْستَأِْخُروَن ساَعةً َو ال يَْستَْقِدُمونَ 

مى  / یونس( پس نسبت اجل مسمى به اجل غیر مس 49آن را پس و پیش كنند.« )

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)گـیــرى نـمــود.تـوان از رسیـدن آن جـلووجه نـمىنیســــت و به هیچ 

 .  9، ص ۱3المیـــزان ج  -۱
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 ها در ام الكتـاب و در لوح محو و اثبات ثبـت اجـل 

 / انعام(    ۲» ... ثُمَّ قَضى اََجالً َو اََجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدهُ ...!« ) 

اْلِكتِب   اُمُّ  َو ِعْندَهُ  یُثْبُِت  َو  ما یَشاُء  اََجٍل ِكتاٌب، یَْمُحو ّللّاُ  ِلكُّلِ  براى هر اجلى    -» 

كند آن را اى را كه بخواهد و تثبیت مىكند نوشته اى است و خداوند محو مىنوشته

/ رعد( اگر این آیات با آیات باال    39و  3۸الكتاب ! «)كه بخواهد و نزد اوست ام 

آید كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه  مورد دقت قرار گیرند به دست مى

الكتاب ثبت شده و اجل غیر مسمى آن اجلى است كه در لوح محو و اثبات  در ام 

الكتاب قابل انطباق است بر حوادثى كه در خارج ثابت است،  نوشته شده است. ام 

لف از تأثیر ندارد و لوح محو و  اى كه تخ یعنى حوادثى كه مستندند به اسباب عامه

اثبات قابل انطباق بر همان حوادث است لكن نه از جهت استناد به اسباب عامه  

ها به مقتضى  بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى كه در خیلى از موارد از آن 

كنیم، كه ممكن است برخورد با موانعى بكند و از تأثیر باز بماند و ممكن تعبیر مى

 ز نماند.  است با

مثالى كه با در نظر گرفتن آن این دو قسم سبب یعنى سبب تام و سبب ناقص  

شود نور خورشید است. زیرا ما در شب اطمینان داریم كه بعد از گذشتن  روشن مى

آفتاب طلوع خواهد كرد و روى زمین را روشن خواهد نمود، لكن  چند ساعت 

و یا چیز دیگرى بین آن و كره    ممكن است مقارن طلوع آفتاب كره ماه و یا ابر 

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  

ر بحث ماست و همین طلوع به ضمیمه نبود مانعى از  منزله لوح محو و اثبات د

ام  به منـزلـه  تـامـه و  الكتـاب و لوح  موانع نسبت به روشـن كـردن زمیـن علت 

 محفوظ در بحث ماست.

را  آدمى  آدمى زیرا تركیب خاصى كه ساختمان بدن  اجل  همچنین است 

كند كه  ا مىدهد با همه اقتضاءات محدودى كه در اركان آن هست اقتضتشكیل مى

اند  این ساختمان عمر طبیعى خود را كه چه بسا به صد و بیست سال تحدیدش كرده 

توان گفت در لوح محو اثبات ثبت شده، لكن این نیز  بكند. این است آن اجلى كه مى
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هست كه تمامى اجزاء كون با این ساختمان ارتباط و در آن تأثیر دارند و چه بسا  

ن اجزاء كون از حیطه شماره بیرون است با یكدیگر  اسباب و موانعى كه در ای

از   قبل  انسان  اجل  كه  شود  باعث  برخورد  و  اصطكاك  همین  و  نموده  برخورد 

 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  

شود كه منافاتى بین شود و نیز روشن مى یر مسمى باشد آسان مى یعنى مسمى و غ

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  

 پذیرد نه غیـر مسمى.  مسمى تحقق مى

تیم دقت در آیه » ثُمَّ قَضى اََجالً َو اََجٌل ُمَسّمًى  این آن معنایى است كه گف

 ( ۱)كند./انعـام( آن را افـاده مـى ۲ِعْندَهُ...!« )

 .  ۱۱، ص ۱3المیــــــــــزان ج  -۱

 

 و جـهــان  اجــل فــرد، اجـتمـاع 

ـُرهُـْم اِلـى اََجـٍل ُمَسّمـًى فَـِاذا جاَء اََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن ساَعةً َو ال   » َو لِكـْن يُـَؤّخِ

 / نحل(    6۱يَْستَْقِدُموَن!« )

ها اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست و نسبت به امت 

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 فرموده: » َو ِمْنكُـْم  

اَجَ  ِلتَْبلُغُوا  َو  قَْبـُل  یُتَـَوفّـى ِمـْن  ى  َمـْن  بعضى از شما قبل از اوان پیرى    -الً ُمَسمًّ

َوِلكُّلِ  / غافر( و یك جا فرموده: »    6۷میرید تا این كه برسید به اجل مسمى!« )مى

ٍة اََجٌل فَِاذا جآَء اََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن ساَعةً َو ال يَْستَْقِدُمونَ  براى هر امتى اجلى    -   اُمَّ

/ اعراف( و    34انند عقب اندازند و نه جلو ! « )تواست وقتى اجلشان رسید نمى

  َو لَْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك اِلى اََجٍل ُمَسّمًى لَقُِضَى بَْینَُهمْ در معناى سوم فرموده: »  

اى از پروردگارت گذشت كه تا مدتى مقرر خلــــق را نگــــاه  اگر نبود كه كلمه   -

   (۱)/ شورى(  ۱4كــرد!« )ن را بــه پــا مىدارد هـــر آینـــه قیــامتشــا

 .  ۱63، ص ۲4المیـــزان ج  -۱
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 بـرزخ و مـراحل زنـدگى بعد از مـرگ 

اِلَْیِه   ثُمَّ  يُْحییكُْم  ثُمَّ  يُمیتُكُْم  ثُمَّ  فَاَْحیاكُْم  اَْمواتا  كُْنتُْم  َو  بِالِّلِ  تَْكفُُروَن  َكْیَف   «

 / بقـره(   ۲8تُـْرَجـعُــوَن؟« )

آیات حقیقت انسان را و آنچه را كه خدا در نهاد او به ودیعه سپرده،    در این

كند، ذخایر كمال و وسعت دایره وجود او و آن منازلى كه این موجود در  بیان مى

كند، یعنى زندگى دنیا و سپس مرگ و بعد از آن زندگى  مسیر وجود خود طى مى

دا و این كه این  برزخ و سپس مرگ و بعد زندگى آخرت و سپس بازگشت به خ 

 سازد.منزل آخرین منـــزل در سیر آدمى است، خاطرنشان مى

این آیه از نظر سیاق نزدیك به آیه: » قالُوا َربَّنا اََمتَّنَا اثْنَتَْیِن َو اَْحیَْیتَنَا اثْنَتَْیِن  

میراندى و    پروردگارا دو نوبت ما را  - فَاْعتََرْفنا بِذُنُوبِنا فََهْل اِلى ُخُروجٍ ِمْن َسبیٍل  

كنیم، پس آیا هیچ راهى  دو بار زنده كردى، پس اینك به گناهان خود اعتراف مى

باشد و این از همان آیاتى است كه  / غافر( مى   ۱۱به سوى برون شدن هست؟« )

آن استدالل  با  برزخ،  نام  به  قیامت،  عالم  و  دنیا  عالم  میان  عالمى  وجود  بر  ها 

ها بیان شده و اگر  ، دو بار مرگ براى انسان شود، براى این كه در این آیاتمى

اى جز این  كند، چارهیكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنیا بیرون مى

نیست كه یك اماته دیگر را بعد از این مرگ تصور كنیم و آن وقتى است كه ،  

ه  میان دو مرگ یعنى مردن در دنیا براى بیرون شدن از آن و مردن براى ورود ب

 ( ۱)آخرت، یك زندگى دیگر فرض كنیم و آن همان زنـدگـى بـرزخـى است.

 .  ۲۱۰، ص ۱المیـــزان ج  -۱
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 فصل هفتم 

 تقدری رزق 

  

 مفهوم رزق در قرآن 

 / آل عمران(    ۲۷» َو تَْرُزُق َمْن تَشاُء بِغَْیِر ِحساٍب ! « )

آید،  رزق معنایى معروف دارد و آنچه از موارد استعمال آن به دست مى

به   تنها  ابتدایى  نظر  در  رزق  است.  موجود  آن  در  هم  بخشش  و  عطاء  معنى 

ها و امثال آن را شامل نبوده است.  شده و غیر آن از پوشیدنىها اطالق مى خوردنى

رسد و  ه به آدمى مىسپس در معناى آن توسعه داده شده و شامل تمام چیزهایى ك

گــردد، چون: مــال، جــاه، فــامیــل، علــم و امثــال آن  ها منتفع مىانسان از آن 

 گشتـــه است.  

ِة اْلَمتیُن  آنچه از آیه شریفه:   ّزاُق ذُواْلقُوَّ بدرستى يگانه    -» اِنَّ ّللّاَ هَُو الرَّ

ام حصر وارد شده  /ذاریات(كه در مق5۸)  !« رزاق و داراى قوت و متانت خداست 

 شود چند چیز است: دستگیر مى 

شود كه »رزق« گرچه در ظاهر ممكن است به غیر خداوند  : فهمیده مى اوال 

/جمعه( كه ۱۱عالم نسبتى پیدا كند، چنان كه از امثال » َو ّللّاُ َخْیُر الّراِزقیَن !« )

رده است  ها معرفى كهاى دیگر را تصدیق كرده، خداوند را بهتر آن وجود ارزاق 

اْكسُوهُْم...!« ) َو  اْرُزقُوهُْم فیها  َو  شود،  /نساء( استفاده مى 5و همچنین از آیه: » 

لكن در واقع و نفس امر جز به خداوند متعال منسوب نیست، عینا رزق هم مانند  

باشد و دیگران به واسطه  »عزت و ملك« است، كه در حقیقت مخصوص خدا مى

 اند.یبى گرفته اعطا و بخشش خداوندى از آن نص
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مند شود كه آنچه مخلوقات به آن منتفع شده از خیر آن بهره روشن مى   ثانیا:

باشد. این مطلب گذشته از  شوند، همه رزق آنان بوده و خداوند هم رازق آن مىمى

آیاتى كه درباره »رزق« وارد شده، از آیات دیگرى هم كه » خلق و امر و حكم  

   ( ۱)شود.ر« را مخصـوص خـداونـد دانستـه فهمیده مىو ملك و مشیت  و تدبیر و خیـ

 .  ۲5۷، ص 5المیـــزان ج  -۱

 

 هـاى حالل و حرام رزق 

 / آل عمران(   ۲۷» َو تَـْرُزُق َمـْن تَـشاُء بِغَْیِر ِحساٍب!« )

 ) ادامه مطلب باال (

دهد، ولى از راه  گردد كه آنچه آدمى مورد استفاده قرار مى : معلوم مىثالثا

حرام  است، از نظر معصیت به خداوند متعال منسوب نیست، زیرا خداوند نسبت  

معصیت را از نظر تشریع از خود نفى كرده است. چنان كه آیه » قُْل اِنَّ ّللّاَ ال 

كند. ولى از نظر تكوین ممكن است اللت مى /اعراف( بدان د۲۸یَأُْمُر بِاْلفَْحشآِء !« )

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،  

توانیم بیانات الهى را به افهام ساده و  وى حساب تكوین و آفرینش است و ما نمىر

واسطه   آن  به  و  نماییم  است محدود  پایین  بسیار  فكرشان  افق  كه  مردم  عمومى 

 ها صرف نظر كنیم.  اى بر روى معارف حقه قرآنى كشیده از آنپرده 

رعون« داده شده،  بینیم آیات قرآنى ملكى را كه به امثال »نمرود و فما مى

یا اموال و زخارفى را كه به دست »قارون«ها رسیده، همه و همه را از عطا و  

 داند.بخشش الهى مى

ها به اذن و اجازه خداوندى است و براى امتحان و روشن است كه تمام آن 

اى  هاى تشریعیهاتمام حجت و خذالن و استدراج به آنان داده شده و همه اینها نسبت 

ها به خداوند، قبحى در كار نیست، وقتى نسبت تشریعى  ر نسبت دادن آن است كه د 

مانع خواهد بود، زیرا  آن محذورى نداشته باشد، نسبت تكوینى به طریق اولى بى

 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  

هاى رحمتش نازل شده: » َو  بوده است و ثانیا از نزد او و خزینه  مخلوق خداوندى 

ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم ! « )اِْن ِمْن َشىْ  لُهُ  َو ما نُنَّزِ / حجر( و از    ۲۱ٍء ااِلّ ِعْندَنا َخزائِنُهُ 

باشد: » َو ما ِعْندَ ّللّاِ  طرفى هم بیان داشته كه آنچه در نزد اوست همانا »خیر« مى 

ء در عالم،  گردد كه دایره وجودى هر شى عمران( معلوم مى/ آل   ۱9۸! « )  َخْیرٌ 

باشد،  ء خیر مىبه آنچه متلبس شده، همه از خداوند متعال بوده عموما براى آن شى 

ٍء َخلَقَهُ ! «  گردد: » اَلَّذى اَْحَسَن كُلَّ َشىْ خیرى كه از آن منتفع و به آن متنعم مى 

 / سجده(  ۷)

ها ضررى عاید  عضى از مواهب الهى » شر « بوده و از آن اما این كه ب

ء كه ها نسبى است، یعنى نسبت به شى گردد، باید گفت: شر بودن آن بعضى مى

هدفش واقع شده و به او رسیده است »شر« و اما نسبت به دیگران و همچنین  

مله:  باشند. بالج نسبت به علل و اسبابى كه در نظام آفرینش حكمفرماست »خیر« مى

نظر   از  همه  فرموده،  افاضه  خود  مخلوقات  به  متعال  خداوند  كه  خیرهایى  تمام 

انطباق معنوى »رزق« آنان محسوب است، زیرا »رزق« جز عطایى كه مورد  

/   ۱3۱استفاده »مرزوق« واقع شود چیز دیگرى نیست: »َو ِرْزُق َربَِّك َخْیٌر ! «)

   (۱)طه(

 .  ۲59، ص 5المیـــزان ج  -۱

 

 رزق، خیر و خلق رابطه  

 / آل عمــران(   ۲۷» َو تَـْرُزُق َمـْن تَشــاُء بِغَْیــِر ِحســاٍب!« ) 

شود كه »رزق، خیر و خلق« هر سه به حسب  تا این جا نتیجه گرفته مى

مصداق روى بیان الهى امور متساوى هستند، یعنى هر رزقى خیر بوده و مخلوق  

خیر مى هم، رزق و  آنهم هست وهر مخلوقى  فرق  تنها  كه  باشد.  این است  ها 

نیا آن منتفع شود، خیر هم  به  دارد كه  احتیاج به مرزوقى  زمند فرض  »رزق« 

اختیار  باشد  آنچه را مطلوبش  از خود  بیرون  كردن محتاجى است كه از اشیاء 

نماید، بنابراین غذا نسبت به قوه »غاذیه« و قوه غاذیه نسبت به »انسان« و وجود  

باشند. اما انسان نسبت به »خودش«، روى همان فرض گذشته همه »خیر« مى 

ء ثابت و یا مفروض ندارد، مثالً غذا  ى خلق و ایجاد از نظر تحقق معنا نیازى به ش
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و قوه غاذیه و انسان »همه در حد ذات« مخلوق و »موجود« اند و در اطالق آن  

ء ثابت یا مفروضى نیست. موضوع شایان توجه این كه: چون  اسامى نیازى به شى 

شود كه تمام  هر رزق و خیرى تنها و تنها مخصوص خداوند است، روشن مى

شود، بدون عوض از خدا  هایى كه به مخلوقات داده مىرزق   عطایا و خیرها و 

گیرد زیرا هر چه فرض  ها چیزى از كسى نمىگردد، یعنى در مقابل آن صادر مى 

شود باز از عطایاى او خواهد بود و هیچ كس حق مسلمى از خدا نداشته و مستحق  

خود نهاده  چیزى نیست، مگر حقوقى كه از راه رأفت و مهربانى، او خود بر عهده  

و اتفاقا رزق از آن موارد محسوب است. چنان كه در این دو آیه شریفه تصریح  

ْرِض ااِلّ َعلَى ّللّاِ ِرْزقُها...!« ) ََ / هود( و » فََو    6فرموده: » َو ما ِمْن دآبٍَّة فِى ااْل

ْرِض اِنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل مــا اَنَّكُــْم تَْنِطقُــونَ  ََ / ذاریــات( پس    ۲3 !« )َرّبِ السَّماِء َو ااْل

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.  

راه محرمات روزى خود را به  شود كه: انسانى كه از  از این جا روشن مى

آورد، برایش یك روزى حالل و مباحى از نظر تشریع مقدر شده، زیرا  چنگ مى

اى حقى بر عهده خود نهد، سپس  تر از آن است كه براى بنده ساحت پروردگار منزه 

از راه حــرام او را روزى داده و در عیـــن حــال او را از تصــرف كــــردن در  

 ( ۱)ر صورت مخالفت عقاب فرماید!آن نهـــى و د

 .  ۲6۱، ص 5المیــــــــــــزان ج  -۱

 

 رزق عـــام و رزق خـــاص

 / آل عمـــــران(  ۲۷» َو تَــــْرُزُق َمــــْن تَـشـــــاُء بِـغَْیــــِر ِحســــاٍب!« )

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  

كه در  متىشود. دوم »رحمت خاص« یعنى رح و فاجر و انسان و غیر انسان مى 

طریق سعادت )چون ایمان و تقوى و بهشت( قرار گرفته است. هم چنان رزق او  

شود  اى كه وسیله بقاء هر موجود مى باشد: »رزق عام« یعنى عطیههم دو قسم مى
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 اى كه در مجـراى حلیت واقع شده است.  و »رزق خـاص« یعنى عطیـه

مقدرند: » َو َخلََق  هم چنان كه »رحمت عام و رزق عام« هر دو مكتوب و  

/ فرقان( »رحمت خاص و رزق خاص« هم هر دو   ۲ٍء فَقَدََّرهُ تَْقدیرا ! «)كُلَّ َشىْ 

الهى به نحو  مكتوب و مقدرند. و همان طور كه »هدایت« یعنى رحمت خاص 

باشد و به  تقدیر تشریعى مكتوب شده و براى هر انسانى اعم از مؤمن و كافر مى

ر خدا  آن  رسانیدن  كتابجهت  و  فرستاده  است،  سوالنى  فرموده  نازل  هم  هایى 

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  

خورند هیچ كس از خوان احسان الهى كنند و آنان كه از راه حرام روزى مىمى

 م نخواهد بود.محرو

این مطلب هم ناگفته نماند كه چنانكه از معناى »رزق« به دست آمد، رزق  

انتفاع از آن چیز دارد، پس كسى كه به او مال   اندازه  بودن یك چیز بستگى به 

خورد و مورد استفاده قرار  فراوانى عطا شده لكن جز مقدار كمى از آن را نمى

آن مال رزق او محسوب  نمى تمام  و    - نیست  دهد،  از نظر بخشش  آن كه  مگر 

خالصه    -عطایى كه به او شده، مالحظه كنیم و كارى به خوردنش نداشته باشیم  

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  

كسى حقى بر خداوند ندارد، تنها و تنها عطیه الهى   بدون عوض داده شده است و 

آن به  مرزوقین  طلب  یا  استدعا  مىروى  مملوك ها  تمام  حال  عین  در  و  رسد 

مى حســابى خداوندى  بـرایش  و  نبوده  چیزى  او  عطیه  عوض  در  پس  باشد، 

   (۱)نیسـت.

 .  ۲6۲، ص 5المیـــزان ج  -۱

 

 محدود و معین بودن رزق 

 / آل عمــران(   ۲۷َمـــْن تَشـــــاُء بِغَْیـــــِر ِحســـــــاٍب!« ) » َو تَـــــْرُزقُ 

این كه »نفى حساب« راجع به تقدیر رزق باشد، یعنى بخواهد رزق را غیر  

اِنّا كُــلَّ َشــىْ  آیــات قــدر چـون آیــه »  ٍء  محدود قلمداد نماید مطلبى است كه با 
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بِقَدٍَر!« ) قمـــر( و  49َخلَْقناهُ  َشــىْ   /  ِلكُــّلِ  اللّــهُ  َجعَــَل  قَــدْ  قَــدْرا ! «)»  /    3ٍء 

مى  تنهــا  و  نــدارد  ســازگــارى  كه  طــالق(  است  بخششــى  رزق  كه  رســانـد 

 بـالعـوض صـادر شــده، لكـن به هـر حـال مقدر و محدود است.  

 از آنچه قبالً گذشت روشن شد كه: 

 كـلى مـخصوص خـداست.»ِمـلك« و »ُمـلك« بـه طـور  - ۱

 »خیر« به طور كلى در دست حق تعالى و از جانب اوست. - ۲

اى است كه از طرف خداوند بدون عوض و استحقاق  »رزق« عطیه   -  3

 عطا شده.

»ُملــك و عــزت« و هــر چیــز اعتبــارى از خیــرات اجتمــاع مــاننـد    -  4

 ( ۱)باشند.ادیق »رزق« مى »مــال و جــاه و قـوه« و امثال آن همه از مص

 .  ۲64، ص 5المیـــزان ج  -۱

 

 تقدير رزق و وسايل استفاده از آن

 / يونس(   ۳۱ْرِض...؟« ) ُزقُكُْم ِمَن السَّمآِء َو االْ » قُْل َمْن يَرْ 

دهد  »رزق« یعنى عطاى مداوم. رزق آسمانى خدا كه به عالم انسانى مى

امثال آن است و روزى زمینى عبارت از  عبارت از فرستادن باران و برف و  

ارتزاق مى اینها  از  آدمى  كه  حیوان  پرورش  و  نباتات  بركت  رویاندن  به  و  كند 

 مـانـد.هــاى الـهى اســت كـه نوع انـسانى بـاقى مـىهـمین نـعمت

مراد از مالك بودن گوش و چشم آن است كه خدا در حواس انسانى تصرف  

هاى  هاى گوناگونى است كه ایشان از روزى گیرى هره دارد. حواس آدمیان وسیله ب

مند شوند.  هایى كه خدا به مردم اجازه داده از آن بهره كنند، روزى مختلف خدا مى

را  آنچه  بویایى  و  چشایى  بساوایى،  بینایى،  بستن شنوایى،  كار  به  از راه  آدمى 

طــرف خــواست    دهــد و در نتیجــه به خــواهـد تمیــز مى خواهد از آنچه نمى مى

كنــد  آیــد فــرار مىآیــد و از چیــزهــایى كه بــدش مىخــود بـه حــركت در مى 

نمى آن  طرف  به  یا  فــایــده  و  كه  است  حــواس  این  واسطــه  به  پــس  رود. 

 رسـد.  هــاى خــدا به تحقــق مى روزى 
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ى و شنوایى نام  و اما دلیل این كه خدا از میان همه حواس تنها از قوه بینای

برده این است كه آثار این دو حس در كارهاى حیاتى بیش از سایر حواس است و  

ها تصرف  خدا مالك آنهاست و با منع و عطا و كم و زیاد كردن روزى در آن 

   (۱)كند.مى

 .  ۸6، ص ۱9المیــــــــــــــزان ج  -۱

 

 رسانى خدا  دقیق و لطیف بودن رزق 

 / شورى(  ۱9ِعبـاِده يَـْرُزُق َمْن يَشاُء َو هَُو اْلقَِوىُّ اْلعَزيُز !« )» اَللّــهُ لَطیـٌف بِ 

در معناى كلمه »لطف« بویى از مدارا و آسانى عمل و نیز بویى از دقت  

شود خوابیده و فاعل چنین فعلى را كه  و باریكى آن چیزى كه عمل بر آن واقع مى 

رش با وسایل دقیق و باریك و  كند و سر و كاعمل به مدارا و دقت و سهولت مى

 خوانیم.ریز است لطیف مى 

گوییم هوا لطیف است، چون آن قدر سبك و رقیق است كه به آسانى مثالً مى

تواند با اجزاى درونى آن اجسام  كند و به آسانى مى در منافذ همه اجسام نفوذ مى 

ال كنیم به  سبحان استعمتماس پیدا كند. اگر بخواهیم این معنا را در مورد خداى 

حكم اجبار باید خصوصیات مادى را از معناى آن حذف كنیم و آن وقت معناى این  

شــود: كه خــدا بــا احــاطــه و علمــش به دقایق امور  كه خدا لطیف است این مى

 كنــد.  هم دست دارد و در آن امـور دقیـق با رفق و مدارا هرچه بخــواهــد مى

ودن خدا را نتیجه لطیف و قوى و عزیز بودن او  در این آیه شریفه رازق ب

قرار داده و فرموده )چون خدا لطیف به بندگان خویش و قوى و عزیز است، ایشان  

این كه مى را رزق مى  این خود داللت دارد بر  به  دهد،( و  بفرماید: خدا  خواهد 

خاطر این كه لطیف است، احدى از مخلوقاتش كه محتاج رزق اوست از او غایب  

زند و به خاطر این كه قوى است احدى او  یست و از پذیرفتن رزقش سر باز نمىن

كند و به خاطر این كه عزیز است كسى او را از این  را از دادن رزق عاجز نمى 

 شود.كار مانع نمى

هاى معنوى  منظور از رزق تنها مادیات نیست، بلكه اعم از آن و از موهبت 

بنــد از  بعضــى  كه  است،  دینى  كه مى و  را  خــود  آن موهبت  گــان  از  خـواهـد 
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 ( ۱)كند.روزى مى

 .  66، ص 35المیـــزان ج  -۱

 

 و احكام حرام و حالل  تقدير مقدار انزال رزق 

   » قُـْل اََرأَْيتُـْم مآ اَْنــَزَل اللّـهُ لَكُـْم ِمـْن ِرْزٍق فََجعَْلتُــْم ِمْنـهُ َحـرامـا َو َحـالالً ؟« 

 / يونس( 59)
 

رزق عبارت از چیزهاى زمینى است كه آدمى را در ادامه زندگى كمك 

كند، اعم از خوردنى، آشامیدنى و پوشیدنى و غیره. خدا رزق را نسبت داده به  مى

كه قرآن به مردم یادداده  است انزال یعنى فروفرستادن. این نسبت براساس حقیقتى

هایى پیش خدا دارند  و مخزن  و به آنان خاطر نشان ساخته كه همه اشیاء عالم منبع

ٍء ااِلّ  آیند: » َو اِْن ِمْن َشىْ گیرى خدا از آنجا فرود مى كه بر حسب تقدیر و اندازه 

لُهُ ااِلّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم !« ) / حجر( و » َو فِى السَّماِء ِرْزقُكُْم   ۲۱ِعْندَنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَّزِ

«  َو اَْنَزَل لَكُْم ِمَن االَْنعاِم ثَمانِیَةَ اَْزواجٍ !  ـات( و »/ ذاریـ ۲۲َو مـا تُــوَعـدُوَن !« )

 / حدید(    ۲5/ زمر( و » اَْنَزْلنَا اْلَحدیدَ !« ) 6)

َحراما َو َحالالً ! « مسأله حرام   ِمْنهُ  نكته این كه خدا در جمله » فََجعَْلتُْم 

ها را براى  كردن را مقدم بر حالل كردن ذكر كرده است. یعنى خدا این روزى 

شما حالل كرده بود، چون براى شما فرو فرستاده بود تا شما در زندگى و ادامه  

آن بهره  این روزى حیات خود از  از پیش خودتان  را دو  مند گردید ولى شما  ها 

قسمت كردید: یك قسمت را حرام كرده و قسمت دیگر را حالل نمودید. پس معنى 

ت شما روزى حاللى را كه خــدا بــرایتــان  آیه این است: یا محمد! بگو به چه عل

اى را حرام كردید؟  اى را حــالل و پــاره فــرستــاده بود به دو قسمت كرده و پاره 

ایــد و از اذن خـــدا نـاشـى  واضح است كه این، دروغى است كه شما بر خدا بستــه

 نـبوده اسـت.  

افتراء بر خدا مشعر بر آن   و  بین اذن خدا  تنها حق  تردید  است كه حكم 

اى دیگر حرام  ها حالل و پاره اى از روزىخداست و بنابراین حكم به این كه پاره

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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ى از مراسم و سننى كه بین مردم است تنها پدیده طبیعت اجتماع  گیرد زیرا بسیار

یا عادت ملى و قومى و امثال آن است. ولى تدبر و بحث عمیق و كالم الهى این  

كند. زیرا قرآن معتقد است كه حكم منحصرا حق خداست و احدى  نظر را رد مى

» اِِن اْلُحْكُم ااِلّ    از خلق حق تشریع حكم و قانونگذارى در اجتماع انسانى را ندارد.

( »! ِ  / یوسف( 4۰لِِلّ

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: » اَفََحِسْبتُْم اَنَّما  

/مؤمنون( و بلكه خلقت مردم براى اغراض الهى و اهداف  ۱۱5َخلَْقناكُْم َعبَثا ؟« )

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  

 رند:در برابرشان قرار داده، به طــرف آن رهسپا

 / طه(    5۰ٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدى!«)» اَْعطى كُلَّ َشىْ  

 / عبس(   ۲۰» ثُمَّ السَّبیَل یَسََّرهُ !« ) 

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  

رسید. هیچ یك از اشیاء عالم جز از راه صفات اكتسابى و اعمال بتوان به هدف  

كنند. با توجه به این حقیقت  خود، به طرف كمالى كه برایشان مهیا شده، سیر نمى

الزم است دین یعنى قوانینى كه در مورد صفات و اعمال اكتسابى به مرحله اجرا  

د را فراموش و از  آید منطبق بر خلقت و فطرت باشد زیرا فطرت هدف خودر مى

كند و یا از كارى باز كند. فطرت، آدمى را به كارى تحریك نمىآن تخطى نمى

دارد مگر وقتى عوامل فطرى كه فطرت با آن مجهز است چنین بخواهند و  نمى

این عوامل و جهازات فطرى خواستى جز همان هدفى كه براى رسیدن به آن آماده  

 اند ندارند.  شده 

اش در  ه جهاز تغذیه و آمیزش زناشویى است، حكم واقعىانسان كه مجهز ب

دین فطرت، غذا خوردن و نكاح است نه جوكى گرى و رهبانیت! و چون طبیعت  

اش این است كه در اجتماع سایر انسان با اجتماع و تعاون آمیخته شده حكم واقعى 

حكام مردمان شركت جوید و كارهاى اجتماعى كند و به همین ترتیب... پس تنها ا

فرا   آن  را به سوى  آدمى  انسان قطعیت دارد كه عالم آفرینش،  قوانینى براى  و 
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خواند. چه آن كه انسان جزئى كوچك از این عالم است و دستگاه خلقت وجود  مى

آفرینش   این  پس  دهد.  سوقش  كمال  به مرحله  كه  كرده  وسایلى  به  را مجهز  او 

تعالى است حامل  مركب اراده خداى گسترده و فراگیر كه اجزاء آن به هم پیوسته  و  

 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  

بدبختى   و  به هالكت  جز  را  انسان  جاى  نمىو  به  به عذاب دوزخ  جز  و  كشاند 

شود، زیرا حكم چون  كند. از این جا دو گره گذشته گشوده مى دیگرى رهبریش نمى

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  

اند و شق سومى وجود ندارد. بــه عــالوه، مشــركیـن امثال این احكــام  ه بر خدا بست

مى  اختراع  كــه  در  را  رسـم  و  راه  صـــورت  به  خودشان  بین  در  و  كردند 

   ( ۱)دادند.آوردنــد بـه خــدا نسبت مى مى

 .  ۱3۸، ص ۱9المیـــــــزان ج  -۱

 

 نحوه اعطاى رزق موجودات 

 / هود(   6االَْرِض ااِلّ َعلَى ّللّاِ ِرْزقُها ...!« ) » َو ما ِمْن دآبٍَّة فِى

شود كه چون علم او وسعت دارد و حاالت هر  خدا در این آیه یادآور مى 

دانــد بنــابـرایـن بر او واجب است كه به همه اى را در همــه احــوال مى جنبنده

ُمْستَ  َو  ها  ُمْستَقَرَّ یَْعلَُم  َو   ...  « دهد.  روزى  )جنبندگان  هر    6ْودََعها...!«  هود(   /

هاى زمین را خــدا بــایــد روزى دهــد و هــرگــز بدون روزى  اى از جنبنده جنبنده

نمانند، زیرا خدا علم به وجود او دارد و هر جا باشد از حالش خبر دارد. اگر  

آید مثل ماهى كه در جنبنــده در جایى قرار و آرام گرفته و از آن جا بیرون نمى

یاست و یا صدف كه در یك جاى معین زمین قرار و آرام دارد رزقش همان جا در

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  

شود و یا جنینى كه در رحم است، با  رج مى كند یا مسافر كه از وطن خود خامى

جنبنده همه  حاالت  اجماالً  است.  جا  همان  را مىرزقش  داند و  هاى روى زمین 
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ها روزى رساند  چگــونــه ممكــن است نــدانــد در حالى كه بر خدا الزم است به آن 

دهنده نسبت  رســد مگر آن كه روزى اند نمىاش داده و روزى به كسى كه روزى 

دهد علم و اطالع داشته باشد و باخبر باشد كه كجاست، آیا  اش مىبه آن كه روزى 

كند؟ همیشه یك جا قرار دارد و  جایش دایمى است یا به زودى آن جا را ترك مى

 كند؟ یا در جاهاى موقتى زندگى مى

»... َعلَى ّللّاِ ِرْزقُها !« داللت بر آن دارد كه روزى دادن بر خدا واجب  

در قرآن مكرر آمده كه روزى دادن از كارهاى ویژه خدا و حقى است كه  است و 

ْن هذَا الَّذى یَْرُزقُكُْم اِْن اَْمَسَك ِرْزقَهُ   این كیست كه اگر    -خلق بر خدا دارند: » اَمَّ

اِنَّ ّللّاَ هَُو  / ملك( »    ۲۱خدا از روزى دادن خوددارى كند، شما را روزى دهد؟«)

ّزاُق ذُواْلقُوَّ  دهنــده و داراى نیــروى شــدیــد اســت  خدا همان روزى   -  ِة اْلَمتینُ الرَّ

/ ذاریــات( » َو فِى السَّمـاِء ِرْزقُكُــْم َو ما تُوَعدُوَن ... ـ روزى شمــا و    5۸!« )

دهند در آسمان است، قسم به پــروردگـار زمیـن و آسمـان  هایى كه به شما مىوعده 

 ( ۱)/ ذاریات( ۲۲ما حـق است!« )كه این مثل سـخن گـفتن ش

 .  ۲3۸، ص ۱9المیــــــــــزان ج  -۱

 

 نعمـت و رزق تـحت مشیـت الهى 

ْزَق ِلَمْن يَشاُء َو يَْقِدُر اِنَّ فى ذِلَك الَياٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن!«   » اََولَْم يََرْوا اَنَّ ّللّاَ يَْبسُطُ الّرِ

 / روم(    ۳۷)   

كند و  در مبادرت به خشنودى و نومیدى بیان مىاین آیه خطاى مردم را  

درنگ خوشحالى كرد و نه در  فرماید كه نباید در هنگام رسیدن به نعمت بىمى

بى  دیگر  و زیادى مورد  در كمى  كه رزق  این  براى  شد،  نومید  تابع درنگ  اش 

و   رسیده  به وى  كه  آن رحمتى  بداند  كه  است  انسان الزم  بر  و  خداست  مشیت 

نامالیمى كه به او رسیده هر دو با مشیت خدا قابل زوالند، پس نباید به همچنین آن  

چزى كه ایمن از فقدانش نیستید خـوشحـال شوید و نه به چیـزى كه امیـد زوالش  

 هسـت نـاراحـت و نـومیـد گـردیـد.

بینید كه خدا روزى را به هر كس بخواهد  و اما این كه فرمود: » مگر نمى 

/ روم( و مسأله روزى دادن را امرى دیدنى معرفى كرد   3۷دهد؟« )گسترش مى
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ایــن رزقــى كه به انســان مى  رســد و یا خــود  و براى این بود كــه بفهمــانــد 

كنــد، مولود دست به دست دادن هزاران هزار اسباب و شرایطى  آدمـى كســب مى

از آن هزاران هزار    یكى  - داند  كه آن را از هنــرمنــدى خود مى  - است كه آدمى  

كنند، كه من ها دل خــود را بــه آن خــوش مى است و همچنین آن اسبابى كه انسان 

فالن كار یا پُست را دارم نیز یكــى از آن اسبــاب است و تمــامى اسبــاب هم سبب  

خداى  به  مستند  همــه  نیست،  خودشان  از  این  بودنشان  پس  است.  سبحان 

دهد و یا دهــد و همــوست كه یا زیــاد مىدهد و یا نمىمىسبحان است كه یا  خداى 

   (۱)گیرد.دهــد و بر یكى وسعت داده و بر دیگــرى تنگ مىكــم مى

 .  ۲95، ص 3۱المیـــزان ج  -۱

 

 میزان دخالت كــاردانـى انسان در كسب معاش 

 / قصص(  ۷8» قاَل اِنَّما اُوتیتُهُ َعلى ِعْلٍم ِعْندى ! « )

هاى  له پاسخى بوده كه قارون به گفتار مؤمنینى از قومش و نصیحتاین جم

آنان داده و چون اساس گفتار آنان بر این معنا بود كه آنچه وى از مال و ثروت  

آن را   بوده و خود او استحقاق  احسان و فضلى از خدا  داده و  او  به  داشته خدا 

ت را طلب كند و آن  نداشته، پس واجب است كه او هم با این فضل خدا خانه آخر

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  

كرده كه همه اینها در اثر    احسان خدا نیست و بدون استحقاق به دستم نیامده و ادعا

ام،  علم و كاردانى خودم جمع شده، پس من از میان همه مردم استحقاق آن را داشته 

آورى مال را بلد بودم و دیگران بلد نبودند و وقتى آنچه به دستم آمده  چون راه جمع

به استحقاق  خودم بوده، پس خود من مستقل در مالكیت و تصرف در آن هستم و  

ها و گسترش  توانم آن را مانند ریگ در انواع لذت توانم بكنم، مىاهم مى هرچه بخو

نفوذ و سلطنت و به دست آوردن مقام و رسیدن به هر آرزوى دیگرم صرف كنم  

 رسد كه در كارم مداخله كند.  و كسى را هم نمى

و این پندار غلطى كه در مغز قارون جاى گرفته بود و كار او را به هالكت  
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در مغزشان كشانید، ك دنیا كه مادیات  ابناء  بلكه همه  نبوده و نیست،  او  تنها  ار 

آنان آنچه را كه دست   رسوخ كرده، به این پندار غلط مبتال هستند، هیچ یك از 

تقدیر برایشان نوشته و اسباب ظاهرى هم با آن مساعدت كرده، از این فكر غلط  

انند و خیال كنند مال فراوانشان  به دور نیستند كه همه را از لیاقت و كاردانى خود بد

شان همه از هنرمندى و كاردانى و لیاقت خود  و عزت زودگذر و نیروى عاریتى

دهد و این علم و  كننــد و كــارشــان نتیجه مىآنان است، این خودشانند كه كار مى

دهــد و این كاردانى  شان است كه ثروت و مقام را  به ســویشــان ســوق مىآگاهى

 دارد.  دشان است كه مال و جاه را برایشان نگه مىخو

» فََخَسْفنا بِِه َو بِداِرِه االَْرَض، فَما كاَن لَهُ ِمْن فِئٍَة يَْنُصرُونَهُ ِمْن دُوِن ّللّاِ َو  

/ قصص( حاصل معنا این است كه قارون هیچ   ۸۱)  ما كاَن ِمَن اْلُمْنتَِصريَن! «

ذاب را از او منع كنند و خودش هم از  جماعتى نداشت كه او را از عذاب و ع 

كنندگان نبود، كه زیر بار عذاب نرود و این درست برخالف پندارى بود كه  منع

كرد كه آن عامل كه ثروت و خیر را به  پرورانید و خیال مىیك عمر در سر مى

دارد، حول و قوت خودش و جمعیت و  سویش جلب نموده، شر را از او دفع مى

ها را هم به علم خود كسب كرده بود ولى نه آن جمعش  ، كه آن خدم و حشمش بود

اش داشت و نه آن قوت و نیرویش از عذاب خدا نجاتش بخشید و معلوم شد كه  نگه

اش را در  دهد كه ما او و خــانــهآنچه داشته خدا به او داده بود. و چنین معنا مى

گفت  كرد و مىچه ادعا مى زمیــن فــرو بـردیــم، پس بــرایش روشن شد بطالن آن

نبــوغ   ایــن  نــدارم،  خــدا  بــه  حــاجتــى  و  هستم  ثروت  این  مستحق  خودم  من 

 كند. علمــى و نیــروى خــودم است كه جلــب خیــر و رفع ضرر از من مى 

ْمِس یَقُولُوَن َو ْیَكاَنَّ ّللّاَ یَبْ  ََ ْزَق ِلَمْن  » َو اَْصبََح الَّذیَن تََمنَّْوا َمكــانَهُ بِااْل سُطُ الّرِ

یَْقــِدُر...! « ) َو  ایــن جمله همان  ۸۲یَشاُء  هایى كه دیروز آرزو  / قصــص( در 

كردند اى كاش به جــاى قــارون بــودنــد، بعــد از خســف قــارون اعتــراف  مى

كــردنــد،  كــرد و ایشــان تصــدیــق مى كــردنــد به این كه آنچه قارون ادعا مى 

بــاطــل بــوده و وسعــت و تنگى رزق به مشیتى از خـــداســت، نـه به قــوت و  

 ( ۱)جمعیــت و داشتــن نبــــوغ فكــرى در اداره زنــدگــى.

 .  ۱۲۲، ص 3۱المیــــــــــــــزان ج  -۱
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 فصل هشتم 

 بع رزق   منا 
 

 آسمان، محل نزول رزق 

 / الذاريات(    ۲۲» َو فِى الـسَّماِء ِرْزقُكُْم َو ما تُوَعُدوَن ! « ) 

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  

شود. مؤید  ان نازل مىسبح ها رزق است، كه از ناحیه خداى آیند، كه یكى از آنمى

 داند: این معنا آیات زیـر است كـه هـمه مـوجـودات را نازل شده از ناحیه خدا مى

/ زمر( و » ما آهن را   6» از چارپایان هشت جفت برایتان نازل كرد!« ) 

ٍء ااِلّ  / حدید( و آیه: » َو اِْن ِمْن َشىْ   ۲5كه در آن قوتى شدید است نازل كردیم !« )

)ِعْندَنا   َمْعلُوٍم !«  بِقَدٍَر  ااِلّ  لُهُ  نُنَّزِ ما  َو  / حجر( كه به طور كلى همه    ۲۱َخزائِنُهُ 

فرماید: هیچ موجودى نیست  داند و مىموجودات را نازل شده از ناحیه خدا مى

گیرى بینید اندازه هایش نزد ماست. آنچه تنها از موجودات مى مگر آن كه خزینه

الم شماست و مراد به رزق هم تمامى موجوداتى شده و به اصطالح درخور شده ع

ها منـد است، چه خوردنى هــا بهـرهها محتاج و از آن است كه انسان در بقایش بدان 

نوشیدنى چه  پوشیدنى و  چه  و  و  ها  چــه همسران  و  ساختمانى  چه مصالح  و  ها 

 فرزندان و چه علم و چه قوت و چه سایر اینها از فضایل نفسانى.  

اید نیز در آسمان است، حال  تُوَعدُوَن ! « یعنى آنچه وعده داده شده » َو ما 

ها  ببینیم منظــور از آن چیســت؟ ظــاهــرا مــراد بــه آن بهشتــى است كه به انسان 
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   ( ۱)وعــــــده داده شــــده اســت.

 .  ۲۷9، ص 36المیـــــــــزان ج  -۱
 

 كفايت رزق براى روزى خواران 

 / الــذاريــات(    ۲۲لسَّمـــــاِء ِرْزقُكُــــْم َو مــــا تُـــوَعـــُدوَن !« )» َو فِــى ا 

بقاء   دیگر را در  از هر چیزى كه موجودى  كلمه »رزق« عبارت است 

حیاتش كمك نماید و در صورتى كه آن رزق ضمیمه آن موجود و یا به هر صورتى 

حیات بشر و بقایش به وسیله   ملحق به آن شود، بقایش امتداد یابد، مانند غذایى كه

پیدا مى  امتداد  او مىآن  داخل بدن آدمى و جزء بدن  نیز مانند  كند، غذا  گردد و 

همسر كه در ارضاء غریزه جنسى آدمى او را كمك نموده، عالوه مایه بقاء نسل  

گردد و به همین قیاس هر چیـزى كــه دخـالتى در بقـاء موجودى داشته باشد  او مى 

 شود.  ود شمرده مى رزق آن موج 

و این معنا واضح است كه موجودات مادى بعضى با بعض دیگر ارتزاق  

كند و  كنند، مثالً انسان با گوشت و شیر حیوانات و نیز با گیاهان ارتزاق مىمى

به   منتقل  كه  از رزق  آنچه  هوا، پس  و  آب  با  گیاهان  و  گیاهان  با  حیوانات  نیز 

ارى كه در بقاء آن دخالت دارد و به صورت  شود و آن مقدمرزوق و ضمیمه آن مى 

آید و همان طور كه اطوارى است از  احوال و اطوار گوناگون آن موجود در مى 

دهیم، همچنین خود آن  عالم كون كه ملحق به مرزوق شده و فعالً به او نسبت مى 

شود،  مرزوق نیز اطوارى از عالم كون است كه الحق به رزق و منسوب به آن مى 

كه چه بسا اسماء تغییر كند، پس همان طور كه انسان از راه خوردن غذا  هرچند  

چنین آن غــذا هم جــزء جـدیـدى از  شود، هم داراى اجزایى جدید در بدن خود مى

 شـود كه نامش مثالً فالن چیز است.بـدن او مى 

تعالى در جهان رانده، محیط به  این نیز روشن است كه قضایى كه خداى 

تمــامى ذرات را فــرا گــرفتــه و آنچــه در هــر مــوجــودى جریان  عالم است و

دارد، چه در خودش و چه در اطوار وجودش همه از آن قضاء است و به عبارتى  

هاى تــامــه و  دیگــر، سلسله حوادث عالم با نظام جارى در آن تألیف شده از علت 

 كنـد.  هایى است كه از علــل خــود تخلــف نمىمعلــول 

شود كه رزق و مرزوق دو امر متالزم است، كه به  از این جا روشن مى 
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وجه از هم جدا شدنى نیستند، پس معنا ندارد موجودى با انضمامش به وجود  هیچ

چیزى دیگر، و یا با لحوقش به آن در شكل طورى جدید به خود بگیرد و آن چیز  

 اشد.مـنضـم و الحـق در این شكل با او شركت نداشته ب

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  

ت و دخولش هم اولى  مرزوقى بدون رزق بماند، پس رزق داخل در قضاء الهى اس

و اصلى است، نه بالعرض و تبعـى و ایــن معنــاى همیــن عبــارت اســت كــه  

   ( ۱)گــوییــم رزق حــق اسـت.مى

 .  ۲۸۲، ص 36المیــــــــــــزان ج  -۱

 

 تالش معاش و كمك عوامل طبیعى 

 / روم(    ۲۳» َو ِمــْن ايـاتِـِه َمنـاُمكُـْم بِاللَّْیِل َو النَّهاِر َو اْبتِغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه !« )

بر   از هر چیز است و  از مقدار حاجت  به معناى زیادتر  »فَْضل«  كلمه 

كند زاید بر مقدار  شود، چون صاحب عطا آنچه را كه عطا مىعطیه نیز اطالق مى

آیه شریفــه رزق است و معنـاى  حاجت خویش است و   ایـن كلمــه در  مـراد به 

 ابتغــاء فضل طلب رزق است.

كند اى خلق شده كه او را وادار مى و در این كه انســان داراى قــوه فعــالــه 

به این كه در جستجوى رزق بــاشــد و حــوائــج زنــدگى خــود را به خاطر بقاء  

خیــزد و تالش روزى كند و نیز در این كه به سوى  خود تحصیل كند، از جــاى بـر

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  

ها و  راى پدید آمدن شب و روز اوضاعى در آسمان نسبت به زمین پدید آمده آیت ب

هاى سودمندى است، براى كسى كه داراى گــوشــى شنــوا باشد، در آنـچه  نشانه

   ( ۱)شـنود تـعقل كند و چون آن را حق دید پیــــروى نمــایــد.مى

 .  ۲69، ص 3۱المیزان ج  -۱
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 مل جوى ها و جريان عوا رزق انسان 

راٍت َو ِلیُذيقَكُْم ِمْن َرْحَمتِِه َو ِلتَْجِرَى اْلفُْلُك بِاَْمِرِه   ياَح ُمبَّشِ » َو ِمْن اياتِِه اَْن يُْرِسَل الّرِ

 / روم(  46َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلـِه َو لَعَلَّكُْم تَْشكُرُوَن !« ) 

بادها مژ كه  است  این  خوانده  مبشر  را  بادها  كه  این  از  باران  منظور  ده 

مى مى باد  باران  آمدن  از  قبل  چون  َرْحَمتِِه  دهند،  ِمْن  ِلیُذیقَكُْم  َو   « بادها    -وزد. 

فرستد براى این كه شما را مژده دهد و براى این كه از رحمت خود به شما  مى

هاست كه بر وزیدن باد مترتب  بچشاند!«  مراد به اذاقه رحمت رساندن انواع نعمت

در گلاد مى شود، چون وقتى بمى تلقیح  انجام مىها و میوهوزد عمل  شود و  ها 

هـایـى دیـگر از  شود و نـعمترود و جو زندگى تصفیه مىها از بین مى عفونت 

 شود.ایـن قبیل كه اطـالق جمله همه را شامل مى 

فرستد تا چنین و چنان شود و  » َو ِلتَْجِرَى اْلفُْلُك بِاَْمِرِه !« یعنى بادها را مى 

ها به امر او به حركت درآیند. » َو ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِله !« یعنى و تا رزق  ز  كشتىنی

شكر   شاید  تا  و   »! تَْشكُرُوَن  لَعَلَّكُــْم  َو   « بطلبیــد.  اوســت  فضــل  از  كه  را  او 

بگزارید. این جمله هدف و نتیجــه معنــوى فــرستــادن بــاد است، هــم چنــان كــه  

كشتــىبشــارت   جــریــان  و  چشــانــدن رحمــت  و  آوردن  بــاد  دســت  به  و  ها 

 فضــل خــدا نتـایـج صــــورى و مـــــادى آن بـــــود.  

كلمه شكر به معناى آن است كه نعمت ولى نعمت را طورى به كار بزنى 

اشته  ها به تو ارزانى دكه از انعام منعم آن خبر دهد و یا ثناى او گویى كه چه نعمت

 ( ۱)شـود.است. و هر كدام باشد منطبق با عبادت او مى

 .  3۱۸، ص 3۱المیــــــــــــــزان ج  -۱

 

 درخــواسـت رزق و تـأمـین آن

ٍة ال تَْحِمـُل ِرْزقََهـا اللّـهُ يَْرُزقُها َو اِيّاكُْم !« )  / عنكبوت(   6۰» َو َكـاَيِّـْن ِمـْن دابَـّ

دهد تا اگر خواستند  در این آیه شریفه مؤمنین را دلخوشى و دلگرمى مى

كنند، ا زجهت رزق نگرانى نداشته باشند و بدانند كه هر  در راه خدا مهاجرت مى 
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جا مى آن  را  خدا رزقشان  باشند  از گرسنگى  جا  كه  باشند  داشته  یقین  و  فرستد 

نه آب و خاكشان و در این    نخواهند مرد و بدانند كه رازقشان پروردگارشان است،

كنند، بلكه فرماید: چه بسیار از جنبندگان كه رزق خود را ذخیره نمىمنظور مى

مى  را  رزقشان  روز  به  روز  انسانخدا  شما  ذخیره  رساند،  كه  چند  هر  نیز  ها 

 كنید، ولى باید بدانید كه روزى ده شما خداست و او شنوا و دانا است.مى

عَلیُم !« در این كه دو نام بزرگ از اسامى خدا در خاتمه » َو هَُو السَّمیُع الْ 

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 

این كه او هم  دهد، چرا؟ براى  خواهند و خدا حاجتشان را مىزبان سر( از خدا مى

داناى به حوایج خلق خویش است و هم شنواى حاجت آنان است، پس مقتضاى این  

   (۱)دهــــــد.دو اســـم آنـــان را روزى مـــى 

 .  ۲34، ص 3۱المیــزان ج  -۱

 

 عطـا و منـع رزق، و خــزايـن رحمت 

» ما يَْفتَــحِ اللّــهُ ِللنّاِس ِمــْن َرْحَمــٍة فَـال ُمْمِسَك لَها َو ما يُمِسْك فاَل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن  

 / فـاطـر(   ۲بَـْعـِده !« )

دهد، در  هایش یعنى از ارزاق كه به بندگانش مىآنچه را كه خدا از نعمت

ه را كه او از بندگانش  همه عالم كسى نیست كه بتواند از آن جلوگیرى كند: و آنچ 

دهد كسى نیست كه به جاى خدا آن نعمت را به بندگان خدا  كند و نمىدریغ مى

 بدهد.  

در این آیه به جاى »مرسل« »یفتح« آورده تا اشاره كند به این كه رحمت  

اْلعَزيِز اْلَوّهاِب؟ها دارد: »  خدا خزینه َربَِّك  َرْحَمِة  مگر    و یا  -  اَْم ِعْنَدهُْم َخزائُِن 

/ ص( »    9هاى رحمت پروردگار عزیز و بخشنده تو نزد ایشان است؟«)خزینه

بگو اگر مالك   -  قُْل لَْو اَْنتُْم تَْمِلكُوَن َخزائَِن َرْحَمِة َربّى اِذا الَْمَسْكتُْم َخْشیَةَ ااِلْنفاقِ 

از گرسنگى مىخزینه را  بودید، مردم  از  هاى رحمت پروردگارم شما  كشتید و 

 /اسراء(۱۰۰)كردید !« دن آن انفاق نمىترس كم ش

و معلوم است كه تعبیر به گشودن خزینه مناسبتر است، از تعبیر به ارسال  
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دهد، مخزون  و لذا تعبیر به فتح كرد، تا بفهماند آن رحمتى كه خداوند به مردم مى 

ها تنها و  مند شدن مردم از آن خزینههایى است محیط به مردم و بهره در خزینه

ها را به رویـشان بـگشاید، نـه  ها مـحتاج بـه این اسـت كه خـدا در آن خـزینهتـن

 كه در نـقطه دورى بـاشد، تـا از آن جا به سوى مردم ارسـالش بـدارد.  ایـن

و اگر از رزق و یا از نعمت تعبیر كرد به »رحمت« براى این بود كه  

ت است و بس و توقع  داللت كند بر اینكه افاضه حق تعالى ناشى از صرف رحم

خواهد از افاضه نعمت به زندگان  هیچ سودى و كمالى براى خود ندارد، نه مى 

سودى ببرد و نه كمالى به دست آورد. و در جمله » َو ما یُمِسْك فاَل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن  

كند مگر آن كه بعد از او كسى نیست كه آن رحمت  هیچ رحمتى را منع نمى  -بَْعِده  

تعالى در منع ند!« تعبیر به »بعد از او« اشاره به این است كه خداى را ارسال ك

 اول است همان طور كه در اعطـا اول اسـت.

و جمله » هَُو اْلعَزیُز اْلَحكیُم ! « حكمى را كه در آیه شریفه آمده بود، به دو  

خورد، نه در  فرماید: خدا هرگز شكست نمىكند و مىاسم عزیز و حكیم تقریر مى 

كند كسى هست كه جلو اعطایش را بگیرد و نه در وقتى كه منع ى كه اعطا مىوقت

این كه  مى بـراى  نماید، براى چه؟  اعـطا  او را  كند كسى هست كـه مـنع كـرده 

 عزیز و غالب است.

دهد اعطایش ناشى از حكمت و مصلحتى و از سوى دیگر در آن جا كه مى

ناشى از حكمت و مصلحتى است كه در  كند باز  بیند و منع هم كه مىاست كه مى 

بیند و خالصه كالم اعطا و منعش همه از روى حكمت است، به چه دلیل  منع مى

 بــه دلیــل ایـن كه او حكیــم است: 

» يا اَيَُّها النّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت ّللّاِ َعلَْیكُْم َهْل ِمْن خاِلٍق َغْیُر ّللّاِ يَْرُزقُكُْم ِمـَن  

 ( ۱)/ فاطر(  3)َو االَْرِض ! «السَّمـاِء 

 .  ۲3، ص 33المیـــــــــــــــزان ج  -۱
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 فصل نهم 

 توزيع رزق 
 

 خزاين الهى و حكمت او در توزيع رزق 

ِ َخزائُِن السَّمواِت َو ااْلْرِض َو لِكنَّ اْلُمنافِقیَن ال يَْفقَُهوَن ! « )   / منافقون(   ۷» َو لِِلّ

هاى آسمان و زمین را مالك است، از آن  خزینهاو كسى است كه تمامى  

انفاق مى را بخواهد و به هر كس بخواهد  اگر بخواهد مىهرچه  تواند  كند، پس 

خواهد  مؤمنین فقیر را غنى كند، اما او همواره براى مؤمنین آن سرنوشتى را مى 

خود وا  كند و یا با صبر به عبادت  ها را با فقر امتحان مىكه صالح باشد، مثالً آن 

دارد، تا پاداشى كریم بر ایشان داده و به سوى صراط مستقیم هدایتشان كند،  مى

   ( ۱)داننــــد.فهمند. یـعنـى مـعنى و وجـه حـكمت ایـن را نـمىولى منافقین این را نمى

 .  ۲۱۲، ص 3۸المیـــزان ج  -۱

 

 فلسفه تقدير و توزيع عادالنه رزق و معــارف الهى

ُل بِقََدٍر ما يَشاُء اِنَّهُ بِِعباِده    » َو لَْو بََسَط  ْزَق ِلِعباِده لَبَغَْوا فِى ااْلْرِض َو لِكْن يُنَّزِ ّللّاُ الّرِ

 / شورى(   ۲۷َخبیٌر بَصیٌر! «  ) 

تعالى رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سیر شوند  اگر خداى 

كه وقتى زیاد    كنند به ظلم كردن در زمین، چون طبیعت ثروت این استشروع مى 
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ْنساَن  شد طغیان و استكبار مى َِ آورد، هم چنان كه در جاى دیگر فرمود: » اِنَّ ااْل

كند نیاز شود طغیان مىانسان بدون هیچ استثنایى وقتى بى  -لَیَْطغى اَْن َراهُ اْستَْغنى  

كند و  تعالى رزق را به اندازه نازل مى / علق( و به همین جهت خداى  ۷و    6!« )

بندگان خود خبیر و  كس مقدارى معین روزى مى   به هر او به حال  دهد، چون 

داند كه هر یك از بندگانش استحقــاق چــه مقــدار از رزق دارد  بصیر است و مى 

 دهد.  و چــه مقــدار از غنا و فقر مفید به حال او است، همــان را بـه او مى 

دادن مال و فرزندان و سایر نعمت مادى و صورى  هاى  همان طور كه 

رزق مقسوم است و هر كسى از آن قسمتى دارد، همچنین معارف حقه و شرایع  

ها وحى است، نیز رزق مقسوم است، آن نیز از ناحیه خدا  آسمانى كه منشأ همه آن 

كند، چون همه  شود و خــداونــد به وسیلــه آن نیــز مــردم را امتحــان مىنازل مى

ها یكسان نیستنــد، هم چنــان كه در به  ار بستن آن در عمل به آن معارف و به ك

 هاى صورى یكسان نیستند.كار بستن نعمت

و بنابراین اگر چنانچه معارف الهى و احكام خدایى همگى یك دفعه نازل 

انسان است، مردم  مى این كه شامل تمامى شؤون حیاتى  در نظر گرفتن  با  شد، 

آورند مگر تك تكى از ایشان  به آن ایمان نمىتوانستند آن را  تحمل كنند و قهرا  نمى

آله نازل  وعلیههللاسبحان آن را به تدریج به رسول خدا صلى و بدین جهت خداى 

هاى  هاى اول آن، آماده شوند براى پذیرفتن قسمت كرد، تا مردم با پذیرفتن قسمت 

ِلتَقْ  َراَهُ َعلَى النّاِس َعلى  بعدى و بعدى آن و در این باره فرموده: » َو قُْرانا فََرْقناهُ 

و قرآنى كه آن را قطعه قطعه كردیم تا به تدریج بر مردمش بخوانى !   -ُمْكٍث  

 / اسراء(   ۱۰6«)

اى كه در باطن معارف ظاهرى و  و همچنین این سنت را در معارف عالیه 

ها را در باطن اینها ساده دین نهفته، جارى ساخته است و به همین نحو كه گفتیم آن

آن  اگر همه  داده، چون  اینها بىقرار  را مانند  بیان مى ها  كرد، عموم مردم  پرده 

ها  ماند و بدین جهت آنكش عاجز مىداشتند و فهم آنان از درطاقت تحملش را نمى

ها شمارى كه استعداد درك آن را در باطن معارف ساده قرار داد، تا افراد انگشت

را دارند، درك كنند و هر دو سنخ معارف را در قالبى از الفاظ درآورده، كه هر  

مى استفاده  الفاظ  آن  از  ظرفیتش  و  فهمش  قدر  به  خود  كس  كه  چنان  هم  كند، 

ى این معارف را كه در قرآن كریم  است به بارانى مثل زده كه از آسمان  تعالخداى 

هاى مختلف مثل زده، كه هر یك به قدر ظرفیت  هاى مردم را به زمینریزد و دل مى
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بِقَـدَِرها...! «  خود از آن استفاده مى كند: » اَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء فَـَســالَْت اَْوِدیَـةٌ 

 / رعد(   ۱۷)

ین احكام و تكالیف شرعى را یكسان بر همه مردم تحمیل نكرد، چون  همچن

ها داشتنــد و به همیــن جهت آن كرد بعضى از مردم تاب تحملش را نمىاگر مى

را به مقتضاى ابتالئاتى كه هر فردى از افراد دارد تقسیــم كــرد، تا هر كس به  

 كنــد.تكلیفى كه متــوجــه خـود اوســت عمـل مى 

روزى دادن از معارف و شرایع هم از هر جهت كه فرض شود عینا   پس

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.

 .  9۱، ص 35المیـــزان ج  -۱

 

 توزيع ثروت و درجات اجتماعى و علل آن 

 / زخـــرف(   ۳۲ْمنــا بَْینَُهــْم َمعیَشتَُهـْم فِـى الَْحیـوِة الـدُّْنیـا ! « )» نَْحــُن قَسَ 

ها به دست انسان نیست، اختالف  دلیل بر این كه اختیار ارزاق و معیشت 

افراد مردم در دارایى و ندارى و عافیت و صحت و اوالد و سایر چیزهایى است  

از افراد بشر را كه در نظر بگیرى  شود، با این كه هر فرد  كه رزق شمرده مى 

او هم مىمى نهایت درجهبینى كه  ارزاق  از  آن  خواهد  از  اش را كه دیگر بیش 

رسد  بینیم كه هیچ یك از افراد به چنین آرزویى نمىتصور ندارد دارا باشد، اما مى

شود، از این  دارد نایل نمىو به همه آنچه كه آرزومند است و آنچه كه دوست مى

بود هیچ فردى ندار و  فهمیم كه ارزاق به دست انسان نیست چون  اگر مى ىجا م

شد بلكه هیچ دو نفرى در  فقیر و محتاج به هیچ یك از مصادیق رزق یافت نمى

نمى پیدا  متفاوت  و  مختلف  ارزاق  مى داشتن  آنان  در  كه  اختالفى  پس  بینیم  شد، 

شیتى از خدا در بین خلق  ترین دلیل است، بر این كه رزق دنیا به وسیله مروشن 

 تقسیم شده، نه به مشیت انسان.  

انسان اراده و عمل  این كه  از  عالوه بر  آمدن رزق یكى  در به دست  ها 

صدها شرایط آن است و بقیه شرایطش در دست آدمى نیست و از انواع رزق آنچه  

آید كه همه آن شــرایــط دست به دست  مطلوب هر كسى است وقتى به دست مى 
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ــدهنــد و اجتماع ایـن شـرایـط به دســت خــدایـى است كه تمـامى شـرایط و  هم ب

 شود.اسباب بدو منتهى مى

تازه همه اینها كه گفتیم درباره مال بود و اما جاه و آبرو، آن نیز از ناحیه 

مى  تقسیم  آن  خدا  خاطر  به  كه  است  بر صفات مخصوصى  متوقف  چون  شود، 

تواند پایین دستان  رود و با باال رفتن درجات مىمىدرجات انسان در جامعه باال  

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  

ا  دهد، » َو َرفَْعنسبحان دست نمىامثال اینها كه براى هیچ كس جز به صنع خداى 

دََرجاٍت   بَْعٍض  فَْوَق  مـافــوق    -بَْعَضُهْم  درجــاتـى  بــه  را  ایشــان  از  بعضى  ما 

 / زخرف(   3۲بعضى دیگر كردیم تا بعضى بعضى دیگر را مسخر خود كنند!« )

ها كثرت حوایج انسان در زندگى دنیا آنقدر زیاد است كه فرد فرد انسان 

آن نمى همه  خود توانند  فردى  زندگى  در  را  به طور    ها  كه  و مجبورند  برآورند 

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.  

شود كه افراد اجتماع هر یك هر چه دارد با در نتیجه مآل كار بدین جا منجر مى

شود،  یگران دارند معاوضه كند و از همین جا نوعى اختصاص درست مىآنچه د

هـاى خود را كه یــاغلــه است  چون گفتیم هر یك از افراد اجتماع مازاد فــرآورده 

خــواهــد از  دهـد و آنچه از حــوایــج زنــدگـى مىو یا كـاالهـاى صنعتـى است مى 

 ( ۱)رد.گیـــهـاى دیگــران مىمــازاد فـرآورده 

 .  ۱6۰، ص 35المیـــزان ج  -۱

 

 بـرترى از نـظر كـیفیت زنـدگى و رزق 

ْزِق ! « ) ـــَل بَْعَضكُــْم َعلـــى بَْعــٍض فِــى الــّرِ  / نحــل(  ۷۱» َو اللّــــهُ فَضَّ

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  

تصرف در مال   داده شده و چه بسا از جهت كیفیت است، مانند داشتن استقالل در 
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اموال خود مستقل است ولى   آزاد كه در تصرف در  آن. مثل موالى  نداشتن  و 

نمىبرده  موالیش  اذن  با  جز  و  ندارد  را  استقالل  این  و  اش  بكند  تصرفى  تواند 

به  همچنین فرزندان خردسال نسبت به ولى شان و  چـارپایان و مـواشى نسبـت 

 مالكشان. 

لُوا بِرادّى ِرْزقِِهْم َعلى ما َملََكْت اَْیمانُُهْم !«  و این كه فرمود: » فََما الَّ  ذیَن فُّضِ

/نحل( قرینه بر این است كه مراد قسم دوم از برترى است، یعنى برترى از  ۷۱)

جهت كیفیت و مقصود این است كه بعضى حریت و استقالل در آنچه دارند داده  

خــود را   حــریــت  استقــالل و  نه  به زیردست خود منتقل  شدند، به طورى كه 

به  كنند و نه مىمى حــریــت و استقالل خود را  بكنند، یعنى  توانند چنین كارى 

اش را  مملوك خودداده و هر دو در داشتن آن مســاوى گـشتـــه مـلكیــت و آقـایى

 از بـیــن بـبـــرد.

از نعمت این نعمت  آن چشم پس  از  نه  كنند و نه پوشى مىهایى است كه 

سبحان وانند پس از دارا شدن به دیگران منتقل نمایند و این جز از ناحیه خداى تمى

نیست، چه مسأله مولویت و بردگى هر چند از شؤون اجتماعى است و از آراء  

گیرد و لكن یك ریشه طبیعى  شان منشأ مىبشر و سنن اجتماعى و جارى در مجتمع

اشته است، عینا مانند سایر امور  و تكوینى داشته كه آراء آنان را بر قبول آن واد

 اجتماعى.

ها بینیم با آن كه از مدت هاى متمدن است كه مىشاهد این مطلب عمل ملت 

ها هم از غربى و شرقى آن  گیرى را لغو اعالم نمودند و سایر ملت پیش سنت برده 

شمارند و هرچند  گیرى را هنوز هم محترم مىرا امضا كردند مع ذلك معناى برده 

كنند، ولى اسمش را  اند خالصه مسماى آن را اجرا مىآن را لغو كرده   صورت

گیــرى فــردى را كنار گذاشته و جوامع را زیر یوغ  اند و یا بــرده كنار گذاشته 

طــور خـواهنــد بــود، زیــرا هیـچ وقـت  كنند و تا ابــد هــم همین خود برده خود مى 

ابقه در برترى را به روى خود سد كند. و اما  تـوانــد باب مغالبه و مسبشــر نمى 

هاى الهى است دلیلش این است  این كه گفتیم برترى از نظر كیفیت یكى از نعمت

اى دیگر خود یكى از مصالح مجتمع بشرى  اى از مردم بر طبقــه كه تسلط طبقه 

نیرومندى  خاطر  به  زیرا طبقــه مسلط  تدبیر  است،  را  زیردست  امور طبقه  اش 

   (۱)كنــد.ه و زنــدگى او را تكمیــل مىنمـود

 .  ۱۸4، ص ۲4المیـــزان ج  -۱
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 تنگى و فراخى معیشت و تأثیر تـالش انسان

ْزَق ِلَمـْن يَشـاُء َو يَْقـِدُر ! « )   / زمـــر(  5۲» اََو لَْم يَْعلَُمــوا اَنَّ اللّـهَ يَْبسُـطُ الـّرِ

خداى  را  براى  رزق  و  فراخ  بعضى  براى  تنگ مىسبحان  گیرد.  بعضى 

سعى و كوشش آدمى و علم و اراده او براى تحصیل رزق سبب تام به دست آمدن  

بایستى همواره و در همه اشخاص این سعى و این كاردانى آن نیست، وگرنه مى 

مؤثر واقع شود و صاحبش را به رزق فراوان برساند، با این كه به چشم خود  

گردند و بسیار  ویندگان هستند كه مأیوس بر مى بینیم كه این طور نیست. بسیار ج مى

 شـود.اى عایـدشان نـمى كوشندگان هستنـد كه نتیـجه

شود غیر از كوشش و كاردانى خود انسان شرایط و علل  پس معلوم مى

زمانى و مكانى دیگر هم مؤثر است و موانع مختلفى هم هست، كه به اختالف 

شوند و این شرایط از حد شمار  ىها مظروف، جلوگیر به نتیجه رسیدن كوشش 

بیرونند، در صورتى كه همه عوامل و شرایط دست به دست هم دهند و هیچ یك  

شوند و  ها هم مؤثر مىها و كاردانى از موانع هم پیش نیاید، آنوقت سعى و كوشش 

اجتماع همه علل و شرایط با آن همه اختالف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و  

ها هست، كه مرتبط به آن عواملند، بعضى  مقتضیات دیگر در آن  زمان و مكان و

ها و بعضى دیگر جلوتر از آن عواملند و این دسته اخیر خود هم علل  مقارن آن 

شمار دارند، یك اجتماع و اتفاق تصادفى نیست، براى این كه تصادف  دیگرى بى

امى آثار و یا وقت دایمى و حتى اكثرى نیست، یعنى این طور نیست كه در تمهیچ

ها علل و شرایطش تصادفا دست به دست هم داده باشند و قانون ارتزاق  بیشتر آن 

اى از  خوار، یك نظام جداگانهها و یا ما و سایر موجودات زنده و روزى ما انسان

نظام جارى در اقطار عالم ماده و مشهود ندارد، بلكه داخل در آن نظام است و این  

همه وسعتش امرى است ثابت و محفوظ، كه اگر از هــم  نظام عمومى عالمى با  

 شود.  گسیختـه شــود، در همـان لحظـه اول فــورا تمــامى اشیـاء نـابـود مى

و   تناسب  هم  با  اجزایش  و  است  نظام  یك  كه  این  با  جارى  نظام  این  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  

از اجزاء عالم باشد    شود ناظم خودش یكىاند پس نمىوسیله این نظام محفوظ مانده 
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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)تعالى شأنه است.ن خـداى مدبر آن رازق آن است و آن هما

 .  ۱۱۷، ص 34المیـــزان ج  -۱

      

********************* 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْداًل  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  ! َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم ال ُمبَّدِ

 ۱۴۰۱خرداد ماه  ۷                       
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