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

« من به نام خدا آغاز مىكنم! »

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

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

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

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

ترجمه انگلیسی تفسیر موضوعی شده
بعد از اتمام تالیف  ۷۷جلد به زبان فارسی مولف با کمک خدای سبحان
اقدام به ترجمه کامل آنها نمود که در حال حاضر  ۲۴جلد بشرح زیر آماده شده و
به همراه کتابهای فارسی در سایت زیر قرار گرفته است .برای جستجوی کتابها
می توانید در اینترنت و موبایل با عنوان:
" معارف قرآن در المیزان" و یا " “ www.Almizanref.irجستجو نمایید.
اسامی کتابها با ترجمه انگلیسی کامل:
BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION
BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY
)BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS(Present Volume
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
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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
BOOK 29 - MUHAMMAD Last Messenger of Allah
BOOK 31 - Specifications of HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation
BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE
BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY
BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS
BOOK 54 - PARADISE
BOOK 56 - MEETING WITH GOD

:ضمنا ّ مجلدات مزبور را در وبسایتهای زیر نیز می توانید جستجو کنید

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

در پایان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که این لطف و عنایت را
 سالگی۸۵ سالگی عمر اعطائی اش تا سن۴۱ بر این بنده ارزانی فرمود که از
اعطائی امروز بر تهیه و تالیف این مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز
 همه این نعمات را مرهون روح الهی عالمه...همچنان پروردگاری می فرماید
طبابائی هستیم که خدایش چنان اعطا فرمود که توانست بر پهنه گیتی نور خدا را
!گسترده سازد و برود! با فاتحه ای بلکه جبران کنیم
سید مهدی (حبیبی ) امین
۱۴۰۱  خرداد ماه۱۰ تجدید نظر
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فصل اول

له
قضای ا ی
مـفـهـوم قـضـا
« َو قَ َ
ض َم َّرتَی ِْن َو لَتَ ْعلُنَّ عُلُ ّوا
ب لَتُ ْف ِ
ضیْنا اِلى بَنى اِ ْ
سدُنَّ فِى االَ ْر ِ
سرائی َل فِى ا ْل ِكتا ِ
كَبیرا!» ( / 4اسراء)
« قَضا » به معناى فیصل دادن به امرى است ،چه با گفتار باشد و چه با
عمل ،و هر كدام بر دو وجه است :یكىالهى و دیگرى بشرى .ازجمله قضاى الهى
این است كه فرمود:
« َو قَضــى َربُّكَ اَالّ تَ ْعبُدُوا اِالّ اِیّاهُ ـ خدا دستور داده كه جز او را نپرستید!»
( / ۲3اسرى)
ب  -ما اعالم كردیم و حكم فیصل یافته
ضیْنا اِلى بَنى اِسْرائی َل فِى ْال ِكتا ِ
« َو قَ َ
كردیم و به ایشان به وسیله وحى چنین اعالم نمودیم كه / 4( »!...اسرى)
ُالء
ضیْنا اِلَ ْی ِه ذلِكَ االَ ْم َر اَ َّن دا ِب َر هؤ ِ
و بر همین حمل مىشود ،آیهَ « :و قَ َ
َم ْقطُوعٌ ـ این امر را به وى حكم كردیم كه نسل اینان مقطوع خواهد بود !
» ( / 66حجر)
و اما قضاء الهى در فعل ،این آیات است كه مىفرماید:
ق َو ا َّلذينَ َي ْدعُونَ ِم ْن دُو ِن ِه ال َي ْقضُونَ ِبش َْىءٍ  -تنها
« َو ّ
ّللاُ َي ْقضى ِبا ْل َح ّ ِ
خداست كه به حق قضا مىراند و آن خدايان كه اينان به غیر خدا مىخوانند
قضايى ندارند نه به حق و نه به باطل !» ( / ۲۰غافر) و
ت فى يَ ْو َمی ِْن  -پس آنها را در دو روز هفت آسمان
سموا ٍ
س ْب َع َ
« فَقَض ُهنَّ َ
كرد!» ( / ۱۲فصلت) كه قضا در آن به معناى ابداع و فراغت از ايجاد
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ض / ۱۱۷( » !...بقـره)
سموا ِ
است و آيه در معناى آيه « َبدي ُع ال َّ
ت َواالَ ْر ِ
اسـت.
و از جمله قضاى بشرى در قول ،این است كه مىگویند« :داود چنین قضا
كرد ».چه حكمى كه حاكم مىكند از مقوله كالم است و در قضاى فعلى بشرى آیه
ض ْیتُـ ْم َمنا ِس َككُــ ْم ـ پس چون مناسك خود را به
شریفه است كه مىفرمایــد « :فَاِذا قَ َ
ذو َرهُ ْم  -پس
پایان رساندید / ۲۰۰( »،بقره) و « ثُ َّم ْل َی ْقضُوا تَفَثَ ُه ْم َو ْلیُوفُوا نُ ُ
آلودگىهاى خود را زایل نموده و به نذرهـاى خود وفا كننـد !» ( / ۲9حج)
معناى آیه مورد بحث این است كه ما بنى اسرائیل را در كتاب تورات اخبار
داده و اعالم نمودیم ،اخبارى قاطع كه سوگند مىخورم و قطعى مىگویم كه شما
نژاد بنىاسرائیل به زودى در زمین فساد خواهید كرد  -كه مراد به زمین سرزمین
فلسطین و پیرامون آن است ـ و این فساد را در دو نوبت خواهید كرد یكى بعد از
()۱
دیگرى و در زمین طـغیانى عظیم و علوى كبیر خواهید كرد.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .6۸

مفهوم قضاى الهى ،و قضا در تكوين و تشريع
ســـان اَ ْل َ
ــــرهُ فــى عُنُ ِقــــه / ۱۳( »! ...اســـراء)
« َو كُــ َّل اِ ْن
ـز ْمنـــاهُ طــائِ َ
ٍ
هر موجودى و حادثى را كه خداى عزوجل نخواهد تحقق و وجود بدهد و
علل و شرایطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد میان وقوع و
الوقوع و وجود و عدم باقى مىماند ،و به محضى كه بخواهد تحقق دهد و علل و
تمامى شرایطش را فراهم سازد ،به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى
برایش نمانــد موجــود مىشــود ،و این مشیــت حــق و فراهــم كردن ،علــل و
شرایــط همــان تعییــن یكــى از دو طـــرف اســت كــه قضــاى الهــى نــامیــده
مــىشــود.
نظیر این اعتبار در مرحله تشریع جریان داشته حكم قطعى خدا درباره
مسایل شرعى را نیز قضاى خدا مىگوییم و لذا در هر جا كه در كالم مجیدش
اسمى از قضا برده شده این حقیقت به چشم مىخورد ،چه قضاء تكوینى مانند آیه
شریفه « َو اِذا قَضى اَ ْمرا فَ ِانَّما َیقُو ُل لَهُ كُ ْن فَ َیكُونُ!» ( / ۱۱۷بقره) و « فَقَض ُه َّن
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ىا ْ
یان!» (/ 4۱
سموا ٍ
ت !» ( / ۱۲فصلت) و « ُق ِ
س ْب َع َ
َ
الََ ْم ُر ا َّلذى فی ِه تَ ْستَ ْف ِت ِ
ض َ
ب لَتُ ْف ِسد َُّن فِى ا ْ
ض َم َّرتَی ِْن!»
الََ ْر ِ
ضیْنا اِلى بَنى اِسْرائی َل فِى ْال ِكتا ِ
یوسف) و « َو قَ َ
( / 4اسرى) و همچنین آیات دیگر كه متعرض قضاى تكوینى خداست.
و چه آیاتى كه متعرض قضاى تشریعى است ،مانند آیهَ « :و قَضى َربُّكَ اَالّ
تَ ْعبُدُوا اِالّ اِیّاهُ / ۲3( »!...اسرى) و « اِنَّ َربَّكَ يَ ْقضى بَ ْینَ ُه ْم يَ ْو َم ا ْل ِقیا َم ِة فیما كانُوا
ب ْالعالَمینَ
لِل َر ِ
ق َو قی َل ْال َح ْمدُ ِ ّ ِ
فی ِه َي ْختَ ِلفُونَ !» (/93یوسف) و « َو قُ ِ
ى َب ْینَ ُه ْم ِب ْال َح ّ ِ
ض َ
! » (/۷5زمر) البته قضا در این آیه و همچنینآیه قبلىاش بهوجهى قضاى تشریعى
است و بهوجهى قضاى تكوینى.
بنابراین آیات كریمه مزبور صحت این دو اعتبار عقلى را امضا نموده
مو جودات خارجــى را از جهت این كه افعــال خدایند قضا و داورى خدا مىدانــد،
و هم چنین احكــام شرعــى را از جهت این كه افعال تشریعــى خداست و نیز هر
حكــم فصلى را كه منسـوب به اوسـت قضــاء او نامیـده و این دو اعتبــار عقلى
را امضــا نمـوده است.
و چه بسا موارد كه از آن به حكم و قول تعبیر كرده كه البته عنایت دیگرى
()۱
باعث شده است .مانند آیه « اَال لَهُ ْال ُح ْك ُم ! » ( / 6۲انعام)
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱۲۸
قضاى عمومى و قضاى خصوصى الهى ،و مراحل قضا و امضاء در
ترتیب وجود
سان اَ ْل َز ْمناهُ طائِ َرهُ فى عُنُ ِقه / ۱۳( »! ...اسراء)
« َو كُ َّل اِ ْن ٍ
از آن جا كه ضرورت و وجوب عبارت از متعین شدن یكى از دو طرف
امكان است ناگزیر ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود
قضایى است عمومى از خداىتعالى ،چون ممكنات این ضرورت را از ناحیه
انتساب به خداىتعالى به خود گرفتهاند كه به خاطر آن انتساب هر یك در طرف
خود وجود پیدا كردهاند ،پس ضرورت خوابیده بر روى سلسله ممكنات یك قضاى
عمومى الهى است .و ضرورت مخصوص به یك یك موجودات قضاى خصوصى
اوست .چون گفتیم مقصود از قضا تعیین یكى از دو طرف امكان و ابهام و تردد
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است .و از همین جا معلوم مى شود كه قضا كه خود یكى از صفات خداوندى است.
یكى از صفات فعلیه اوست نه ذاتیهاش .چون گفتیم از افعـال او (موجــودات) و به
لحاظ انتسابــش به او كه علت تامـه است انتزاع مىگردد.
روایات هم این نظریه را تأیید مىكنند :امام صادق علیهالسالم فرمود:
«خداوند هر چیز را كه بخواهد ایجاد كند اول تقدیرش مىكند و وقتى تقدیرش كرد
قضایش را مىراند و وقتى قضایش را راند امضایش مىفرماید »! ...امام
ابوالحسن علیهالسالم فرمود« :اى یونس به مسأله قدر نپرداز! عرض كرد :من به
مسأله قدر زیاد نپرداختهام ،لكن همین را مىگویم كه تنها چیزى موجود مىشود
كه خدا ارادهاش كرده باشد و مشیتش هم تعلق گرفته باشد و نیز قضاء آن را رانده،
تقدریش كرده باشد .فرمود :ولى من این طور نمىگویم ،من مىگویم :هیچ چیز
تحقق نمىیابد مگر آن كه اول مورد مشیت خدا و سپس مورد اراده او و آنگاه قدر
او و در مرحله چهارم قضاء او قرار گرفته باشد ،آنگاه فرمود :هیچ مىدانى
مشیت چیست؟ عرض كرد :نه ،فرمود :تصمیم به كارى گرفتن ،هیچ مىدانى اراده
كردنش به چه معنى است؟ عرض كرد :نه ،فرمود :به این كه آن چیز را بر طبق
مشیت خود تمام كند ،آنگاه فرمود :هیچ مىدانى قدر چه معنا دارد؟ عرض كرد:
نه ،فرمود :قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعیین مدت بقاى آن است.
سپس فرمود :خدا وقتى چیزى را بخواهد اول اراده مىكند ،و بعد تقدیرش نموده
سپس قضایش را مىراند ،و كارش را یك طرفى مىكند و وقتى یك طرفى كرد
امضایش و اجرایش مىسازد».
و در روایت دیگر از یونس از همان جناب آمده كه فرمود « :هیچ چیزى
قضاء
صورت خارجى به خود نمىگیرد مگر آن كه مورد مشیت و اراده و قدر و
ِ
خدا قرار گرفته باشد ،عرض كردم :پس معناى مشیت چیست؟ (اراده و مشیت كه
هر دو به معناى خواست است ،چه فرقى با هم دارند؟) فرمود :پایدارى و منصرف
نشدن از آن ،عرض كردم :معناى قدر چیست؟ فرمود :اندازهگیرى آن از طول و
عرض .عرض كردم :پس معناى قضا چیست؟ فرمود :اگر بعد از مشیت و اراده
و قدر قضاء آن را براند امضاءاش نموده و آن چیز وجود به خود مـىگـیرد ،و
دیگر جلوگیرى برایش نخواهد بود».
از عالم علیهالسالم سؤال كردند« :علم خدا چگونه است؟ فرمود :اول
مىداند ،بعد مشیتش تعلق مىگیرد ،بعد اراده مىكند ،آنگاه تقدیر مىكند ،سپس
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قضا مىراند و در آخر امضا مىكند .پس خداى سبحان چیزى را امضا و اجرا
مىكند كه قضایش را رانده باشد و قضاى چیزى را مىراند كه تقدیرش كرده باشد
و چیزى را مقدر مىسازد كه اراده كرده باشد ،پس مشیت او به علم او و ارادهاش
با مشیتش و تقدیرش با ارادهاش و قضایش با تقدیرش و امضایش با قضایش
صورت مىگیرد .در نتیجــه رتبه علم او مقــدم بر مشیت و مشیــت در مرتبه دوم
مقدم بر اراده و اراده در مرتبـه سوم و مقــدم بر تقدیــر است و تقدیــر به وسیلــه
امضــا قضــا را مىرانـد.
پس مادام كه قضاء خدا به وسیله امضا رانده نشده در مراحل قبلى بداء
هست و مـمـكن اسـت از ایـجـاد آنچه كـه مـورد عـلـم و مـشیـت و اراده و
تـقدیـرش تـعلـق گـرفتــه صـرفنظــر كنــد و آن را ایجــاد ننمــایــد ،ولى اگــر با
امضــا به مرحلــه قضــا رسیـــد دیگــر بـــداء نیســـت».
این ترتیب كه در روایت آمده و مشیت را مترتب بر علم و اراده را مترتب
بر مشیت و همچنین هر یك را مترتب بر ماقبل خود دانسته ترتیبى است عقلى،
()۱
چون عقل انتزاع به غـیر ایـن تـرتیب را صـحیح نمىداند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱3۰

تقدم اراده و قضاى الهى بر قول و امر او
َـىءٍ اِذا اَ َردْنـاهُ اَ ْن نَقُـو َل لَـهُ ك ْ
ُـن فَیَكُــونُ!» ( / 4۰نحــل)
« اِنَّمـا قَ ْولُنـا ِلش ْ
خــدا امر خود را قول هم نامیده همچنان كه امــرش و قولش را از جهت
قوه و محكمى و ابهامناپذیــرى حكم و قضا نیز خوانــده است .همچنــان كه قول
خــاص خود را كلمــه نیز نـامیـده اسـت.
ایجاد خداىتعالى یعنى آن چه كه از وجود بر اشیاء افاضه مىكند  -كه به
وجهى همان وجود اشیاء موجود است  -همان امر او و قول او و كلمه اوست كه
قرآن در هر جا به یك جور تعبیرش فرموده ،لكن از ظاهر تعابیر قرآن بر مىآید
كه كلمه خدا همان قول اوست به اعتبار خصوصیت آن و تعینش .و از این معنا
روشن مىگردد كه اراده و قضاى خدا نیز یكى است ،و برحسب اعتبار از قول و
امر مقدم است ،پس خداى سبحان نخست چیزى را اراده مىكند و قضایش را
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مىراند سپس به آن امر مىكند و مىگوید :باش و موجود مىشود.

()۱

 -۱المیــــــزان ج  ،۲4ص .۱۰6

مـأموريت مـالئكه در اجراى قضاى الهى
ت اَ ْمرا ! » ( / 5نازعات)
« فَا ْل ُم َدبِّرا ِ
مالئكه با همه اشیاء سر و كار دارند ،با این كه هر چیزى در احاطه اسباب
است ،و اسباب درباره وجود او و عدمش ،بقایش و زوالش و در مختلف احوالش
با یكدیگر نزاع دارند ،پس آنچه خداىتعالى درباره آن موجود حكم كرده ،و آن
قضایى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده ،همان قضایى است كه فرشته
مأمور به تدبیر آن موجود به سوى آن مىشتابد ،و مسئولیتى كه به عهدهاش واگذار
شده مىپردازد ،و در پرداختن به آن از دیگران سبقت مىگیرد و سببیت سببى را
كه مطابق آن قضاى الهى اســت تمــام نمـوده و در نتیجــه آنچه را كه خــدا اراده
()۱
فرمــوده واقــع مىشـود.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱6

قضاى آسمانهاى هفتگانه
ت فى يَ ْو َمی ِْن ! » ( / ۱۲سجده)
سموا ٍ
س ْب َع َ
« فَقَض ُهنَّ َ
معناى اصلى قضاء جدا كردن چند چیز از یكدیگر است .جمله نامبرده
مى فهماند كه آسمانى كه خدا متوجه آن شد ،به صورت دود بود ،و امر آن از نظر
فعلیت یافتن وجود مبهم و غیر مشخص بود ،خداىتعالى امر آن را متمایز كرد ،و
آن را در دو روز هفت آسمان قرار داد.
این آیه شریفه با آیه قبلیش ناظر به تفصیل اجمالى است كه در آیه « اَ َولَ ْم
ت َو ا ْ
ض كانَتا َرتْقا فَفَتَ ْقناهُما  -آیا كسانى كه كافر
یَ َرالَّذینَ َكف َُروا اَ َّن السَّموا ِ
الََ ْر َ
شدند ندیدند كه آسمانها و زمین یك پارچه بود و ما آن ها را از هم جدا
()۱
كردیم!»(/3۰انبیاء) متعرض آنبود.
 -۱المیـــزان ج  ،34ص .۲6۷
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فصل دوم

قضا و حكم الهی و كتاب
مفهوم حكم ،و حكم الهى
فاصلینَ ! » ( / 5۷انعام)
لِل يَقُصُّ ا ْل َح َّ
« ا ِِن ا ْل ُح ْك ُم اِالّ ِ ّ ِ
ق َو ه َُو َخی ُْر ا ْل ِ
ماده « َح كَ َم» داللت دارد بر اتقان و استحكامى كه در هر چیزى وجود
داشته باشد و اجزایش از تالشى و تفرقه محفوظ است .خالصه هر موجودى كه
از روى حكمت به وجود آمده باشد اجزایش متالشى نگشته و در نتیجه اثرش
ضعیف و نیرویش درهم شكسته نمى شود .این است آن معناى جامعى كه برگشت
جمیع مشتقات این مـاده از قـبیل احـكام ،تحكیم ،حـكمت ،حـكومت ،و غیر آن به
آن است.
آمر در امرى كه مىكند ،قاضى در حكمى كه صادر مىنماید گویا در مورد
امر و حكم نسبتى ایجاد نموده و مورد امر و حكم را با آن نسبت مستحكم مىسازند،
و بدینوسیله ضعف و فتورى كه در آن راه یافته بود جبران مىنماید.
این است آن معنایى كه مردم در امور وضعى و اعتبار ،از لفظ حكم درك
مىكنند و همین معنى را قابل انطباق بر امور تكوینى و حقیقتى هم دیده و احساس
مى كنند كه امور تكوینى از نظر این كه منسوب به خداى سبحان و قضا و قدر
اویند داراى چنین استحكامى هستند .اگر مىبینند كه هسته درخت از زمین روییده
و داراى شاخ و برگ و میوه مىشود ،و همچنین اگر نطفه به تدریج به صورت
جسمى جاندار درآمده و داراى حس و حركت مىگردد ،همه را به حكم خداى
سبحان دانسته و مستند به قضا و قدر او مىدانند ،این است آن معنایى كه انسان از
لفظ حكم مىفهمد و آن را عبارت مىداند از اثبات چیزى براى چیز دیگرى و یا
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()۱

 -۱المیــــــــــــزان ج  ،۱3ص .۱۸۱

حكم الهى در نظام تكوين و تشريع
فاصلینَ !» ( / 5۷انعام)
« ا ِِن ا ْل ُح ْك ُم اِالّ ِلـلّ ِه يَقُصُّ ا ْلـ َح َّ
ق َو ه َ
ُـو َخـی ُْر ا ْل ِ
مطالب باال كه روشن شد اینك مىگوییم :نظریه توحید كه قرآن كریم
معارف خود را بر ا ساس آن بنا نهاده حقیقت تأثیر را در عالم وجود تنها براى
خداىتعالى اثبات مىكند ،و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان
به انحاء مختلفى بیان مىكند ،به یك معنا  -استقاللى  -آن را به خداى سبحان نسبت
داده و به معناى دیگرى  -غیر استقاللى و تبعى  -آن را به غیر او منسوب نموده
است .مثالً مسأله خلقت را به معناى اول به خداوند نسبت داده و در عین حال در
موارد مختلفى به معناى دوم آن را به چیزهاى دیگر هم نسبت مىدهد ،همچنین از
طرفى علم و قدرت و حیات و مشیت و رزق و زیبایى را به خداوند نسبت مىدهد
و از طرفى همینها را به غیر خدا منسوب مىسازد.
حكم هم كه یكى از صفات است از نظر این كه خود نوعى از تأثیر است،
معناى استقاللىاش تنها از آن خداوند است چه حكم در حقایق تكوینى ،و چه در
شرایع و احكام وضعى و اعتبارى .قرآن كریم هم در آیات بسیارى این معنا را
لِل  -حكم جز براى
تأیید نموده است از آن جملــه آیات زیر است « :ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ ِ ّ ِ
خدا نیست!» ( / 6۷یوسف) و « اَال لَهُ ْال ُح ْكــ ُم  -آگاه باش كه تنها براى اوست
حكم!» ( / 6۲انعام) و « لَهُ ا ْل َح ْم ُد فِى ا ْال ُولى َوا ْال ِخ َر ِة َو لَهُا ْل ُح ْك ُم  -و براىاوست
ب
حمد در دنیا و آخرت و براىاوست حكم!» (/۷۰قصص) و « َو ّ
ّللاُ َیحْ كُ ُم ال ُم َع ِقّ َ
ِل ُح ْك ِمه  -و خداوند حكم مىكند و كسى نیست كه حكم او را دنبال كند و بىتأثیر
نماند!» ( / 4۱رعد)
و اما حكم تشریعى ،از جمله آیاتى كه داللت دارند بر اختصاص حكم
تشریعى به خداىتعالى آیه « ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ ِ ّلِلِ اَ َم َر اَالّ تَ ْعبُدُوآا اِالّ اِیّاهُ ذلِكَ الدّینُ ْالقَ ِیّ ُم
 نیست حكم مگر براى خداوند ،دستور فرموده كه جز او را نپرستید این استدین استوار و اداره كننده اجتماع!» ( / 4۰یوسف) است با این كه این آیه و ظاهر
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آیات قبلى داللت دارن د بر این كه حكم تنها براى خداى سبحان است و كسى غیر
او با او شریك نیست .در عین حال در پارهاى از موارد حكم را و مخصوصا حكم
تشریعى را به غیر خداوند هم نسبت داده ،از آن جمله این چند مورد است « :یَحْ كُ ُم
عدْ ٍل ِم ْنكُ ْم  -حكم مىكنند به آن كفاره دو تن از شما كه صاحبان عدالت
ِب ِه ذَ َوا َ
اس
ض فَاحْ كُ ْم بَ ْینَ النّ ِ
داو ُد اِنّا َجعَ ْلناكَ َخلیفَةً فِى االَ ْر ِ
باشند!» ( / 95مائده) و « يا ُ
ق -اى داود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق حكم
ِبا ْل َح ّ ِ
ّللا
كن!» ( / ۲6ص) و درباره رسول خدا مىفرمایدِ « :لتَحْ كُ َم َبیْنَ النّ ِ
اس ِبما اَراكَ ّ َ
 این كه حكم كن میان مردم به آنچه كه خدا آگاهت ساخته!» ( / ۱۰5انبیاء) و «ّللاُ  -پس حكم كن در میان آنان به آنچه بر تو نازل شده!»
فَاحْ كُ ْم بَ ْینَ ُه ْم بِما اَ ْنزَ َل ّ
( / 4۸مائده) و « یَحْ كُ ُم ِب َها النَّ ِبیُّونَ ! » ( / 44مائده) و همچنین آیات دیگرى كه
اگر ضمیمه شوند با آیات دسته اول این نتیجه را مىدهند كه حكم به حق به طور
استقالل و اوال و بالذات تنها از آن خداىسبحان است ،و غیر او كسى مستقل در
آن نیست ،و اگر هم كسى داراى چنین مقامى باشد خداى سبحان ارزانىاش داشته،
و او دست دوم است ،و از همین جهت است كه خداىتعالى خود را « اَحْ َك ُم
ْالحـا ِكمیـنَ!» ( / 45هود) و « َخی ُْر ْالحا ِكمینَ!» ( / ۸۷اعراف) نامیده است .آرى
الزمه اصالت و استقالل و اولویت همین است.
آیاتى كه حكم را به اذن خداىتعالى به غیر او نسبت مىداد همان طورى
كه مالحظه كردید مختص بود به احكام وضعى و اعتبارى و تا آن جا كه من یاد
دارم در این سنخ آیات آیهاى كه احكام تكوینى را هم به غیر خدا نسبت داده باشد
()۱
وجود ندارد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۱3ص .۱۸۲

انواع حكم در قرآن
تب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ / ۸9( »!...انعام)
« اُوآلئِكَ الَّذينَ َءاتَیْن ُه ُم ا ْل ِك َ
ماده حكم بر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مىآید در اصل
به معناى منع است ،و به همین مناسبت احكام مولوى را حكم نامیدهاند ،چه موالى
آمر با امر خود مأمور را مقید ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازهاى
منع نموده ،و هوى و خواهش نفسانى او را محدود مىسازد ،و همچنین حكم به
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معناى قضا ،كه آن نیز دو طرف دعوا را از مشاجره و یا تعدى و جور باز
مى دارد ،و حكم به معنى تصدیق كه قضیه را از این كه مورد تردید شود منع
مى نماید .و احكام و استحكام كه معناى منع در آن دو نیز خوابیده چون هر چیزى
وقتى محكم و مستحكم مىشود كه از ورود منافى و فساد در بین اجزایش جلوگیر
بوده باشد ،و نگذارد اجنبى در بین اجزایش تسلط پیدا كند ،و در آیه « :كِتابٌ
صلَ ْ
اُحْ ِك َم ْ
َبیر!» ( / ۱هود) به اعتبارى احكام در
ت َءایتُهُ ثُ َّم فُ ِ ّ
ت ِم ْن لَّد ُْن َح ٍ
كیم خ ٍ
مقابل تفصیل استعمال شده و معناى اصلىاش را از دست نداده ،براى این كه این
احكام نیز از فصل كه همان بطالن التیام و تركیب اجزاء هر چیزى است جلوگیرى
()۱
بـه عـمل مىآورد ،و بـه همین مـعنى است محكــم در مقابـل متشابه.
 -۱المیـــــــزان ج  ،۱4ص .۷۷

حكم و قضاى الهى در ايجاد
تب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ / ۸9( »!...انعام)
« اُوآلئِكَ الَّذينَ َءاتَیْن ُه ُم ا ْل ِك َ
وقتى كلمه حكم به خداىتعالى نسبت داده مىشود اگر در مسأله تكوین و
خلقت باشد معناى قضاى وجودى را كه ایجاد و آفرینش باشد مىدهد كه همسو و
همزمان با وجود حقیقى و واقعیت خارجى به مراتب آن است ،مانند آیهَ « :و ّ
ّللاُ
ب ِل ُح ْك ِمه!» ( / 4۱رعد) و « َو اِذا قَضى اَ ْمرا فَ ِانَّما َیقُو ُل لَهُ كُ ْن
َیحْ كُ ُم ال ُم َع ِقّ َ
() ۱
فَیَكُونُ!» ( / ۱۱۷بقره)
 -۱المیـــــــــزان ج  ،۱4ص .۷۸

احكام الهى و قوانین تشريعى
تب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ / ۸9( »!...انعام)
« اُوآلئِكَ الَّذينَ َءاتَیْن ُه ُم ا ْل ِك َ
اگر حكم در تشریع باشد معناى قانونگذارى و حكم مولوى را مىدهد ،و
ّللا ! » ( / 43مائده) و « َو
به این معنا است آیهَ « :و ِع ْن َدهُ ُم التَّ ْوريةُ فیها ُح ْك ُم ّ ِ
ّللا ُح ْكما  -كیست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد؟» ( / 5۰مائده)
سنُ ِمنَ ّ ِ
َم ْن اَحْ َ
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و لذا در جمله « سآ َء ما َیحْ ُك ُمونَ!» ( / ۱36انعام) كسانى را كه به خود اجازه
تشریع و قانونگذارىرا دادهاند مالمت كرده است .وقتى همین لفظ به انبیاء
علیهم السالم نسبت داده شود معناى قضا را كه یكى از منصبهاى الهى است و
خداوند انبیاء خود را به آن منصب تشریف و اكرام كرده افاده مىكند ،در اینباره
ق!
فرموده است « :فَاحْ كُ ْم بَ ْینَ ُه ْم بِما اَ ْنزَ َل ّ
ّللاُ َو ال تَتَّبِ ْع اَ ْهوآئَ ُه ْم َ
ع ّما جآئَكَ ِمنَ ْال َح ّ ِ
تب َو ْال ُح ْك َم ! » ( / ۸9انعام) و شاید
» ( / 4۸مائده) و « اُوآلئِكَ الَّذینَ َءاتَیْن ُه ُم ْال ِك َ
بعضى آیات اشعار دارد یا داللت مىكند بر این كه به انبیاء حكم به معنى تشریع
() ۱
صا ِلحینَ!» ( / ۸3شعراء)
داده شده ،مانند آیـه « َربّ ِ هَبْ لى ُح ْكما َو اَ ْل ِح ْقنى بال ّ
 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۷9

حكم و قضا در بین مردم
تب َو ا ْل ُح ْك َم َو النُّبُ َّوةَ / ۸9( »!...انعام)
« اُوآل ِئكَ الَّذينَ َءاتَیْن ُه ُم ا ْل ِك َ
اگر حكم به غیر انبیاء نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده مىكند ،مانند
آیهَ « :و ْلیَحْ كُ ْم اَ ْه ُل ا ْ
ّللاُ فی ِه ! » ( / 4۷مائده)
ال َِ ْنجی ِل بِما اَ ْنزَ َل ّ
معناى دیگرى نیز براى حكم هست كه عبارت است از منجز كردن وعده
و اجراى حكم و قانون كه در مورد آیه « َو ا َِّن َو ْعدَكَ ْالـ َح ُّق َو اَ ْنـتَ اَحْك ُم ْالح ِكمینَ!»
()۱
( / 45هود) به آن معناست.
 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۷9

حكم و قضاى قطعى الهى ،و قوانین ناشى از آن
سقُوآ اَنَّ ُه ْم ال ُيؤْ ِمنُونَ !» ( / ۳۳يونس)
« كَذ ِلكَ َحقَّتْ َك ِل َمتُ َر ِبّكَ َ
علَى الَّذينَ فَ َ
مطابق ظاهر سیاق آیه كلمهاى كه خدا در مورد فاسقان گفته این است كه
فاسقان ایمان نمى آورند ،یعنى خداوند حكم قطعى در مورد آنان صادر كرده و به
مقتضاى آن ،فاسقان در حالى كه بر فسق خود باقى هستند ایمان نمىآورند و هدایت
الهى آنان را فرانمىگیــرد تا به طرف ایمان راهنمایى شوند .زیرا خدا فرمــوده:
ّللا ال َی ْهدِى ْالقَ ْو َم ْالفـاسِقینَ ـ خدا مــردم فــاســــق را هـدایــت نمـىكنـد!» (6
« ا َِّن ّ َ
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 /منــافقــون)
معنى جمله « كَذلِكَ َح َّق ْ
ت َك ِل َمتُ َر ِبّكَ  »!...این است كه كلمه الهى و حكم
قطعى و حتمى كه خدا در مورد فاسقان صادر كرده یعنى ایمان نیاوردن فاسقان،
در خارج به حقیقت پیوست و به ثبوت رسید و مصداق پیدا كرد ،و مصداقش همین
است كه اینان از راه حق خارج شدند و در ضاللت افتادند .یعنى ما حكم هدایت
نشدن و ایمان نیاوردن فاسقان را به خاطر ظلم و یا گزاف صادر نكردهایم و بلكه
این حكم بدان دلیل صادر شده كه فاسقان از حق منصرف و فاسق پیشه شدند و در
ضاللت افتادند زیرا بـیـن حــق و بـاطـل واسطـهاى وجـود نـدارد.
آیه در عین حال داللت بر آن دارد كه امور ضرورى و احكام و قوانین
روشن و واضحى كه در نظام مشهود عالم جریان دارد مانند این كه « واسطهاى
بین حق و باطل نیست »،و یا «واسطهاى بین هدایت و ضاللت نیست »،یك نوع
استناد به قضاى الهى دارد و این طور نیست كه این قوانین به خودى خود و بدون
()۱
قضاى الهى در ملك خدا به صورت ثابت درآمده باشد.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۱9ص .9۱

حكم و كتاب
« َو كَذ ِلكَ اَ ْن َز ْلنهُ ُحكْما ع ََر ِبیّا ! » ( / ۳۷رعد)
مراد به حكم ،قضا و فرمان است .چون شأن كتابى كه از آسمان نازل شود
ق ِل َیحْ كُ َم
همین است .همچنان كه در آیه دیگر فرمودَ « :و اَ ْنزَ َل َم َع ُه ُم ْال ِك َ
تاب ِب ْال َح ّ ِ
اس فی َما ْ
اختَلَفُوا فی ِه  -و با ایشان كتاب را به حق فرستاد تا حكم كند میانه
بَیْنَ النّ ِ
مردم ،در آنچه اختالف مىكنند!» ( / ۲۱3بقره) پس كتاب از یك نظر حكم الهى
است و از یك نظر حاكم میان مردم است ،و ایناست معناى حكم .و اگر كتاب را
به زبان عربى كه زبان رسول خدا صلىهللاعلیهوآله است نازلفرموده براى
()۱
اینبودهكه سنت او بر این جارىشدهكه هرپیغمبرى را بهزبان قومخودشبفرستد.
 -۱المیــــزان ج  ،۲۲ص .۲9۲
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صدور حكم خاص هر زمان
تاب !» ( / ۳8رعد)
سو ٍل اَ ْن َيأْ ِت َى ِبـأ َ َي ٍة اِالّ ِبـ ِأذْ ِن ّ ِ
ّللا ِلكُ ِ ّل اَ َج ٍل ِك ٌ
«َ ...و ما كانَ ِل َر ُ
معناى این كه فرمود « ِلكُ ِّل اَ َج ٍل كِتابٌ » این است كه براى هر زمانى حكمى
است رانده شده ،مخصوص آن زمان كه این نیز اشاره است به همان مطلبى كه
ّللا ! » و مسأله سنت جارى خدا و تقدیرات او بدان اشاره داشت.
استثناء «اِالّ بِ ِأذْ ِن ّ ِ
پس خداى سبحان است كه هر چه بخواهد نازل مىكند ،و به هرچه بخواهد اذن
مىدهد ،و لكن همو در هر وقت و هر آیتى را نازل نمىكند ،و بدان اذن نمىدهد،
زیرا براى هر وقتى كتابى است ،كـه او نـوشته ،و بـه جز آنچه در آن نـوشته
()۱
واقع نمىشود.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲94

اصل ثابت ،و حكم محو و اثبات ،و تحول كتاب در زمانهاى معین
ب!» ( / ۳9رعد)
ّللاُ ما يَشا ُء َو يُثْ ِبتُ َو ِع ْن َدهُ اُ ُّم ا ْل ِكت ِ
« يَ ْم ُحو ّ
جملــه فوق از یك طرف متصل شده به جمله « ِلكُ ِّل اَ َج ٍل كِتابٌ  »،و از
ب »،قهرا ظهور در این یافته
طرف دیگر متصل است به جمله « َو ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
كه مراد به آن محو كتــاب و اثبات آن ،در زمانهاى معیــن است ،پس كتابى است
كه خداونــد در یك زمانــى اثبات كــرده ،اگر بخواهــد در زمانهاى بعد آن را
محــو مىكند و كتاب دیگرى اثبات مىنماید ،پس خداى سبحان الیزال كتابــى را
اثبات و كتاب دیگــرى را محو مىسازد.
بنابراین اگر ما نوشتههاى كتاب را عبارت بدانیم از آیت و معجزه ،و
نشاندهنده اسماء و صفات خداوندى ،و در نظر بگیریم كه وجود هر چیزى آیت
خداست ،در این صورت صحیح است بگوییم خداوند الیزال و همواره و در هر
ّللاُ ما
آن مشغول محو آیتى و اثبات آیتى دیگر است .پس این كه فرمود « :یَ ْم ُحو ّ
یَشا ُء َو یُثْ ِبتُ !» معنایش این مىشود :براى هر وقتى كتاب مخصوصى است ،پس
كتابها به اختالف اوقات مختلف مىشوند ،و چون خداى سبحان در كتابى كه
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بخواهد تصرف نموده ،آن را محو مىكند ،كتاب دیگرى به جایش اثبات مىنماید،
پس اختالف كتابها به اختالف اوقات ناشى از اختالف تصرفات الهى است ،نه
این كه از ناحیه خود آنها باشد ،كه هر وقتى كتابى داشته باشد ،كه به هیچوجه
قابل تغییر نباشد ،بلكه خداى سبحان است كه آن را تغییر داده ،كتاب دیگرى به
جایش اثبات مىنماید.
ب!» معنایش این است كه نزد خدا اصل
و این كه فرمودَ « :و ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
كتاب و ریشه آن وجود دارد ،چون كلمه «اُ ُّم» به معناى اصل هر چیز است كه از
آن نـاشى گـشته و بـدان بـاز مـىگـردد.
این جمله توهمى را كه ممكن است به ذهن كسى برسد دفع نموده ،حقیقت
امر را بیان مىكند ،چه ،اختالف حال كتاب ،و محو و اثبات آن ،و دگرگون شدن
احكام نوشته در آن و قضاء رانده شده در آن ،چه بسا آدمى را به این توهم وا دارد
كه :قضایا و امور عالم نزد خداى سبحان هم وضع ثابتى نداشته ،حكم او هم تابع
علل و عوامل خارجى است ،عینا مانند احكام ما آدمیان ،و صاحبان شعور است،
و یا بـه تـوهم بـیندازد كه اصـالً احـكام الـهى جـزافى و كـدرهاى است ،و نه خودش
به حسب ذات تـعین دارد ،و نه چیزى از خارج در تعین آن اثر مىكند.
هم چنان كه چه بسا صاحبان عقل بسیط و سادهلوحان توهم كردهاند كه
خدایى كه َم ِلك مطلق است ،سلطنتش مطلق ،و هر چه بخواهد مىكند ،و با آزادى
مطلق و بدون رعایت هیچ قید و شرطى ،و هیچ طریقه و نظامى ،هر عملى كه
بخواهد انجام مىدهد ،و با این حال دیگر نمىتوان صورتى ثابت و نظامى معین
ى-
براى افعال و قضایاى او تصور نمود .چنان كه فرمود « :ما ُی َبدَّ ُل ْالقَ ْو ُل لَدَ َّ
گفتار نزد من دگرگونه نمىشود!» ( / ۲9ق) و نیز فرمودَ « :و كُ ُّل َ
ش ْىءٍ ِع ْندَهُ
دار  -و هر چیز نزد او به مقدار است!» ( / ۸رعد) چون جاى چنین توهمى
ِب ِم ْق ٍ
ب!»
بوده در جمله مورد بحث این توهم را دفع نموده ،و فرمودَ « :و ِع ْندَهُ اُ ُّم ْال ِكت ِ
یعنى اصل و ریشه عموم كتابها ،و آن امر ثابتى كه این كتابهاى دستخوش محو
و اثبات بدان بازگشت مىكنند همانا نزد اوست ،و آن اصـل مـانـند ایـن شـاخــههــا
دسـتخــوش مـحو و اثـبات نـمىشود.
پس خالصه مضمون آیه این مىشود كه خداى سبحان در هر وقتى و مدتى
كتاب و حكم و قضایى دارد ،و از این نوشتهها هر كدام را بخواهد محو ،و هر
كدام را بخواهد اثبات مىكند ،یعنى قضایى كه براى مدتى رانده تغییر مىدهد ،و
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در وقت دیگر به جاى آن ،قضاى دیگرى مىراند ،و لكن در عین حال براى
همیشه قضایى ال یتغیر و غیر قابل محو و اثبات هم دارد ،و این قضاء ال یتغیر
اصلى است كه همه قضاهاى دیگر از آن منشأ مىگیرند ،و محو و اثبات آنها نیز
()۱
برحسب اقتضاى آن قضاست.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲94

حكم حوادث مشمول تحول ،و جهت متحول و جهت ثابت اشیاء
ب!» ( / ۳9رعد)
ّللاُ ما يَشا ُء َو يُثْ ِبتُ َو ِع ْن َدهُ اُ ُّم ا ْل ِكت ِ
« يَ ْم ُحو ّ
از آیـه شـریفــه فــوقالذكــر چند نكتــه روشن مىشود:
اول  -این كه حكم محو و اثبات حكمى است عمومى ،كه تمامى حوادثى كه
به حدود زمان و اجل محدود مىشود ،و به عبارت دیگر تمامى موجوداتى كه در
آسمانهــا و زمین و مابین آن دو اســت دستخوش آن مىگردند ،همچنان كه فرمود:
ت َو ا ْ
سمى  -آسمانها
« ما َخلَ ْقنَــا السَّموا ِ
ــق َو اَ َجــ ٍل ُم َ
الََ ْر َ
ض َو ما َب ْینَ ُهمــا اِالّ ِب ْال َح ّ ِ
و زمین و آنچـه در آنهاسـت جـز بـه حـق و اجلـى معلــوم نیــافــریــدیــم!» (3
 /احقــاف)
دوم  -این كه خداى سبحان در هر چیزى قضا و قدرى ثابت دارد ،كه قابل
تغییر نیست ،و همین خود دلیل فساد گفتار كسانى است كه گفتهاند :هر قضایى
قابل تغییر است و آنگاه استدالل كردهاند بر روایات و دعاهاى متفرق كه داللت
دارد بر این كه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع مىكند .ولى باید بدانند كه این
راجع به مقدرات غیر حتمى است ،كه ما نیز منكر آن نیستیم.
سوم  -این كــه قضا بر دو قســم است ،یكى قابــل تغییــر و یكى غیرقابـل
تغییر.

()۱

 -۱المیــــــــــزان ج  ،۲۲ص .۲9۷
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قـدرت اجـرايى حـكم الـهى
ب!» ( / 4۱رعد)
سـري ُع ا ْل ِ
ُـو َ
« َو اللّــهُ يَـحْ كُ ُم ال ُمـ َع ِقّ َ
ــب ِلـ ُحك ِْمــه َو ه َ
ـحسـا ِ
مقصود از این جمله این است كه غلبه از خداى سبحان است ،اوست كه
حكم مىكند ،و در قبال حكمش حكم احدى نفوذ ندارد ،و در نتیجه نمىتواند از حكم
او جلوگیرى كند ،آرى خداى سبحان هر عملى را به مجرد وقوعش حساب مىكند،
بدون این كه فاصله دهد ،تا دیگران بتوانند در آن تصرف نموده ،اخالل كنند ،پس
جمله « َو الـلّـهُ َیـحْ كُــ ُم !» ( / 4۱رعـد) در معناى جمله « اَفَـ ُه ُم ْالـغا ِلبُونَ ؟» (44
()۱
 /انبیاء) است.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۲۲ص .3۰۰

ت بعیت حكم انسان از حكم الهى
َى اللّــ ِه َو َرسُو ِلــه!» ( / ۱حجرات)
« يا اَيُّ َهـا الَّذينَ ا َم ُ
نــوا ال تُقَ ِ ّد ُمــوا بَ ْینَ يَد ِ
اى كسانى كه ایمان آوردهاید در جایى كه خدا و رسول او حكمى دارند،
شما حكم نكنید ،یعنى حكمى نكنید مگر به حكم خدا و رسول او ،و باید كه همواره
این خصیصه در شما باشد ،كه پیرو و گوش به فرمان خدا و رسـول باشید.
و لكن از آن جایى كه هر فعل و تركى كه آدمى دارد ،بدون حكم نمىتواند
باشد و همچنین هر تصمیم و ارادهاى كه نسبت به فعل یا تركى دارد آن اراده نیز
خالى از حكم نیست ،در نتیجه مىتوان گفت كه :مؤمن نه تنها در فعل و تركش
باید گوش به فرمان خدا باشد ،بلكه در اراده و تصمیمش هم باید پیرو حكم خدا
باشد .و نهى در آیه شریفه ما را نهى مىكند از این كه هم به سخنى اقدام كنیم كه
از خدا و رسول نشنیدهایم و هم به فعلى یا تركى اقدام كنیم كه حكمش را از خدا و
رسول نشنیدهایم ،و هم نسبت به عملى اراده كنیم كه حكم آن اراده را از خدا و
رسول نشنیدهایم ،در نتیجه آیه شریفه نظیر و قریــبالمعناى با آیــه « َب ْل ِعبادٌ
ُم ْك َر ُمونَ ال یَ ْسبِقُونَــهُ بِ ْالقَ ْو ِل َو هُ ْم بِا َ ْم ِره یَ ْع َملُونَ!» ( ۲6و  / ۲۷انبیاء) مىشود،
كه درباره اوصاف مالئكه مىفرماید :از كالم خدا سبقت نمىگیرند ،و همواره به
ّللا َو َرسُو ِله!»
ى ِّ
امر او عمل مىكنند ،و این اتباعى كه در جمله « ال تُقَ ِدّ ُموا بَیْنَ یَدَ ِ
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بدان دعوت مىكند ،همان داخل شدن در والیت خدا ،و وقوف در موقف عبودیت،
و سیر در آن مسیر است ،به طورى كه عبد در مرحله تشریع مشیت خود را تابع
مشیت خدا كند ،همان طور كه در مرحله تكوین مشیتش تابع مشیت خدا است ،و
ّللاُ  -شما نمىخواهید
َشاؤونَ اِالّ اَ ْن َیشا َء ّ
خداىتعالى در آنباره فرمودهَ « :و ما ت ُ
مگر بعد از آنكه خدا خواسته باشد!» ( / 3۰انسان) و نیز فرمودهَ « :و ّ
ّللاُ
ى ْال ُمؤْ مِنینَ  -و خدا سرپرست مؤمنان است!» (/6۸آلعمران) و نیز فرموده« :
َو ِل ُ
()۱
ى ْال ُمتَّقینَ  -خدا سرپرست متقیــان است!» ( / ۱9جاثیه)
َو ّ
ّللاُ َو ِل ُ
 -۱المیـــــــزان ج  ،36ص .۱6۸

حكم و مالكیت و واليت حكم
« َو َمـا ْ
اختَلَ ْفتُــ ْم فیــ ِه ِم ْ
َـــىءٍ فَ ُح ْك ُمـــهُ اِلَــى اللّــ ِه!» ( / ۱۰شــورى)
ـــن ش ْ
جمله فوق حجت بر انحصار والیت در خدا است ،و اصوالً باید دانست كه
حكم حا كم در بین دو نفر كه با هم اختالف دارند ،به معناى آن است كه حكم را
محكم ،و حق را در بین آن دو نفر كه به خاطر اختالفشان در نفى و اثبات مضطرب
شده تثبیت كند .اختالف گاهى در عقیده پیدا مىشود ،مثل این كه یكى بگوید :خدا
واحد است ،و دیگرى بگوید :بسیار است .گاهى اختالف در عمل یا چیزى كه
مربوط به عمل است پیدا مى شود ،مثل اختالف در امور زندگى و شؤون حیات،
و بنابراین حكم از نظر مصداق با قضا یكى مىشود ،هر چند كه مفهوم حكم با
مفهوم قضا دو تاست.
حكم و قضا وقتى تمام مى شود كه حاكم به نوعى از ملكیت ،مالك حكم و
والیت باشد ،هر چند كه دو طرف اختالف این ملكیت را به او داده باشند ،مثل این
كه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخصى ثالث بگویند تو بیا و در بین ما داورى
كن و در بین خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسلیم شوند ،كه در این
مثال دو نفر طرف نزاع ،شخص ثالث را مالك حكم كردهاند ،و پیشاپیش تسلیم
خود و پذیرفتن حكمش را به او دادهاند ،تا آزادانه طبق آنچه به نظرش مىرسد،
ى آن دو نفر در این حكم مىشود.
حكم كند ،پس آن شخص ثالث ول ّ
و خداى سبحان مالك تمامى عالم است ،و به جز او مالكى نیست ،چون هر
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موجودى خــودش و آثــارش قــائــم بــه خداىتعالــى اســت ،و در نتیجــه او
ش ْىءٍ ها ِلكٌ اِالّ َوجْ َههُ لَهُ ْال ُح ْك ُم َو اِلَ ْی ِه
مــالــك حكــم و قضــاى به حــق است « ،كُ ُّل َ
تُ ْر َجعُونَ  -هر موجودى كه فرض شــود هالك و فانى است ،مگر ظهــور او ،حكم
ّللا َیحْ كُ ُم ما یُریدُ
تنهــا او راست و به سویش برمىگردد!» ( / ۸۸قصص) و « ا َِّن ّ َ
 خدا هر حكمى اراده كند مىراند!» ( / ۱مائده) و « اَ ْل َح ُّق ِم ْن َربِّكَ  -حق ازنـاحیـه پـروردگـار تـوسـت!» ( / ۱4۷بقره)
حكم خداىتعالى بر دو جور است ،یكى حكم تكوینى و آن این است كه
پدیدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد ،و وقتى موجودى در بین چند
سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند ،آن موجود را دنبال سببى قرار دهد
علَیْــ ِه ت ََو َّك ْلتُ -
لِل َ
كه نسبت به بقیه اسباب سببیتــش تام باشد « .ا ِِن ْال ُح ْكــ ُم اِالّ ِ ّ ِ
حكمى نیست مگر براى خدا و مــن بـر او توكـل مىكنــم!» ( / 6۷یوسـف) كـه
كلمـه «حكــم» در این جملـه به معنــاى حكم تكوینـــى است.
یكى هم حكم تشریعى است ،مانند تكالیفى كه در دین الهى درباره اعتقادات
و دستورالعملها آمده « :ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ ِ ّلِلِ اَ َم َر اَالّ تَ ْعبُدُوآا اِالّ اِیّاهُ ذلِكَ الدّینُ ْالقَ ِیّ ُم -
حكمى نیست مگر براى خدا و او فرمان داده كه نپرستید مگر تنها او را و این
همان دین محكم است!» ( / 4۰یوسف)
در این بین حكم سومى هست ،كه ممكن است به وجهى یكى از مصادیق
هر یك از آن دو حكم شمرده شود ،و آن عبارت است از حكمى كه در روز قیامت
در بین بندگانش در آنچه اختالف مىكردند مىراند ،و آن این است كه در آن روز
حق را آشكار و اظهار مىكند ،به طورى كه اهل جمع همه حق را ببینند ،و به
عیان و یقین مشاهده كنند ،تا در نتیجه آنهایى كه در دنیا اهل حق بودهاند ،در سایه
ظهور حق رستگــار ،و از آثـارش برخـوردار گـردنــد ،و آنهایــى كه در دنیــا
در بــرابــر حق اسـتكـبار مىورزیدنــد ،به خاطــر استكبارشان و آثــارى كه در
()۱
استكبارشان بــود شقى و بدبخت شوند.
 -۱المیـــــــزان ج  ،35ص .36
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حكم و فلسفه قانون و تشريع
« َو َمـا ْ
اخـتَلَف ْـتُــ ْم فـیــ ِه ِم ْ
َـــىءٍ فَ ُح ْك ُمــهُ اِلَــى اللّــ ِه!» ( / ۱۰شـورى)
ـن ش ْ
اختالف مردم در عقاید و اعمالشان اختالفى است تشریعى كه آن را جز
حكم تشریعى و قوانین شریعتى بر نمىدارد ،و اصالً اگر اختالف نبود قانون هم
واح َدةً فَبَعَ َ
شرينَ َو ُم ْن ِذرينَ َو اَ ْن َز َل َمعَ ُه ُم
ّللاُ النَّبِیّینَ ُمبَ ِ ّ
اس اُ َّمةً ِ
ث ّ
نبودَ « ،و كانَ النّ ُ
اس فی َما ْ
اختَلَفُوا فی ِه - ...مردم امت واحدهاى بودند،
ق ِلیَحْ كُ َم بَ ْینَ النّ ِ
ا ْل ِك َ
تاب ِبا ْل َح ّ ِ
خداىتعالى انبیا را مبعوث كرد تا نیكان را بشارت و بدان را تهدید كنند و كتابى
به حق با ایشان نازل كرد ،تا بین مردم در آنچه اختالف مىكنند داورى نمایند،
هرچند كه درباره آن كتاب اختالف نكردند مگر خود آنها كه كتاب به سویشان
آمده بود و مگر بعد از آن كه به حقانیت آن یقین داشتند ،تنها از در دشمنى با
یكدیگر اختالف مىكردند ،پس خداوند آنهایى را كه ایمان آوردند در آنچه
اختالف مىكردند به اذن خود به سوى حق راهنمایى فرمود!» ( / ۲۱3بقره) بدان
اشاره مىكند .پس روشن شد كه حكم تشریعى و حق قانونگذارى تنها از آن خداى
ى
ى در این حكم اوست ،پس واجب است تنها او را ول ّ
سبحان است ،پس تنها ول ّ
خود بگیرند و تنها او را بپرستند ،و به آنچه او نازل كرده متدین گردند.
ىاى كه پرستیده مىشود ،و به دین او متدین مىشوند ،باید كسى باشد
آن ول ّ
كه بتواند اختالفى كه در بین پرستندگانش پیدا مىشود برطرف سازد ،و آنچه از
شؤون اجتماع آنان به فساد گراییده اصالح كند ،و ایشان را به وسیله قانون به
سوى سعادت زندگى دایمى سوق دهد ،قانونى كه عبارت است از همان دینى كه
ى تنها خداى سبحان است ،پس تنها همو
در بین آنان برقرار سازد ،و این چنین ول ّ
()۱
ى خود بگیرند و الغیر.
ىاى است كه باید او را ول ّ
آن ول ّ
 -۱المیـــــــــزان ج  ،35ص .3۸

حكم الهى پس از ارسال رسل
س ِط / 4۷( »!...یونس)
« َو ِلكُ ِ ّل اُ َّم ٍة َرسُو ٌل فَاِذا جآ َء َرسُولُ ُه ْم قُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم ِبا ْل ِق ْ
قضاى الهى را وقتى تجزیه و تحلیل كنیم به صورت دو قضاء در
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مىآید :یكى این كه هر امتى رسولى دارد كه حامل رسالت خداست و این رسالت
را به آنان تبلیغ مى كند .دیگر این كه وقتى رسول آمد و رسالت خدا را به مردم
رسانید و مردم دچار اختالف شدند و عدهاى تصدیق و عدهاى تكذیب كردند ،آنگاه
()۱
خدا بین آنان حكم مىكنـد بدون آن كه به كسى ستم روا دارد.
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۱۲۱

كتاب فجار يا قضاى الهى در مجازات انسانهاى فاجر
تاب َم ْرقُو ٌم !»
ین َو ما اَدْريكَ ما ِ
تاب ا ْلفُ ّج ِار لَفى ِ
س ّجی ٌن ِك ٌ
« َكالّ اِنَّ ِك َ
س ّج ٍ
( / ۷مـطفـفین)
منظور از سجین ،سفلى روى سفل دیگر ،یا پستى دو چندان و گرفتارى
در چنان پستى است  -كتاب فجار در حبس و زندانى است كه هر كس در آن بیفتد
بیرون شدن برایش نیست .كلمه «كتاب» به معناى مكتوب است آن هم نه از كتابت
به معناى قلم در دست گرفتن و در كاغذ نوشتن بلكه از كتابت به معناى قضاى
حتمى است .و منظور از كتاب فجار سرنوشتى است كه خدا براى آنان مقدر كرده،
و آن جزایى است كه با قضاء حتمىاش اثبات فرموده است .پس حاصل آیه این
شد كه آنچه خداىتعالى به قضاى حتمىاش براى فجار مقدر و یا آماده كرده در
سجین است كه سجنى بر باالى سجنى دیگر است ،به طورى كه اگر كسى در آن
بیفتد تا ابد و یا تا مدتى بس طوالنى در آن خواهد بود .پس سجین كتابى است جامع
كه در آن خیلى سرنوشتها نوشته شده و از آن جمله كتاب و سرنوشت فجار است.
جمله « َو ْی ٌل یَ ْو َمئِ ٍذ ِل ْل ُم َكذِّبینَ !» ( / ۱۰مطففین) نفرینى بر فجار و خبر
مرگ ایشان است و در آن فجار را تكذیبگران خواندهاست « .اَلَّذینَ یُ َك ِذّبُونَ ِبیَ ْو ِم
ثیم!» ( ۱۱و  / ۱۲مطففین) مراد از « ُم ْعتَ ٍد اَثیم»،
ّین َو ما یُ َكذّ ُ
ِب ِب ِه اِالّ كُ ُّل ُم ْعتَ ٍد اَ ٍ
الد ِ
در این جا تجاوز از حدود عبودیت است .كلمه اثیم به معناى كسى است كه گناهان
بسیار داشته باشد به طورى كه گناهانش روى هم انباشته و به كلى در شهوات
غرق شده با شد .و معلوم است كه یگانه مانعى كه انسان را از گناه باز مىدارد
ایمان به بعث و جزاء است ،و كسى كه در شهوات فرو رفته و دلش گناه دوست
شده باشد ،دلش حاضر نیست منع هیچ مانعى از گناه را و از آن جمله مسأله قیامت
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را بپذیرد ،و نسبت به گناهان بىرغبت و متنفر شود ،در نتیجه گنــاه زیاد كار او
را بدیــن جا منتهــى مىكند كه قیامــت و جزاء را به كلـى انكار نماید.
على قُلُوبِ ِه ْم ما كانُوا یَ ْك ِسبُونَ ـ گناهان مانند زنگ و غبارى
« َكالّ بَ ْل رانَ َ
شد كه روى جالى دلهایشان را گرفت و آن دلها را از تشخیص خیر و شر كور
كرد!» ( / ۱4مطففین) این زنــگ بودن گناهان بر روى دلهــاى آنان عبارت
شــد از حایل شدن گناهان بین دلها و بیــن تشخیــص حــق آن طـور كـه هســـت.
از این آیه شریفه سه نكته استفاده مىشود:
اول  -اینكــه اعمــال زشت نقشــى و صورتــى به نفــس مىدهــد و نفــس
آدمــــى را بـــه آن صــــورت درمــــىآورد.
دوم  -این كه این نقوش و صورتها مانع آن است كه نفس آدمى حق و
حقیقت را درك كند و میان آن و درك حق حایل مىشود.
سوم  -این كه نفس آدمى به حسب طبع اولىاش صفا و جالیى دارد كه با
داشتن آن حق را آن طور كه هست درك مىكند و آن را از باطل و نیز تقوى را
ورهــا َو تَ ْقویهــا
از فجور تمیز مىدهــدَ « :و نَ ْف ٍ
ــس َو مــا َ
س ّویهــا و فَـا َ ْل َه َمهــا فُ ُج َ
!» ( ۷و  / ۸شمس)
ع ْن َربِّ ِه ْم یَ ْو َمئِـ ٍذ لَ َمحْ جـُوبُونَ !» ( / ۱5مطففین) مراد به محجوب
« َكالّ اِنَّ ُه ْم َ
بودن از پروردگارشان در روز قیامت محرومیتشان از كرامت قرب و منزلت
است .معناى محجوب بودن این نیست كه از معرفت خدا محجوبند ،چون در روز
قیامت همه حجابها برطرف مىشود ،یعنى همه اسباب ظاهرى كه در دنیا واسطه
میان خدا و خلق بودند از كار مىافتند ،و در نتیجه تمام خالیق معرفتى تام و كامل
()۱
ار !» ( / ۱6غافر)
لِل ْال ِ
به خداىتعالى پیدا مىكنندِ « :ل َم ِن ْال ُم ْلكُ ْال َی ْو َم ِ ّ ِ
واح ِد ْالقَ ّه ِ
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱۱6

ك تاب علیین ،يا قضاى الهى در پاداش انسانهاى صالح
تــاب َم ْرقُو ٌم يَ ْ
ش َه ُدهُ
ْــرار لَفــى ِعلّیّیــنَ َو مــا اَدْريــكَ مــا ِع ِلّیُّــونَ ِك ٌ
« كَــالّ اِنَّ ا ْالب ِ
ا ْل ُمقَ َّربُونَ !» ( / ۱8مطففین)
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كلمه « ِع ِلّیُّون» به معناى علوى روى علو دیگر است ،و یا علوى دو چندان
كه با درجات عالیه و منازل قرب به خداىتعالى منطبق مىشود .معناى آیه این
است كه :آنچه براى ابرار مقدر شده و قضایش رانده شده تا جزاى نیكوكارىهاى
آنان باشد ،در علیین قرار دارد ،و تو اى پیامبر نمىدانى علیین چیست؟ امرى
است نوشته شده و قضایى است حتمى و رانده شده و مشخص و بدون ابهام« .
()۱
یَ ْش َهدُهُ ْال ُمقَ َّربُونَ!» یعنى مقربین علیین را با ارائه خداىتعالى مىبینند.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۱۲۲
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فصل سوم

قضا و اختیار انسانی
قضا و تقدير الهى و اختیار انسانى
ْف يَشا ُء !» ( / 6آل عمران)
حام َكی َ
« ه َُو الَّذى يُص ّ َِو ُركُ ْم فِى ا ْال ْر ِ
خداى سبحان نظام جهان آفرینش را طورى مقرر داشته كه منتهى به اختیار
انسانى مىشود ،همان اختیارى كه آدمى با آن مىتواند راه سعادت و صراط ایمان
و طاعت را طى كند ،یا به وسیله آن طریق كفر و معصیت را دنبال نماید ،و این
خود روشن است كه جعل و قرار دادن این اختیار در انسان براى خاطر تمامیت
موضوع امتحان مىباشد ،تا هر كه خواهد راه ایمان را بگیرد ،و هر كه خواهد
راه كفر را بپیماید ،لكن هر دو دسته جز آنچه را كه خدا خواسته و مشیتش به آن
قرار گرفته است طى نمىكنند.
پس تمام موجودات عالم هستى حتى «كفر و ایمان» مردم تحت تقدیر
حضرت اوست « .تقدیر» همان نظمى است كه خداوند براى اشیاء و موجودات
جهان قرار داده تا هر چیزى به میزان آن به آسانى راه مقصد اصلى خود را كه
سازمان عملى وجودش اجازه مىدهد تعقیب كند .خداوند به قدرت كامله خود به
هر چیز همان صورتى را عطا كرده و بخشیده است كه در راه مخصوص آن
سلوك مىنماید .پس در هر حال خداوند پیروز مىباشد و با اراده و مشیت خود بر
مخلوقات غالب است ،ولى انسان بیچاره گمان مىكند كه اراده و مشیت او اصالت
دارد و به میل خویشتن در عالم تصرف مىنماید ،خیال مىكند با اراده خود نظم
متصل هستى را شكافته و بر تقدیر الهى سبقت مىگیرد! با این كه همه آنها خود
در رشته تقدیر اوست.
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ص ّ ِو ُر ُك ْم ِفى ا ْ
ْف َیشا ُء !» همان است
الََ ْر ِ
منظور اصلى از جمله « ُی َ
حام َكی َ
كه به مخاطبین بفهماند  :تنها خداوند است كه اجزاء وجودى شما را در ابتداى كار
و تكوین طورى تنظیم كرده كه منتهى به مشیت او در سرانجام كارهایتان مىشود،
لكن مشیت و اراده حتم نیست كه قابل تغییر نباشد.
نكته دیگر این قسمت توجه دادن اهل ایمان است به این كه :ایمان شما هم
چون كفر كافران تحت تقدیر خداوندى مىباشد تا به آن وسیله از رحمتى كه خداوند
درباره مؤمنان ارزانى داشته شادمان ،و قلبشان با شنیدن موضوع انتقام از كافران
 همان كافــران كه كفر و سرپیچیشــان بر اینــان بزرگ و سنگیـن مىآمد  -تسلى()۱
پیدا كند.
 -۱المیـــزان ج  ،5ص .۲۲

قض ا و قدر ،و نقش اختیار انسانى
ْــراَهــا
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
« ما اَ َ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َ
 / ۲۲( »!...حديد)
« هیچ مصیبتى در زمین و نه در جانهاى شما نمىرسد مگر آن كه قبل از آن كه
آن را برسانیم در كتابى نوشته بودیم و این براى خدا آسان است!»
این آیه مردم را دعوت مىكند به این كه از تأسف و خوشحالى دورى كنند،
براى این كه آنچه بهایشان مىرسد از پیش قضایش رانده شده ،و ممكن نبوده كه
نرسد ،و آنچه هم كه به ایشان نمىرسد ،بنا بوده نرسد ،و تمامى حوادث مستند به
قضا و قدرى رانده شده است ،و با اینحال نه تأسف از نرسیدن چیزى معنا دارد،
و نه خوشحالى از رسیدنش ،و اینكار بیهوده ازكسىكه بهخدا ایمان دارد و زمام
همه امور را به دست خدا مىداند شایسته نیست.
برخى خیال مى كنند كه اعتقاد به قضا و قدر احكام این نشئه را كه نشئه
اختیار است باطل مىكند ،و نظام طبیعى آن را مختل مىسازد .آنها ادعا مىكنند
كه اگر صحیح باشد كه اصالح صفت صبر و ثبات ،و ترك تأسف و خوشحالى را
مستند به قضا و قدر ،و خالصه مستند به این بدانیم ،كه همه امور در لوح محفوظ
نوشته شده ،و هرچه بنا باشد بشود مى شود ،باید صحیح باشد كه كسى به دنبال
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روزى نرود ،و در پى كسب هیچ كمالى برنیاید ،و از هیچ رذیله اخالقى دورى
نكند ،و وقتى از او مىپرسند چرا دست روى دست گذاشته و در پى تحصیل مال
یا كمال یا تهذیب نفس از رذایل ،و دفاع از حق ،و مخالفت با باطل بر نمىآیى؟
بگوید :هرچه بناست بشود مىشود ،چون شدنىها در لوح محفوظ نوشته شده ،و
معلوم است كه در این صورت چه وضعى پیش مىآید ،و دیگر باید فاتحه تمامى
كماالت را خواند.
در پاسخ مىگویی م :افعال آدمى یكى از اجزاء علل حوادث است ،و معلوم
است كه هر معلولى همانطور كه در پیدایش محتاج به علت خویش است ،محتاج
به اجزاى علتش نیز مىباشد .پس اگر بگوید( :مثالً سیرى من با قضاى الهى بر
وجودش رانده شده یا بر عدمش ،سادهتر بگویم خدا یا مقدر كرده امروز شكم من
سیر شود ،یا مقدر كرده نشود ،پس دیگر چه تأثیرى در خوردن و جویدن و فرو
بردن غذا هست؟) سخت اشتباه كرده ،چون فرض وجود سیرى ،فرض وجود علت
آن است ،و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد ،یك جزئش هم خوردن اختیارى
خود من است ،پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم و فرو نبرم ،علت سیرى تحقق
پیدا نمىكند ،هر چند كه نهصد و نود و نه جزء دیگر علت آن محقق باشد .پس این
خطاست كه آدمى معلولى از معلولها را تصور بكند ،و در عین حال علت آن ،و
یا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند.
پس این صحیح نیست كه انسان حكم اختیار را لغو بداند ،با این كه مدار
زندگى دنیوى ،و سعادت و شقاوتش بر اختیار است ،و اختیار یكى از اجزاى علل
حوادثى است ،كه به دنبال افعال آدمى ،و یا به دنبال احوال و ملكات حاصله از
()۱
افعال آدمى ،پدید مىآید.
 -۱المیزان ج  ،۲ص .۲6۷

حدود اختیار انسان ،و قضا و مقدرات
ْــراَهــا
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صاب ِم ْن ُمصیبَ ٍة فِى االَ ْر ِ
« ما اَ َ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َ
 / ۲۲( »!...حديد)
به دنبال مطالب باال باید گفت كه این هم صحیح نیست كه اختیار خود را
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یگانه سبب و علت تامه حوادث بداند ،و هر حادثه مربوط به خود را تنها به خود
و به اختیار خود نسبت دهد ،و هیچ یك از اجزاى عالم را كه در رأس همه آنها
اراده الهى قرار دارد ،در آن حادثه دخیل نداند ،چون چنین طرز فكرى منشأ
صفات مذموم بسیارى ،چون عجب ،كبر ،بخل ،فرح ،تأسف ،اندوه ،و امثال آن
مىشود.
(مى گوید این منم كه فالن كار را كردم و این من بودم كه آن كار را ترك
كردم و در اثر گفتن این منم این منم ،دچار عجب مىشود و یا بر دیگران كبر
مىورزد و یا چون قارون از دادن مالش بخل مىورزد ،چون نمىداند كه به دست
آمدن مال ،هزاران شرایط دارد ،كه هیچ یك آنها در اختیار خود او نیست ،اگر
خداىتعالى آن اسباب و شرایط را فراهم نمىكرد ،اختیار او به تنهایى كارى از
پیش نمىبرد و دردى از او دوا نمىكرد !)
( و نیز مىگوید اگر من فالن كار را مىكردم این ضرر متوجهم نمىشد و
یا فالن سود از من فوت نمىگشت ،در حالى كه این جاهل نمىداند ،كه عدم فوت
و یا موت كه همان سود و عافیت و زندگى باشد ،مستند به هزاران هزار علت
است ،كه در پیدا نشدن آن یعنى پیدا شدن فوت و مرگ و ضرر ،نبود یكى از آن
هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختیار خود او موجود باشد ،عالوه بر
این كه اختیار خود او هم مستند به علتهاى بسیارى است ،كه هیچ یك از آنها در
اختیار خود او نیست ،چون همه مى دانیم كه اختیار آدمى اختیارى خود او نیست،
پس من مىتوانم به اختیار خودم فالن كار را بكنم ،و یا نكنم ،ولى دیگر نمىتوانم
به اختیار خود اختیار بكنم یا نكنم !)
بعد از این كه این معنا را فهمیدى و این حقیقت قرآنى كه به بیان گذشته
تعلیم الهى آن را به ما آموخته ،برایت روشن گردید ،اگر در آیات شریفهاى كه در
این مورد هست ،دقت به خرج دهى ،خواهى دید كه قرآن عزیز در بعضى از
()۱
خـلقها بـه قـضاء حـتمى ،و كتاب محفوظ استناد مىكند ،نه در همه.
 -۱المیـــزان ج  ،۲ص .۲69
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مرز مشخص هماهنگى قضاى الهى و اختیار انسان
ْــراَهــا
ض َو ال فى اَ ْنفُ ِ
سكُ ْم اِالّ فى ِكتا ٍ
صاب ِم ْن ُمصی َب ٍة ِفى االَ ْر ِ
« ما اَ َ
ب ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن نَب َ
 / ۲۲( »!...حديد)
قرآن عزیز در بعضى از خلقها به قضاى حتمى و كتاب محفوظ استناد
مىكند ،نه در همه .آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضا و قدر مىداند كه
حكم اختیار را باطل نمىكند .اما آنچه را كه با حكم اختیار منافات دارد ،قرآن
كریم شدیدا دفع نموده و مستند به اختیار خود انسانها دانسته است ،از آن جمله
فاحشَةً قالُوا َو َجدْنا َ
فرمودهَ « :و اِذا فَعَلُوا ِ
ّللاُ اَ َم َرنا بِها قُ ْل اِنَّ ّ
علَیْهآ ابآ َءنا َو ّ
ّللاَ
اليَأْ ُم ُر ِبا ْلفَ
ّللا ما ال تَ ْعلَ ُمونَ  -و چون عمل زشتى مرتكب
حْشآء اَتَقُولُونَ َ
ِ
علَى ّ ِ
مىشوند ،مىگویند ما پدران خود را دیدم كه چنین مىكردنــد ،و خدا فرمان داده
كه چنیــن كنیم ،بگــو :خــدا به كـار زشــت فرمان نمىدهــد! آیا بدون علم بر خدا
افترایى مىبندید؟» ( / ۲۸اعراف) به طورى كه مالحظه مىكنیــد كفـار عمل
زشــت خود را به خــدا نسبت دادنــد ،و خــدا این نسبــت را نفــى مىكنــد.
و آن افعال و احوال و ملكاتى را كه اگر مستند به قضا و قدر نكند باعث
مى شود بندگانش به اشتباه بیفتند ،و خود را مستقل از خدا و اختیار خود را سبب
تام در تأثیر بپندارند ،مستند به قضاى خود كرد ،تا انسانها را به سوى صراط
مستقیم هدایت كند ،صراطى كه رهروش را به خطا نمىكشاند ،و آن راه مستقیم
این است كه نه انسان همه كاره و مستقل از خدا ،و قضاى اوست ،و نه همه كاره
قضاى الهى است ،و اختیار انسان هیچ كاره است ،بلكه همان طور كه گفتیم ،هم
قضاى خدا دخیل است ،و هم اختیار انسان.
با این هدایت ،رذایل صفاتى كه از استناد حوادث به قضاء ناشى مىشود
از انسانها دور كرد ،تا دیگر نه به آنچه عایدشان مىشود خوشحال شوند ،و
قضاى خدا را هیچ كاره بدانند و نه از آنچه از دستشان مىرود تأسف بخورند ،و
()۱
خود را هیچ كاره حساب كنند.
 -۱المیـــــزان ج  ،۲ص .۲۷۰
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حتمى بودن قضا و حفظ اختیار فعل اختیارى انسان
سبْحانَكَ ما كانَ َي ْن َبغى لَنا اَ ْن نَتَّ ِخذَ ِم ْن دُو ِنكَ ِم ْن اَ ْو ِلیا َءَ ...و كانُوا قَ ْوما ُبورا
الوا ُ
«ق ُ
!» ( / ۱8فرقان)
برخى از مفسرین در بیان جمله فوق اشتباه كرده و گفتهاند كه سبب اصلى
ضاللت مردم مورد نظر در آیه این بوده كه آنان ذاتا مردمى شقى بودهاند ،و
شقاوتشان به قضاى حتمى خدا بوده ،و علم ازلى او گذشته بوده ،پس در حقیقت
گمراه كننده حقیقى آنان خود خداىتعالى بوده ،و اگر به خود مشركین نسبت داده
از بـاب رعـایت ادب بـوده اســـت.
چنیــن تفسیرى صحیح نیست زیرا نسبــت بوار و شقاوت به ذوات اشیاء
دادن منافى با حقیقتى است كه همه عقال به حكم فطرتشــان بر آن اتفاق دارنــد ،و
آن این اســت كـه تعلیــم و تربیــت مؤثرنــد و حس و تجربــه هــم مؤیــد این حكــم
فطرتنــد ،و نیــز این نسبــت هم با جبـر مناقـض و ناسازگــار است و هــم با
اختیــار.
این مفسرین در معناى قضا نیز از جهت متعلق آن خلط كردهاند ،زیرا
حتمى بودن قضا باعث نمىشود كه عملى كه متعلق به آن است از اختیاریت خارج
شده ،و اجبارى شود ،چون فعلى كه قضاء بر آن رانده شده ،قضاء به آن فعل با
حدودش رانده شده ،و حدود آن این است كه به اختیار از فاعل سر بزند ،و خالصه
قضاى رانده شده كه فعل نامبرده با حفظ اختیاریت از فاعل صادر شود ،پس همان
طور كه قضا صدور آن را تأكید و حتمى مىكند اختیاریتش را نیز حتمى مىكند،
()۱
نه این كه وصف اختیاریت را از آن سـلب نـمایـد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲9ص .۲۷5

هماهنگى قضاى الهى و اختیار انتخاب
ــويكُــ ْم خ ِلديــنَ فیهــآ اِالّ ما شــآ َء اللّــهُ !» ( / ۱۲8انعــام)
ــار َمثْ َ
« قــا َل النّ ُ
این آیه و آیات بعدى و قبلى آن والیت و سرپرستى را كه برخى از
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ستمگران بر برخى دیگر به اذن خدا دارند ،مانند والیت شیاطین بر كفار ،تفسیر
مىكند ،و بیان مىكند كه این كار از خداىتعالى ظلم نیست ،به شهادت این كه خود
ستمگران و كفار به زودى در قیامت اعتراف مىكنند به این كه اگر معصیت
كردند و یا به خداوند شرك ورزیدند به سوء اختیار خودشان بوده ،و این خود آنان
بودند كه با شنیدن نداى الهى و هشدارش نسبت به عذاب قیامت مغرور زندگى دنیا
شدند و راه ظلم را پیش گرفتند و ستـمگران هـم رستگار نخواهند شد.
و این كه قضاى الهى با كفر و ظلم موافق است سبب نمىشود كه كفر و
ظلمشان به خودشان نسبت داده نشود ،نه قضاى الهى منافات با اختیار كه مدار
مؤاخذه و مجازات است دارد ،و نه اختیار انسانى كه مدار سعادت و شقاوت اوست
مزاحم با قضاى الهى است ،چون قضاى الهى بر این گذشته كه آنان اولیاى خود
را از شیاطین به اراده و اختیار خود متابعت كنند ،نه این كه متابعت كنند چه اراده
داشته باشند و چه نداشته باشند ،تا بتوان گفت خداوند و یا شیاطین ایشان را مجبور
به سلوك طریق شقاوت و انتخاب شرك و ارتكاب گناهان كرده ،بلكه خداى سبحان
غنى مطلق است و نیازى به آنچه در دست ایشان است ندارد تا به طمع آن به آنان
ظلم كند ،آرى خداوند همه آنان را به رحمت خود آفریده و به استفاده از رحمتش
سفارش و تأكید فرموده ،ولى ایشان راه ظلم را پیش گرفته و در نتیجه از رستگارى
()۱
باز ماندند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱4ص .۲۲۲

اجراى قضاى الهى در اعمال اختیارى انسانى
ب !» ( / ۱لهب)
ب َو تَ َّ
« تَبَّتْ يَدا اَبى لَ َه ٍ
تعلق قضاى حتمى الهى به فعلى از افعال اختیارى انسان باعث بطالن
اختیار انسان نمىشود ،چون فرض این است كه اراده الهى  -و همچنین فعل
خداىتعالى  -تعلق گرفتهبه فعل اختیارى انسان ،بدان جهت كه فعل انسان است،
یعنى اختیارى است( .چون فرق بین فعل انسان و هر موجود طبیعى این است كه
فعل انسان اختیارى است و از سایر موجودات فعل طبیعى است )،و اگر فعل
ان سان و یا بگو ابولهب به اختیار خود او صادر نشود ،باعث مىشود كه اراده خدا
از مرادش تخلف كند ،و این محال است ،و وقتى فعلى كه متعلق قضاء موجب
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است ،اختیارى شد ،تركش هم اختیارى خواهد بود ،هر چند كـه آن تـرك واقـع
نمىشــود( .دقـت بفرماییـد!)
پــس روشــن شــد كه ابالهــب مىتوانستــه ایمان بیــاورد ،از آتــش نجــات
پیــدا كند ،آتشى كــه در صورت كافـر بودن وى حتمى بوده ،و قضایش رانده شده
بود.
و از این باب است همه آیاتى كه درباره كفار قریش نازل شده ،و خبر
علَ ْی ِه ْم َءاَ ْنذَ ْرتَ ُه ْم اَ ْم لَ ْم تُ ْنذ ِْرهُ ْم
سوا ٌء َ
مىدهد به این كه اینان ایمان نخواهند آوردَ « :
ال یُؤْ ِمنُونَ  -چه انذارشان كنى و چه نكنى فرقى به حالشان ندارد و ایمان نخواهند
آورد!» ( / 6بقره) و نیز از همین باب است آیاتى كه سخن از مهر زدن بر دلها
()۱
دارد و هیچ یك از آن آیات و این آیات مستلزم جبر نیست.
 -۱المیـــــــزان ج  ،4۰ص .44۲
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فصل چهارم

بش
قضااهی رانده شده رد اول خلقت ر
قضاهاى رانده شده در اول خلقت آدم
قضاهایى كه از مصدر جالل ربالعزة در بدو خلقت انسان رانده شده و
قرآن كریم آنها را حكایت نموده ،دو سنخ است :یكى اصلى و دیگرى فرعى.
قضاهاى اصلى دهتاست:
اول  -اين كه به ابلیـس فرمود « :فَ ْ
اخ ُرجْ مِ ْنهـا فَـاِنـَّكَ َرجیــ ٌم !» ( / ۳4حجر)
ّين!» ( / ۳5حجر)
دوم – ايـن كـه به همو فرمودَ « :و اِنَّ َ
علَ ْیــكَ اللَّ ْعنَةَ اِلى يَ ْو ِم الد ِ
سوم  -اينكه به او فرمود «:فَ ِانَّكَ مِ نَ ا ْل ُم ْن َ
وم!» (/۳8حجر)
ظـرينَ اِلى يَ ْو ِم ا ْل َو ْق ِ
ت ا ْل َم ْعلُ ِ
علَ ْی ِه ْم سُ ْلطانٌ!»( /4۲حجر)
یس لَكَ َ
چهارم  -اين كه باز به او فرمود «:اِنَّ عِبادى لَ َ
ـن اتَّبَع َـكَ مِ ـنَ ا ْلـغاويـنَ!» ( / 4۲حجر)
پنجم  -اين كـه دنبــال آن فرمــود « :اِالّ َم ِ
ششم  -ايـن كـه فـرمـودَ «:و اِنَّ َج َهنَّـ َم َل َم ْو ِعـ ُدهُــ ْم اَجْ ـ َمعیـنَ!» ( / 4۳حجر)
هفتم  -اين كه به آدم فرمود « :اِ ْه ِبطُــوا بَ ْع ُ
ــض عَـد ٌُّو !» ( / ۳6بقره)
ضكُـ ْم ِلبَ ْع ٍ
حین!» (/۳6بقره)
ض ُم ْ
هشتم  -اين كه به آدم فرمودَ «:و لَكُ ْم فِى االَ ْر ِ
ستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ

نهم  -اين كه به آدم فرمود « :اِ ْه ِب ُ
طــوا مِ ْنها جَمیعــا فَ ِا ّمــا َيأ ْ ِت َینَّكُــ ْم مِ نّى هُــدًى فَـ َمـنْ
ف عَـلَیْـ ِه ْم َو ال هُـــ ْم يَـحْ َ
ـزنُـونَ !» ( / ۳8بقره)
ـــو ٌ
ُــداى فَـــال َخ ْ
تَـ ِبـــ َع ه َ
ْحاب النّ ِار
دهم  -اين كه به انسان فرمودَ « :و الَّذينَ َكفَ ُروا َو َكذَّبُوا ِبآياتِنا اُولئِكَ اَص ُ
هُ ْم فیها خالِـدُونَ !» ( / ۳9بـقره)

و اما قضاهاى فرعى كه مترتب بر این اصلىهاست قضاهایى است كه
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()۱

 -۱المیـــــــــزان ج  ،۲3ص .۲54

ق انون عمومى اعالم شده در روز نخست
علَیْـ ِهـــ ْم َك ِل َمـــةُ َربِّــكَ ال يُــؤْ ِمنُــونَ !» ( / 96یونس)
« اِنَّ الَّــذيــنَ َحقَّــتْ َ
كلمه الهى اى كه نسبت به تكذیب كنندگان آیات خدا تحقق یافته همان قانون
عمومى است كه خدا در روز نخست براى آدم و زنش و ذریه بعد از آنها اعالم
كرد و فرمود « :قُ ْلنَا ا ْه ِبطُوا ِم ْنها َجمیعاَ ...و الَّذینَ َكف َُروا َو َكذَّبُوا ِبآیاتِنا اُولئِكَ
حاب النّا ِر هُ ْم فیها خا ِلدُونَ!» ( 3۸و  / 39بقره)
ص ُ
اَ ْ
خدا كه در مقام بیان علت زیانكارى مكذبان گفته « :ا َِّن الَّذینَ َحقَّ ْ
علَ ْی ِه ْم
ت َ
َك ِل َمةُ َر ِبّكَ !» نظر به همین مطلب داشته زیرا كسانى كه كلمه عذاب نسبت به آنها
تحقق یافته مكذبانند و بنابراین «ایمان نمىآورند »،در نتیجه زیانكارند .زیرا
سرمایه سعادتشان یعنى ایمان را ضایع كردند و از ایمان و بركات آن در دنیا و
آخرت محروم شدند و چون این مسأله نسبت به آنها تحقق یافته كه ایمان
نمى آورند ،بنابراین راهى به سوى ایمان ندارند( گیرم كه همه آیات برایشان بیاید
تا آن كه عذاب دردناك ببینند!) كه در این هنگام ایمان اضطرارى سودى ندارد.
خــدا این گفته را در كالم خود تكرار كرده و همیشه به دنبال آن خسران و
ق ا ْلقَ ْو ُل عَلى اَ ْكثَ ِر ِه ْم فَ ُه ْم ال يُؤْ ِمنُونَ ـ
عدم ایمان را ذكر كــرده است « :لَقَ ْد َح َّ
گفتار (كلمه) نسبت به بسیــارى از آنان تحقــق يافته و لذا ايمــان نمىآورنــد!»
علَى ا ْلكافِريــنَ !» ( / ۷۰يــس) و
ق ا ْلقَ ْو ُل َ
( / ۷يس) « ِلیُ ْنذ َِر َم ْن كانَ َحیّا َو يَ ِحــ َّ
علَ ْی ِه ُم ا ْلقَ ْو ُل فى اُ َم ٍم قَ ْد َخلَـتْ ِم ْ
ـن قَ ْب ِل ِهــ ْم ِمــنَ ا ْل ِج ِّ
ــن َو ا ْال ِِنـ ْـ ِس اِنـَّ ُهـ ْم
ق َ
« َو َحــ َّ
سـريـنَ / ۲5( ».فصلت)
كـانُـوا خـا ِ
از این آیات روشن مىشود كه ،اوالً :عناد با حق و تكذیب آیات خدا ،كلمه
عذاب جاودان را براى آدمى محقق مىسازد .ثانیا :رأسالمال سعادت حیات آدمیان
ایمان است .و ثالثا :هر انسانى ناچار ایمان خواهد آورد .این ایمان یا اختیارى است
كه پذیرفته مى شود و او را به سعادت زندگى دنیا و آخرت سوق مىهد و یا ایمان
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اضطرارى است در مـوقع رؤیـت عـذاب الیم ،كه پذیرفته نمىشود.

()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۲۰۱

هدايت و گمراهى ،قضاى رانده شده در آغاز آفرينش بشر
علَ ْی ِهـ ُمالضَّـاللَــةُ!» (۲9
ق َ
«  ...كَمــا بَ َدأَكُــ ْم تَعُــودُونَ ،فَريقا َهــدَى َو فَريقــا َح َّ
و  / ۳۰اعراف)
مراد از «بَداء» در این آیه آغاز آفرینش نوع بشر است كه در اول داستان
خلقت انسان گفتهشده و از آن جمله این بود كه پس از این كه ابلیس را رجم نمود
ءوما َمدْ ُحورا لَ َم ْن تَ ِب َعكَ ِم ْن ُه ْم الَََ ْمالَََ َّن َج َهنَّ َم ِم ْنكُ ْم
به وى فرمود «:اُ ْخ ُرجْ ِم ْنها َمذْ ُ
اَجْ َمعینَ !» ( / ۱۸اعراف) و در این وعدهاش بنى نوع بشر را به دو گروه تقسیم
كرد :یكى آنان كه صراط مستقیم را دریافتند ،و یكى آنان كه از راه حق گم شدند،
این یكى از خصوصیات ابتدا خلقت بشر بود كه در عودشان نیز این خصوصیت
هست.
آیات دیگرى هست كه این خصوصیت را به بیان صریحترى توضیح داده
ْس لَكَ
صراطٌ َ
و از آن جمله فرموده است « :قا َل هذا ِ
ى ُم ْستَقی ٌم ،ا َِّن ِعبادى لَی َ
علَ َّ
علَ ْی ِه ْم سُ ْل ٌ
طان اِالّ َم ِن اتَّبَ َعكَ ِمنَ ْالغاوینَ !» ( 4۱و  / 4۲حجر) خداوند در این آیه
َ
به قضاى حتمى خود مردم را دو طایفه كرده :یكى آنان كه ابلیس نمىتواند
گمراهشان كند ،و یكى آنان كه به اختیار خود او را پیروى مىكنند دو در نتیجه
ُضلُّـهُ !» (/ 4
ب َ
علَ ْی ِه اَنَّهُ َم ْن ت ََوالّهُ فَاَنَّهُ ی ِ
گمراه مىشوند ،همچنان كه فرمود « :كُتِ َ
حج) و این قضاى حتمى به گمراهى آنان در اثر متابعتى اسـت كه از ابلیـس
مىكننـد ،نه این كه متابعتشان از ابلیـس اثر قضاى حتمى خدا باشد.
و نیز از آن جملــه آیه « :قا َل فَ ْال َح ُّ
ــم ِم ْنـكَ
ــق َو ْال َح َّق اَقُــو ُل الَََ ْمالَََ َّن َج َهنَّ َ
َو ِم َّم ْ
ـن تَبِعَـكَ ِم ْن ُهـ ْم اَجْ َمعیــنَ !» ( ۸4و  / ۸5ص) اســت كه داللــت دارد بر
تفــرق به دو فریـق.
و چون چنین قضایى بوده خداوند در آیه « قا َل ا ْهبِطا ِم ْنها َجمیعا بَ ْع ُ
ضكُ ْم
ض َ
داى فَال يَ ِض ُّل َو اليَشْقى َو َم ْن اَع َْرضَ
ِلبَ ْع ٍ
ُدى فَ َم ِن اتَّبَ َع هُ َ
عد ٌُّو فَ ِا ّما يَأْتِیَنَّكُ ْم ِمنّى ه ً
ع َْن ِذكْرى فَاِنَّ لَهُ َمعیشَةً َ
ض ْنكا َو نَحْ ش ُُرهُ يَ ْو َم ا ْل ِقی َم ِة اَعْمى!» ( ۱۲3و  / ۱۲4طه)
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فرموده است :وقتى هدایت من به شما رسید هر كس هدایتم را پیروى كند گمراه و
بدبخت نمىشود ،و هر كس از ذكر من اعراض نماید در دنیا به زندگى تنگى
()۱
گرفتار مىشود و در آخرت نابینا محشورش مىكنیم.
 -۱المیـــزان ج  ،۱5ص .۱۰4

قضاهاى رانده شده در موارد اغواى شیطان
س ْلطا ٌن اِالّ َم ِن اتَّ َب َعكَ
ْس لَكَ َ
« قا َل هذا ِصراطٌ َ
علَ َّى ُم ْ
علَ ْی ِه ْم ُ
ستَقی ٌم اِنَّ ِعبادى لَی َ
ِمـنَ ا ْلـغاوينَ !» ( 4۱و  / 4۲حجر)
بر خدا بودن راه شیطان معنایش این است كه راه شیطان هم مانند همه امور
از هر جهت موقوف به حكم و قضاى خداست ،و اوست كه هر چیزى از ناحیه او
آغاز مىگردد و به سویش انجام مىپذیرد .پس هیچ امرى نیست مگر این كه او
رب و قیوم بر آن است.
علَ ْی ِه ْم سُ ْل ٌ
طان اِالّ َم ِن اتَّ َب َعكَ ِمنَ ْالغاوینَ!» این همان
ْس لَكَ َ
« ا َِّن ِعبادى لَی َ
قضایى است كه در آیه سابق در امر اغوا به رانده شدنش اشاره شده ،كه مىفرماید
غیر او كسى در آن دخالتى ندارد .و حاصل مطلب این است كه آدم و فرزندانش
همگىشان بندگان خدایند ،و چنان نیست كه ابلیس پنداشته بود كه تنها مخلصین
بنده او هستند و چون بنده او هستند به شیطان تسلطى برایشان نداده ،و مستقل
افسار سرخود نكرده ،تا هرچه مىخواهد «كه همان اغواى ایشان است »،مستقالً
انجام دهد ،و گمراهشان كند ،بلكه همه افراد بشر بندگان اویند ،و او مالك و مدبر
همه است ،چیزى كه هست شیطان را بر افرادى كه خودشان میل به پیروى او
دارند ،و سرنوشت خود را به دست او سپردهاند مسلط فرموده ،اینهایندكه ابلیسبر
آنان حكمفرمایى دارد.
آن ملعون براى خود در اغواى بشر دعوى استقالل نمود .و خداى سبحان
او ر ا در این ادعا رد نموده پندارش را باطل خواند ،و فرمود كه دشمنى او و
انتقامش نیز ناشى از قضاى خداست ،و تسلطش بر بشر ناشى از تسلط اوست كه
او را نسبت به اغواى تنها آنان كه بـه سوء اخـتیار خود پـیروى وى كننـد مسلط
فرموده است.
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بنابراین ابلیس ملعون نباید به خود ببالد ،زیرا علیه خدا كارى از پیش خود
نكرده و امرى را علیه او فاسد ننموده است .چه اگر اهل غوایت را اغواء كرده،
به قضاى خداى سبحان كه اهل غوایت مىبایستى به وسیله وى در غوایت خود
بمانند ،كرده است ،و حتى خود آن ملعون هم به این معنا تا حدى اعتراف نموده،
و در خصوص غوایت خود گفته استَ « :ربّ ِ بِما اَ ْغ َو ْیتَنى!» ( / 39حجر) و نیز
اگر مخلصین را استثنا نموده باز به قضاى خدا بوده است.
این معنایى است كه آیه كریمه آن را افاده مىكند ،و مىفرماید هم تسلیط
ابلیس بر غوایت غاوین ،و هم رهایى دادن مخلصین از شر او هر دو قضاى
خداست ،خود یكى از اصــول مهمى است كه توحید قرآن آن را افاده مىكند« :
لِل  -هیچ حكم نیست مگــر آن كه از خداســت!» ( / 6۷یوسف) كه
ا ِِن ْال ُح ْك ُم اِالّ ِ ّ ِ
آیه فــوق و آیاتى بسیــار دیگر داللت دارند بر این كه هر حكم ایجابــى و یا سلبى
كه هست همه از خداست ،و به قضاى او به كرسى مىنشیند.
جهت دیگرى كه خداىتعالى از كالم ابلیس رد نمود این است كه سلطنت
ابلیس بر اغواى هر كس كه گمراهش مىكند هر چند كه به جعل خداى سبحان و
تسلیط اوست ،اال این كه این تسلیط خدایى ابتدایى و كدرهاى نیست و چنان نیست
كه خداىتعالى افرادى را بدون جهت دستخوش اغواى شیطان نموده ،افرادى دیگر
را از شر او حفظ نماید ،چه چنین رفتارى را نمىتوان به ساحت قدس خداى سبحان
نسبت داد ،بلكه اگر جمعى را دستخوش اغواى او مىكند به عنوان مجازات و
مسبوق به غوایت خود آن است .دلیل بر این نكته جمله « اِالّ َم ِن اتَّبَعَكَ ِمنَ ْالغاوینَ
!» ( / 4۲حجر) است كه مىفرماید :ابلیس تنها آن جمعى را اغواء مىكند كه خود
آنان غوایت دارند ،و به اقتضاى همان غوایت خودشان در پى اغواى شیطان
مىروند ،پس اغواى شیطان اغواى دومى است .آرى در این مسأله یك اغوا است
دنبال غوایت .و غوایت عبارت است از همان جرمهایى كه خود آدمیان مرتكب
مى شوند و اغواى ابلیس عبارت است از مجازات خداى سبحان.
و اگر این اغواء ابتدایى و از ناحیه ابلیس بود ،و گمراهان به دست ابلیس
خودشان هیچ تقصیرى نداشته باشند باید همه مالمتها متوجه ابلیس باشد نه مردم.
حال آن كه او خودش به حكایت قرآن كریم در روز قیامت مىگوید « :من سلطنتى
بر شما نداشتم ،تنها كار من این بود كه شما را دعوت كردم ،شما به اختیار خود
اجابتم كردید ،پس مرا مالمت نكنید و خود را مالمت كنید!» ( / ۲۲ابراهیم) البته
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این سخن از ابلیس نیز پذیرفته نیست ،زیرا ابلیس هم به خاطر سوء اختیارش و
این كه به كار اغواى مردم پرداخت و یا بگو به خاطر امتناعش از سجده بر آدم
چوب خدا شد كه به دست او گمراهان را گمراهتر نماید ،مالمت مىشود ،آرى او
ى گمراهان گردید « ،اِنّا َج َع ْلنَا ال َّ
شیاطینَ
والیت بر اغوا را به عهده خود گرفت و ول ّ
ُضلُّهُ
ــب َ
علَ ْی ِه اَنَّهُ َم ْن ت ََوالّهُ فَاَنَّهُ ی ِ
اَ ْو ِلیآ َء ِللَّذینَ ال یُؤْ ِمنُونَ !» ( / ۲۷اعراف) و «كُتِ َ
َّعیر  -قلم قضا بر او چنین رانده شد كه هر كه او را سرپرست
عذا ِ
َو یَ ْهدی ِه اِلى َ
ب الس ِ
خود قرار دهد او گمراهش كند ،و به سوى عذاب آتش رهنمونش باشد!» (/4حج)
()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲4۲

قضاى رانده شده اولین در مصونیت متقین
امنینَ !» ( 45و  / 46حجر)
« اِنَّ ا ْلـ ُمتَّقینَ فـى َجـنّا ٍ
الم ِ
ون اُ ْد ُخلُوها بِ َ
س ٍ
ت َو عُیُ ٍ
خداى سبحان بعد از آن كه قضاى رانده شده خود را درباره ابلیس و
گمراهان پیرو او بیان نمود ،اینك در این آیه قضاى رانده شدهاش را درباره متقین
بیان مىفرماید و از آن جا كه در كالم رسول خدا صلىهللاعلیهوآله «تقوى» به
ورع و پرهیز از محرمات خدا تفسیر شده و در كالم خداىتعالى هم «متقین» را
مكرر به بهشت بشارت داده ،نتیجه مـىگـیریم كـه مـتقین اعـم از مخلَصونند.
خداىتعالى وضع غاویان را در آیات قبل روشن نمود و فرمود كه قضاى
او آتش را برایشان حتمى نموده ،اینك در این آیه وضع سایر افراد عام را كه اعم
از مخلَصینند بیان مىفرماید ،باقى مىماند وضع افراد مستضعف كه منوط به
خواست خداست و گناهكاران و اهل كبایرى كه بدون توبه مىمیرند كه ایشان هم
محتاج شفاعت هستند ،در نتیجه از افراد عموم نامبرده باقى نمىماند مگر آنان كه
بهشت برایشان حتمى است ،اعــم از مخلصیـن و غیر ایشــان كه آیه مــورد بحث
متعــرض وضــع ایشــان اسـت.
پس حق مطلب آن است كه گفتیم :آیه شریفه شامل كسانى است كه ملكه
تقوى و ورع و پرهیز از محرمات الهى در دلهایشان جایگزین شده باشد .تنها
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چنین كسانىاند كـه سـعادت و بـهشت برایشان حتمى است.

()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲5۰

قضاى الهى در هبوط آدم و استقرار او در زمین
« قُ ْلنَا ا ْهبِطُوا ِم ْنها َجمیعا بَ ْع ُ
ُدى/ ۳8( »!...
ض َ
ضكُ ْم ِلبَ ْع ٍ
عد ٌُّو فَ ِا ّما يَأْتِیَنَّكُ ْم ِمنّى ه ً
بقـره)
این آیه اولین فرمانى است كه در تشریع دین ،براى آدم و ذریه او صادر
شده ،دین را در دو جـمله خـالصه كرده ،كه تا روز قـیامت چـیزى بر آن دو جـمله
اضافه نمىشود.
خواننده عزیز اگر در این داستان ،یعنى داستان بهشت و مخصوصا در آن
شرحى كه در سوره طه آمده ،دقت كند ،خواهد دید كه جریان داستان طورى بوده،
كه ایجاب مىكرده ،خداوند این قضا را درباره آدم و ذریهاش براند ،و این دو جمله
را در اولین فرمانش قرار بدهد ،خوردن آدم از آن درخت ایجاب كرد ،تا قضاى
هبوط او و استقرارش در زمین ،و زندگىاش را در آن براند ،همان زندگى
شقاوتبارى كه آن روز وقتــى او را از آن درخـت نهـى مىكرد ،از آن زندگــى
تحذیــرش كرد و زنهــارش داد.
و توبهاى كه آدم كرد باعث شد قضایى دیگر ،و حكمى دیگر (حكم دوم)
درباره او براند ،و او و ذریهاش را بدین وسیله احترام كند ،و با هدایت آنان به
سوى عبودیت خود ،آب از جوى رفته او را به جوى بازگرداند.
پس قضایى كه اول رانده شد ،تنها زندگى در زمین بود ،ولى با توبهاى كه
كرد ،خداوند همان زندگى را زندگى طیب و طاهرى كرد ،به این طور كه هدایت
به سوى عبودیت را با آن زندگى تركیب نموده ،و یك زندگى خاصى از تركیب
دو زندگى زمینى و آسمانــى فراهــم آورد.
این آن نكتهاى است كه از تكرار او به هبوط در این سوره استفاده مىشود،
عد ٌُّو َو لَكُ ْم
چون در این سوره ،یك بار مىفرمایدَ « :و قُ ْلنَا ا ْه ِبطُوا بَ ْع ُ
ضكُ ْم ِلبَ ْع ٍ
ض َ
ِفى ا ْ
حین  -گفتیم همگى به زمین هبوط كنید ،در حالى
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
كه دشمن یكدیگر باشید و تا مدتى معین در آن منزل كنید و تمتع ببرید!» (/ 36
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عد ٌُّو فَ ِا ّما َیأْ ِت َینَّكُ ْم
بقره) و بار دوم مىفرماید « :قا َل ا ْه ِبطا ِم ْنها َجمیعا َب ْع ُ
ضكُ ْم ِل َب ْع ٍ
ض َ
ى - ...گفتیم همگى از بهشت برون شوید ،برخى دشمن برخى دیگر پس
ِمنّى هُد ً
()۱
هرگاه هدایتى از من به سوى شما آمد ،و البته خواهدآمد/۱۲3( »!...طه)
 -۱المیـــزان ج  ،۱ص .۲53

قضاى حتمى الهى در محكومیت انسان به زندگى زمینى
سك ُْن اَ ْنتَ َو َز ْو ُجكَ ا ْل َجنَّةَ/۳5( »!...بقره)
« َو قُ ْلنا يا ا َد ُم ا ْ
سیاق آیه به خوبى مىرساند كه منظور اصلى از خلقت آدم این بوده كه در
زمین سكونت كند ،چیزى كه هست راه زمینى شدن آدم همین بوده كه نخست در
بهشت منزل گیرد ،و برترىاش بر مالئكه ،و لیاقتش براى خالفت اثبات شود ،و
سپس مالئكه مأمور به سجده براى او شوند ،و آنگاه در بهشت منزلش دهند ،و از
نزدیكى به آن درخت نهیش كنند ،و او (به تحریك شیطان )،از آن بخورد ،و در
نتیجه عورتش و نـیز از هـمسرش ظـاهر گـردد ،و در آخر بـه زمین هبوط كنند.
و از این ریخت و سیاق به خوبى بر مىآید :كه آخرین عامل و علتى كه
باعث زمینى شدن آن دو شد ،همان مسأله ظاهر شدن عیب آن دو بود ،و عیب
نامبرده هم به قرینهاى كه فرموده « :بر آن شدند كه از برگهاى بهشت بر خود
بپوشانند / ۲۲( »،...اعراف) همان عورت آن دو بوده و معلوم است كه این دو
عضو ،مظهر همه تمایالت حیوانى چون مستلزم غذا خوردن و نمو نیز هـستنـد.
پس ابلیس هم جز این همى و هدفى نداشته ،كه (به هر وسیله شده )،عیب
آن دو را ظاهر سازد ،گو این كه خلقت بشرى ،و زمینى آدم و همسرش ،تمام شده
بود و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت كرد ،ولى مدت زیادى در این بین
فاصله نشد و خالصه آن قدر به آن دو مهلت ندادند ،كه در همین زمین متوجه
عیب خود شوند و نیز به سایر لوازم حیات دنیوى و احتیاجات آن پى ببرند.
بلكه بالفاصله آن دو را داخل بهشت كردند و وقتى داخل كردند كه هنوز
روح ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند ،به زندگى دنیا آلوده
ع ْن ُهما  -تا ظاهر شود از
ى َ
ِى لَ ُهما ما ُو ِر َ
نشده بود ،به دلیل این كه فرمودِ « :لیُ ْبد َ
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آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان!» ( / ۲۰اعراف) و نفرمود :تا ظاهر شود
از آن دو آنچه بر آن دو پوشیده بود .پس معلوم مىشود ،پوشیدگىهاى عیبهاى
آن دو موقتى بوده ،و یك دفعه صورت گرفته ،چون در زندگى زمینى ممكن نیست
براى مدتى طوالنى این عیب پوشیده بماند( .و جان كالم ،آنچه از آیات نامبرده
بر مىآید این است كه وقتى خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد ،بالفاصله و قبل از
این كه متوجه شوند ،عیبهایشان پوشیده شده و داخل بهشت شدهاند).
پس ظهور عیب در زندگى زمینى و به وسیله خوردن از آن درخت ،یكى
از قضاهاى حتمى خدا بوده ،كه باید مى شد و لذا فرمود « :زنهار كه ابلیس شما
را از بهشت بیرون نكند ،كه بدبخت مىشوید / ۱۱۷( »!...طه) و نیز فرمود« :
آدم و همسرش را از آن وضعىكه داشتند بیرونكرد / 36(»!...بقره) و نیز خداى
تعالى خطیئه آنان را بعد از آن كه توبه كردند بیامرزید و درعینحال به بهشتشان
برنگردانید ،بلكه به سوى دنیا هبوطشان داد تـا در آن جا زندگى كنند.
و اگر محكومی ت زندگى كردن در زمین ،با خوردن از درخت و هویدا
گشتن عیب قضایى حتمى نبود و نیز برگشتن به بهشت محال نبود ،باید بعد از
توبه و نادیده گرفتن خطیئه به بهشت برگردند( ،براى این كه توبه آثار خطیئه را
از بین مىبرد )،پس معلوم مىشود علت بیرون شدن از بهشت و زمینى شدن آدم
آن خطیئه نبوده ،بلكه علت این بوده كه به وسیله آن خطیئه عیب آن دو ظاهر گشته
و این به وسیله وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است.
ِى َو
در سوره طه در صدر قصه فرمودَ « :و لَقَدْ َ
ع ِهدْنا اِلى ادَ َم ِم ْن قَ ْب ُل فَنَس َ
ع ْزما  -ما قبالً با آدم عهدى بسته بودیم ،اما او فراموشش كرد۱۱5( »!...
لَ ْم ن َِجدْ لَهُ َ
 /طه) و باید دید این عهد چه بوده؟ آیا همان فرمان نزدیك نشدن به درخت بوده،
ش َج َرةَ فَتَكُونا ِمنَ ال ّ
كه فرمود « :ال تَ ْق َربا ه ِذ ِه ال َّ
ظالِمینَ ! » ( / 35بقره) و یا اعالم
عد ٌُّو لَكَ َو ِلزَ ْو ِجكَ !»
دشمنى ابلیس با آدم و همسرش بوده ،كه فرمود « :ا َِّن هذا َ
( / ۱۱۷طه) و یا عـهد نامبرده بـه معناى میـثاق عـمومى اســت ،كه از همه
انسان ها عمومــا و از انبیــاء خصوصــا و به وجهى مؤكدتــر و غلیــظ گرفته
است.
معلوم است آن خطیئهاى كه در مقابل این میثاق قرار مىگیرد ،این است
كه آدمى از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سرگرم شدن به خود و یا هر
چیزى كه او را به خود سرگرم مىكند ،از قبیل زخارف حیات دنیاى فانى و
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پوسنده ،مقام پروردگارش را از یاد برد( .دقت فرمایید!)

()۱

 -۱المیــــــــزان ج  ،۱ص .۲4۱

قضاى الهى در برقرارى خصومت بین ابلیس و آدم و ذريه او
« قا َلا ْه ِبطُوا بَ ْع ُ
عد ٌُّو / ۲4(»!...اعراف)
ض َ
ضكُ ْم ِلبَ ْع ٍ
این خطاب ،هم خطاب به آدم و همسر اوست و هم خطاب به ابلیس است و
دشمنى بعضى از بنى نوع بشر با بعض دیگر به خاطر اختالفى است كه در
طبیعتهاى آنان است و این قضایى است از خداىتعالى و قضاى دیگرش هم این
است كه فرمودَ « :و لَكُ ْم فِى ا ْ
حین !» ( / 36بقره)
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
یعنى تا چندى كه به زندگى دنیوى زنده هستید جایتان در زمین است ،از ظاهر
()۱
سیاق بر مىآید كه این خطاب هم خطــاب بـه هــر ســه است.
 -۱المیـــــزان ج  ،۱5ص .46

زندگى و مرگ ،و خروج از زمین ،به قضاى اولین الهى
« قا َل فیها تَحْ یَ ْونَ َو فیها تَ ُموتُونَ َو ِم ْنها ت ُْخ َر ُجونَ ! » ( / ۲5اعراف)
این نیز قضاى دیگرى است كه بشر را تا روز قیامت خاكنشین كرده و
بعید نیست كه خطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان آنها باشد.
براى این كه اگر این خطاب شامل ابلیس هم بود جا داشت بدون این كه با كلمه
«قال» كالم را از هم جدا كند بفرمایدَ «:و فیها »...و چون كلمه مزبور را فاصله
()۱
قرار داده بعید نیست كه خطاب مختص به آن دو بوده باشد.
 -۱المیـــــــزان ج  ،۱5ص .46
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فصل پنجم

قضای الهی رد جوامع بشری
قضاى الهى در مالزمه بین اعمال نیك گروهى مردم و آثار آن
س ِه ْم / ۱۱( »!...رعد)
ّللا ال ُيغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى ُيغَ ِیّ ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِ
« اِنَّ ّ َ
از قضایاى محتوم و سنت جارى الهى یكى این است كه همواره میان احسان
و تقوى و شكر خدا و میان توارد نعمتها و تضاعف بركات ظاهرى و باطنى و
نزول و ریزش آن از ناحیه خدا مالزمه بوده ،هر قومى كه احسان و تقوى و شكر
داشتهاند خداوند نعمت را برایشان باقى داشته ،و تا مردم وضع خود را تغییر
ندادهاند روز به روز بیشتر كرده است .آیات زیر بدان اشاره مىكنندَ « :و لَ ْو اَ َّن
َّمآء َو ا ْ
ض!» ( / 96اعراف)
علَ ْی ِه ْم بَ َركا ٍ
ت ِمنَ الس ِ
ال ْر ِ
اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا َ
عذابــى لَشَدیــدٌ !» ( / ۷ابراهیــم) و
و « لَئِ ْن َ
شك َْرتُ ْم الَزیدَنَّكُ ْم َو لَئِ ْن َكف َْرتُ ْم ا َِّن َ
()۱
سان اِالَّ ا ْ
« ه َْل َجـزا ُء ا ْ
الحْ سانُ !» ( / 6۰رحمن)
الحْ ِ
 -۱المیـــــزان ج  ،۲۲ص .۲۰۱

قض اى الهى در تغییر نعمت ها با تغییر حاالت مردم
س ِه ْم !» ( / ۱۱رعد)
ّللا ال ُيغَ ِّی ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى ُيغَ ِّی ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِ
« اِنَّ ّ َ
چكیده آیه فوق این است كه خداوند چنین قضا رانده و قضایش را حتم كرده
كه نعمتها و موهبتهایى كه به انسان مىدهد مربوط به حاالت نفسانى خود انسان
باشد ،كه اگر آن حاالت موافق با فطرتش جریان یافت ،آن نعمتها و موهبتها
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هم جریان داشته باشد ،مثالً اگر مردمى به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ایمان
آورده و عمل صالح كردند ،دنبال ایمان و اعمالشان نعمتهاى دنیا و آخرت به
سویشان سرازیر شود ،همچنان كه فرمودَ « :و لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا...
!» ( / 96اعراف) و مادام كه آن حالت در دلهاى ایشان دوام داشته باشد این
وضع هم از ناحیه خدا دوام یابد ،و هر وقــت كه ایشان حال خــود را تغییــر دادند
()۱
خداونــد هم وضع رفتار خود را عوض كند و نعمــت را بــه نـقمت مبـدل سـازد.
 -۱المیـــــزان ج  ،۲۲ص .۱9۷

ق ضاى الهى در اصالح زمین و وراثت آن
ذاب / 44( »!...ابراهیم)
اس يَ ْو َم يَأْتی ِه ُم ا ْلعَ ُ
« َو اَ ْنذ ِِر النّ َ
در آیه فوق منظور از انذار ،انذار مردم به عذاب استیصال است ،كه نسل
ستمكاران را قطع مىكند .خداىتعالى در امتهاى گذشته و حتى در این امت این
قضا را رانده كه در صورت ارتكاب كفر و ستم دچار انقراضشان كند ،و این
مطلب را بارها در كالم مجیدش تكرار نموده است.
و روزى كه چنین عذابهایى بیاید روزى است كه زمین را از قذارت و
پلیدى شرك و ظلم پاك مىكند ،و دیگر به غیر از خدا كسى در روى زمین عبادت
نمى شود ،زیرا دعوت ،دعــوت عمومى است و مقصود از امت هم تمامى ساكنین
عالمند و وقتى به وسیله عــذاب انقــراض ،شــرك ریشهكــن شود ،دیگر جز
مؤمنیــن كسى باقى نمىمانــد ،آن وقت است كه دین هرچه باشــد خالص براى
خــدا مىشود و از بتهــا و معبودهاى كسى از عبــادت اهل زمیــن سهم نمىبــرد،
ُــور ِم ْن َب ْع ِد ال ِذّ ْك ِر اَ َّن ا ْ
همچنان كه در آن آیه فرمودَ « :و لَقَــدْ َكتَبْنـا ِفى َّ
ض
الََ ْر َ
الزب ِ
صا ِل ُحونَ ـ به تحقیق در زبــور بعد از ذكر نوشتیــم كه زمین را
ِى ال ّ
یَ ِرثُها ِعباد َ
()۱
بندگـان صالح من ارث مىبرند!» ( / ۱۰5انبیاء)
 -۱المیـــــزان ج  ،۲3ص .۱۲5
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قضاى الهى در نابودى جوامع فاسد
« َو ا ِْن ِم ْن قَ ْر َي ٍة اِالّ نَحْ ُن ُم ْه ِلكُوها قَ ْب َل َي ْو ِم ا ْل ِقی َم ِة اَ ْو ُم َع ِ ّذ ُبوها عَذابا شَديدا كانَ
سطُورا ! » ( / 58اسراء)
ب َم ْ
ذ ِلـكَ فِـى ا ْلـ ِكتا ِ
عذاب شدید همیشه به معناى آن عذابى است كه قومى را مستأصل و
منقرض كند .آن وقت در این آیه كه در مقابل عذاب شدید مسأله هالكت را قرار
داده البد معنا و مراد از هالكــت مرگهاى طبیعى و تدریجى افراد است و در
نتیجه معنى آیه چنین مى شود :هیــچ قومى نیست مگر این كه ما مردمــش را قبل
از قیامــت یا مىمیرانیــم و یا به عذاب استیصال و مرگ دستهجمعى مبتال مىكنیم
تا بعد از آن قیامت را به پا كنیم .همچنــان كه در جـاى دیگـر فرمودَ « :و اِنّا
صعیدا ُج ُرزا ! » ( / ۸كهف)
لَجا ِعلُونَ ما َ
علَیْها َ
غرض عمومى از سراپاى این سوره بیان سنتى است كه خداىتعالى در
اقوام ملل داشته كه نخست ایشان را به سوى حق دعوت مىكرده ،آنگاه یك عده
را كه پذیراى دعوتش گشته و اطاعت كردهاند سعادتمند ،و دیگران را كه از در
استكبار مخالفت و طغیان نمودند عقوبت مىنموده است ،و بنابراین مراد به اهالك
در این آیه همان تدمیر به عذاب استیصال در آن آیه است .آیه شریفه به این معنا
اشاره دارد كه قریههاى نامبرده به زودى یكى پس از دیگرى به خاطر فساد اهلش
و فسق فاسقانش ویران مىگردد ،و این خود بنا به اشارهاى كه در ذیل آیه دارد به
قضاى خداى سبحان است.
معناى آیه چنین مىشود كه « این مردم نیز مانند اهل همان قریهها مستعد
براى فساد و آماده تكذیب آیات الهى هستند ،آیاتى كه دنبال تكذیبش هالك و نابودى
است ،چیزى كه هست اگر از آن قسم آیات خود را كه بر آن اقوام فرستادیم و به
خاطر تكذیبشان هالكشان كردیم به این مردم هم بفرستیم همان اهالك و تدمیر كه
بر سر آنها آمد و منقرضشان كرد بر سر اینان نیز آمده اینان را به آنان ملحق
خواهد كرد ،آن وقت بساط دنیا بر چیده خواهد شد و چون نمىخواهیم برچینیم لذا
تا مدتى مهلتشان دادیم ،ولى سرانجام اینان را نیز گرفتار مىكنیم و چنین نیست
كه اینان استثناشوند!» (/5۸اسرى) و اینهمان معنایىاستكهآیه « َو ِلكُ ِلاُ َّم ٍة
َرسُولٌ/4۷(»!...یونس) و آیاتى بعد از آن بدان اشاره مىكند.
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ب َم ْسطُورا ! » ( / 5۸اسرى) معنایش
و این كه فرمود « :كانَ ذلِكَ ِفى ْال ِكتا ِ
این است كه اهالك قرى و تعذیب آنها به عذاب شدید قبالً در كتاب نوشته شده،
یعنى قضایى است حتمى و رانده شده ،از این جا معلوم مىشود مراد به كتاب لوح
محفوظ است كه قرآن تمامى حوادث را نوشته شده در آن دانسته ،دربارهاش
بین!» ( / ۱۲یس) و نیز فرمودهَ « :و
فرمودهَ « :و كُ َّل َ
صیْناهُ فى ا ٍ
ِمام ُم ٍ
ش ْىءٍ اَحْ َ
ــر ِم ْن ذ ِلــكَ
مآء َو الآ اَ ْ
س ِ
ض َو ال فِى ال َّ
ب ع َْن َر ِبّكَ ِم ْن ِمثْقا ِل ذَ َّر ٍة فِى االَ ْر ِ
ما يَ ْع ُز ُ
صغَ َ
()۱
بیــن!» ( / 6۱یونس)
ــر اِالّ فــى ِكتا ٍ
َو الآ اَ ْكبَ َ
ب ُم ٍ
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۲۲6

قضاى الهى درباره جامعه يهود و جامعه نوح
َذاب النّ ِار!»
ّللاُ َ
« َو لَ ْوال اَ ْن َكتَ َ
علَ ْی ِه ُم ا ْل َجال َء لَعَذَّبَ ُه ْم فِى ال ُّد ْنیا َو لَ ُه ْم فِى ا ْال ِخ َر ِة ع ُ
ب ّ
ض ا ْبلَعى مآ َء ِكَ ...و قُ ِض َى االَ ْم ُر/44( »!...هود)
(/۳حشر) و « َو قی َل يأاَ ْر ُ
«جالء» به معناى ترك وطن است و نوشتن جالء علیه یهود ،به معناى
راندن قضاى آن است .مراد به عذاب دنیوى آنان عذاب انقراض و یا كشته شدن
و یا اسیر گشتن است و معناى آیه این است كه اگر خداىتعالى این سرنوشت را
براى آنان ننوشته بود كه جان خود را برداشته و جالء وطن كنند ،در دنیا به عذاب
انقراض یا قتل یا اسیرى گرفتارشان مىكرد ،همانطور كه بنى قریظه را كرد،
ولى در هر حال در آخرت به عذاب آتش معذبشان مىسازد.
ى
سمآ ُء اَ ْق ِلعى َو
آیه « َو قی َل یأ َ ْ
ار ُ
غیض ْالمآ ُء َو قُ ِ
ض ا ْبلَعى مآ َء ِك َو یا َ
َ
ض َ
ا ْ
الََ ْم ُر »!...ندایى است كه از ساحت عظمت و كبریاى الهى صادر شده و براى
تعظیم ،تصریح به اسم گوینده كه خداست نشده است .این امر ،تكوینى بود و به
وسیله كلمه «كن» كه از جانب دارنده كاخ هستى شرف صدور یافته به انجام
رسید ،و بالفاصله هر چه آب از سرچشمهها جوشیده و روى زمین بود در كام
زمین فرو رفت و آسمان نیز از بارش باز ایستاد .این آیه داللت دارد بر این كه به
امر خدا زمین و آسمان با هم آب را به خروش آوردند.
ىا ْ
ال ْم ُر !» یعنى وعدهاى كه راجع به عذاب قوم نوح داده شده
ُ « ...ق ِ
ض َ
بود انجام یافت و امر الهى تنفیذ شد :قوم نوح غرق شدند و زمین از وجودشان پاك
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شد و آنچه فرمان «كن» یافته بود مطابق فرمان تحقق یافت .پس « قضاى امر»
همانگونه كه به جعل و صادر كردن امر اطالق مىشود به گذراندن و تنفیذ و
محقق ساختن حكم در خارج نیز گفته مىشود ولى قضاى الهى و حكم ربوبى عین
وجود خارجى است و « َج ْعل» و «تنفیذ» آن یكى است و اختالف فقط در تعبیر
()۱
است.
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص  59و ج  ،۲۰ص .6۲

قضاى الهى و تعهد او بر نجات مؤمنین
ـج ا ْل ُمؤْ ِمنینَ !»
« ثُ َّم نُنَ ّجى ُرسُلَنا َو الَّذينَ ا َمنُوا كَذ ِلــكَ َحقّــا َ
علَیْنـا نُ ْن ِ
(/۱۰۳يونس)
ج ْال ُمؤْ مِنینَ ! » معنایش این است :همانطورى كه
« كَذلِكَ َحقّا َ
علَیْنا نُ ْن ِ
رسوالن و كسانى را كه ایمان آوردهاند در بین امم گذشته در هنگام نزول عذاب
نجات مىدادیم همانگونه كسانى كه از این امت به تو ایمان آوردهاند نیز نـجات
مىدهیـم و ایـن مـطلب بـراى مـا الزم اسـت.

مقصود مؤمنین امت است و این وعده جالبى است كه خدا به پیغمبر و
ج
مؤمنین این امت مىدهد كه آنها را نجات مىبخشد .و بعید نیست از جمله « نُ ْن ِ
ْال ُمؤْ ِمنینَ »،تلویحا استفاده شود كه پیغمبر صلىهللاعلیهوآله این قضاى الهى را
درك نخواهد كرد و این قضا و حكم بعد از رحلت پیغمبر خواهد بود .زیرا در این
آیه خدا از مؤمنین اسم برده (ننج المؤمنین )،وى پیغمبــر را با آنان ذكر نكــرده با
این كه درباره سابقیــن ،اسم رسوالن را هم با مؤمنیــن آورده « نُنَجّى ُرسُلَنا َو
ض الَّذى
الَّذینَ ا َمنُوا » !...این معنى از تكرار آیاتى كه معنى آیه « فَ ِا ّما نُ ِر َینَّكَ َب ْع َ
نَ ِعدُهُ ْم اَ ْو نَت ََوفَّیَنَّكَ فَ ِالَیْنا ی ُْر َجعُونَ ! » ( / ۷۷غافر) را مىدهد ،به ذهن خطور
()۱
مىكند.
 -۱المیزان ج  ،۱9ص .۲۰۷
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قضاى ا لهى در تأيید لشكر اسالم
ّللاُ اَ ْمرا كانَ َمـ ْف ُعوالً !» (4۳
عانَ ...و ل ِك ْن ِل َی ْق ِض َى ّ
قان َي ْو َم ا ْلتَقَى ا ْل َج ْم ِ
« َي ْو َم ا ْلفُ ْر ِ
 /انفال)
روز فرقان آن روزى بود كه شما در قسمت پایین وادى اردو زده و كفار
در قسمت باالى آن اطراق كرده بودند و پیاده شدن شما در پایین و كفار در باال با
هم جور در آمد ،به طورى كه اگر مىخواستید قبالً با كفار قرارداد كنید كه شما
این جا و آنان آن جا را لشكرگاه كنند قطعا اختالفتان مىشد و هرگز موفق نمىشدید
كه به این نحو جبهه سازى كنید .پس قرار گرفتن شما و ایشان به این نحو نه از
ن احیه و به فكر شما بود و نه از ناحیه و به فكر كفار ،بلكه امرشدنى بود كه خداوند
بر آن قضا راند ،و اگر این چنین قضا راند براى این بود كه با ارائه یك معجزه و
دلیل روشن حجت خود را تمام كنــد ،و نیــز براى این بــود كه دعــاى سابــق
شمــا را و آن استغاثــهاى را كه از شمــا شنید ،و آن حاجتى را كه از سویداى دل
شما خبر داشت مستجاب و برآورده كند.
بیان این كه مرجع امر این واقعه قضاى خاص الهى است نه اسباب عادى،
نامكَ قَلیالً / 4۳( »،...انفال) و
ّللاُ فى َم ِ
آیه بعدى است كه مىفرماید « :اِذْ يُري َك ُه ُم ّ
شیْطا ُن اَعْملَ ُه ْم / 48( »،...انفال) و « اِذْ َيـقُـو ُل ا ْلـ ُمن ِفقُـونَ َو
« َو اِذْ َز َّينَ لَ ُه ُم ال َّ
()۱
الَّـذينَ فى قُلُوبِ ِه ْم َم َرضٌ َ
ُالآء دينُ ُه ْم !» ( / 49انفال)
غ َّر هآؤ ِ
 -۱المیـــــزان ج  ،۱۷ص .۱46

قضاى الهى در پیروزی ،و كیفیت و عوامل غلبه اسالم
ىع ٌ
َزيز !» ( / ۲۱مجادله)
« َكتَ َ
ب ّ
ّللاُ الَ ْغ ِلبَنَّ اَنَا َو ُرسُلى اِنَّ ّ َ
ّللا قَ ِو ٌّ
منظــور از كتابت خدا قضایــى است كه مىرانــد .و ظاهر اطــالق غلبه
و بــدون قیــد آوردنش این است كه خــدا از هر جهت غالـب باشــد ،هـم از جـهت
استــدالل و هـم از جهـت تـأییــد غیبـى ،و هـــم از جهـــت طبیـــعت ایمــان بــه
خـــدا و رســول.
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اما از حیث استدالل ،براى این كه درك حق و خضوع در برابر آن فطرى
انسان است ،اگر حق را برایش بیان كنند ،و مخصوصا از راهى كه با آن راه
مأنوس است روشن سازند ،بدون درنگ آن را مىفهمد ،و وقتى فهمید فطرتش به
آن اعتراف مىكند ،و ضمیرش در برابر آن خاضع مىگردد ،هرچند كه عمالً
خاضع نشود ،و پیروى هوى و هوس و یا هر مانع دیگر از خضوع عملىاش
جلوگیر شود.
و اما غلبه از حیث تأیید غیبى ،و به نفع حق و به ضرر باطل قضا راندن
بهترین نمونهاش انواع عذابهایى است كه خداىتعالى بر سر امتهاى گذشته كه
دعوت انبیا را تكذیب كردند ،آورد ،مانند قوم نوح ،كه همه را غرق كرد ،و قوم
هود كه زنده زنده در زیر سنگ و خاكشان دفن نمود ،و قوم صالح و لوط و شعیب
و آل فرعون و دیگران كه هر یك را به عذابى دچار فرمود ،و در كالم مجیدش
در باره همین نوع تأیید فرموده « :سپس رسوالن خدا را یكى پس از دیگرى
فرستادیم ،هر رسولى كه به سوى امتى آمد تكذیبش كردند ،و ما یكى پس از دیگرى
هالكشان ساخته ،براى آیندگان سرگذشت كردیم و گفتیم دور باشد مردمى كه ایمان
نمىآورند!» ( / 44مؤمنون) و سنت الهى به همین منوال جریان یافت كه آیه زیر
آن را به طور اجمال خاطرنشان ساخته ،مىفرماید « :براى هر امتى رسولى
است ،همین كه رسولشان بیامد ،خداىتعالى در بینشان به عدالت حكم راند و ستمى
ندیدند (و نخواهند دید!)» ( / 4۷یونس)
اما غلبه از حیث طبیعتى كه ایمان به خدا و رسول دارد ،دلیلش این است
كه ایمان مؤمن او را به دفاع از حق و قیام در برابر باطل دعوت مىكند ،و به
طور مطلق و بدون هیچ قیدى دعوت مىكند ،چنین كسى معتقد است به این كه اگر
كشته شود رستگار مىگردد ،و اگر هم بكشد رستگار مىشود ،و ثبات و مقاومت
او در دفاع از حق مقید به هیچ قیدى و محدود به هیچ حدى نیست ،به خالف كسى
كه اگر از حق دفاع مىكند نه بدان جهت است كه حق است ،بلكه بدان جهت است
كه هدفى از اهداف دنیایى او را تأمین مىكند ،چنین كسى در حقیقت از خودش
دفاع كرده ،و به همین دلیل اگر ببیند كه مشرف به هالكت شده ،و یا نزدیك است
گرفتار خطرى شود ،پا به فرار گذارد ،پس دفاع او از حق شرط و حدى دارد ،و
آن شرط سالمتى نفس و آن حد تأمین منافع خودش است ،و این واضح است كه
عزیمت بىقید و شرط ،بر چنین عزیمتى مقید و مشروط ،غالب مىشــود ،یكى از
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عده
شواهدش جنگهاى پیامبــر اسالم است كه مسلمانان در عین نداشتن ِعده و ُ
همواره غلبه مىكردند و جنگهــا جز به پیشرفــت مسلمانان خاتمه نمىیافت.
این غلبه و فتوحات اسالمى متوقف نشد و جمعیت مسلمین به تفرقه مبدل
نگشت ،مگر وقتى كه نیاتشان فاسد و سیرت تقوى و اخالصشان در گسترش دین
حق ،به قدرتطلبى و گسترش و توسعه مملكت ( و در نتیجه حكمرانى بر
انسانهایى بیشتر و به دست آوردن اموال زیادتر )،مبدل شد ،در نتیجه آن فتوحات
متوقف گردید ،آرى خداىتعالى هرگز نعمتى را كه به مردمى داده تغییر نمىدهد
مگر وقتى كه مردمى نیاتشان را تغییر دهند ،و خداىتعالى در آن روزى كه دین
مسلمانان را تكمیل نموده ،از شر دشمنان ایمنشان ساخت ،با آن شرط كرد كه تنها
س الَّذینَ َكف َُروا ِم ْن دینِكُ ْم فَال ت َْخش َْوهُ ْم َو ْ
اخش َْو ِن
از او بترسند و فرمودْ « :الیَ ْو َم یَئِ َ
 امروز دیگر كفار از دین شما مأیوس گشتند ،پس از ایشان نترسید و از منبترسید!» ( / 3مائده) در مسلم بودن این غلبه كافى است كه مؤمنین را خطاب
نموده و فرمودَ « :و ال تَ ِهنُوا َو ال تَحْ زَ نُوا َو اَ ْنتُ ُم ا ْ
الََ ْعلَ ْونَ ا ِْن كُ ْنتُ ْم ُمؤْ مِنینَ  -سست
م شوید و اندوهگین نگردید ،كه شما باالترین هستید ،مادام كه مؤمن باشید!» (۱39
()۱
 /آلعمران)
 -۱المیزان ج  ،3۸ص .44

قضاى الهى در نصرت رسوالن و پیروزى جهادگران
ورونَ !» ( / ۱۷۱صافات)
سلینَ اِنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ا ْل َم ْن ُ
سبَقَتْ َك ِل َمتُنا ِل ِعبا ِدنَا ا ْل ُم ْر َ
« َو لَقَ ْد َ
ص ُ
كلمه خداىتعالى عبارت از قضایى است كه درباره آنان رانده و حكمى
است كه كرده ،سبقت كلمه با تقدم عهدى آن است و یا تقدم به نفوذ و غلبه.
مى فرماید :ما قضایى حتمى درباره ایشان راندیم كه به طور یقین یارى شدگان
باشند! این معنا را با چند نوع تأكید بیان كرده (یكى حرف «الم» در ابتداى آیه و
دیگرى كلمد «قَدْ» و كـلمه «ا َِّن» و كـلمـه «الم)».
در این آیه شریفه نصرت را مقید نكرده كه انبیاء علیهم السالم را در دنیا
نصرت مىدهد و یا در آخرت ،و یا به نحوى دیگر ،بلكه در آیه دیگر نصرت را
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س َلنا َو ا َّلذينَ ا َمنُوا ِفى ا ْل َحیو ِة ال ُّد ْنیا َو َي ْو َم
عمومیت داده ،و فرمود« :اِ ّنا َل َن ْن ُ
ص ُر ُر ُ
يَقُو ُم االَشْها ُد  -ما مطمئنا رسوالن خود را یارى مىكنیم و نیز آنان را كه به ایشان
ایمان آوردند ،هم در دنیا و هم در روز قیامت كه گواهان به پا مىخیزند!» (5۱
 /غافر)
پس رسوالن خدا هم در حجت و دلیل منصورند ،براى این كه راه حق را
پیش گرفتهاند ،و راه حق هرگز شكست نمىخورد ،و هم بر دشمنان خود
منصورند ،یا به اینكه خدا یاریشان مى دهد ،دشمنان را زیردست كنند ،و یا از
ایشان انتقام بگیرند ،چنانكه خداىتعالى فرموده « :قبل از تو نفرستادیم مگر
مردانى از اهل قراء كه به ایشان نیز وحى مىكردیم ...تا وقتى كه رسوالن دیگر
مأیوس مىشدند و مىپنداشتند دیگر همه نقشهشان بر آب و بیهوده شد ،كه ناگهان
نصرت ما مىرسید و هر كس را كه مىخواستیم نجات مىیافت ،ولى عذاب ما
حتى یك نفر از مجرمین را هم باقى نگذاشت!» ( ۱۰9و  / ۱۱۰یوسف) رسوالن
ى َو الَّذینَ ا َمنُــوا َم َعهُ !» (/ ۸
در آخرت هم منصورندَ « :ی ْو َم ال ی ُْخ ِزى ّ
ّللاُ النَّ ِبــ َّ
تحریـم)

« َو اِنَّ ُج ْندَنا لَ ُه ُم ا ْلغا ِلبُونَ !» ( / ۱۷۳صافات)
مراد به « ُج ْندَنا» جامعهاى است كه به امر خدا حركت مىكند و در راه خدا
جهاد مى نماید .این جامعه عبارت است از گروه مؤمنان و یا انبیاء به ضمیمه
مؤمنان ،كه پیرو انبیایند .بنا بر احتمال دوم در این كالم تعمیم بعد از تخصیص به
كار رفته و به هر حال ،پس مؤمنان مانند متبوعان خود منصورند ،همچنان كه در
جاى دیگر خطاب به مؤمنان فرمودهَ « :و ال تَ ِهنُوا َو ال تَحْ زَ نُوا َو اَ ْنتُ ُم ا ْ
الََ ْعلَ ْونَ
ا ِْن كُ ْنتُ ْم ُمؤْ مِنینَ  -سست و اندوهناك مشوید كه غلبه با شماست!» (/ ۱39
آلعمران)
و این حكم یعنى نصرت و غلبه حكمى است اجتماعى و منوط است بر حفظ
عنوان و ال غیر ،یعنى این نصرت و غلبه تنها نصیب انبیاء و مؤمنین واقعى است،
كه جند خدا هستند و به امر او عمل مىكنند و در راه او جهاد مىكنند .هر جامعهاى
كه این عناوین بر آن صادق باشد ،یعنى ایمان به خدا داشته باشد و به اوامر خدا
عمل كند و در راه او جهاد نماید منصور و غالب است ،نه جامعهاى كه اسامى این
عناوین را دارد و واقعیت آنها را ندارد ،پس جامعهاى كه از ایمان اسم در آن
نمانده باشد و از انتسابش بـه خـدا جـز سخنـى در آن نمانـده باشـد ،نبایـد امیـد
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()۱

 -۱المیـــزان ج  ،33ص .۲۸3

قـضاى الـهى در بشارت مؤمنین و اولـیاء هللا
ّللا!» ( / 64يـونـس)
« لَ ُه ُم ا ْلبُشْرى فِى ا ْل َحیو ِة ال ُّد ْنیا َو فِى ا ْال ِخ َر ِة ال تَبْدي َل ِل َك ِلما ِ
ت ِّ
خدا در این آیه به طور مجمل به مؤمنین بشارت مىدهد تا چشمشان روشن
گردد .اگر « لَ ُه ُم ْالبُ ْشرى » ،انشاء بشارت باشد معنایش این است كه چیزى كه
خدا بدان بشارت داده هم در دنیا صورت مىگیرد و هم در آخـرت.
در كالم الهى بشارتهایى براى مؤمنان وجود دارد كه منطبق است بر
اولیاى خـدا مثـل آیــات زیـر:
ص ُر ْال ُمؤْ مِنینَ ـ یارى كردن مؤمنان بر ما حتمى است!»
علَیْنا نَ ْ
« َو كانَ َحقّا َ
س َلنا َو ا َّلذينَ ا َم ُنوا فِى ا ْل َحیو ِة ال ُّد ْنیا َو يَ ْو َم يَ ُقو ُم ا َالشْها ُد
( /4۷روم) « اِ ّنا َل َن ْن ُ
ص ُر ُر ُ
ـ ما قطعا رسوالن خود و آنها را كه ایمان آوردهاند هم در دنیا و هم روزى كه
شاهدان به پا خیزند ،یارى مىكنیم!» ( / 5۱غافر) « بُ ْشراكُ ُم ْالیَ ْو َم َجنّاتٌ تَجْ رى
ِم ْن تَحْ تِ َها ا ْ
هار ـ بشارت شما امروز بهشتهایى است كه از زیر ساختمان آنها
الََ ْن ُ
نهرها جارى است!» ( / ۱۲حدید) و آیات دیگر.
ّللا!» اشاره به این است كه این مسأله جزو قضاهاى
جمله « ال تَبْدی َل ِل َك ِلما ِ
ت ِّ
حتمى الهى است كه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد و در ضمن دلهاى مؤمنان را
()۱
خوش مىكند.
 -۱المیزان ج  ،۱9ص .۱54

قضاى الهى در ظهور حق و نابودى كفار
ق ِب َك ِلماتِه / ۷( »!...انفال)
ق ا ْل َح َّ
ّللاُ اَ ْن يُ ِح َّ
« يُري ُد ّ
مراد به احقاق حق ،اظهار و تثبیت آن به ترتیب آثار آن است و كلمات خدا
قضا و قدرى است كه رانده به این كه انبیاء خود را یارى نموده و دین حق خود
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را ظاهر سازد:
س َبقَ ْ
ورونَ َو ا َِّن ُج ْندَنا لَ ُهــ ُم
ت َك ِل َمتُنا ِل ِعبا ِدنَا ْال ُم ْر َ
« َو لَقَدْ َ
سلینَ اِنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ْال َم ْنصـُ ُ
ْالغا ِلبُـــونَ!» ( ۱۷۱تا  / ۱۷3صافـات)
ُریــدونَ ِلی ْ
ــو ك َِر َه
«ی
ــور ِه َولَ ْ
ُ
ُط ِفئُــوا نُ َ
ــور ال ّلــ ِه ِبا َ ْفوا ِه ِهــ ْم َوال ّلــهُ ُم ِت ُّم نُ ِ
ــرونَ!» ( / 3۲توبه)
ْالكافِ ُ
ق ِلی ْ
ّین كُ ِلّه َولَ ْو
س َل َر ُ
ُظ ِه َرهُ َ
« ه َُو الَّذى اَ ْر َ
علَى الد ِ
سولَهُ ِب ْال ُهدى َو ِ
دین ْال َح ّ ِ
ك َِرهَ ْال ُم ْش ِركُونَ!» ( / 33توبه)
معناى آیه این است كه :به یاد آورید آن روزى را كه خداوند به شما وعده
داد كه با یارى او بر یكى از دو طایفه عیر و یا نفیر غالب شوید و شما میل داشتید
كه آن طایفه ،طایفه عیر (قافله تجارتى قریش) باشد ،چون نفیر (لشكریان قریش)
عدهشان زیاد بود و شما ضعف و ناتوانى خود را با شوكت و نیروى آنان مقایسه
مىكردید و لكن خداوند خالف این را مىخواست ،خداوند مىخواست تا با لشكریان
ایشان روبرو شوید و او شما را با كمى عددتان برایشان غلبه دهد و بدین وسیله
قضاى او مبنى بر ظهور حــق و استیصال كفــار و ریشهكن شدن ایشان به كرسى
()۱
بنشیند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱۷ص .3۱

قضاى الهى در شقاوت كافر و سعادت مؤمن
ّللاُ الَّذينَ َءا َمنُوا ِبا ْلقَ ْو ِل الثّا ِب ِ
ت فِى ا ْل َحیو ِة ال ُّد ْنیا َو فِى ا ْال ِخ َر ِة َو يُ ِض ُّل ّ
« يُثَ ِبّتُ ّ
ّللاُ
ال ّ
ّللاُ ما يَشا ُء !» ( / ۲۷ابراهیم)
ظ ِلمینَ َو يَ ْفعَ ُل ّ
خداىتعالــى اهل كفر را با محرومیــت از صراط هدایــت گمراه نمــوده،
و دیگــر به سوى زندگى سعیــده دنیایى و نعمت باقیــه و رضوان اللــه در آخــرت
راه نمىبرنــد .به طــورى كه اگــر پــرده از روى دلهایشــان بردارى جز شــك
و تردیــد و قلـق و اضطــراب و تأســف و حســرت و انــدوه و حیــرت در آن
نمىیابـى!
ّللاُ ما یَشا ُء ! » یعنى خداوند تثبیت مؤمنان و اضالل كفار را به
« َو یَ ْف َع ُل ّ
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مقتضاى مشیتش انجام مىدهد ،و مشیت او مزاحم و مانع و دافعى ندارد و چیزى
میانه مشیت او و فـعل او حـایـل نمىشود.
از همین جا معلوم مىشود كه مسأله اضالل اینان و تثبیت آنان متعلق مشیت
اوست و ناگزیر باید جزو قضایاى رانده شده یكى شقاوت كافر و یكى سعادت
()۱
مؤمن را شمرد.
 -۱المیــــــزان ج  ،۲3ص .۸4

قضاى الهى در هدايت خلق
علَیْنا لَ ْل ُهدى َو اِنَّ لَنا لَ ْ
ال ِخ َرةَ َو ا ْال ُولى!» ( / ۱۲لیل)
« اِنَّ َ
علَیْنا لَ ْل ُهدى ! » مىرساند كه هدایت خلق از امورى است كه
جمله « ا َِّن َ
خداى سبحان قضایش را رانده و آن را بر خود واجب كرده ،چون حكمتش این
ایجاب را اقتضاء مىكرده ،براى آن خالیق را آفریده و خودش غرض از خلقت
را عبادت خود دانسته و فرمودهَ « :و ما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو ا ْ
ُون !»
ال َِ ْن َ
س اِالّ ِل َی ْعبُد ِ
( / 56ذاریات) و به حكم این آیه غرض از خلقت را عبادت خود معرفى نموده و
به حكم آیه زیر آن را راه مستقیم بین خود و خلقــش دانسته و فرمــوده « :ا َِّن ّ
ّللاَ
ّللا پروردگار من و پروردگار
صراطٌ ُم ْستَقی ٌم ـ محققا ّ
َربّــى َو َربُّكُ ْم فَا ْعبُدُوهُ هذا ِ
شماست ،پس تنها او را بپرستید ،كه راه مستقیم همین است!» ( / 5۱آلعمران) و
ّللا  ...ـ محققا تو ایشان را
ص ِ
صراطٍ ُم ْست ٍ
راط ّ ِ
َقیمِ ،
نیز فرمودهَ « :و اِنَّكَ لَتَ ْهدى اِلى ِ
ّللا هدایت مىكنى !» (5۲و / 53شورى)
بهسوى صراط مستقیم یعنى صراط ّ
و بر خود واجب كرده كه راه خود را براى آنان بیان نموده ،سپس ایشان
را به آن راه هدایت كند ،البته هدایت به معناى نشان دادن راه ،حال چه این كه
ّللا
علَى ّ ِ
بپذیرند و آن راه را پیش بگیرند و چه نپذیرند و راه دیگر بروندَ « :و َ
صدُ السَّبی ِل َو ِم ْنها جائِ ٌر ...ـ هدایت به سوى راه میانه به عهده خداست چون همه
قَ ْ
ّللاُ یَقُو ُل
راهها میانه نیست و بعضى انحرافى است!» ( / 9نحل) و فرمودهَ « :و ّ
ْال َح َّق َو ه َُو یَ ْهدِى السَّبی َل  -خدا حق را مىگوید و همو به سوى راه هدایت مىكند!»
( / 4احزاب) و باز فرموده « :اِنّا َهدَیْناهُ السَّبی َل اِ ّما شا ِكرا َو اِ ّما َكفُورا  -ما او را
به سوى راه هدایت كردیم ،حال یا شكر این نعمت به جا مىآورد و یا كفران
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مىكند!» ( / 3انسان)
خواهى گفت از این آیات بر مىآید كه هدایت تنها كار خداست و بنابراین
پس انبیاء چه كارهاند؟ در پاسخ مىگوییم منافات ندارد كه انبیاء هم قیام به این امر
بكنند ،براى این كه اگر هدایت كنند به اذن او مىكنند و خود مستقل در این كار
نیستند( ،همچنانكه در هیچ كارى نیستند!) و خود خداىتعالى در عین این كه
ّللا َی ْهدى َم ْن َیشا ُء  -تو چنان نیستى كه
فرموده « :اِنَّكَ ال تَ ْهدى َم ْن اَحْ َببْتَ َو ل ِك َّن ّ َ
هر كس را بخواهى هدایت كنى ،لكن این خداست كه هر كس را بخواهد هدایت
َقیم !»
صراطٍ ُم ْست ٍ
مىكند!» ( / 56قصص) و در عین حال فرموده « :لَتَ ْهدى اِلى ِ
صیر ٍة اَنَا َو َم ِن اتَّبَ َعنى -
سبیلى اَ ْدعُوا اِلَى ّ ِ
( / 5۲شورى) و « قُ ْل ه ِذ ِه َ
ّللا عَلى بَ َ
بگو این است راه من كه خلق را با بصیرت به سوى خدا بخوانم ،هم خودم و هم
پیروانم !» ( / ۱۰۸یوسف)
همه اینها در باب هدایت به معناى ارائه طریق بود و اما هدایت به معناى
رساندن به هدف كه در آیات مورد بحث رساندن به آثار حسنهاى است كه به دنبال
یافتن هدایت الهى و متصف شدن به صفت عبودیت مىآید ،از قبیل رسیدن به
حیات طیبه در دنیا ،و حیات سعیده ابدى آخرت ،پر واضح است كه از قبیل صنع
و ایجاد است ،كه مختص به خداىتعالى است و از امورى است كه خدا قضایش
را رانده و بر خود واجب كرده و در آیه زیر وعـدهاش را مسجــل نموده:
ض ُّل َو الیَ ْشقى  -كسى كه هدایت مرا پیروى كند نه
ُداى فَال یَ ِ
« فَ َم ِن اتَّبَ َع ه َ
گمراه مىشود و نه دچار شقاوت و بدبختى مىگردد!» ( / ۱۲3طه) و نیز فرموده:
« َم ْن ع َِم َل صا ِلحا ِم ْن ذَك ٍَر اَ ْو اُ ْنثى َو ه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَلَنُحْ ِی َینَّهُ َحیوةً َ
ط ِّی َبةً َولَنَجْ ِز َينَّ ُه ْم
لونَ  -هر كس با داشتن ایمان عملى صالح كند ،چه
اَجْ َرهُ ْم بِاَحْ َ
س ِن ما كانُوا يَ ْع َم ُ
مرد و چه زن ،بدانند كه ما به طور یقیــن به زندگانى طیب زندهشــان مىكنیم و
آنچه كردند به بهترین وجه پاداششان مىدهیم !» ( / 9۷نحل)
ت تَجْ رى ِم ْن تَحْ تِ َها
سنُد ِْخلُ ُه ْم َجنّا ٍ
صا ِلحا ِ
ع ِملُوا ال ّ
« َو الَّذینَ ا َمنُوا َو َ
ت َ
ا ْ
ّللا قی ً
ال  -كسانى كه ایمان
ّللا َح ّقا َو َم ْن اَ ْ
الََ ْن ُ
صدَ ُق ِمنَ ّ ِ
هار خالِدینَ فیهآ اَ َبدا َو ْعدَ ّ ِ
آوردند و اعمال صالح كردند به زودى ایشان را داخل باغهایى مىكنیم كه نهرها
در زیر درختانــش جــارى است و ایشــان تا ابد در آن باغهــا خواهند بــود و این
وعــده خداســت و چـه كسـى اســت كـه سخنــش از سخن خــدا راستتــر
باشــد!؟» ( / ۱۲۲نساء)
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پس فرق بین هدایت به معناى راه نشان دادن و بین هدایت به معناى رساندن
به ه دف این شد كه هدایت اولى مستقیما كار انبیاء و اولیاء و سایر هدایتگران
است ،ولى مؤثر شدنش منوط به اذن خداست .ولى هدایت دوم چون از باب صنع
و خلقت است مستقیما كار خود خداست ،البته اسبابى كه بین او و خلقش در این
مورد و در همه موارد خلقت واسطهاند بىدخالت نیستند ،پس این هدایت را هم
()۱
مىتوان به تبع بـه غیـر خـداىتعالى نسبت داد.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۲65

قضاى الهى در عدم هدايت گمراهان
ص عَلــى هُدي ُهــ ْم فَاِنَّ اللّــهَ ال يَهْــدى َم ْ
ــن يُ ِضــ ُّل !» ( / ۳۷نحل)
ــر ْ
« ا ِْن تَحْ ِ
امتهاى گذشته به دو طایفه منقسم بودند یكى از آن دو آنها بودند كه
ضاللت بر آنان تثبیت شده بود و همانها بودند كه شرك ورزیده بودند .ثبوت
ضاللت در حق آنان ثبوتى است زوالناپذیر و غیر قابل تغییر ،چون در حقیقت
غیر از خدا كسى نیست كه هدایت كند پس اگر هدایت آنان جایز و ممكن بود خدا
هدایتشان مىكرد ولى نكرده و نمىكند بلكه گمراهشان مىسازد و چون گمراهى
با هدایت جمع نمى شود دیگر امیدى به هدایتشان نیست ناصرى هم كه آنان را
یارى كند وجود ندارد چون كسى نیست كــه بـر خـدا غـلبه كــند.
پس در این آیه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را تسلیت داده و وى را ارشاد
مىكند به این كه نسبت به هدایت آنان حرص نورزد و اعالم مىدارد كه قلم قضاى
الهى در حق آنان ضاللت را نوشته و خدا فعل خود را نقض نمىكند ،چون نزد او
سخنى مبدل نمىشود و او نسبت به بندگان ستمكار نیست.
على هُدی ُه ْم »،هر چه هم كه بر هدایت
پس این كه فرمود « :ا ِْن تَحْ ِر ْ
ص َ
آنان حریص شوى این حرص تو سودى به حال آنان ندارد ،زیرا از آنهایى نیستند
كه هدایت برایشان ممكن باشد ،چه هدایت تنها و تنها به دست خداست و خدا هم
ایشان را هدایت نمىكنــد بلكه گمــراه مىكند ،و نه او كــار خود را نقض مىنماید
و نه ایشان به غیر از او یــارى دارنــد كــه بــر خــدا غلبــه كنـــد و برخــالف
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()۱

 -۱المیزان ج  ،۲4ص .۱۰۱

قضاى الهى در سرنوشت كفار بعد از مرگ
َى َو ما اَنَا بِ َ
ظالّ ٍم ِل ْلعَبیدِ!» ( / ۲9ق)
« ما يُبَ َّد ُل ا ْلقَ ْو ُل لَد َّ
در درگاه من هیچ سخن دو تا نمىشود .منظور از قول ،مطلق قضاهاى
حتمى است ،كه خدا رانده و خداىتعالى چنین قضا رانده كه هر كس با حال كفر
بمیرد داخل جهنم شود و قهرا و به حسب مورد با آن وعیدى كه خدا ابلیس و
پیروانش را تهدید به آن كـرده منطبق مىشود.
و جمله « َو ما اَنَا ِب َ
ظالّ ٍم ِل ْل َعبیدِ!» متمم معناى جمله قبلى است و معناى
روبروهم آن دو این است كه سخن به درگاه من دو تا نمىشود ،و هیچ قضاى رانده
شده و حتمى شدهاى مبدل نمىگردد و شما عذاب خواهید شد و این نه من هستم كه
درباره بندگان خود ستم نموده طبق وعیدى كه قبالً اعالم كردم او را عذاب مىكنم،
بلكه این خودشان هستند كه خود را بعد از تمامیت حجت و در عین انكار كردن
حق ،مستحق عذاب نمودند.
و به وجهى دیگر این من نیستم كه بندگان خود را با عذاب مجازات مىكنم
بلكه این جزاى اعمالشان است اعمالى كه قبالً كرده بودند ،پس در حقیقت این همان
عمل ایشان است كه در این عالم به این صورت در آمده ،و به خودشان بر مىگردد،
ِروا ْال َی ْو َم اِنَّما تُجْ زَ ْونَ ما كُ ْنتُ ْم
َروا ال تَ ْعتَذ ُ
همچنان كه از ظاهر آیه « یا اَیُّ َهاالَّذینَ َكف ُ
تَ ْع َملُونَ!» (/۷تحریم) نیز همین معنا استفاده مىشود ،چون مىفرماید :اى كسانى
كه كفر ورزیدید ،امروز دیگر عذر نیاورید ،براى این كه ما كه به شما كارى
()۱
نكردیم و این عذاب كه مىبینید برگشـت اعـمال خـود شـماست.
 -۱المیـــزان ج  ،36ص .۲43
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قضاى الهى و حكم برائت از مشركین
سو ِلــ ِه اِلَى الَّذيـنَ ع َه ْدتُـ ْم ِمنَ ا ْل ُمش ِْركینَ !» ( / ۱توبه)
« َبــرآ َءةٌ ِمنَ اللّــ ِه َو َر ُ
مفاد آیه تنها صرف تشریع نیست ،بلكه متضمن انشاء حكم و قضا بر برائت
از مشركین زمان نزول آیه است .مراد به آیه این است كه خداوند قضا رانده به
این كه از مشركین كه شما با آنان معاهده بستهاید امان برداشته شود ،و این برداشته
شدن امان جزافى و عهدشكنى ،بدون مجوز نیست ،چون خداوند بعد از چند آیه
مجوز آن را بیان نمــوده و مىفرماید :كه هیچ وثوقى به عهد مشركین نیست ،چون
اكثرشان فاسق گشته و مراعــات حرمــت عهـد را نكـرده و آن را شكستنــد ،به
همین جهت خداونــد مقابله به مثل یعنى لغو كردن عهد را براى مسلمیــن نیز
تجویز كرده و فرمود « :هرگاه از مردمــى ترسیــدى كه در پیمانــدارى خیانت
كنند تو نیز ماننــد ایشان عهدنامهشان را نزدشــان پرتاب كن!» ( / 5۸انفال) و
لكــن به این كه دشمن عهدشكنــى كرده خداوند راضى نشد كه مسلمانــان بدون
اعالم لغویت عهد آنــان را بشكنند ،بلكه دستور داد نقــض خود را به ایشان اعــالم
كننــد تا ایشان به خاطر بىاطالعــى از آن به دام نیفتنــد ،آرى خداىتعالى با این
()۱
دستور خود مسلمانان را حتى از این مقدار خیانـت منع فرمود.
 -۱المیزان ج  ،۱۷ص .۲3۰

قضاى الهى در مرگ و جنگ
ضاج ِع ِه ْم !»( / ۱54آل
ب َ
« قُ ْل لَ ْو كُ ْنتُ ْم فى بُیُوتِكُ ْم لَبَ َر َز الَّذينَ كُتِ َ
علَ ْی ِه ُم ا ْلقَتْا ُل اِلى َم ِ
عمران)

كشته شدن كسانى كه از شما در معركه قتال كشته شدند دلیل بر این نیست
كه شما بر حق نمىباشید ،و نیز به طورى كه شما پنداشتهاید دلیل این هم نیست
كه امر غلبه و پیروزى براى شما نمىباشد ،بلكه قضاى الهى كه گریزى از آن
نیست بر این جارى شده كه این كشتهشدگان ،در این مكان از مركب حیات ساقط
گشته ،كشته گردند و اگر هم شماها خود براى جنگ بیرون نمىآمدید باز آنان كه
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سرنوشتشان به حكم قضاى الهى كشته شدن بود به پاى خود به قتلگاه خویش
مىآمدند ،بنابراین گریزى از مرگ  -كه ساعتى هم جلو و عقب نمىافتد  -نیست.
سنت قطعى الهى بر عمومى و همگانى بودن ناموس ابتال و امتحان است
و ناچار این ناموس در زندگى شما و آنان واقعشدنى بود ،و روى این اصل بیرون
آمدن شما و انجام گرفتن این جنگ خواه ناخواه شدنى و از امور غیر قابل اجتناب
بوده است .بنابراین چاره اى نبود جز این كه شما بیرون آیید و این جنگ انجام
گیرد ،تا این كه كشتهشدگان به آنچه را كه باید برسند رسیده و به درجات خویش
نایل گردند و شما نیز به آنچه كه باید برسید رسیده و پس از امتحان و روشن
شدن وضعتان از نظر طرز تفكر و نیروى ایمان و یا شرك ،یكى از دو طرف
()۱
سعادت و یا شقاوت بـرایـتـان تـثـبـیت گـردد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۷ص .۸6

قضاى الهى در مرگ و انتقال
ق ذ ِلكَ ما ُك ْنتَ ِم ْنهُ تَحیدُ!» ( / ۱9ق)
سك َْرةُ ا ْل َم ْو ِ
« َو جا َءتْ َ
ت ِبا ْل َح ّ ِ
س ْك َرة» و مستى موت ،حال جان كندن و نزع آدمى است ،كه
مراد به « َ
مانند مستان مشغــول به خودش است ،نه مىفهمــد چه مىگوید ،و نه مىفهمد
اطرافیانش دربــارهاش چه مىگویند .اگر آمــدن سكره موت را مقید به قید (حق)
كرد ،براى این بود كه اشاره كند به این كه مسأله مــرگ جزو قضاهاى حتمــى
است كه خداىتعالى در نظام عالــم رانده و از خود مــرگ غرض و منظور دارد،
ت َو نَ ْبلُوكُ ْم ِبالش ِ َّّر َو ا ْل َخی ِْر فِتْنَةً َو اِلَیْنا
همچنان كه از آیه « :كُ ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَةُ ا ْل َم ْـو ِ
ت ُْر َج ُعونَ !» ( / 35انبیاء) این معنا استفاده مىشود ،چون مىفهماند منظور ما از
مردنى كردن همگى شما آزمایش شماست و مردن عبارت است از انتقال از یك
خانه به خانه اى كه بعد از آن و دیوار به دیوار آن قرار دارد و این مرگ و انتقال
حق است ،همانطور كه بعث و جنت و نار حق است .این معنایى است كه از كلمه
(حق) مىفهمیم .و جمله « ذلِكَ ما كُ ْنتَ ِم ْنهُ تَحیدُ !» اشاره است به این كه انسان
طبعا از مرگ كراهت دارد چون خداىتعالى زندگى دنیا را به منظور آزمایش او
ض زينَةً لَها ِلنَ ْبلُ َوهُ ْم
در نظرش زینت داده و خود فرموده « :اِنّا َجعَ ْلنا ما َ
علَى ا ْالَِ ْر ِ
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ع َمالً  -این ماییم كه زندگى زمینى را به وسیله آنچه در روى زمین
س ُن َ
اَ ُّي ُه ْم اَحْ َ
است در نظر شما زینت داده و دلفریبش كردیم ،تا شما را بیازماییم كدامتان بهتر
()۱
عمل مىكند!» ( / ۷كهف)
 -۱المیـزان ج  ،36ص .۲3۷
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فصل ششم

تش
يع
نه
له
م
قضای ا ی رد ا ر و ی ر ی
امر به پرستش الهى
« َو قَــضـى َربُّـــكَ اَ ّال تَـ ْعـبُـدُوا اِ ّال اِيّـاهُ!» ( / ۲۳اســراء)
این جمله چیزى است كه قضاى الهى متعلق بدان شده ،البته قضاى تشریعى
خدا كه متعلق به احكام و مسائل تشریعى مىشود ،و معناى یك طرفى كردن و
حكم قاطع مولوى نمودن را مىرساند .و این قضا همان طور كه اوامر خدا را
شامل مىشود نواهى را نیز شامل مىگردد .همانطور كه احكام مثبته را یك طرفى
مىكند احكام منفیه را نیز مىكند.
مسأله امر به اخالص در پرستش بزرگترین اوامر دینى ،و اخالص در
عبادت از واجبترین واجبات شرعى است ،همچنان كه در مقابل شرك ورزیدن به
خداى عزوجل بزرگترین گناه است ،و به همین جهت فرمود « :خدا نمىآمرزد
این گناه را كه بدو شرك بورزند و پایین تر از آن را از هركه بخواهد مىآمرزد!»
( / 4۸نساء) و ما اگر یك یك معاصى را تحلیل و تجزیه كنیم خواهیم دید كه
برگشت تمامى گناهان به شرك است ،زیرا اگر انسان غیر خدا یعنى شیطانهاى
جنى و انسى و یا هواى نفس و یا جهل را اطاعت نكند هرگز اقدام به هیچ معصیتى
نمىكند و هیچ امر و نهیى را از خدا نافرمانى نمىكند ،پس هر گناهى اطاعتى
است از غیر خدا و اطاعت هم خود یك نوع عبادت است ،حتى كافرى هم كه منكر
صانع است نیز مشرك است ،زیرا با این كه فطرت سادهاش حكم مىكند بر این
كه براى عالم صانعى است مع ذلك امر تدبیر عالم را به دست ماده و یا طبیعت و
یا دهر مىداند.
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و چون مسأله همانطور كه گفتیم مسأله مهمى بوده لذا آن را قبل از سایر
احكام ذكر كرده با این كه آن احكام هم هر یك در جاى خود بسیار اهمیت دارند،
مانند عقوق والدین و ندادن حقوق واجب مالى و اسراف و تبذیر و فرزندكشى و
زنا و قتل نفس و خوردن مال یتیم و عهدشكنى و كمفروشى و پیروى غیر علم و
تكبر ورزیدن ،و با این كه مسأله اخالص در عبادت را بر اینها مقدم داشت در
آخر و بعد از شمردن اینها مجددا همین اخالص را خاطرنشان ساخته و از شرك
()۱
نهى فرمود.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱3۸

ا مر به احسان والدين
ْـن اِحْسـانــا / ۲۳( »!...اسراء)
« َ ...و بِـا ْلـوا ِلـ َدي ِ
معلوم مىشود مسأله احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحید خدا
واجبترین واجبات است ،همچنان كه مسأله عقوق بعد از شرك ورزیدن به خدا از
بزرگترین گناهان كبیره است و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و
قبل از سایر احكام اسم برده ،و این نه تنها در این آیات چنین كرده ،بلكه در موارد
متعددى از كالم خود همین ترتیب را به كار بسته است.
رابطه عاطفى میان پدر و مادر از یك طرف و میان فرزندان از طرف
دیگر از بزرگترین روابط اجتماعى است كه قوام جامعه انسانى بدانهاست ،و
همین وسیلهاى است طبیعى كه زن و شوهر را به حال اجتماع نگه داشته و
نمى گذارد از هم جدا شوند ،بنابراین از نظر سنت اجتماعى و به حكم فطرت الزم
است آدمى پدر و مادر خود را احترام كند و به ایشان احسان نماید زیرا اگر این
حكم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان بــا پـدر و مـادر خــود معاملــه یك بیگانــه
بكننــد قطعــا آن عاطفــه از بیــن رفتــه و شیـرازه اجتمـاع بهكلــى از هم گسیختــه
مىگــردد.
ف َو ال تَ ْن َه ْر هُما َو
« اِ ّما یَ ْبلُغ ََّن ِع ْندَكَ ْال ِكبَ َر اَ َحدُهُما اَ ْو ِكالهُما فَال تَقُ ْل لَ ُهما اُ ّ ٍ
ــو ً
ُق ْ
ال كَــریـما  -اگر یكى از آن دو در حیات تو به حد پیرى رسید و یا
ـل َل ُهمــا َق ْ
هر دوى آنها سالخورده گشتند از پذیرایىشان به ستوه میا ،آخ مگو ،ایشان را
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مرنجان و نرم و مهربان با ایشان حرف بزن!» ( / ۲3اسرى)
كلمه «اُف» مانند كلمه «آخ» فارسى است كه انزجار را مىرساند ،و كلمه
«نَ ْهر» به معناى رنجاندن است كه یا با داد زدن به روى كسى انجام مىگیرد و یا
با درشت حرف زدن .اگر حكم را اختصاص به دوران پیرى پدر و مادر داده از
این جهت بوده كه پدر و مادر ،در آن دوران سختترین حاالت را دارند ،و بیشتر
احساس احتیاج به كمك فرزند مىنمایند ،زیرا از بسیارى از واجبات زندگى خود
ناتوانند و همین معنا یكى از آمال پدر و مادر بود كه سالها از فرزندان خود آرزو
مىكردند ،آرى روزگارى كه پرستارى فرزند را مىكردند و روزگار دیگرى كه
مشقات آنان را تحمل مىنمودند و باز در روزگارى كه زحمت تربیت آنها را به
دوش مى كشیدند ،در همه این ادوار كه فرزند از تأمین واجبات خود عاجز بود
آنها به این آرزو تأمین مىكردند كه در روزگار پیرى از دستگیـرى فرزنـد
برخوردار شوند.
پس آیه شریفه نمىخواهد حكم را منحصر در دوران پیرى پدر و مادر كند،
بلكه مىخوا هد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت آن در معاشرت و سخن گفتن
با ایشان را بفهمانــد ،حال چه در هنگــام احتیاجشــان به مساعــدت فرزند و چه
در هر حال دیگر.
« َو ْ
ار َح ْم ُهمــا كَمــا
ــض لَ ُهمــا َجنــا َ
اخ ِف ْ
ب ْ
الــرحْ َمــ ِة َو قُــ ْل َر ِ
حالــذُّ ِ ّل ِمــنَ َّ
َربَّیــانى صَغیــرا!» ( / ۲4اســرى)
در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى با ایشان روبرو شو كه
تواضع و خضوع تو را احساس كنند ،و بفهمند كه تو خود را در برابر ایشان
خوار مىدارى و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارى.
در این كه فرمود « :و بگو پروردگارا ایشان را رحم كن آن چنان كه ایشان
مرا در خردیم تربیت كردند!» ( / ۲4اسرى) دوران خردى و بیچارگى فرزند را
به یاد او مىآورد و به او خاطرنشان مىسازد ،در این دوره كه پدر و مادر ناتوان
شده تو به یاد دوره ناتوانى خود باش و از خدا بخواه كه خداى سبحان ایشان را
رحم كند ،آن چنان كه ایشان تو را رحم نموده در خردیت تربیت كردند.
سكُ ْم ا ِْن تَكُونُوا صا ِلحینَ فَ ِانَّهُ كانَ ِلالَ ّوابینَ َ
غفُورا!»
« َربُّكُ ْم اَ ْعلَ ُم ِبما فى نُفُو ِ
(/۲5اسرى)

74

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

این آیه متعرض آن حالى است كه احیانا از فرزند حركت ناگوارى سرزده
كه پدر و مادر از وى رنجیده و متأذى شدهاند و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده
و اسم آن عمل را هم نبرده براى این بوده كه بفهماند اینگونه مطالب گفتنى نیست،
همانطور كه سزاوار نیست ارتكاب شود همچنین سزاوار نیست بازگو و نقل
مجالس گردد .معناى آیه این است كه :اگر شما صالح باشید و خداوند هم این
صالح را در روح شما ببیند و شما در یك لغزشى كه نسبت به والدین خود مرتكب
شدید به سوى خدا بازگشت و توبه نمودید خداوند شما را مىآمرزد ،براى این كه
()۱
او همواره درباره اوابین غفور بوده است.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱39

امر به اداى حق اقربا و مساكین و ابن سبیل
سبی ِل / ۲6( »!...اسراء)
« فَا ِ
ت ذَا ا ْلقُ ْربى َحقَّهُ َو ا ْل ِم ْ
سكینَ َو ا ْبنَ ال َّ
براى این كه این آیه مكى است و در سورهاى مكى هم قرار دارد معلوم
مىشود كه انفاق به ذىالقربا و مسكینان و ابن سبیل از احكامى است كه قبل از
هجرت واجب شده است( .در مبحث «انفاق» در مجلدات آتى در این زمینه بحث
()۱
مفصلی به عمل آمده است).
 -۱المیـــــــــزان ج  ،۲5ص .۱43

نهى از اسراف
شیْطا ُن ِل َربِّه َكفُورا !» (/ ۲6
َّیاطین َو كانَ ال َّ
« اِنَّ ا ْل ُمبَ ِذّرينَ كانُوا ا ِْخوانَ الش
ِ
اسراء)
«تَبْذیــر» به معناى متفــرق كردن با اســراف است .جملــه « ا َِّن ْال ُمبَذِّریــنَ
كا ُنوا ا ِْخــوانَ ال َّ
یـاطیــن »،تعلیــل نهــى از تبــذیـــر اســـت و معنــایـــش ایــن
ش
ِ
اســت كه اسراف مكــن چه اگر اســراف كنــى از مبذریــن كه بـرادران شیطاننـد
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خواهى شد.
گویا وجه برادرى مبذرین با شیطانها این باشد كه مبذرین و شیطان از
نظر سنخیت و مالزمت مانند دو برادر مهربان هستند كه همیشه با همند و ریشه
و اصلشان هم یك پدر و مادر است .همچنان كه آیه شریفه « َو قَیَّضْنا لَ ُه ْم قُ َرنا َء -
روا
مبعوث مىكنیم براى آنها قرینهایى از شیطانها / ۲5( »،فصلت) و « اُحْ شُ ُ
الَّذینَ َ
ظلَ ُموا َو اَ ْزوا َج ُه ْم ـ بیاورید كسانى را كه ظلم كردند و همزادهایشان را»،
( / ۲۲صافات) كه مقصود از ازدواج در این جا همان قرناء در آیه قبلى است.
ص ُرونَ / ۲۰۲( »،اعراف) همین
ى ثُ َّم ال یُ ْق ِ
همچنین آیه « َو ا ِْخوانُ ُه ْم یَ ُمدُّونَ ُه ْم فِى ْالغَ ِ ّ
معنى را افاده مىكند.
« َو كانَ ال َّ
شیْطانُ ِل َر ِبّه َك ُفورا !» كفور بودن شیطان نسبت به پروردگار
خود از این جهت است كه او نعمتهاى خدا را كفران نمــوده و آنچه را كه از
قــوه و قدرت و ابزار بندگى به او داده همه را در راه اغــواى بندگان خدا و
وادارىشــان به نافرمانى و دعوتشان به خطاكارى و كفران نعمت مصرف
()۱
مىكند.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱43

نهى از افراط در امساك ،و نهى از افراط در بخشش
ع ْن ُه ُم ا ْبتِغا َء َرحْ َم ٍة ِم ْن َربِّكَ تَ ْر ُجوها فَقُ ْل لَ ُه ْم قَ ْوالً َم ْیسُورا!»
« َو اِ ّما تُ ْع ِرضَنَّ َ
(۲8تا/ ۳۰اسراء)
ض َّن » ،اعراض از كسى است كه مالى درخواست
مراد به جمله « َو اِ ّما تُ ْع ِر َ
كرده تا در سدجوع و رفع حاجتش مصرف كند نه این كه مقصود از آن هر
اعراضى بوده باشد ،هرچند به هر صورت كه باشد ،بلكه تنها این قسم اعراض
است ،یعنى اعراض از كسى كه دستش تهى است و نمىتواند مساعدتى به وى
بكند ولى مأیوس هم نیست ،احتمال مى دهد بعدا پولدار شود ،و وى را كمك كند.
به دلیل این كه دنبالش مىفرماید « :ا ْبتِغا َء َرحْ َم ٍة ِم ْن َر ِبّكَ ت َْر ُجوها !» یعنى این كه
تو از ایشان اعراض مىكنى نه از این بابت است كه مال دارى و نمىخواهى
بدهى و نه از این باب كه ندارى و از به دست آمدن آن هم مأیوس هستى ،بلكه از
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این باب است كه االن ندارى ولى امیدوار هـستى كـه به دستت بیاید ،و به ایشان
بـدهى ،و در طلب رحمت پـروردگار خود هستى.
و معناى این كه فرمود « :فَقُ ْل لَ ُه ْم قَ ْوالً َم ْیسُورا !» این است كه با ایشان به
نرمى حرف بزن و سخن درشت مگو! این سفارش را در جاى دیگر در قرآن به
بیان دیگر فرمودَ « :و اَ َّما السّائِ َل فَال تَ ْن َه ْر  -سائل را مرنجان!» ( / ۱۰ضحى)
بلكه با زبان نرم او را برگردان.
ــل َیــدَكَ َم ْغلُـولَــةً اِلـى عُنُقِــكَ َو ال تَ ْبسُ ْ
« َو ال تَجْ َع ْ
ْــط فَتَ ْق ُعــدَ
طهــا كُـ َّل ْال َبس ِ
سورا!» ( / ۲9اسرى)
َم ُلوما َمحْ ُ
دست به گردن بستن كنایه است از امساك و خرج نكردن و از بخشش بخل
ورزیدن ،در مقابل بسط ید كه كنایه از بذل و بخشش ،و این كه هرچه به دستش
آید از دست خود فرو بریزد ،به طورى كه هیچ چیز از آن در دستش باقى نماند،
مانند كسى كه كامــالً دســت خــود را در مقـابــل باران گشوده هیــچ چیز از آن
در دســت وى باقى نمىماند ،و ایـن تـعبیــر بـلیغترین تـعبیر در نهى از افـراط و
تـفریط در انفــاق اســت.
« فَتَ ْقعُدَ َملُوما َمحْ سُورا !» ( / ۲9اسرى)
دست خویش تا به آخر مگشاى تا به مالمتگرى خویش زانوها بغل نكنى و
از واجبات زندگى منقطع و یا عریان نگردى و دیگر نتوانى خود را در اجتماع
برمال ساخته بــا مــردم معــاشــــرت و مراوده كنــى.
ق ِل َم ْن يَشا ُء َو يَ ْقد ُِر اِنَّهُ كانَ بِ ِعبادِه َخبیرا بَصیرا !»
الر ْز َ
« اِنَّ َربَّكَ يَ ْبسُطُ ِ ّ
( / ۳۰اسرى)
این دأب و سنت پروردگار است كه رزق را براى هر كه بخواهد فراخ و
براى هر كه بخواهد تنگ بگیرد و سنت او چنین نیست كه بىحساب و بىاندازه
فراخ سازد و یا به كلى قطع كند ،آرى او مصلحت بندگان را رعایت مىكند ،چه
او به كار بندگان خود خبیر و بیناست ،تو نیز سزاوار است چنین كنى و متخلق به
اخالق خدا گردى و راه میانه و اعتدال را پیش گرفته و از افراط و تفریط
()۱
بپرهیزى.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱44
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نهى از فرزند كشى
ق / ۳۱( »!...اسراء)
« َو ال تَـ ْقتُلُـوا اَ ْوال َدكُ ْم َخ ْ
شیَةَ ا ِْمال ٍ
در آیه شریفه نهى شدیدى شده از كشتن اوالد به مالك ترس از فقر و احتیاج
و این كه فرمود « :نَحْ نُ ن َْر ُزقُكُ ْم َو اِیّاكُ ْم !» تعلیل پیمان همان نهى و مقدمهچینى
براى جمله بعدى است كه فرمود « :ا َِّن قَتْلَ ُه ْم كانَ ِخ ْ
طــأ ً كَبیــرا !»
و معناى آیه این است كه فرزندان خود را از ترس این كه مبادا دچار فقر
و فالكت شوید و به خاطر ایشان تن به ذلت گدایى دهید به قتل نرسانید و دختران
خود را از تــرس این كه گرفتار داماد ناجــورى شوید و یا از جهت دیگــر كه
مایه آبروریزى شما شود مكشیــد زیرا این شما نیستیــد كه روزى اوالدتــان را
مى دهیــد ،تا در هنگــام فقــر و تنگـدستـى دیگــر نتوانیــد روزى ایشــان را
برسانیــد ،بلكــه ماییــم كه هم ایشان و هم شما را روزى مىدهـیم ،آرى كشتن
فـرزنـدان خطایـى است بــزرگ.
مسأله نهى از فرزندكشى در قرآن كریم مكرر آمده و این عمل شنیع با این
كه یكى از مصادیق آدمكشى است بدین جهت مخصوص به ذكر شده كه از
زشتترین مصادیق ش قاوت و سنگدلى است ،و جهت دیگرش هم این است كه
اعراب در سرزمینى زندگى مىكردند كه بسیار دچار قحطى مىشد ،و از همین
جهت همین كه نشانههاى قحطى را مىدیدند اول كارى كه مىكردند به اصطالح
براى حفظ آبرو و عزت و احترام خود فرزندان خود را مىكشتند.
عرب غیر از مسأله دختركشى (وأد) یك سنت دیگرى داشته كه به خیال
خود با آن عمل هون و خوارى خود را حفظ مىكرده و آن این بوده كه از ترس
خوارى و فقر و فاقه فرزند خود را چه دختر و چه پسر مىكشته ،آیه مورد بحث
()۱
و نظایر آن از این عمل نهى كرده است.
 -۱المیـــــزان ج  ،۲5ص .۱4۷
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نهى از زنا
ـربُــوا ِ ّ
سبیــالً!» ( / ۲۲اسراء)
الزنــى اِنَّــهُ كــانَ ِ
فاحشَــةً َو ســا َء َ
« َو ال تَ ْق َ
این آیه از زنا نهى مىكند و در حرمت آن مبالغه كرده است ،چون نفرموده
این كار را مكنید ،بلكه فرموده نزدیكش هم مشوید و این نهى را چنین تعلیل كرده
كه این عمل فاحشه است و زشتى و فحش آن صفت الینفك آن است ،به طورى كه
سبیالً !» و
در هیچ فرضى از آن جدا نمىشود ،با تعلیل دیگر فرمودَ « :و سا َء َ
فهماند كه این روش ،روش زشتى است كه به فساد مجتمع آن هم فساد همه شؤون
اجتماع منجر مىشود ،و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانیت را به
نابودى تهدید مىكند .در آیهاى دیگر در عذاب مرتكبین آن مبالغه نموده و در
َف لَهُ
ضمن صفات مؤمنین فرمودهَ « :و ال َي ْزنُونَ َو َم ْن َي ْف َع ْل ذ ِلكَ َي ْل َ
ق اَثاما ُيضاع ْ
ع َمالً صا ِلحا!»
تاب َو ا َمــنَ َو ع َِم َل َ
ــذاب يَ ْو َم ا ْل ِقی َم ِة َو يَ ْخلُــ ْد فی ِه ُمهانــا اِالّ َم ْن َ
ا ْلعَ ُ
()۱
( 6۸تا /۷۰فرقان)
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱5۰

نهى از قتـل نفس
ق !» ( / ۳۳اسراء)
« َو ال تَ ْقتُلُوآ النَّ ْف َ
س الَّتى َح َّر َم ّ
ّللاُ اِالّ بِا ْل َح ّ ِ
این آیه از كشتن نفس محترمه نهى مىكند ،مگر در صورتى كه به حق
باشد ،به این معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد ،مثل این كه كسى را كشته
باشد یا ردهاى گفته باشــد ( و قــرق دینــى را در جامعــه بشكنــد!) و امثــال
اینهــا كه در قــوانیــن شــرع مضبوط است.
ّللا
ّللا!) و نفرمود( :حرم ّ
شاید در این كه نفس را توصیف كرد به (حرم ّ
فى االسالم!) اشاره به این باشد كه حرمت قتل نفس مختص به اسالم نیست ،در
همه شرایع آسمانى حرام بوه و این كه این حكم از شرایع عمومى است در آیه
 ۱5۱سوره انعام بدان اشاره شده است.
ف فِى ا ْلقَتْ ِل اِنَّهُ كانَ
« َو َم ْن قُتِ َل َم ْظلُومــا فَقَ ْد َجعَ ْلنا ِل َو ِل ِیّه سُ ْلطانا فَال يُ ْ
س ِر ْ
صورا!»(/۳۳اسرى)
َم ْن ُ
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معناى آیه این است كه كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع
براى صاحب خون او سلطنت قرار دادیم ،تا اگر خواست قاتل را قصاص كند ،و
اگر خواست خونبها بگیرد و اگر هم خواست عفو كند ،حال صاحب خون هم باید
در كشتن اسراف نكند ،و غیر قاتل را نكشد و یا بیش از یك نفر را به قتل نرساند،
و بداند كه ما یارىاش كردهایم و به هیچوجه قاتل از چنگ او فرار نمىكند ،پس
()۱
دستپاچگى به خرج نداده و بـه غـیر قـاتل نپردازد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱5۷

نهى از خوردن مال يتیم
س ُن َحتّى يَ ْبلُ َغ اَشُ َّدهُ !» ( / ۳4اسراء)
تیم اِالّ ِبالَّتى ِه َى اَحْ َ
« َو ال تَ ْق َربُــوا ما َل ا ْلیَ ِ
این آیه از خوردن مال یتیم نهى مىكند كه خود یكى از كبایرى است كه
خداوند وعده آتش به مرتكبین آن داده و فرموده « :ا َِّن الَّذینَ َیأْكُلُونَ اَ ْموا َل ْال َیتامى
سعیرا !» ( / ۱۰نساء) و اگر به جاى
سیَ ْ
صلَ ْونَ َ
ظُ ْلما اِنَّما یَأْكُلُونَ فى بُطُونِ ِه ْم نارا َو َ
نهى از خورد ن آن از نزدیك شدن به آن نهى كرد براى این بود كه شدت حرمت
سنُ !» این است كه در صورتى
ِى اَحْ َ
آن را بفهماند و معناى جلمه « :اِالّ ِبالَّتى ه َ
كه تصرف در مال یتیم به نحوى باشد كه از تصرف نكردن بهتر باشد به این معنا
كه تصرف در آن به مصلحت یتیم و باعث زیاد شدن مال باشد عیب ندارد و حرام
نیست ،و بلوغ اشد در جمله « َحتّى یَ ْبلُ َغ اَشُدَّهُ »،اوان این بلوغ و رشد است كه در
این هنگام حكم یتیمى از یتیم برداشته مىشود ،و دیگر او را یتیم نمىگویند ،پس
این كه فرمود :نزدیك مال یتیم نشوید تا بالغ شود به این معناست كه مال یتیم را
حفظ كنید تا بالغ شود ،و چون بالغ شد به دستش بسپارید .و به عبــارت دیگر به
()۱
این معنــاست كه نزدیك مال یتیــم مادام كه یتیـم است نشوید.
 -۱المیـــزان ج  ،۲5ص .۱5۸

نـهـى از نـقـض عـهـد
س ُؤالً !» ( / ۳4اسراء)
« َو اَ ْوفُوا بِا ْلعَ ْه ِد اِنَّ ا ْلعَ ْه َد كانَ َم ْ
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« به عهد خود وفا كنید ،كه از عهدها بازخواست خواهید شد!»
مسؤول در این آیه به معناى «مسئول عنه» است ،یعنى از آن بازخواست
مىشوید .بعضى هم گفتهاند مراد این است كه از خود عهد مىپرسند كه فالنى با
تو چه معاملهاى كرد ،آن دیگرى چه كرد ،و همچنین ،چون ممكن است عهد را
كه یكى از اعمال است در روز قیامت مجسم سازند تا به له و علیه مردم گواهى
()۱
دهد ،یكى را شفاعــت و با یكى مخاصمه كند.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،۲5ص .۱59

نـهـى از تـقلـب در مـعامالت
قیم / ۳5( »!...اسراء)
طاس ا ْل ُم ْ
« َو اَ ْوفُوا ا ْل َك ْی َل اِذا ِك ْلتُ ْم َو ِزنُوا بِا ْل ِق ْ
س ِ
ستَ ِ
كلمه «قِسْطاس» به معناى ترازو است و قسطاس مستقیم به معناى ترازوى
عدل است كه هرگز در وزن خیانت نمىكند.
سنُ تَأْویالً !» كلمه خیر به معناى آن چیزى است كه
«  ...ذلِكَ َخی ٌْر َو اَحْ َ
وقتى امر دایر مىشود بین آن و یك چیز دیگر آدمى باید آن را اختیار كند ،و كلمه
«تَأْویل» هر چیز به معناى حقیقتى است كه امر آن چیز بدان منتهى گردد ،و این
كه مىفرماید :ایفاء كیل و وزن و دادن آن به قسطاس مستقیم بهتر است ،براى این
است كه اوالً كمفروشى یك نوع دزدى ناجوانمردانه است و ثانیا ایفاء كیل وثوق
سنُ تَأْویالً »،بودن این دو عمل از این
و اطمینان را بهتر جلب مىكند .و « اَحْ َ
جهت است كه اگر مردم این دو وظیفه را عمل كنند ،و كم نفروشند و زیاد نخرند
رشد و استقامت در تقدیر معیشت را رعایت كردهاند ،چون قوام معیشت مردم در
استفاده از اجناس مورد حاجت بر دو اصل اساسى است ،یكى به دست آوردن
جنس مرغوب و سالم و به درد بخور و دیگرى مبادله مقدار زاید بر حاجت است
با اجناس دیگرى كه مورد احتیاج است ،آرى هر كسى در زندگى خود حساب و
اندازهگیرى دارد كه چه چیزهایى احتیاج دارد ،و از هر جنسى چه مقدار محتاج
است ،و چه چیزهایى زیاد دارد ،و چه مقدار از آن را باید بفروشد و با قیمت آن
اجناس دیگــر مورد حاجــت خود را تحصیــل كند و اگر پــاى كمفروشــى به میان
آیــد حساب زندگى بشر از هر دو سو اختــالف پیدا كرده و امنیــت عمومـى از
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میان مىرود.
و اما اگر كیل و وزن به طور عادالنه جریان یابد زندگىشان و اقتصادشان
رشد و استقامت یافته و هر كس هرچه را احتیاج دارد به عین آن و به همان مقدار
به دست مىآورد ،و عالوه نسبت به همه سوداگران وثوق پیدا كرده و امنیت
()۱
عمومى برقرار مىشود.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱59

نهى از پیروى کردن بدون عـلم
ع ْنهُ
س ْم َع َو ا ْل َبص ََر َو ا ْلفُؤا َد كُ ُّل اُول ِئكَ كانَ َ
ْس َلكَ ِبه ِع ْل ٌم اِنَّ ال َّ
« َو ال تَ ْق ُ
ف ما لَی َ
سـ ُؤالً!» ( / 36اسراء)
َم ْ
این آیه از پیروى و متابعت هر چیزى كه بدان علم و یقین نداریم نهى
مىكند و چون مطلق و بدون قید و شرط است پیروى اعتقاد غیر علمى و همچنین
عمل غیر علمى را شامل گشته ،معنایش چنین مى شود :به چیزى كه علم به صحت
آن ندارى معتقد مشو و چیزى را كه نمىدانى مگو و كارى را كه علم بدان ندارى
مكن زیرا همه اینها پیروى غیر علم است .این در حقیقت امضاى حكمى است
كه فطرت خود بشر مىكند و آن وجوب پیروى علم و اجتناب از پیروى غیر علم
است .آرى انسان فطرتا در مسیر زندگىاش در اعتقاد و عملش جز رسیدن به
واقع و متن خارج هدفى ندارد ،او مى خواهد اعتقاد و علمى داشته باشد كه بتواند
به ضرس قاطع بگو ید واقع و حقیقت همین است ،و این تنها با پیروى علم فراهم
مى شود ،گمان و شك و وهم چنین خاصیتى ندارد ،به مظنون و موهوم نمىتوان
گفت كه عین واقع است.
انسانى كه سالمت فطرت را از دست نداده در اعتقاد خود پیرو آن چیزى
است كه آن را حق و واقع در خارج مىیابد ،و در عملش هم آن عملى را مىكند
كه خود را در تشخیص آن محق و مصیب ببیند ،چیزى كه هست در آنچه كه
خودش قادر به تحصیل علم است علم خود را پیروى مىكند ،و در آنچه كه خود
قادر نیست مانند پارهاى از فروع اعتقادى نسبت به بعضى از مردم و غالب مسائل
عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره آن مسائل تقلید مىكند ،آرى همان فطرت
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سالم او را به تقلید از علم عالم و متخصص آن فن وا مىدارد ،و علم آن عالم را
علم خود مىداند ،و پیروى از او را در حقیقت پیروى از علم خود مىشمارد .شاهد
این مدعا همان اعمال فطرى و ارتكازى مردم است ،مىبینیم كه شخصى كه راهى
را بلد نیست به قول راهنما اعتماد نموده به راه مىافتد ،مریضى كه درد و درمان
خود را نمىشناسد كوركورانه به دستور طبیب عمل مىكند ،و ارباب حاجت به
اهل فن صنعت مورد احتیاج خود اعتماد نموده به ایشان مراجعه مىكنند ،البته این
در صورتى است كه به عل م و معرفت آن راهنما و آن طبیب و آن مهندس و
مكانیسین اعتماد داشته باشد.
از این جا نتیجه مىگیریم كه انسان سلیمالفطره در مسیر زندگىاش هیچوقت
از پیروى علم منحرف نمىشود ،و دنبال ظن و شك و وهم نمىرود ،چیزى كه
هست یا در مسائل مورد حاجت زندگىاش شخصا علم و تخصص دارد كه همان
را پیروى مىكند ،و یا علم كســى را پیروى مىكنــد كه به وى وثــوق و اطمینان
و یقین به صحت گفتههاى وى دارد ،هر چند این چنین یقین را در اصطـالح برهان
منطقـى علم نمىگویند.
پس انسان فطرى در هر مسألهاى كه در زندگىاش برایش پیش مىآید علم
دا رد ،یا علم به خود مسأله و یاعلم به وجوب عمل بر طبق دلیل علمى كه در دست
ْس لَكَ ِبــه ِع ْلــ ٌم »!...را به چنین
دارد ،بنابراین بایــد آیــه شریفــه « َو ال تَ ْق ُ
ف ما لَی َ
معنایى ناظر دانست پس اگر دلیل علمى قائــم شد بر وجوب پیــروى ظنى
مخصوص پیروى آن ظن هم پیروى علم خواهد بود.
در نتیجه برگشت معناى آیه به این مىشود كه در هر اعتقاد عملى كه ممكن
است تحصیل علم نمود پیروى غیر علم حرام است .و در اعتقاد و عملى كه راهى
به سوى غیر علم نیست وقتى اقــدام و ارتكاب جایز است كه دلیلى علمى آن را
تجویز نماید ،مانند اخــذ احكــام از پیغمبــر و پیــروى و اطاعت آن جنــاب در
اوامر و نواهــى كه از ناحیــه پروردگــارش دارد ،و عمــل كردن مریــض طبق
دستــورى كه طبیب مىدهد ،و مراجعــه به صاحبان صنایع در مسائلى كه بایــد
به ایشان مراجعــه كرد ،چه در همه این موارد دلیــل علمــى داریم بر این كه آنچه
()۱
اینان مىگویند مطابق واقع است.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱6۰
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نهى از خودپرستى و كبر
ق ا ْال ْرضَ َولَ ْن تَ ْبلُ َغ ا ْل ِجبا َل طُوالً !»(۳۷
ض َم َرحا اِنَّكَ لَ ْن تَ ْخ ِر َ
« َو ال تَ ْم ِش ِفى ا ْال ْر ِ
 /اسراء)
«مرح» به معناى بسیار خوشحالى كردن به باطل است ،خوشحالى به حق
آن است كه از باب شكر خدا در برابر نعمتى از نعمتهاى او صورت گیرد و
چنین خوشحالى هرگز از حد اعتدال تجاوز نمىكند و اما اگر به حدى شدت یافت
كه عقل را سبك نموده و آثار سبكى عقل در افعال و گفتهها و نشست و برخاستش
و مخصوصا در راه رفتنش نمودار شد چنین فرحى فرح باطل است .جمله « َو ال
ت َْم ِش فِى ا ْ
ض َم َرحا !» نهى است از این كه انسان به خاطر تكبر و پلنگ
الََ ْر ِ
دماغى خود را بیش از آنچه هست بزرگ بداند ،و اگر مسأله راه رفتن به مرح
را مورد نهى قرار داد براى این بود كه اثر همه آن انحرافها در راه رفتن
نمودارتر مىشود .و جمله « اِنَّكَ لَ ْن ت َْخ ِرقَ ا ْ
ض َولَ ْن تَ ْبلُ َغ ْال ِجبا َل طُوالً »،كنایه
الََ ْر َ
است از این كه ژست و قیافهاى كه به منظور اظهار قدرت و نیرو و عظمت به
خود مىگیرى وهمى بیش نیست ،چون اگر دستخوش واهمه نمىشدى مىدیدى كه
از تو بزرگتر و نیرومندتر هست كه تو با چنین راه رفتنت نمىتوانى پارهاش كنى
و آن زمین زیر پاى توست و از تو بلندتر هم هست و آن كوههاى بلند است كه
خیلى از تو رشیدتر و بلندترند آن وقت اعتراف مىكردى كه خیلى خوار و
بىمقدارى و انسان هیچ چیز از ملك و عزت و سلطنت و قدرت و آقایى و مال و
نه چیزهاى دیگر در این نشئه به دست نمىآورد و با داشتن آن به خود نمىبالد
مگر آن كه امورى هستند موهوم و خالى از حقیقت كه در خارج از درك و واهمه
آدمى ذرهاى واقعیت ندارند ،بلكه این خداىسبحان است كه دلهاى بشر را مسخر
كرده كه اینگونه موهومات را واقعیت بپندارد و در عمل خود بر آنها اعتماد كند،
تا كار این دنیا به سامان برسد و اگر این اوهام نبود و بشر اسیر آن نمىشد آدمى
در دنیا زندگى نمىكرد و نقشه پروردگار عالم به كرسى نمىنشست و حال آن كه
او خواسته است تا غرض خود را به كرسى بنشاند و فرموده استَ « :و لَكُ ْم فِى
ا ْ
حین!» ( / 36بقره)
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
سیِّئُهُ ِع ْندَ َربِّكَ َم ْك ُروها !» ( / 3۸اسرى) همه اینها كه گفته
« كُ ُّل ذلِكَ كانَ َ
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شد گناهش یعنى آن چه كه مورد نهى واقع شدند (مطالب فصل مورد بحث) همه
نزد پروردگارت مكروه است و خداوند آن را نخواسته است.
« ذ ِلكَ ِم ّما اَ ْوحى اِلَ ْیكَ َربُّكَ ِمنَ ا ْل ِح ْك َم ِة !» ( / 39اسرى) كلمه ذلك اشاره
است به تكالیفى كه قبالً ذكر فرمود ،و اگر در این آیه احكام فرعى دین را حكمت
نامیده از این جهت بوده است كه هر یـك مشتمل بـر مصالحى است كه اجماالً از
()۱
سابقه كالم فهمیده مىشود.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱6۸

نـهى از شـرك
ّللا اِلها ا َخ َر فَتُ ْلقى فى َج َهنَّ َم َملُوما َم ْد ُحورا !» (/ ۲5
« َو ال تَجْ عَ ْل َم َع ّ ِ
اسراء)
خداى سبحان نهى از شرك را مكرر نمود ،چون قبالً هم از آن نهى كرده
بود و این خود عظمت امر توحید را مىرساند.
« با خــداىتعالــى خدایانــى دیگر مگیر تا مالمــت زده و رانــده از
()۱
رحمــت خــدا به جهنم نیفتى ! »
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱3۷
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فصل هفتم

تأخیر قضا
قدرت الهى بر اجرا و عدم اجراى قضاى حتمى
ساعَةُ...؟» ( / 4۰انعام)
ّللا اَ ْو اَتَتْكُ ُم ال ّ
َذاب ّ ِ
« قُ ْل اَ َر َء ْيتَكُ ْم ا ِْن اَتكُ ْم ع ُ
براى خداى متعال چنین قدرتى هست كه حتى گرفتارىهاى اخروى را هم
كه در آن تردیدى نیست رفع كند ،چه درست است كه قضاى حتمى خدا وقتى
امرى را واجب نمود حتمى مىشود ،و لكن چنان هم نیست كه قدرت بر ترك را
هم از خود سلب نماید ،پس قدرت او در هر چیز چه مورد قضایش باشد و چه
نباشد مطلقه است ،و این نه تنها قیامت است كه قدرت خداوند بر آوردن و
نیاوردنش مطلقه است ،بلكه هر عذاب حتمى و هر امر حتمى دیگرى هم حالش
همین است .اگر خدا بخواهد آن را ایجاد مىكند و گرنه ،نه ،گرچه عمالً همیشه
ایجاد و آوردن چیزهایى را مىخواهد كه قضاى حتمى بر آنها كرده و وعده
جزمى به آوردن آنها داده و هرگز خلف وعده نمىكند و لكن در عین حال قدرت
بر نخواستن هم دارد( .دقت بفرمایید!)
و همچنین در مسأله استجابت دعا ،چه خداى سبحان در عین این كه در آیه
َعان/ ۱۸6( »!...
سأَلَكَ ِعبادى َ
« َو اِذا َ
عنّى فَ ِانّى قَ ٌ
ريب اُ ُ
ّاع اِذا د ِ
جیب َدع َْوةَ الد ِ
بقره) خود را جوابگوى دعا خواندهاست ،مىتواند دعاىاحدى را جواب نگوید و
عونى اَ ْست َِجبْ لَكُ ْم  -بخوانید مرا تا دعایتان را مستجاب
در عین این كه در آیه « ادْ ُ
كنم !» ( / 6۰غافر) وعده قطعى داده كه دعاى هركسىكه او را بخواند
مستجابكند مىتواند نكند براى این كه گرچه دایما مىكند و لكن چنان هم نیست
كه این وعده استجابت قدرت بر ترك استجابت را از حضرتش سلب نموده و
دستبندى به دست قدرتش زده باشد ،نه ،بلكه باز هم قدرت بر ترك دارد و لكن این
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قـدرت را به كـار نمىزند و روشش به طـور یكنواخت بر ایـن جـارى است.

()۱

 -۱المیــــــزان ج  ،۱3ص .۱35

تأخیر قضاى الهى و دلیل آن
ب بِ َهــا االَ َّولُونَ ؟» ( / 59اسراء)
ســ َل بِا ْاليــا ِ
« َو ما َمنَعَنــا اَ ْن نُ ْر ِ
ت اِالّ اَ ْن كَــذَّ َ
مردم  -كه آخرینشان مثل اولینشان هستند  -به خاطر آن غریزه فسق و فساد
كه در ایشان است مستحق آمدن هالكت و انواع دیگر عذابهاى شدید هستند ،و
خداىتعالى هم درباره قراء این قضا را رانده كه همه هالك و یا معذب به عذاب
شدید شوند ،و همین معنا باعث شد كه خداىتعالى آیاتى كه كفار پیشنهاد مىكنند
نفرستد ،چون با در نظر گرفتن این كه آخرین بشر با اولین او یكسانند ،و هرچه
اولین را وادار به عصیان كرد آخرین را هم وادار مىكند ،و نیز با در نظر گرفتن
این كه اولین با آمدن آیات پیشنها دى ایشــان باز كفر ورزیدند هم این هســت كه
این ها بعد از دیـدن معجزه و آیــت پیشنهادى خــود ایمان نیاوردنــد ،و در نتیجه
به عذاب هــالك و یا عذاب شدیــد دیگرى مبتال شدند ،همچنــان كه پیشینیان ایشان
شدند ،و چون خدا نمىخواهد این امــت را به عــذاب عاجــل مؤاخــذه نمایــد لــذا
آیــات پیشنهـادى كفار را نمىفرستد.
معناى آیه این است كه ما آن آیاتى كه اقتراحكنندگان قریش پیشنهاد كردند
نفرستادیم ،چون اگر مىفرستادیم ایمان نمىآوردند و ما هالكشان مىكردیم ،ولى
قضاى ما بر این رانده شده كه این امت را عذاب نكنیم مگر بعد از مدتى مهلت و
این خصوصیت امت اسالم از مواردى از كالم خداىتعالى استفاده مىشود و تنها
()۱
آیه مورد بحث نیست.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .۲3۰

87

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

عامل تأخیر قضاى الهى در اجل غیر مسمى تا اجل مسمى
ّللا اِذا جآ َء ال ُي َؤ َّخ ُر !» ( / 4نوح)
س ًّمى اِنَّ اَ َج َل ّ ِ
« َو ُي َؤ ِ ّخ ْركُ ْم اِلى اَ َج ٍل ُم َ
در این آیه تأخیر مرگ تا اجلى معین را نتیجه عبادت خدا و تقوا و اطاعت
رسول دانسته و این خود دلیل بر این است كه دو تا اجل در كار بوده ،یكى اجل
مسمى ،یعنى معین ،كه از آن دیگرى دورتر و طوالنىتر است و دیگرى اجلى كه
معین نشــده و كـوتـاهتـر از اولـى است.
بنابراین خداىتعالى در این آیه كفار را وعده داده كه اگر صاحب ایمان و
تقوا و اطاعت شوند ،اجل كوتاهترشان را تا اجل مسمى تأخیر مىاندازد .در نتیجه
ّللا) كه وقتى برسد دیگر عقب انداخته نمىشود ،مطلق اجل حتمى
منظور از (اَ َج َل ّ ِ
است ،حال چه اجل مسمى باشد و چه غیر مسمى.
خالصه هر دو قسم اجل را شامل مىشود ،پس هیچ عاملى نمىتواند قضاى
خدا را رد كند و حكم او را عقب اندازد.
و معناى آیه این است كه اگر داراى عبادت و تقوا و اطاعت شوید
خداىتعالى اجل غیر مس ّماى شما را تا اجل مسمى تأخیر مىاندازد ،براى این كه
اگر چنین نكنید ،و اجل شما برسد ،دیگر تأخیر انداخته نمىشود ،چون اجل خدا
وقتى مىرسد دیگر تأخیر انداخته نمىشود ،در نتیجه در این كالم عالوه بر این
كه وعده به تأخیر اجل مسمى در صورت ایمان داده شده ،تهدیدى هم شده به این
()۱
كه اگر ایمان نیاورند عذابى عاجل بـه سر وقـتشان خواهد آمد.
 -۱المیـــــــــزان ج  ،39ص .۱۷۰

عدم تأخیر در اجل رسیده و قضاى محتوم
بیر ِبما تَ ْع َملُونَ !»( / ۱۱منافقون)
ّللاُ َخ ٌ
ّللاُ نَ ْفسا اِذا جا َء اَ َجلُها َو ّ
« َو لَ ْن ُي َؤ ِ ّخ َر ّ
در این جمله آرزومندان نامبرده در اول آیه را از اجابت دعایشان و هر
كس دیگر را كه از خدا تأخیر اجل را بخواهد مأیوس كرده و مىفرماید :وقتى
اجل كسى رسید و نشانههاى مرگ آمد ،دیگر تأخیر داده نمىشود .این معنى در
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كالم خداىتعالى مكرر آمده ،كه اجل یكى از مصادیق قضاى حتمى است ،از آن
ستَ ْق ِد ُمونَ ـ و چون
ستَأْ ِخ ُرونَ ساعَةً َو ال يَ ْ
جمله مىفرماید « :فَاِذا جآ َء اَ َجلُ ُه ْم ال يَ ْ
اجلشان آید ،نه مىتوانند درخواست تــأخـیرش را بـكنند ،و نـه تـقدمـش را ! »
()۱
( / 34اعراف)
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص .۲3۱

تأخیر ناشى از تقابل حكم قضا با رحمت الهى
ذاب بَ ْل لَ ُه ْم َم ْو ِع ٌد
والرحْ َم ِة لَ ْويُ ِ
ؤاخذُهُ ْم بِما َك َ
سبُوا لَعَ َّج َل لَ ُه ُم ا ْلعَ َ
ور ذُ َّ
« َو َربُّكَ ا ْلغَفُ ُ
لَ ْن يَ ِجدُوا ِم ْن دُونِه َم ْوئِالً !» ( / 5۸كهف)
این آیات در مقام تهدید كفار است ،كفارى كه فساد اعمالشان به حدى رسیده
كه دیگر امید صالح از ایشان منتفى شده است ،و این قسم فساد مقتضى نزول
عذاب فورى و بدون مهلت است ،چون دیگر فایدهاى غیر از فساد در باقى
ماندنشان نیست ،لكن خداىتعالى در عذابشان تعجیل نكرده هر چند كه قضاى
حتمى بر عذابشان رانده ،چیزى كه هست آن عذاب را براى مدتى معین كـه بـه
عـلم خـود تـعییـن نـموده تـأخیـر انـداخته اسـت.
و به همین مناسبت بود كه آیه تهدید را كه متضمن صریح قضاى در عذاب
والرحْ َم ِة !» افتتاح نمود تا به وسیله آن دو وصفى
ور ذُ َّ
است با جمله « َو َربُّكَ ا ْلغَفُ ُ
كه در آن است عذاب معجل را تعدیل نماید ،اصل عذاب را مسلم نماید تا حق
گناهان مقتضى عذاب رعایت شده باشد و حق رحمت و مغفرت خدا را هم رعایت
كرده باشد و به آن خاطر عـذاب را تأخیر اندازد.
ؤاخذُهُ ْم ِبما
والرحْ َم ِة  »،با جمله « لَ ْو يُ ِ
ور ذُ َّ
پس این جمله یعنى « ا ْل َغ ُف ُ
ذاب!» به منزله دو نفر متخاصماند كه نزد قاضى حاضر شده
َك َ
سبُوا لَعَ َّج َل لَ ُه ُم ا ْلعَ َ
و داورى مىخواهند و جمله « بَ ْل لَ ُه ْم َم ْو ِعدٌ لَ ْن یَ ِجدُوا ِم ْن دُونِه َم ْوئِالً !» به منزله
حكم صادره از قاضى است ،كه هر دو طرف را راضى نموده و حق هر دو طرف
را رعایت كر ده است ،اصل عذاب را به اعمال نارواى مردم و به انتقام الهى داده
و مسأله مهلت در عذاب را به صفت مغفرت و رحمت خدا داده است ،این جا است
كه مغفرت الهى اثر آن اعمال را كه عبارت است از فوریت عذاب بر مىدارد،
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و محو مىكند و صفت رحمت حیاتى و دنیایى را به آنها افاضــه مىفرماید.
و خالصه معنا این است كه اگر پروردگار تو مىخواست ایشان را مؤاخذه
كند ،عذاب را بر آنان فورى مىساخت ،و لكن عجله نكرد ،چون غفور و داراى
رحمت است ،بلكه عذاب را با موعدى كه قرار داده و از آن به هیچوجه گریزى
ندارند حتمى نمود ،و به خاطر این كه غفور و داراى رحمت است ،از فوریت آن
صرفنظر فرمود ،پس جمله « َب ْل لَ ُه ْم َم ْو ِعدٌ »،كلمهاى است كه به عنوان حكم
()۱
صادر گفته شده نه این كه خیال شود صرف حكایت است.
 -۱المیـــزان ج  ،۲6ص .۲۱۲

صدور قضاى قبلى دلیل عدم صدور قضاى بعدى
س ّم ًى لَقُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم!» ( / ۱4شورى)
سبَقَتْ ِم ْن َر ِّبكَ اِلى اَ َج ٍل ُم َ
ــوال َك ِل َمةٌ َ
« َو لَ ْ
مراد به كلمهاى كه در سابق گذشت یكى از فرمانهایى است كه خدا در
آغاز خلقت بشر صادر كرد ،نظیر این كه همان روزها فرمود « َو لَكُ ْم فِى
ا ْ
حین  -شما آدمیان در زمین قرارگاهى معین و عمرى
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
و مقدراتى معین دارید!» ( / 36بقره) و معناى آیه این است كه اگر نبود كه خدا
از سابق این قضا را رانده بود ،كه بنى آدم هر یك چه قدر در زمین بماند ،و تا چه
مدت و به چه مقدار از زندگى در زمین بهرهمند شود ،هر آینه بین آنان حكم
مىكرد ،یعنى به دنبال اختالفى كه در دین خدا كرده ،و از راه او منحــرف شدند،
()۱
حكم مىنمـود و همه را به مقتضاى این جرم بزرگ هالك مىفرمود.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .5۲

علت تأخیر قضاى الهى در جوامع فاسد
سبَقَــتْ ِم ْ
ــــى / ۱۲9( »!...طــه)
ــن َر ِّبــكَ اِلــى اَ َجــ ٍل ُم َ
ــوال َك ِل َمــةٌ َ
« َو لَ ْ
س ّم ً
« اگر قضایى از پروردگارت رانده نشده بود و اجلى معین نگشته بود ،هالك
مالزم ایشــان بود ،چــون اسراف ورزیدنــد و به آیــات پروردگــار خود ایمـان
نیاوردنــد!»
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ــوال َك ِل َم ٌ
س َب َقــتْ ِم ْ
ــن َر ِّبــكَ ! » این جمله از خداى سبحان در حق
ــة َ
« َو َل ْ
بنى اسرائیل و دیـگـران در چنـــد جـاى قـــرآن مـكرر آمـده ،مـاننـــد:
سبَقَتْ ِم ْن َربِّكَ لَقُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم !»(/۱9یونس)
« َو لَ ْوال َك ِل َمةٌ َ
س ّم ًى َل ُق ِض َى َب ْی َن ُه ْم !» (/ ۱4
س َب َقتْ ِم ْن َر ِّبكَ اِلى اَ َج ٍل ُم َ
« َو َل ْوال َك ِل َمةٌ َ
س ّمى» مقید شده است .مراد به این كلمه همان
شورى) كه در این آیه به قید «اَ َجل ُم َ
قضایى است كه هنگام هبــوط آدم از بهشت به زمیــن راند ،و فرمودَ « :و لَكُ ْم فِى
ا ْ
حین  -براى شما در زمین جایگاهى و زندگانىاى
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
است تا سررسیــدى معیــن!» ( / 36بقره)
كه به حكم این قضا مردم در برابر اسراف و كفرشان در میان و فاصله
استقرارشان در زمین و اجل مسمایشان ایمن از عذاب استیصالند ،مگر آن كه
رسولى به سویشان بیاید و قضاى الهى در بینشان اجرا شود ،همچنان كه فرمود:
س ِط َو هُ ْم ال يُ ْظلَ ُمونَ  -براى
« َو ِلكُ ِ ّل اُ َّم ٍة َرسُو ٌل فَاِذا جآ َء َرسُولُ ُه ْم قُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم ِبا ْل ِق ْ
هر امتى رسولى است همین كه رسولشــان آمد ،بینشــان به عدالت قضــا مىشود
بدون این كه ستــم شونــد!» ( / 4۷یونس) عذاب استیصالى هم كه دنبال معجزه
پیشنهادى مردم در صورت ایمان نیاوردن مىآید ،به همین قضایى كه گفتیم بر
مىگردد.
حال این امت هم حال سایر امتهاست ،كه به خاطر وعدهاى كه در سابق
از خداىتعالى گذشته است از عذاب استیصال ایمنند ،باقى مىماند قضا بین آنان
و پیغمبرشــ ان ،كـه در خصــوص این امـت ایــن قضـا تا مدتى بـه تأخیر افتاده
()۱
است.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۸ص .46

قضاى الهى در كیفر و پاداش ،در تأخیر هالكت و در اجراى قضاى
سوم
سـبَقَتْ ِم ْن َر ِبّـكَ لَقُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم !» ( / ۱۱۰هود)
« َو لَ ْوال كَـ ِل َمةٌ َ
جمله فوق مضمونى است كه خداوند به عبارات مختلفى آن را در كتاب
مجیدش تكرار كرده ،و این معنا را مىرساند كه اختالف مردم در امر دنیا ،امرى
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است فطرى (و قابل توجیه )،و لكن اختالفشان در امر دین هیچ توجیهى جز طغیان
و لجاجت ندارد ،چون همه این اختالفها بعد از تمام شدن حجت است.
مثالً در یك جا همین مضمون را آورده و مىفرماید:
واح َدةً فَ ْ
اختَلَفُوا / ۱9( »،يونس) و در جاى ديگر
اس اِالّ اُ َّمةً ِ
« َو ما كانَ النّ ُ
فرموده:
« َو َما ْ
تاب اِالّ ِم ْن َب ْع ِد مـا جا َءهُ ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغیا َب ْینَ ُه ْم»،
اوتُوا ا ْل ِك َ
اختَلَ َ
ف الَّذينَ ُ
( / ۱9آلعمران) و نیز فرموده:
واح َدةً فَ َب َع َ
شرينَ َو ُم ْن ِذرينَ َو اَ ْن َز َل َم َع ُه ُم
ّللاُ النَّ ِب ّیینَ ُم َب ِ ّ
اس اُ َّم ًة ِ
ث ّ
«كانَ النّ ُ
اختَلَفُــوا فی ِه َو َما ْ
اس فی َما ْ
ــف فی ِه اِالَّ
اختَلَ َ
ق ِلیَحْ كُ َم بَ ْینَ النّ ِ
ا ْل ِك َ
تاب بِا ْل َح ّ ِ
اوتُــوهُ ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َءتْ ُه ُم ا ْلبَ ِیّناتُ بَ ْغیا بَ ْینَ ُه ْم!» ( / ۲۱۳بقره)
الَّذيــنَ ُ
آرى هر چند خداوند سبحان بنا گذاشته كه اجر عاملین و پاداش و كیفر
آنچه كه مىكنند به طور كامل بدهد و هرچند مقتضاى این معنا این است كه پاداش
و كیفر هر عملى را در همان موقع عمل بپردازد ،مثالً كیفر اختالف كردن بعد از
تمام شدن حجت را در همان موقع اختالف كف دستشان بگذارد و لكن خدا در
مقابل این قضا یك قضا دیگر هم رانده و آن این است كه هر فرد و ملتى را تا
مدتى در زمین زنده نگه دارد تا بدینوسیله زمین آباد شود و هر كس در زندگى
دنیاىاش جهت آخرتش توشه بردارد ،همچنان كه از این قضا خبر داده و فرمود:
« َو لَكُ ْم فِى ا ْ
حین!» ( / ۲4اعراف ).مقتضاى این دو
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
قضا این است كه در میان مردمى كه با هم اختالف مىكنند فورى حكم نكند ،و
كیفر آنهایى را كه از در طغیان در دین خدا و كتاب خدا اختالف مىكنند به قیامت
بیندازد.
ممكن است كسى بپرسد :اگر چنین است پس چرا در امتهاى گذشته عذاب
كجروىها تأخیر نیفتاد ،و مثالً قوم لوط را در همین دنیا به كلى از بین برد؟ و
سـبَقَتْ ِم ْن َر ِبّكَ !» عذابشــان را بــه قیامــت
چـرا بــه حكـم « َو لَ ْـوال كَـ ِل َمةٌ َ
نینداخــت.
در پاسخ این سؤال مىگوییم منشأ هالك كردن قوم لوط صرف كفر و
معصیت و خالصه اختالف در امر دین نبود ،تا یك قضاى خدا اقتضاى هالكت و
یك قضاى دیگر خدا اقتضاى مهلتشان را داشته باشد و به حكم قضاى دومى

92

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

مهلتشان دهد و هالكشان نكند بلكه منشأ این هالكت یك قضاى سومى بود از خدا
س ِط َو هُــ ْم ال
ــى بَ ْینَ ُه ْم بِا ْل ِق ْ
كه آیهَ « :و ِلكُ ِ ّل اُ َّم ٍة َرسُو ٌل فَاِذا جــآ َء َرسُولُ ُهــ ْم قُ ِض َ
يُ ْظلَ ُمــونَ !» ( / 4۷یونس) به این اشــاره نموده است.
سبَقَتْ ِم ْن َر ِبّكَ لَقُ ِض َى بَ ْینَ ُه ْم !» اشاره
و سخــن كوتاه آیــهَ « :و لَ ْوال َك ِل َمةٌ َ
به این دارد كه اختالف مردم در كتاب محل تالقــى دو قضاى رانــده شده است،
كه یكــى اقتضا دارد میان مــردم در آنچه اختــالف مىكنند حكم كند (طرفداران
باطل را نابود سازد )،و یكــى دیگــر اقتضــا دارد كه هر دو طرف را مهلــت
دهــد و تا روز قیامــت كیفرشــان نكند ،نتیجه این تالقـى هم این اســت كه كیفــر
()۱
اهل باطــل تا فرا رسیــدن قیامت تأخیــر نیفتـد.
 -۱المیزان ج  ،۲۱ص .۷4
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فصل اول

سنتاهی الهی رد جوا عم
سنت ايجاد امتها و نابودى آنها
رونَ ثُ َّم
ق ِم ْن اُ َّم ٍة اَ َجلَها َو ما يَ ْ
س ِب ُ
رونا ا َخرينَ ما تَ ْ
ستَأْ ِخ ُ
« ثُ َّم اَ ْنشَأْنا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ُق ُ
سـ ْلنا ُرسُلَنا تَتْرا كُ َّل ما جا َء اُ َّمةً َرسُولُها َكذَّبُوهُ ! » ( 4۲تا  / 44مؤمنون)
اَ ْر َ
خداىتعالى مىفرماید :بعد از آن امت كه با صیحه هالك شدند ،كه بعد از
امت نوح بودند ،امتهاى دیگرى خلق كردیم و پیامبران خود را یكى پس از
دیگرى به سویشان گسیل داشتیم ،به طورى كه اگر یكى مىرفت یكى دیگر جایش
را مىگرفت ،ولى هر پیغمبرى كه از قومى به سوى آن قوم مبعوث مىشد ،تكذیبش
مىكردند ،ما هم یكى پس از دیگــرى را به عذاب خود گرفتــه ،به صورت
احادیــث و سرگذشتشــان كردیم ،یعنى بعــد از آن كــه انسانهایــى زنــده و
خارجــى بودند ،معدومشــان كردیــم ،تنها قصــهاى از ایشــان باقى گذاشتیــم ،پس
دور باشند مردمى كــه ایمان نمىآورند.
این آیات داللت مىكند بر این كه یكى از سنتهاى خداىتعالى این بوده كه
همواره امتى را بعد از امت دیگر انشاء و ایجاد نموده ،و به سوى حق هدایتشان
كند و به این منظور رسوالنى پى در پى بفرستد ،كه این سنت امتحان و ابتالء
اوست ،سنت دیگرى هم امتها داشتهاند و آن این است كه پیغمبران را یكى پس
از دیگرى تكذیب مىكردهاند ،و سنت دوم خدا این است كه تكذیبكنندگان را یكى
پس از دیگرى هالك كند ،و این سنت مجازات اوست.
و اینكه فرمودَ « :و َج َع ْلناهُ ْم اَ
َ
حادیث ! » بلیغترین بیان در رساندن قهر
الهى ،مسلط بر دشمنان حق و تكذیبكنندگان دعوت حقاست ،چونمىرساندكه
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این قهر آن چنان آنها را از بین مىبرد كه نه عینى از ایشان باقى بگذارد ،و نه
()۱
اثرى و نه نامى و نه نشانى ،تنها داستانىكه مایهعبرت دیگرانباشد.
 -۱المیــــــــــــــزان ج  ،۲9ص .5۱

سنت الهى در هدايت جوامع بشرى
سرائیلَ / ۲( »! ...اسراء)
ُدى ِلبَنى اِ ْ
« َو اتَیْنا ُمو َ
سى ا ْل ِك َ
تاب َو َجعَ ْلناهُ ه ً
از ظاهر سیاق این آیات كه در صدر سوره قرار دارند چنین بر مىآید كه
در مقام بیان این معناست كه سنت الهى در امم و اقوام مختلف انسانى بر این
جریان داشته است كه ایشان را به سوى طریق عبودیت و راه توحید هدایت نموده
و هم رسیدن به آن را بر ایشان ممكن ساخته است و ایشان را در پذیرفتن و
نپذیرفتن مخیر نموده و نعمتهاى دنیا و آخرت را در اختیارشان قرار داد و ایشان
را به همه رقم اسبابى كه در اطاعت و معصیت بدان نیازمندند مسلح و مجهز
ساخت تا اگر اطاعت و احسان كنند به سعادت دنیا و آخرت پاداششان دهد ،و اگر
گناه و عصیان ورزند به نكال و خوارى در دنیا و عذاب آخرت كیفرشان كند.
بنابراین مىتوان گفت آیات هفتگانه باال به منزله مثالى است كه نحوه جریان
این سنت عمومى را در بنىاسرائیل مجسم مىسازد ،بدین شرح كه خدا بر
پی غمبرشان كتاب نازل كرد ،و آن را هدایتى قرار داد تا به وسیله آن به سوى
خدایشان راه یابند ،و در آن كتاب چنین پیشگویى كرد كه به زودى ترقى نموده و
در اثر همان ترقى طغیان ورزیده تباهى خواهند كرد ،و خدا از ایشان چنین انتقام
خواهد گرفت كه دشمن را بر آنان مسلط نموده و خوارشان سازد و دشمن آن قدر
از ایشان بكشد و اسیر كند تا آن غرور و طغیانشان فروكش نموده دوباره به سوى
اطاعت خدا برگردند ،در آن وقت خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته و باز
سر و سامانى به ایشان بدهد ،باز براى بار دوم طـغیان خـواهند ورزیـد و خـدا هم
به عذاب خود بر مىگردد.
از این بیان این نتیجه به دست مىآید كه آیات هفتگانه مورد بحث به منزله
زمینه چینى براى بیان جریان همین سنت است در امت اسالم.
این سنت ،یعنى سنت هدایت و ارشاد و طریق دعوت به توحید عینا همان
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سنتى است كه نوح اولین مجرى آن در عالم بشرى بود ،و با قیام به آن شكر
نعمت هاى خدا را به جاى آورده و عبودیت خود را نسبت به خدا خالص كرد و
خداىتعالى هم شكر خدمت او را گذارد و سنت او را تا بقاى دنیا بقا داده و در
همه عوالم بر او سالم كرد و تا روز قیامت در هركلمه طیب و عملصالحىكه از
نسل بشر سر بزند او را شریك در اجر نمودَ « :و َجعَ ْلنا ذُ ِ ّریَّتَهُ هُ ُم ْالباقینَ َو ت ََر ْكنا
علَ ْی ِه فِى ا ْ
وح فِى ْالعالَمینَ اِنّا كَذلِكَ نَجْ ِزى ْال ُمحْ سِنینَ  -ذریه او
سال ٌم َ
َ
ال ِخریـنَ َ
على نُ ٍ
را بقا دادیم و سنتش را در نسلهاى بعد جارى ساختیم ،سالم بر نوح در همه
()۱
ادوار ،ما نیكوكاران را چنین پاداش مىدهیم !» ( ۷۷تا  / ۸۰صافات)
 -۱المیــــــــــــزان ج  ،۲5ص .63

سنت الهى در ارسال رسل و كتاب
س ْلنا ُرسُالً ِم ْن قَ ْب ِلكَ َو َجعَ ْلنا لَ ُه ْم اَ ْزواجا َو ذُ ِ ّريَّةً َو ما كانَ ِل َرسُو ٍل اَ ْن
« َو لَقَ ْد اَ ْر َ
تاب!» ( / ۳8رعد)
يَأْتِ َى ِبأَيَ ٍة اِالّ ِب ِأذْ ِن ّ ِ
ّللا ِلكُ ِ ّل اَ َج ٍل ِك ٌ
سنت خدا بر این جریان یافته كه انبیا علیهمالسالم از جنس خود بشر باشند،
و اصوالً مسأله ارسال رسل از طریق متعارف و مألوف صورت گیرد ،نه این كه
انبیا مالك غیب عالم و اختیاردار چیزى از مختصات آن باشند ،مثالً داراى یك قوه
غیبیه باشند كه با داشتن آن هرچــه بخواهند بكنند ،قــادر علىاالطالق باشنــد و
در نتیجه هــر آیتى و معجزهاى كه بخواهنــد و یــا از ایشان طلــب كنند بیاورنــد،
بلكه ایشــان ماننــد سایریــن بشرى بیش نیستند ،و هیچ اختیــارى از خــود
ندارنــد ،و همه امـور به دست خدا است.
اوست كه اگر بخواهد آیت و معجزه مىفرستد ،و البته وقتى مىفرستد كه
حكمت الهیه اش اقتضا بكند ،و این طور نیست كه همه اوقات در مصلحت و حكم
برابر باشند ،و گرنه حكمت باطل گشته ،نظام خلقت مختل مىگردد ،بلكه براى
هر زمانى حكمتى است منا سب آن ،و حكمى است مساعد آن ،و به همین جهت
براى هر وقتى یك آیت مناسب است.
و معناى این كه فرمودِ « :لكُ ِّل اَ َج ٍل كِتابٌ !» این است كه براى هر زمانى
حكمى است رانده شده ،مخصوص آن زمان كه این نیز اشاره است به همان مطلبى
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ّللا ! » و مسأله سنت جاریه خدا و تقدیرات او بدان اشاره
كه استثناى « اِالّ ِب ِأذْ ِن ّ ِ
()۱
داشت.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۲ص .۲93
سنت الهى در هدايت و رساندن موجودات به كمال و هدف غايى آنان
« ِلنَجْ عَلَـهـا لَـكُ ْم تَـذْ ِك َرةً َو تَـ ِعیَها اُذُ ٌن وا ِعیَةٌ!» ( / ۱۲الحاقه)
در این آیه با هر دو جملهاش به هدایت ربوبى به هر دو نوعش یعنى ارائه
طریق و رساندن به مطلوب اشاره شده است ،توضیح این كه یكى از سنتهاى
عامه ربوبى كه در سراسر عالم جارى است ،این است كه هر نوع از انواع
موجودات را به كمال الیقش و آن هدف نهایى كه بر حسب وجود خاص به خودش
متوجه آن است برسد ،و به همین منظور آن موجود را به جهازات و آالتى مجهز
كرده ،كه او را در رسیدن بدان هدف كمك كند ،همچنان كه قرآن كریم فرمود:
ش ْىءٍ خ َْلقَهُ ثُ َّم هَدى ـ پروردگار من كسى است كه هر چیزى را
«الَّذى اَعْطى كُ َّل َ
س ّوى َوالَّذى
كه خلقتش داد هدایتش هم كرد!» ( / 5۰طه) و نیز فرمود«:اَلَّذى َخلَقَ فَ َ
قَد ََّر فَ َهدى  -خدایىكه خلقكرد و تمامعیار و بىنقص خلق كرد و اندازهگیرى نموده
سپس هدایت كرد!» (۲و/3اعلى)
انسان هم در این كه استكمالى تكوینى و راهى به سوى كمال وجودیش
دارد ،مانند سایر انواع موجودات مادى است ،كه همه به هدایت ربوبى به سوى
كمال وجودیشان سوق داده مى شود ،چیزى كه هست انسان به هدایت دیگر
اختصاص یافته ،و آن هدایت تشریعى است ،آرى نفس انسانى استكمالى از طریق
افعال اختیارى خود دارد ،چون این افعال اختیارى در اثر تكرار اوصاف و حاالت
درونى در او پدید مىآورد ،و در زندگى دنیاىاش داراى ملكات و احوالى مىشود
كه همین ملكات غایت و نتیجه زندگى او است ،و با این ملكات سرنوشت زندگى
ابدىاش معین مىشود.
و همین معنا باعث شده كه در بین تمامى موجودات خصوص او مورد
عنایت بیشترى قرار بگیرد و از راه ارسال رسوالن و انزال كتب آسمانى برایش
سنت دینى مقرر كنند ،و به سوى آن سنت رهنمایىاش كنند ،تا بعد از فرستادن
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رسوالن دیگر مـردم عـلیه خـداىتـعالى حجتى نداشته باشند.
و همه اینها هدایت به معناى راه نشان دادن و اعالم صراط مستقیم است،
كه خود انسان بدون راهنمایى خداىتعالى نمىتواند آن را پیدا كند« ،اِنّا َهدَیْناهُ
السَّبی َل اِ ّما شا ِكرا َو اِ ّما َكفُورا !» ( / 3انسان) حال اگر این راه را دنبال بكند ،و از
آن منحرف نشـود ،به زندگى طیبـه و سعیدهاى خواهــد رسید و اگر از دستش بدهد
و از آن اعراض كنــد به شقاوتى دایمــى مىرسد ،و حجت خدایى به هر حال علیه
ـن َهلَكَ ع ْ
او تمام مىشودِ « :لیَ ْه ِلــكَ َم ْ
ــى ع َْن بَیِّنَ ٍة  -تا
َــن بَیِّنَــ ٍة َو يَحْ یــى َم ْن َح َّ
هر كس هالك مى شود دانستــه هـالك شود ،و آن كس هــم كه زنده مىگــردد با
دلیــل زنــده شــود / 4۲( ».انفال)
حال كه این معنا روشن شد معلوم گردید كه یكى از سنتهاى الهى این
است كه بشر را از راه ارائه طریق به سوى سعادت حیاتش هدایت كند ،جمله «
ِلنَجْ عَلَها لَكُ ْم تَذْ ِك َرةً »،به همین معنا اشاره مىكند چون تذكره به معناى این است كه
راه سعادت او را به یادش بیاورند ،و این مستلزم آن نیست كه آدمى تذكر هم پیدا
بكند ،و حتما راه سعادت را پیش بگیرد ،ممكن است تذكر در او اثر بكند ،و ممكن
هم هست نكند.
یكى دیگر از سنتهاى الهى این است كه همه موجودات را به سوى
كمالشان هدایت كند ،و به سوى آن نقطه به حركتشان در آورد ،و به آن نقطه
برساند ،جمله « َو تَ ِعیَها اُذُ ٌن وا ِعیَةٌ !» به همین معنا اشاره دارد ،چون (وعى -
فرا گرفتن) یكى از مصادیق هدایت شدن به هدایت ربوبى است و اگر خداىتعالى
این وعى را به خودش نسبت نداد ،همانطور كه تذكره را به خود نسبت نداد،
براى این بود كه منظور از تذكره اتمام حجت است ،كه كار خداست و اما وعى و
فرا گرفتن ،كار مستقیم او نیست ،هر چند كه هم ممكن است به او نسبت داده شود
و هم به خود انسان ،و لكن سیاق آیه سیاق دعوت و بیان اجر و ثواب است ،اجرى
كه بر اجابت دعوت مترتب مىشود ،و اجر و مثوبت از آثار وعى است البته بدان
جهت كه فعل انسان و مستند به اوست ،نه بدان جهت كه توفیقى الهى و منسوب به
آن جناب است.
از آیه شریفه بر مى آید كه حوادث خارجى در اعمال انسان اثر مىگذارد،
ت
علَ ْی ِه ْم َب َركا ٍ
همچنان كه از آیه شریفه « َو لَ ْو اَ َّن اَ ْه َل ْالقُرى ا َمنُوا َو اتَّقَ ْوا لَفَتَحْنا َ
َّمآء َو ا ْ
ض!» ( / 96اعراف) عكس این مطلب استفاده مىشود ،یعنى
ِمنَ الس ِ
الََ ْر ِ
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از آن بر مىآید كه اعمال انسان هم در حوادث خارجى اثر دارد ،چون مىفرماید:
« مردم قریهها اگر ایمان بیاورند و تقــوى پیشه كننــد بركاتى از آسمــان و زمیــن
()۱
به رویشــان مىگشاییم».
 -۱المیــــزان ج  ،39ص .۱۰۱

سنت الهى در عذاب دنیوى جوامع بشرى
َ
ســـوالً !» ( / ۱5اســــراء)
« َو مــا كُنّـــا ُم َعــ ِذّبیــــنَ َحتّـــــى نَ ْب َع
ـــــث َر ُ
سنت الهیه جاریه در امم گذشته بر این بوده كه هیچ امتى را عذاب نمىكرده
مگر بعد از آن كه رسولى به سویشان بفرستد و او ایشان را از عذاب خدا بترساند.
این كه در آیه مورد بحث تعبیر به رسول كرده ،خود مؤید این است كه مراد به
تعذیب ،تعذیب دنیوى است نه اخروى و یا مطلق تعذیب.
خدا به رحمت واسعه و عنایت كاملهاش یك عذاب را كه همان عذاب
استیصال دنیوى باشد مقید تقیدى كرده ،و آن این است كه بعد از بعث رسول و
انذار او باشد ،هر چند مىتوانست این قید را در كار نیاورد ،و لكن به خاطر
رحمت و رأفتش به زبان رسولش بندگانــش را تا نهایــت درجه موعظــه نموده و
حجــت را بعد از تمــام شدنش تمامتر مىكنــد آن وقـت اگر باز هـم به گمراهــى
خــود ادامــه دادنــد عــذاب را مىفرستــد.
بنابراین آیه شریفه همانطور كه مالحظه مىشود در مقام این نیست كه
حكم عقل را كه مىگوید« :عقاب بدون بیان جایز نیست »،امضا كند ،بلكه كاشف
از اقتضایى است كه عنایت و رحمت خداوندى دارد ،و آن این است كه هیچ قومى
را (هر چند مستحق عذاب باشنــد )،به عــذاب استیصــال دچار نكند مگر بعــد از
آن كه رسولــى به ســوى آنها گسیل بدارد تا حجــت را برایشان مؤكد و تمامتــر
()۱
نموده و با بیانهایى پى در پى گوشزدشـــان كنـــد.
 -۱المیزان ج  ،۲5ص .۱۰3
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سنت الهى در بى اثر كردن فعالیتهاى كفار
ّللا!» ( / ۳6انفال)
« اِنَّ الَّذينَ َكفَ ُروا ُي ْن ِفقُونَ اَ ْمولَ ُه ْم ِل َی ُ
سبی ِل ّ ِ
صدُّوا ع َْن َ
این آیه بیان حال كفار است كه چطور مساعى آنها در باطل كردن دعوت
خدا و جلوگیرى از سلوك راهروان طریق خدا خنثى و بىاثر است .و این معنا را
س َرةً ثُ َّم يُ ْغلَبُونَ !» ( / 36انفال) شرح مىدهد.
سیُ ْن ِفقُونَها ثُ َّم تَكُو ُن َ
علَ ْی ِه ْم َح ْ
جمله « فَ َ
حاصل معناى آیه این است كه كفر مشركین  -به حسب سنتى كه خداوند در اسباب
دارد  -به زودى وادارشان مىكند به این كه در راه ابطال دعوت و براى جلوگیرى
از راه حق فعالیت كنند ،و اموالشان را در راه این غرضهاى آلوده و فاسد خرج
كنند ،غافل از این كه ظلم و فسق و هر فساد دیگرى كسى را به سوى رستگارى
و گرفتن نتیجه رهبرى نمىكند ،پس در نتیجه اموالى كه در این راه خرج كردهاند
هدر رفته و باعث حسرتشان مىشود ،آنگاه مغلوب و خورد شده و از اموالشان
سودى نگرفته اند ،براى این كه كفار سر از قبر به سوى دوزخ بر مىدارند ،و
فعالیتها و جوقهبندىهاى براى شر ،و براى بیرون شدن به جنگ خدا و رسول
()۱
كه عمر دنیائى آنان را تشكیل مىداد و در ازاء حشر به سوى دوزخ قرار گرفت.
 -۱المیـــــزان ج  ،۷ص .۱۱۷

سنت الهى در نابودى فتنهگران و تصفیه محیط براى رشد اسالم
فَ ...وقا ِتلُوهُ ْم َحتّى ال تَكُونَ ِفـتْنَـةٌ
« قُ ْل ِللَّذينَ َكفَ ُروآا ا ِْن َي ْنتَ ُهوا ُي ْغفَ ْر لَ ُه ْم ما قَ َد َ
سلَ َ
َو يَكُونَ الدّي ُن كُـلُّهُ ِللّـ ِه !» ( ۳8و  / ۳9انفال)
در این آیه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله مأمور شده كه آن را بر كفار قریش
قرائت ن موده و ابالغ بدارد .در معناى آن هم تطمیع هست و هم تهدید ،و حقیقتش
دعوت به این است كه جنگ و فتنهانگیزى را ترك كنند تا خداوند به خاطر آن از
ایشان آن قتل و آزارى را كه درباره مؤمنین روا داشته بودند بیامرزد و اگر از
آن چه نهى شدند دست بر ندارند ،همان سنت خدا كه درباره نیاكان ایشان جریان
یافت و نیاكان آنان را هالك و منقرض ساخته و كوششهایشان را هدر داد در حق
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ایشان نیز جریان مىیابد.
« َوقاتِ ُلو ُه ْم َحتّى ال تَكُونَ فِـتْنَـةٌ »!...این آیه و آیه بعدش مشتمل بر تكلیف
مؤمنین است به وظیفهاى در قبال آن وظیفه كه كفار در آیه قبلى مكلف به آن بودند،
بدین معنا كه در آیه قبل فرموده بود « :به كفار بگو اگر از دشمنى خدا و رسولش
دست بردارند جرایم گذشتهشان آمرزیده مىشود و اگر آن خرابكارىها را تكرار
كنند خوب مىدانند كه بر نیاكانشان چه گذشت؟» ( / 3۸انفال) آنگاه در این آیه
مىفرماید  -به آنان چنین بگو  :و اما تو و مؤمنین زنهار كه در مهم خود كه همان
اقامه دین و تصفیه كردن و صالح ساختن محیط براى مؤمنین است كوتاهى و
سستى نكنید و به قتال كفار بپردازید تا این فتنهها كه هر روز به راه مىاندازند
خاتمه پذیرد ،و دیگر هواى فتنهانگیزى بر سر نپرورند .اگر دست برداشتند كه
خداوند به پاداش اعمالى كه از ایشان ببیند جزاى خیرشان مىدهد ،و اگر سرپیچى
كردند ،و همچنان فتنه و جنگ به راه انداختند ،شما نیز جنگ را ادامه دهید كه
خداوند یاور شماست .باید این را بدانید و سستى و ترس به خود راه ندهید.
«فِتْنَه» به معناى هر چیزى است كه نفوس بدان آزمایش شوند و قهرا چیزى
باید باشد كه بر نفوس گران آید ،و لكن بیشتر در پیشامدهاى جنگى و ناامنىها و
شكستن پیمانهاى صلح استعمال مىشود و كفار قریش گروندگان به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله را قبل از هجــرت آن جناب و تا مدتــى بعد از آن در مكــه
مىگرفتنــد و شكنجــه مىدادنــد و به ترك اســالم و برگشــت به كفر مجبــور
مىكردنــد و این خـود فتنه نامیده مىشد.
جمله « َوقا ِتلُوهُ ْم َحتّى ال تَكُونَ ِفـتْنَ ٌ
ـة  »!...كنایه از این است كه با قتال
تضعیف شده و دیگر به كفر خود مغرور نشوند و دیگر فتنهاى كه مؤمنین را
مفتون سازد نینگیزند و در نتیجه دین همهاش از خدا باشد ،و كسى مردم را به
()۱
خالف آن دعوت نكند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱۷ص .۱۱9
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سنت الهى در قطع هدايت خود از فاسقان
سقینَ !» ( / ۳8صف)
ّللاُ ال يَ ْهدِى ا ْلقَ ْو َم ا ْلف ِ
« َو ّ
خداوند متعال در اول این آیه مىفرماید « :فَلَ ّمـا زاغُوا اَزا َ
غ اللّـهُ قُلُوبَ ُه ْم !»
ازاغه به معناى منحرف شدن از استقامت است ،كه الزمهاش انحراف از حق به
سوى باطل است و ازاغه كردن خداىتعالى به این است كه رحمت خود را از
صاحبان چنین دلهایى دریغ داشـته و هـدایت خـود را از آنان قطع كند.
در این جا ازاغه خدا را تعلیل كرده به هدایت نكردن ،و البته باید توجه
داشت كه این ازاغه ابتدایى نیست ،بلكه بر سبیل مجازات است ،زیغ خود آنان را
تثبیت كردن است ،چون فسق آنان سبب این مجازات شده ،همچنان كه گمراه كردن
ُض ُّل ِب ِه كَثیرا َو َی ْهدى ِب ِه كَثیرا
خدا هم هیچ وقت ابتدایى نیست ،و این كه فرمود « :ی ِ
ُض ُّل بِ ِه اِالَّ ْالفا ِسقینَ!» ( / ۲6بقره) به خوبى گویاى این حقیقت است كه،
َو ما ی ِ
گمراه كردن خدا به وسیله قرآن كریم از باب مجازات فاسقان به خاطر فسقشان
است ،وگرنه ساحت خداى عزوجل منزه از آن است كه ابتدا ًء و بدون جرم كسى
()۱
را ازاغه و اضالل كند.
 -۱المیـــزان ج  ،3۸ص .۱5۱

سنت الهى در تأثیر جنگ ها براى پاكسازى جوامع بشرى
ض ْلنا بَ ْع َ
الرسُ ُل فَ َّ
ّللاُ َما ا ْقتَتَـ َل الَّذينَ ِم ْن
ض ُه ْم عَلى بَ ْع ٍ
« تِ ْلكَ ُّ
ضَ ...و لَ ْو شا َء ّ
بَـ ْع ِد ِهـ ْم / ۲53( »! ...بـقره)
مقام رسالت هر چند مشترك در میان همه رسوالن علیهمالسالم است و
مقامى است كه خیرات و بركات را به سوى بشر سرازیر مىكند ،و كمال سعادت
و درجات قرب به خدا از قبیل همكالمى با خدا و دارا شدن معجزات و مؤید شدن
به روحالقدس از این سرچشمه زالل مىجوشد ،لكن با همه این بركات باعث
نمى شود كه جنگ و خونریزى را از میــان بشــر برانــدازد ،چــون ایــن بلیــه
مستنـد به اختــالف خود مــردم اســت.
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و اگر خدا مىخواست مىتوانست تكوینا از این كشمكشها و جنگها
جلوگیرى كند( ،و مثالً آن كس یا كسانى كه آتشافروزى مىكنند هالك سازد )،و
لكن از آن جا كه این اختالف مستند به او نیست بلكه مستند به خود مردم است و
سنت الهى كه سنت سببیت و مسببیت بین موجودات عالم است همواره جارى است
و یكى از علل كشمكش و جنگ اختالف است (مردمى كه مىدانند اختالف به
جنگ منتهى مىشود باید از آن دورى كـننـد !)
بله تنها كارى كه خداىتعالى ممكن است بكند دخالت تشریعى است ،به این
كه امر بفرماید كه جنگ نكنید و یا دستور بدهد كه جنگ بكنید و از این دو
خداىتعالى دستور وحى را داده و فرموده جنگ بكنید و منظورش از این دستور
آزمایش بندگان است تا معلوم كند افراد خبیث كیانند و پاكان كدامند ،مردم با ایمان
كیانند و دروغگویان كدامند.
و سخن كوتاه این كه قتال در بین امتهاى انبیا كه بعد از آن حضرات پدید
آمد ه امرى غیر قابل اجتناب بوده براى این كه اختالف دو جور است یكى اختالف
ناشى از سوء تفاهم كه بعد از آن كه طرفین سخن یكدیگر را فهمیدند اختالفشان
برطرف مى شود ،و یكى اختالف ناشى از زورگویى و طغیان است ،چنین اختالفى
خواه ناخواه به جنگ منجر مىشود ،مقام رسالت تنها مىتواند اختالف به معناى
اول را برطرف كند ،و شبهاتى كه در دلها پیدا شده برطرف سازد ،اما یاغیگرى
و لجاجت و نظایر آن از صفات پست را نمىتواند از روى زمین براندازد ،و تنها
عاملى كه مىتواند زمین را از لوث چنین رذایلى پاك سازد جنگ است و بس.
چون تجربههاى مكرر هم این معنا را ثابت كرده كه همه جا حرف حسابى
و حجت و برهان كارگر نمىافتد ،مگر وقتى كه دنبالش تازیانه و اسلحه باشد و به
همین جهت هر جا كه مصلحت اقتضا كرده خداى سبحان دستور داده براى احقاق
حق قیام نموده ،در راه خدا جهاد كنند ،همچنان كه در زمان ابراهیم و بنى اسرائیل
()۱
و بعــد از بعثت خـاتم انـبیاء صلىهللاعلیهوآله دستور داد.
 -۱المیـــزان ج  ،4ص .۱۸۰

104

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

سنت الهى در غلبه رسوالن و مؤمنین
ّللا
سنَّـةَ ّ ِ
دونَ َو ِل ّیا َو ال نَصیراُ ،
ْبــار ثُ َّم ال َي ِج ُ
« َو لَ ْو قاتَلَكُ ُم ا َّلذينَ َك َف ُ
روا َل َو َّل ُوا ا َالد َ
ّللا تَبْديالً!» ( ۲۲و  / ۲۳فتح)
الَّتى قَ ْد َخلَتْ ِم ْن قَ ْب ُل َو لَ ْن تَ ِج َد ِلسُنَّ ِة ّ ِ
این سنتى است قدیمى از خداى سبحان كه انبیاء و مؤمنین به انبیاء را در
صورتى كه در ایمان خود صادق و در نیاتشان خالص باشند بر دشمنانشان غلبه
مىدهد ،و تو هرگز براى سنت خدا تبدیلى نخواهى یافت ،همچنان كه در جاى
سلى  -خدا مقدر كرده كه همواره من و
َب ّ
ّللاُ الَََ ْغ ِل َب َّن اَنَا َو ُر ُ
دیگر فرمودَ « :كت َ
پیامبرانم غالبیم!» ( / ۲۱مجادله) و آنچه صدمه و شكست كه مسلمانان در
جنگهاى خود دیدند به خاطر پارهاى مخالفتها بوده كه با خدا و رسولش مرتكب
()۱
شدند.
 -۱المیـــزان ج  ،36ص .۱4۱

سنت الهى در دوگانگى انسانها و واليت مؤمنین
واح َدةً / ۸( »! ...شورى)
ّللاُ لَ َجعَلَ ُه ْم اُ َّمةً ِ
« َو لَ ْو شا َء ّ
سنت خداىتعالى بر این جارى شده كه مردم یكسان نباشند ،و نخواسته كه
یكسان و یكجــور باشند ،و دلیل بر این كه مىخواهــد بفرماید سنت همیشگى خدا
چنین است.
خداى سبحان نبوت و انذار را كه نتیجه وحى است بدین جهت مقدر و مقرر
كرد كه مى دانست به زودى یعنى در قیامت مردم دو دسته مىشوند ،لذا مقدر كرد
تا مردم از داخل شدن در زمره دوزخیان بپرهیزند .و اگر خدا مىخواست همه را
یك امت قرار مىداد ،و همه یكجور مىشدند و روز قیامت دو دسته نمىگشتند و
آن وقت دیگر علت و بهانهاى براى فرستادن انبیا و انذار خلق نبود و نیز دیگر
وحى نمىشد ،و لكن خداىتعالى این را نخواسته بود ،بلكه سنتش بر این جارى
شده كه خودش متولى و عهدهدار یك طایفه از مردم باشد و آن طایفه غیر ستمگر
است ،خواست تا آنها را داخل در رحمت خود یعنى بهشت كند ،و امر طایفه دیگر
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را كه همان ستمگران باشند ،عهده نگیرد ،و در نتیجه ولى و ناصرى نداشته باشند
و سرانجامشان به سوى دوزخ بـاشد ،و از آتـش خـالصـى نـداشـته بـاشنـد.
پس از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه مراد به یك امت كردن مردم
این است كه همه را یك جور خلق كند ،حال یا این كه همه را به بهشت ببرد ،و یا
همه را به دوزخ.
و خالصه خداىتعالى ملزم نیست به این كه سعدا را داخل بهشت و اشقیا
را داخل جهنم كند ،بلكه اگر مىخواست مىتوانست این كار را نكند ،و لكن چون
خواسته مىكند .و بین دو فریق از نظر سرنوشت آخرت فرق مىگذارد ،چون
()۱
سنتش بر این جریان یافته ،و به همین نیز وعده داده ،و او خلف وعده نمىكند.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .3۰

سنت الهى در تقلب احوال و تحول حوادث
سرا !» ( / 5انشراح)
س ِر يُ ْ
« فَاِنَّ َم َع ا ْلعُ ْ
خداىتعالى در آیه قبلى به رسول خود صلىهللاعلیهوآله فرمود :ما این
دشوارىها را از دوش تو برداشتیم ،معلوم است كه این عمل خداىتعالى مانند همه
اعمالش بر طبق سنتى بوده كه در عالم به جریان انداخته و آن این است كه همیشه
بعد از هر دشوارى سهولتى پدید مىآورد .و به همین جهت مطلب دو آیه قبل را
تعلیل كرده به این كه اگر از تو وضع وزر كردیم و اگر نامت را بلند ساختیم،
عسْر یُسْر بفرستیم ،و
براى این بود كه سنت ما بر این جارى شده كه بعد از ُ
بنابراین احتمال الم در كلمه «اَ ْلعُسْر» الم جنس خواهد بود ،نه الم استغراق،
مى خواهد بفرماید جنس عسر این طور است كه به دنبالش یسر مىآید ،نه تمامى
فرد فرد عسرها ،و بعید نیست كه یسر یا عسر از مصادیق سنتى دیگر باشد ،و
()۱
آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال و بىدوامى همه شؤون زندگى دنیاست.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۲9۰

106

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

سنت الهى محو باطل و احقاق حق
ق ِب َك ِلما ِته!» ( / ۲4شورى)
ق ا ْل َح َّ
ـباط َل َو ُي ِح ُّ
ـمـ ُح الـلّهُ ا ْل ِ
« َو َي ْ
مسأله محو باطل و احقاق حق سنتى است كه خداىتعالى آن را با كلمات
خود جارى مى سازد ،و منظور از كلمات همان وحى است كه خداىتعالى به
انبیایش مىكند و كالم ربوبى اوست كه مقاصد را به انبیایش تفهیم مىكند ممكن
هم هست مراد به كلمات خدا نفوس انبیا باشد ،چون این نفوس شریفه خاصیت كالم
را دارند ،كالم از منویات پرده بر مىدارد ،نفوس انبیا هم رازهاى غیبى را هویدا
مىسازد.
ُور ! » ( / ۲4شورى) به این علت باطل را محو و
علی ٌم ِبذا ِ
ت ال ُّ
« اِنَّهُ َ
صد ِ
حق را احقاق مىكند ،كه داناى به دلها و منویات آنهاست ،و مىداند هر دلى چه
استدعایى دارد ،آیا استدعاى هدایت دارد ،و یا ضاللت ،اقتضاى شرح دارد ،و یا
ختم و مهر خوردن؟ تا با انــزال وحى و توجیه دعــوت به سوى همه دلها هر یك
()۱
را به مقتضاى خود برساند.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .۸۲

سنت الهى و قضاى او در تنازع حق و باطل
جْر ُمونَ !» ( / 8۲يونس)
ّللاُ ا ْل َح َّ
« َو يُ ِح ُّ
ق ِب َك ِلماتِ ِه َو لَ ْو ك َِرهَ ا ْل ُم ِ
ق ّ
مراد از كلمات در این آیه قضاهاى مختلف الهى در شؤون اشیاء كونى
است كه بر اساس حق جریان دارند زیرا قضاى الهى قطعى بوده و سنت او جارى
بر آن است كه حــق و باطل را در تمــام كون در برابر هم قرار دهــد .آنگاه دیرى
نپاید كه باطــل فانى شود و اثرش از بین برود و حق با جــالى خاص خود باقى
ماند و این است گفته خــدا « اَ ْن َ
سالَــتْ اَ ْو ِديَةٌ بِقَد َِرهــا- ...
س ِ
مــاء ما ًء فَ َ
ــز َل ِمنَ ال َّ
خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و رودخانهها به اندازه ظرفیت خود به جریان افتاد
و سیل با خود كفى برداشت و پارهاى از آنچه به قصد زیور یا كاال بر آتش
افروزند كفى مانند آن دارد .خدا حق و باطل را بدینگونه (بهم) مىزند .سرانجام
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كف به كنار رود و آنچه به مردم سود دهد در زمین بماند .خدا اینگونه مثل
()۱
مىزند / ۱۷( ».رعد)
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۱۸۱

سنت الهى غلبه حق بر باطل در نظام آفرينش الهى
ق !» ( / ۱8انبیاء)
ق َ
ُـو زا ِه ٌ
علَى ا ْل ِ
باطــ ِل فَیَ ْد َمغُــهُ فَاِذا ه َ
« بَــ ْل نَ ْقــذ ُ
ِف بِا ْل َحــ ّ ِ
عالم خلقت با همه نظامى كه در آن هست از امتزاج حق و باطل پدید آمده،
سالَتْ
س ِ
ماء ما ًء فَ َ
همچنان كه خداىتعالى امر خلقت را چنین مثل زده « :اَ ْن َز َل ِمنَ ال َّ
اَ ْو ِديَةٌ ِبقَد َِرها / ۱۷( »!...رعد) آرى سنت الهى بر این جریان یافته كه :باطل را
آن قدر مهلت دهد تا روزى با حق روبرو گردد ،و با آن در بیفتد ،تا به خیال خود
آن را از بین برده ،خودش جاى آن را بگیرد ،ولى خدا به دست حق خود او را از
بین ببرد و نابودش كند.
پس اعتقاد حق هیچوقت در زمین ریشهكن نمىشود ،هر چند كه در بعضى
ادوار حاملین آن در اقلیت قرار گیرند و یا ضعیف شوند و همچنین كامل حق هرگز
از اصل نابود نمى شود هرچند كه گاهى اضداد آن زیاد گردند و نصرت الهى
هرگز از رسوالن خدا جدا نمىشود هر چند كه گاهى به اصطالح كاردشان به
استخوان برسد ،آن چنان كه مأیوس شوند و خیال كنند كه به كلى تكذیب شدند و
باط ِل فَیَدْ َمغُهُ فَاِذا ه َُو
علَى ْال ِ
ق َ
این همان معنایى است كه از جمله « بَ ْل نَ ْقذ ُ
ِف ِب ْال َح ّ ِ
زاه ٌ
ِق / ۱۸( »،انبیاء) استفاده مىشود.
ِف» به خاطر این كه استمرار را مىرساند داللت دارد
این كه فرمود« :نَ ْقذ ُ
بر این كه حق را به چنگ باطل انداختن سنت جارى و همیشگى خداست ،و در
ِف ...فَیَدْ َمغُهُ »،داللت دارد بر این كه همیشه غلبه با حق است
این كه فرمود« :نَ ْقذ ُ
و در این كه فرمود« :فَاِذا ه َُو زاه ٌ
ِق »،داللت بر این معناست كه این درگیرى حق
و باطل ناگهانى صورت مىگیــرد وقتى كـه دیـگر كسى امـید نمىبــرد كه حـق
غـالب شـود و بـاطــل فرار كند.
چون آیه شریفه مطلق است نمىتوان گفت مقصود حق و باطل در عقاید یا
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در سیره و سنت یا در خلقت است بلكه همه را شامل مىشود و معنا این است كه
ما عا لم را براى بازى خلق نكردیم و نخواستیم سرگرمى براى خود تهیه كنیم بلكه
سنت همیشگى ما این بوده كه باطل را با حق بزنیم و آن چنان بزنیم كه او را هالك
كند و ناگهان مردم ببینند كه دارد از بین مىرود چه این كه آن باطل حجتى باشد
یا عقیدهاى كه حجت و عقیده حق آنها را نابود مىكند ،و چه این كه عمل و سنتى
باطل باشد كه عمل و سنت حق آنها را از بین مىبرد همچنان كه در قراى ظالمه
گذشته چنین شد و عذاب استیصال آن اعمال و سنتها را از بـین برد و چـه اینكه
()۱
باطل چیز دیگرى باشد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۸ص .9۰

سنت الهى خلق و حركت اسباب و عدم تبعیت آنها از خواهشهاى
نفسانى انسان
ستِ ْعجالَ ُه ْم بِا ْل َخی ِْر!» ( / ۱۱يونس)
اس الش ََّّر ا ْ
« َو لَ ْـو يُـعَ ِ ّجـ ُل الـلّـهُ ِللنّ ِ
اگر همانطور كه مردم با عجله مىخواهند خوبیها و نعمتها برایشان فراهم
آید خدا در فرستادن شر یعنى عذاب براى مردم عجله مىكرد قطعا بر آنان عذاب
نازل مىشد و اجلشان فرا مى رسید ولى خدا به فوریت به مردم ،شر و بدى
نمى رساند ،و بلكه این منكران معاد را كه از رقبه دین خارج شدهاند به خود وا
مىگذارد كه به شدیدترین وجـه در سـركشى خـود حـیران بمانند.
توضیــح مطلب آن كه انسان طبعــا عجول است و میل دارد آنچه نفع و
خیر او در آن است به سرعت تحقق یابد یعنى انسان از علــل و اسباب چنیــن
مىخواهد كه آنچه را كه او مىجویــد و مىخواهد ،به سرعت تحقق بخشند پس
در حقیقت آدمى این سرعت را از خــدا مىخواهد زیــرا سبب حقیقــى سرعت
دادن به انجــام درخواستهــا خداســت ،و این شیــوه آدمیــان اســت و این شیــوه
بر اســاس هــواى نفسانى آنان استوار شده است.
ولى اسباب واقعى در نظام خود تابع هواى نفسانى انسانها نیست و بلكه
این عالم انسانى است كه باید تابع نظام اسباب باشد و چه بخواهد و چه نخواهد باید
به همان راهى برود كه نظام اسباب آن را مىبرد.
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اگر سنت الهى در خلق اشیاء و آوردن مسببات به دنبال اسباب ،از این
سنت انسانها كه بر اساس جهل و نادانى بنا شده پیروى كند و یا بدان شباهت یابد
و مسببات و آثار با عجله و سرعت به دنبال اسباب خود آورده شوند مسلما شر،
یعنى عذاب و هالكت به زودى به سراغ انسان مىآید ،زیرا علت هالكت و عذاب
یعنى كفر و ناامیدى از لقاى خدا و طاغیگرى مردم در زندگى دنیا وجود دارد
ولى خدا بدى را آنگونه كه مردم در مورد خوبى مىخواهند كه به زودى به ایشان
برسد فورى به مردم نمىرساند ،زیرا سنت الهى مبنى بر حكمت است برخالف
شیوه مردم كه بر اساس جهالت بنا شده است ،و به این ترتیب خدا این گونه مردم
()۱
را به حال خود وا مىگذارد كه در سركشى خـود حـیران بـمانند.
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .3۷
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فصل دوم

ي
له
مت
سنت آزما ش و ا حان ا ی
مفهوم امتحان و سنت آزمايش الهى
ّللاُ الَّذينَ آ َمنُوا !» ( / ۱4۰آل عمران)
« ِت ْلكَ ا ْال ّيا ُم نُدا ِولُها َب ْینَ النّ ِ
اس َو ِل َی ْعلَ َم ّ
هر گاه ما از یك موجود انتظارى داشته باشیم و بخواهیم آن را در مقصدى
به كار بریم نخست یك سلسله اعمالى روى آن موجود انجام مىدهیم تا صالحیت
و یا عدم صالحیت آن را نسبت به آن مقصدى كه داریم بفهمیم و نام این اعمال را
امتحان مىگذاریم .توضیح آن كه :اگر ما چگونگى یك موجود را از نظر صالحیت
آن براى یك مقصد ندانیم و یا این كه باطن آن را از نظر داشتن یا نداشتن صالحیت
دانستهایم ولى مایلیم كه آن را به منصه ظهور برساند ،یك سلسله امورى را كه
سازگار و متناسب با مقصد است بر او وارد مىسازیم تا وضعیت باطنى آن به
وسیله پذیرش یا عدم پذیرش آن امور ظاهر گردد و نام این عمل ،امتحان و اختیار
و استعالم و نظایر آن مىباشد .و این معنى به عینه منطبق با وضعى است كه
خداىتعالى نسبت به بندگان انجام مى دهد مانند آوردن شرایع و یا پدید آوردن یك
سلسله حوادث در زندگى بشر و این براى آن است كه صالحیت و عدم صالحیت
بشر نسبت به مقصدى كه ادیان او را به آن دعوت مىنمایند ظاهر شود.
ولى فرقى كه بین امتحانات الهى و امتحانات بشرى وجود دارد این است
كه ما غالبا از باطن اشیاء بىخبر بوده و از مجراى امتحان كوشش مىكنیم كه
باطن آنها را تشخیص داده و نادانى خود را نسبت به باطن اشیاء برطرف سازیم،
و چون جهل و نادانى نسبت به خداىتعالى ممتنع است و خزانه تمام امور پنهانى
نزد اوست ،امتحان او نیز از بشر براى استعالم و یادگیرى نمىباشد ،بلكه صرفا
براى این است كه صالحیت باطنى او از نظر استحقاق ثواب یا عقاب به منصه
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ظهور برسد ،و لذا خداوند خود نام این امتحان را بالء و ابتالء و فتنه گذارده ،و
س ُن
به طور عام فرموده است « اِنّا َجعَ ْلنا ما َ
ض زينَةً لَها ِلنَ ْبلُ َوهُ ْم اَيُّ ُه ْم اَحْ َ
علَى االَ ْر ِ
ع َمالً !» ( / ۷كهف) و مىفرمایدَ « :و نَ ْبلُوكُ ْم ِبالش ِ َّّر َو ا ْل َخی ِْر فِتْنَةً !» ( / 35انبیاء)
َ
و شاید مراد از ابتالء به بد و خوب همان باشد كه در آیات ذیل آن را تفصیل
داده و مىفرماید:
« فَا َ َّما االَ ْنسا ُن اِذا َما ا ْبتَلیهُ َربُّهُ فَأَك َْر َمهُ َو نَعَّ َمهُ فَیَقُو ُل َربّى اَك َْر َم ِن َو اَ ّما اِذا
ع َل ْی ِه ِر ْزقَ ُه فَیَ ُقو ُل َربّى اَها َن ِن!» ( ۱5و  / ۱6فجر) و
َما ا ْبتَلی ُه فَ َقد ََر َ
مىفرمايد:
«اَنَّمآ اَ ْموالُكُ ْم َو اَ ْول ُدكُ ْم فِتْنَةٌ !» ( / ۲8انفال) باز مىفرمايد:
« َو ل ِك ْن ِلیَ ْبلُ َوا بَ ْع َ
ض!» ( / 4محمد) و :
ضكُ ْم ِببَ ْع ٍ
« كَذ ِلكَ نَ ْبلُوهُ ْم ِبما كانُوا يَ ْفسُقُونَ !» ( / ۱6۳اعراف) و:
سنا !» ( / ۱۷انفال) و:
« ِلیُ ْب ِل َى ا ْل ُمؤْ ِمنینَ ِم ْنهُ بَالآ ًء َح َ
اس اَ ْن ُيتْ َركُوا اَ ْن َيقُولُوا ا َمنّا َو هُ ْم ال ُي ْفتَ ُنونَ َو لَقَ ْد فَتَنَّا الَّذينَ
«اَ َحس َ
ِب النّ ُ
ص َدقُوا َو لَیَ ْعلَ َمنَّ ا ْلكا ِذبینَ !» ( ۲و  / 3عنكبوت)
ّللاُ الَّذينَ َ
ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم فَلَیَ ْعلَ َمنَّ ّ
و در مورد ابراهیم علیهالسالم مىفرماید:
ْراهیم َربُّهُ بِ َك ِلماتٍ / ۱۲4( »!...بقره) و درباره موسى
« َو ِا ِذ ا ْبتَلى ِاب
َ
()۱
علیهالسالم مىفرمایدَ « :و فَتَنّاكَ فُتُونا !»
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .5۸

قانون آزمايش و قانون مالكیت
صاح ِبه َو ه َُو ُيحا ِو ُر ُه اَنَا اَ ْكثَ ُر ِم ْنكَ ماالً َو اَع َُّز نَفَرا !» ( / ۳4كهف)
« فَقا َل ِل ِ
معناى جمله این است كه آن شخص كه برایش باغها قرار دادیم به رفیقش
در حالى كه با او گفتگو و بحث مىكرد گفت« :من از تو مال بیشترى دارم و
عزتم از نظر نفرات یعنــى اوالد و خـدم از عــزت تو بیشتر است!»
و این سخن خود حكایت از پندارى مىكند كه او داشته و با داشتن آن از
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حق منحرف گشته ،چه گویا خود را در آنچه خدا روزیش كرده از مال و اوالد
مطلق التصرف دیده كه احدى در آنچه او اراده كند نمىتواند مزاحمش شود ،در
نتیجه معتقد شده كه به راستى مالك آنهاست ،و این پندار تا این جایش عیبى ندارد،
و لكن او در اثر قوت این پندار فراموش كرده كه خدا این امالك را به وى تملیك
كرده است و االن باز هم مالك حقیقى هموست.
اگــر خداىتعالى از زینت حیــات دنیا كه فتنه و آزمایشى مهم است ،به
كسى مى دهد براى همین است كه افراد خبیث از افراد طیب جدا شوند ،آرى این
خداى سبحان است كه میــان آدمى و زینت حیات دنیا این جذبــه و كشش را قــرار
داده تا او را امتحــان كنــد ،و او بیچــاره خیال مىكنــد كه با داشتــن این زینتهــا
حاجتــى به خــدا نـداشتــه منقطــع از خـدا و مستقـل به نفــس است ،و هـرچــه
اثــر و خاصیــت هست ،در همیــن زینتهــاى دنیوى و اسباب ظاهرى است كه
برایش مسخر شده است.
در نتیجه خداى سبحان از یاد برده و به اسباب ظاهرى ركون و اعتماد
مى كند و این خود همان شركى است كه از آن نهى شده و از سوى دیگر وقتى
متوجه خودش مى شود كه چگونه و با چه زرنگى و فعالیت در این مادیات دخل و
تصرف مىكند به این پندارها دچار مى شود كه زرنگى و فعالیت از كرامت و
فضیلت خود اوست ،از این ناحیه هم دچار مرضى كشنده مىگردد ،و آن تكبر بر
()۱
دیگران است كه به قدر او از زیـنت دنـیا نـدارند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲6ص .۱6۸

هدف آفرينش زمین و آسمان و هدف قانون آزمايش
ع َمالً !» ( / ۷هود)
س ُن َ
«ِ ...لیَ ْبلُ َوكُـ ْم اَيُّـكُ ْم اَحْ ـ َ
خدا آسمانها و زمین را  -به آن صورت كه مالحظه مىشود  -ساخته به
این هدف كه شما را بیازماید و نیكوكاران شما را از بد كارهایتان تمیز دهد .معلوم
است كه آزمایش و امتحان امرى است كه به مقصد امر دیگرى انجام مىشود یعنى
تمیز چیزهاى خوب از بد و اعمال نیك از اعمال بد .تمیز اعمال نیك از بد براى
آن است كه معلوم شود چه پاداشى بر آن مترتب مىگردد و جزا و پاداش هم به
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نوبه خود براى منجز كردن وعده حقى است كه خدا داده و لذا مىبینیم خدا هر
كدام از این امورى را كه مترتب به یكدیگرند به عنوان هدف و غایت خلقت ذكر
مىكند ،در مورد این كه آزمایش هدف خلقت است مىفرماید:
ع َمالً  -ما آنچه به
س ُن َ
«اِنّا َجعَ ْلنا ما َ
ض زينَةً لَها ِلنَ ْبلُ َوهُ ْم اَيُّ ُه ْم اَحْ َ
علَى االَ ْر ِ
روى زمین اسـت زیــور آن ساختیـم تـا آنـان را بـیازمـایـیم كـه كـدامشان
نـیكوكـارتـرند!» ( / ۷كهف)
در معنى تمیز دادن و خالص ساختن خوب از بد فرمود:
بیث ِمنَ ال َّ
ّللاُ ا ْل َخ َ
« ِلیَ َ
ب  -براى آنكه خدا ناپاك را از پاك جدا سازد!»
ط ِیّ ِ
میز ّ
(/3۷انفال)
در خصوص جزا فرمود:
س َبتْ َو ُه ْم
سموا ِ
« َو َخلَــ َ
ق َو ِلتُجْ زى كُ ُّل َن ْف ٍس ِبما َك َ
ّللاُ ال َّ
ق ّ
ت َوا َال ْرضَ ِبا ْل َح ّ ِ
اليُ ْظلَ ُمونَ ـ خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید و بدین منظور كه هر كس در
برابر كارى كه كرده پاداش بیند و آنان مورد ستم قرار نمىگیرند!» (/۲۲جاثیه)
در مورد این كه برگرداندن مردم براى معاد به منظور به انجام رساندن
علَیْنا اِنّا كُنّا فا ِعلینَ  -آنگونه
ق نُعی ُدهُ َوعْدا َ
وعده است فرمود« :كَما بَدَأْنا اَ َّو َل َخ ْل ٍ
كه ما اول آفرینش را شروع كردیم باز مىگردانیم ،این وعدهاى است بر ما ،ما
این كار را خواهیم كرد!» (/۱۰4انبیاء)
درباره این كه عبادت غرض آفرینش ثقلین (جن و انس) است فرمودَ « :و
ــن َو ا ْ
ما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّ
ُون  -جن و انس را به آن منظــور آفریدم كه
ال َِ ْن َ
ــس اِالّ ِلیَ ْعبُــد ِ
مرا پـرستش كنند!»( / 56ذاریات)
این كه كار شایسته یا انسان نیكوكار هدف خلقت شمرده شود منافاتى با آن
ندارد كه خلقت ،اهداف دیگرى نیز داشته باشد ،و در حقیقت انسان یكى از این
اهداف است .زیرا با وحدت و پیوستگىاى كه بر عالم حاكم است و با توجه به آن
كه هر یك از انواع موجودات محصول ارتباط و نتیجه آمیزش عمومى بین اجزاى
خلقت است پس صحیح است كه هر كدام از موجودات هدف خلقت باشند و
مى توانیم هر نوعى از انواع مخلوقات را به عنوان مطلوب و مقصود از خلقت
آسمانها و زمین مخاطب قرار دهیم ،زیرا خلقت به این نتیجه مىرسد.

114

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

عالوه بر اینها انسان از نظر سازمانى كاملترین و متقنترین مخلوقات
جهانى است ،اعم از آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست .اگر انسان از جهت
علم و عمل به خوبى رشد و نمو كند ذاتا باالتر از سایر موجودات و از نظر مقام
و درجه بلندتر و واالتر از دیگر مخلوقات است ،گیرم كه پارهاى از مخلوقات مثالً
آسمان  -آنگونه كـه خـدا فـرمـوده  -از نـظر خـلقت شـدیـدتـر از انـسان بـاشد.
معلوم است وقتى خلقت نقصى در بر داشته باشد ،مقصود از آن كمال صنع
خواهد بود و لذا مراحل م ختلف وجود انسان را از مرحله معنوى و جنینى و
طفولیت و مراحل دیگر همگى را مقدمه وجود انسان معتدل و كامل مىشماریم
و. ...
با این بیان واضح مىشود كه برترین افراد انسان  -اگر بین آدمیان برتر
مطلق پیدا شود  -هدف خلقت آسمانها و زمین است و لفظ آیه نیز خالى از اشاره
ع َمالً »،مىرساند كه قصد
سنُ َ
و داللت بر این مطلب نیست .زیرا جمله « اَیُّكُ ْم اَحْ َ
جدا كردن نیكوكارترین از دیگران است خواه آن دیگرى نیكوكار و یا بدكار باشد.
بنابراین هر كس عملش نیك تر از دیگران است حاال خواه دیگران نیكوكار باشند
و كارهایشان پایینتر از كار او باشد ،یا بد كار باشند ،در هر صورت غرض
خلقت ،تمییز بهترین فرد است .با این بیان آنچه در حدیث قدسى آمده كه خدا به
پیغمبر خطاب فرمود:

« لَ ْوالكَ لَما َخلَ ْقتُ االَ ْفـالك ! »
صحیح مىنماید ،زیـرا پیغمبر اكـرم صلىهللاعلیهوآله بـرتـرین مـردم است!
 -۱المیـــزان ج  ،۱9ص .۲43

هدف زندگى و مرگ و آزمايش الهى براى تعیین بهترين اعمال
ع َمالً!» ( / ۲ملك)
س ُن َ
« اَلَّذى َخلَ َ
ق ا ْل َم ْوتَ َو ا ْل َحیوةَ ِلیَ ْبلُ َوكُ ْم اَيُّكُ ْم اَحْ َ
جمله فوق بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است ،و با در نظر گرفتن
این كه كلمه «بال» به معناى امتحان است ،معناى آیه چنین مىشود :خداىتعالى
شما را این طور آفریده كه نخست موجودى زنده باشید و سپس بمیرید ،و این نوع
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از خلقت مقدمى و امتحانى است ،و براى این است كه به این وسیله خوب شما از
بدتان متمایز شود ،معلوم شود كدامتان از دیگران بهتر عمل مىكنید ،و معلوم
است كه این امتحان و این تمایز براى هدفى دیگــر است ،براى پاداش و كیفــرى
است كه بشـر با آن مواجـه خواهد شد.
آیه مورد بحث عالوه بر مفادى كه گفتیم اشارهاى هم به این نكته دارد ،كه
مقصود بالذات از خلقت ،رساندن جزاى خیر به بندگان بوده ،چون در این آیه
سخنى از گناه و كار زشت و كیفر نیامده ،تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرمود
خلقت حیات و موت براى این است كه معلوم مىشود كدام یك عملش بهتر است،
پس صاحبان عمل نیك مقصود اصلى از خلقتند و اما دیگران به خاطر آنان خلق
شدهاند.
این را هم باید دانست كه مضمون آیه شریفه صرف ادعا بدون دلیل نیست،
و آن طور كه بعضى پنداشتهاند نمىخواهد مسأله خلقت مرگ و زندگى را براى
آزمایش در دلها تلقین كند ،بلكه مقدمهاى بدیهى و یا نزدیك به بدیهى است كه به
لزوم و ضرورت بعث براى جزاء حكم مىكند ،براى این كه انسانى كه به زندگى
دنیا قدم نهاده دنیایى كه دنبال آن مرگ است ،اال و البد عملى و یا بگو اعمالى
دارد كه آن ا عمال هم یا خوب است یا بد ،ممكن نیست عمل او یكى از این دو
صفت را نداشته باشد ،و از سوى دیگر به حسب فطرت مجهز به جهازى معنوى
و عقالنى است ،كه اگر عوارض سویى در كنار نباشد او را به سوى عمل نیــك
سوق مىدهد ،و بسیار كمند افرادى كه اعمالشــان متصف به یكـى از دو صفـت
نیــك و بـد نباشــد ،اگـر باشــد در بیـن اطفــال و دیوانگــان و سایر مهجورین
است.
و آن صفتى كه بر وجود هر چیزى مترتب مىشود ،و در غالب افراد
سریان دارد ،غایت و هدف آن موجود به شمار مىرود ،هدفى كه منظور آفریننده
آن از پدید آوردن آن همان صفت است ،مثل حیات نباتى فالن درخت كه غالبا
منتهى مى شود به بار دادن درخت ،پس فالن میوه كه بار آن درخت است هدف و
غایت هستى آن درخت محسوب مىشود ،و معلوم مىشود منظور از خلقت آن
درخت همان میوه بوده ،و همچنین حسن عمل و صالح آن غایت و هدف از خلقت
انسان است ،و این نیز معلوم است كه صالح و حسن عمل اگر مطلوب است براى
خودش مطلوب نیست ،بلكه بدین جهت مطلوب است كه در به هدف رسیدن موجود
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دیگر دخالت دارد ،آنچه مطلوب بالذات است حیات طیبهاى است كه با هیچ نقصى
آمیخته نیست ،و در معرض لغو و تأثیم قرار نمىگیرد ،بنابراین بیان ،آیه شریفه
ت َو نَ ْبلُوكُ ْم ِبالش ِ َّّر َو
در معناى آیه زیر است كه مىفرماید « :كُ ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَةُ ا ْل َم ْـو ِ
ا ْل َخی ِْر ِفتْنَةً  -هر نفسى چشنده مرگ است و ما شما را به فتنههاى خیر و شر
()۱
مىآزماییم!» ( / 35انبیاء)
 -۱المیزان ج  ،39ص .۱۲
هماهنگى سنت آزمايش الهى با سنت هدايت ،سرنوشت و اجل مسمى
ّللاُ؟» ( / ۱4۲آل عمران)
« اَ ْم َح ِ
س ْبتُ ْم اَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َو لَ ّما يَ ْعلَ ِم ّ
ناموس امتحان یك ناموس الهى است كه همیشه جارى مىباشد و یك سنت
عملى است كه متكى بر یك سنت تكوینى دیگرى مىباشد و آن سنت تكوینى همان
هـدایت عـام الهى است كه انسان و اندازه و اجل او را رهبرى مىنماید.
هدایت عامه عبارت از هدایتى الهى است كه در پرتو آن هر موجودى به
كمال وجودى خود مىرسد و به هدف و نتیجهاى كه بر خلقتش مترتب است نایل
مىشود و در پرتو همین هدایت است كه هر موجودى به مقتضیات وجودى خود،
از قبیل نشو و كمال و فعالیت و حركت ،مىرسد .غرض این كه ،آنچه كه قرآن
بر آن داللت دارد این است كه هر موجودى با هدایت عامه الهیه ،به آخرین حد
وجودى خود مى رسد و هیچ موجودى از این قانون عمومى تخلف نمىكند ،و
خداوند این رهبرى تكوینى را از حقوقى قرار داده كه موجودات بر او دارند و
علَیْنا
بدیهى است كه او از وعدههاى خود تخلف نمىكند ،چنان كه مىفرماید « :اِنَّ َ
لَ ْل ُهدى! َو اِنَّ لَنالَ ْ
ال ِخ َرةَ َو ا ْال ُولى!» ( ۱۲و  / ۱3لیل) و به طورى كه مالحظه
مىفرمایید آیه شریفه با اطالقى كه دارد شامل هدایت اجتماعى و فردى هر دو
است .بنابراین یكى از حقوق موجودات بر ذات الهى این است كه آنها را به كمال
تكوینى و تشریعى كه براى آنها پیشبینى شده است هدایت نماید.
در بحث نبوت خواهد آمد كه چگونه شؤون تشریعى در تكوینیات دخالت
نموده و تحت احاطه قضا و قدر قرار مىگیرد ،و ما مىدانیم كه نوع انسان از
نظر تكوین داراى یك نحو وجودى است كه ناچار از انجام دادن یك سلسله امور
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اختیارى است و آن امور اختیارى منبعث از یك سلسله عقاید نظرى و عملى
مى باشند پس ناچار الزم است كه یك سلسله قوانین چه حق و چه باطل بر شؤون
زندگى بشر حاكم باشد ،در این جا است كه مىبینیم ذات مقدس الهى از طرفى یك
سلسله اوامر و نواهى را براى انسان تشریع فرموده :تا این كه انسان با توجه به
آنها و همچنین با روبرو شدن با یك سلسلهحوادث و وقایعى كه در زندگى فردى
و اجتماعى او پیش مىآید ،قوا و استعدادهاى نهفته خود را ظاهر نموده راه سعادت
و یا شقاوت را بپیماید و به این ترتیب بدیهى است كه مىتوان بر این حوادث و بر
این اوامر و نواهى نام امتحان و بالء و نظایر آن را اطالق كرد.
همان طور كه هدایت عام الهى همیشه از ابتداى وجود موجودات تا پایان
زمانى كه در راه سیر الى هللا مىباشند با آنها همراه بوده و هیچگاه منفك و جداى
از موجودات نمىگردد ،تقدیرات الهیهاى هم كه حامل آن علل و اسباب وجودى
اشیاء بوده در حقیقت تعیین سرنوشت اشیاء با آنهاست ،و آنها هستند كه موجودى
را از حالى به حالى وارد مىنمایند ،و نیز همیشه از وراى موجودات مشغول
انجام وظیفه بوده و او را به طــرف سرنوشتى كه از پیش برایش معیــن كرده
است جلو مىبرنــد كما این كه جمله « َو الَّذى قَد ََّر فَ َهدى  -آن كه اندازه گرفت
سپس راهنمایى كرد!» ( / 3اعلى) ظهور در همین معنى دارد و آن را تأیید مىكند.
و همانطور كه عوامل تعیین كننده سرنوشت ،موجــودات را به طرف سرنوشت
معین خود سوق مى دهد ،آخرین نقطه هستى آنان نیــز كه در زبــان قــرآن بــه
«اجل مسمى» یــاد شــده ،آنها را از جلــو به سوى خود مىكشاند و خدا
مىفرماید:
س ًّمى َو الَّذينَ
سموا ِ
ق َو اَ َج ٍل ُم َ
«ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ت َو االَ ْرضَ َو ما بَ ْینَ ُهما اِالّ ِبا ْل َح ّ ِ
ِروا ُم ْع ِرضُونَ !» ( / ۳احقاف)
روا َ
ع ّما اُ ْنذ ُ
َكفَ ُ
به طورى كه مالحظه مىشود آیه شریفه موجودات را با آخرین نقطه هستى
آن ها كه اجل مسمى است مرتبط دانسته و بدیهى است كه هرگاه یكى از دو شىء
مرتبط بر دیگرى تفوق و برترى داشته و روى آن اثر بگذارد ،این حالت را جذب
نامند ،و اجلهــاى مسمى ،امور ثابــت و غیر متغیــرى هستند كه همیشه اشیاء و
موجودات را از جـلو به سـوى خود جذب نمــوده به اجــل مسماى خــود
نزدیكشــان مىســازد.
بنابراین تمامى موجودات به نیروهاى الهى احاطه شده ،یك نیرو او را به
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جلو مىراند و قوهاى دیگر او را از جلو به سوى خود جذب مىكند ،و نیروى
سومى هم همیشه مصاحب و همراه او بوده و عهدهدار تربیت او در صحنه حیات
مىباشد و اینها هستند قواى اصلىاى كه قرآن آنها را اثبات مىنماید و اینها
غیر قواى دیگرى هستند كه حافظ و نگهبان و قرین موجودات در صحنه حیات
مىباشند مانند مالئكه و شیطان و غیر آن.
با این ترتیب روشن است كه ناموس امتحان قابل نسخ نیست زیرا متكى به
یك سنت تكوینى است و نسخ در سنن تكوینى عین فساد مىباشد و فساد در تكوین
محال است .و به همین معنى اشاره مىكند آیاتى كه داللت دارد بر حق بودن
دستگاه آفرینش و بعث مانند آیه شریفه:
س ًّمى!» (/ ۳
سموا ِ
ق َو اَ َج ٍل ُم َ
«ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ت َو االَ ْرضَ َو ما بَ ْینَ ُهما اِالّ ِبا ْل َح ّ ِ
احقاف) و آيه:
عبَثا َو اَنَّكُـ ْم اِلَ ْینا الت ُْر َجعُونَ !» ( / ۱۱5مؤمنون)
س ْبتُ ْم اَنَّما َخلَ ْقناكُ ْم َ
« اَفَ َح ِ
و آيه شريفه:
ق
سموا ِ
« َو ما َخلَ ْقنَا ال َّ
ت َو ا َال ْرضَ َو ما بَ ْینَ ُهما ال ِعبینَ ما َخلَ ْقناهُما اِالّ ِبا ْل َحـ ّ ِ
َو لـ ِكنَّ اَكْـثَ َرهُـ ْم ال يَـ ْعلَ ُمونَ !» ( ۳8و  / ۳9دخان) و آيه:
()۱
ت !» ( / 5عنكبوت)
ّللا الَ ٍ
ّللا َف ِانَّ اَ َج َل ّ ِ
« َم ْن كانَ َي ْر ُجوا ِلقا َء ّ ِ
 -۱المیزان ج  ،۷ص  53و .6۱

نظام امتحان مقدمه داورى الهى در آخرت
َّـر َو ا ْل َخی ِْـر فِتْنَةً!» ( / ۳5انبیاء)
« كُــ ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَــةُ ا ْل َم ْـو ِ
ت َو نَ ْبلُوكُــ ْم بِالش ِ ّ
مراد به نفس در جمله فوق انسان است كه استعمال دومى از استعماالت سه
گانه این كلمه است ،نه روح انسانى ،چون معهود كالم خدا نیست كه نسبت موت
را به روح انسانى داده باشد .آیه شریفه عمومیتش تنها درباره انسانهاست و شامل
مالئكه و جن و سایر حیوانات نمىشود .این جمله زمینهچینى براى جمله بعدى
«و نَ ْبلُوكُ ْم بِالش ِ َّّر َو ا ْل َخی ِْر فِتْنَةً »،یعنى ما شما را به آنچه
است كه مىفرمایدَ :
كراهت دارید از قبیل مرض ،فقر ،و امثال آن و به آنچه دوست دارید ،از قبیل
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صحت ،و غنى و امثال آن ،مىآزماییم ،آزمودنى  -كانّه فرموده :هر یك از شما
را به حیاتى محدود ،و مؤجل زنده مى داریم ،و در آن حیات به وسیله خیر و شر
امتحان مى كنیم ،امتحان كردنى ،و سپس به سوى پروردگارتان بازگشت مىكنید،
پس به لَه و علیهتان حكم مىكند.
در این جمله به علت حتمى بودن مرگ نیز اشاره كرده ،و آن این است كه
اصوالً زندگى هر كسى حیاتى است امتحانى ،و آزمایشى ،و معلوم است كه امتحان
جنبه مقدمه دارد ،غرض اصلى متعلق به خود آن نیست ،بلكه متعلق به ذىالمقدمه
است .و این نیز روشن است كه هر مقدمهاى ذىالمقدمهاى دارد ،و بعد از هر
امتحانى موقفى است كه در آن موقف نتیجه امتحان معلوم مىشود ،پس براى هر
صاحب حیاتى مرگى است حتمى ،و بازگشتى است به سوى خداى سبحان ،تــا در
()۱
آن بـازگــشت دربــارهاش داورى شــود.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۸ص .۱۲6

آزمايش الهى و قضاى محتوم مرگ و انتقال انسانها
ق ذ ِلكَ ما كُ ْنتَ ِم ْنهُ تَحی ُد !» ( / ۱9ق)
سك َْرةُ ا ْل َم ْو ِ
« َو جا َءتْ َ
ت ِبا ْل َح ّ ِ
مراد به سكره و مستى موت ،حال نزع و جان كندن آدمى است ،كه مانند
مستان مشغول به خودش است ،نه مىفهمد چه مىگوید ،و نه مىفهمد اطرافیانش
دربـارهاش چه مىگویند.
و اگر آمدن سكره موت را مقید به قید (حق) كرد براى این بود كه اشاره
كند به این كه مسأله مرگ جزء قضاهاى حتمى است كه خداىتعالى در نظام عالم
رانده ،و از خود مرگ غرض و منظور دارد ،همچنان كه از آیه « كُ ُّل نَ ْف ٍس ذائِقَةُ
ت َو نَ ْبلُوكُ ْم ِبالش ِ َّّر َو ا ْل َخی ِْر فِتْنَةً َو اِلَیْنا ت ُْر َج ُعونَ !» ( / 35انبیاء) نیز این معنا
ا ْل َم ْـو ِ
استفاده مىشود .چون مىفهماند منظور ما از مردنى كردن همگى شما آزمایش
شماست ،و مردن عبارت است از انتقال از یك خانه به خانهاى كه بعد از آن و
دیوار به دیوار آن قرار دارد ،و این مرگ و انتقال حق است ،همان طور كه بعث
و جنت و نار حق است ،این معنایى است كه از كلمه «حق» مىفهمیم .و جمله «
ذلِكَ ما كُ ْنتَ ِم ْنهُ تَحیدُ »،اشاره است به این كه انسان طبعا از مرگ كراهتدارد،
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چون خداىتعالى زندگى دنیا را بهمنظور آزمایش او در نظرش زینت داده ،و
ع َمالً -
س ُن َ
خودش فرموده « :اِنّا َجعَ ْلنا ما َ
ض زينَةً لَها ِلنَ ْبلُ َوهُ ْم اَيُّ ُه ْم اَحْ َ
علَىاالَ ْر ِ
این ماییم كه زندگى زمینى را به وسیله آنچه در روى زمین است در نظر شما
زینت داده و دلفریبشكردیم ،تا شما را بیازماییم كدامتان بهتر عمل مىكنید !»
صعیدا ُج ُرزا  -وگرنه به زودى همین
(/۷كهف) و « َو اِنّا لَجا ِعلُونَ ما َ
علَیْها َ
زینتها را از نظرتان مىاندازیم ،آن چنانكه خاك خشك در نظرتان بىجلوه است
()۱
!»(/۸كهف)
 -۱المیـــــــزان ج  ،36ص .۲3۷

نظـام آزمايش وسیل ـه قهرى بروز باطن اعمال
بیث ِمنَ ال َّ
میز ا ْل َخ َ
علَ ْی ِه َحتّى يَ َ
ب!»
ؤْمنینَ عَلى ما اَ ْنتُ ْم َ
ّللاُ ِلیَذَ َر ا ْل ُم ِ
طیِّ ِ
« ما كانَ ّ
( / ۱۷۸آل عمران)
ناموس ابتال و امتحان از این جهت در میان مؤمنین جارى است كه مراتب
كمال را پیموده و مؤمن خالص از غیر خالص جدا و پاك سرشت از بد طینت
متمایز گردد .در این جا ممكن است این توهم پیش آید كه خداوند مىتوانست این
تمایز پاك طینتان را از بد سرشتان از راه دیگرى تأمین نماید و بدون این كه مردم
را روبروى با یك سلسله بالهایى به نام امتحان كند این خاصیت را در مردم قرار
مى داد كه خود آنان را شناخته و با این ترتیب در صفوف مردم ،منافق از مؤمن
تمیز داده شود ،اما این توهم را دفع نمود به این كه ،علم غیب و اطالع از كنه
روحى مردم مخصوص ذات الهى و برگزیدگان از پیغمبران اوست كه به وسیله
وحى ،ایشان را بر كنه امور مطلع مىكند كما این كه مىفرمایدَ « :و ما كانَ ّ
ّللاُ
ِلی ْ
ّللا یَجْ تَبى ِم ْن ُرسُ ِل ِه َم ْن یَشآ ُء !» ( / ۱۷9آلعمران)
علَى ْالغَ ْی ِ
ُط ِلعَكُ ْم َ
ب َو ل ِك َّن ّ َ
سپس متذكر این معنى مىگردد كه اكنون كه در طریق حیات چارهاى جز برخورد
به امتحان و ابتال نیست الزم است كه به خدا و رسل او ایمان بیاورید تا در طریق
مردم پاك سرشت گام نهاده باشید نه در راه مردم خبیث و بدسرشت اال اینكه این
نكته را نیز باید متوجه شد كه ایمان تنها مؤثر در تأمین پاكى حیات و پاداش نیست
این عمل صالح است كه موجب اجرعظیم و پذیرفتهشدن ایمان انسان در درگاه
س ِل ِه!» و سپس اضافه مىنماید
الِل َو ُر ُ
الهى مىگردد و لذا اول مىفرماید « :فَ ِ
امنُوا ِب ّ ِ
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عظی ٌم !» ( / ۱۷9آلعمران)
« َو ا ِْن تُؤْ ِمنُوا َو تَتَّقُوا فَلَكُ ْم اَ ٌ
جْر َ
چند مطلب از این آیه استفاده مىشود:
اول  :سیر تكاملى نفوس و رسیدن به آخرین مدارج آن چه در راه سعادت
و چه در راه شقاوت از امور غیر قابل اجتناب است.
دوم  :خوبى و بدى در عین این كه به ذات اشخــاص نسبت داده شده ،دایر
مدار ایمان و كفـر كه از امور اختیــارى هستند مىباشنــد و این از حقایــق قرآنى
است كه بسیارى از اسرار توحید از آن منشعب مىشود و بر همین معنى داللت
ت !» ( / ۱4۸بقره)
ستَ ِبقُوا ا ْل َخیْرا ِ
مىكند ،آیه شریفه « َو ِلكُ ٍ ّل ِوجْ َهةٌ ه َُو ُم َولّیها فَا ْ
و این داللت در صورتــى است كه آیه شریفــه ذیل نیز به آن ضمیمـه شود « َو
ستَبِقُــوا ا ْل َخیْــراتِ!» ( / 4۸مائـــده)
ل ِك ْن ِلیَ ْبلُ َوكُ ْم فى ما اتیكُ ْم فَــا ْ
سوم :آن كه ایمان به خدا و فرستادگان او ماده و منشأ پاكى حیات و پاكیزگى
ذات است ولى اجر و پاداش مربوط به تقوى و عمل صالح مىباشد و لذا خداوند
متعال اول موضوع تمایز بین خوش طینت و بد طینت را متذكر شده و سپس ایمان
به خدا و رسول را متفرع بر آن فرموده است ولى در آخر كار كه سخن از اجر
و پاداش به میان آمد اضافه بر ایمان ،تقوى را هم متذكر شده و فرموده است « َو
عظی ٌم !» ( / ۱۷9آلعمران) و از همین جا روشن
ا ِْن تُؤْ ِمنُوا َو تَتَّقُوا فَلَكُ ْم اَجْ ٌر َ
مىشود كه احیاء در آیه « َم ْن ع َِم َل صا ِلحا ِم ْن ذَك ٍَر اَ ْو اُ ْنثى َو ه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَلَنُحْ ِییَنَّهُ
َحیوةً َ
لونَ !» ( / 9۷نحل) نتیجه ایمان
ط ِّی َبةً َولَنَجْ ِز َينَّ ُه ْم اَجْ َرهُ ْم ِباَحْ َ
س ِن ما كانُوا َي ْع َم ُ
و متفرع بر آن است .اجر و پاداش نیز نتیجه و متفرع بر عمل شایسته مىباشد
بنابراین زندگى پاكیزه ایمان است و اما بقاى آن و ترتب آثار بر آن جز در پرتو
عمل شایسته میسر نیست ،عینا مانند حیات طبیعى كه در اصل تكون خود محتاج
به روح حیوانى بوده ولى براى بقاء و ادامه حیات خود ناچار بایــد قوا و اعضا
را به كار اندازد به طورى كه اگر یكسره جمیع قوا و اعضا از كار انداخته شود
()۱
و از هر گونه فعالیتـى باز ایستد زندگى او باطل و بدون ثمر خواهد بود.
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .۱35

122

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

سنت آزمايش الهى ،و نابودى افراد فاقد صالحیت و ناقض هدف خلقت
« َو َم ْن َي ْرتَ ِد ْد ِم ْنكُ ْم ع َْن دي ِن ِه فَ َی ُمتْ َو ه َُو كا ِف ٌر فَاُول ِئكَ َح ِب َ
طتْ اَعْمالُ ُه ْم ِفـى ال ُّد ْنـیـا
ـر ِة !» ( / ۲۱۷بقره)
َو ا ْال ِخ َ
زم امدار هستى ،انسان را مانند سایر اجزاى این جهان به سوى سعادت
وجودى و كمال حیاتى خویش سوق مىدهد .یكى از مراحلى را كه بشر باید در
این راه بپیماید مرحله «اعمال» است .حال اگر در این مرحله مانعى از سیر و
حركت پیدا شود كه موجب توقف سیر و مقابل شدن سیركننده با هالكت و بدبختى
گردد بر قافله ساالر كاروان است كه وسیله دفاعى فراهم نماید تا مانع برطرف
شود یا جـزء فـاسد قـطع گـردد و سیــر ادامـه یابـد.
به شهادت تجربه و مشاهده ،دستگاه صنع و ایجاد هر نوعى از انواع
موجودات را با نیروهاى دفاعى مجهز ساخته تا بتوانند آفات و فسادهایى را كه به
آنها متوجه مىشود دفع كنند .همچنین دستگاه تكوین براى هر نوعى از انواع
موجودات ،نامالیماتى پیش مىآورد تا نیروهاى خودشان را به كار انداخته و به
كماالت وجودىشان برسند و به سعادتى كه برایشان مهیا شده نایل گردند.
ت َو
«و ما َخلَ ْقنَا السَّموا ِ
این مطلب از این آیات شریفه استفاده مىشودَ :
ا ْ
ق َو ل ِك َّن اَ ْكثَ َرهُ ْم ال یَ ْعلَ ُمونَ!»
الََ ْر َ
ض َو ما بَ ْینَ ُهمــا العِبینَ ما َخلَ ْقناهُما اِالّ ِب ْال َح ّ ِ
«و ما َخلَ ْقنَـا السَّمــا َء َو ا ْ
باطالً ذلِكَ َ
ظ ُّن
ض َو ما َب ْینَ ُهما ِ
الََ ْر َ
( 3۸و  / 39دخان) و َ
َروا / ۲۷( »!...ص)
الَّذینَ َكف ُ
(مفاد این آیات این است كه آفرینش موجودات بیهوده نبوده و داراى غرض
صحیح و غایت شایستهاى است).
اگر صنعتگرى چیزى را براى منظور عقالیى بسازد پیوسته مراقب آن
بوده و به وضعش رسیدگى مىكند ،اگر عارضهاى رخ دهد و آن را از منظور
اصلى به دور دارد در رفع آن مىكوشد و با كم و زیاد كردن اجزاء و تصرفات
دیگر ،آن را اصالح مىكند و اگر قابل اصالح نبود تركیب آن را به هم زده و آن
را به كار صنعت دیگرى مىزند ،حال آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها
وجود دارد و از جمله انسان نیز این چنین است ،خداى متعال به مفاد این آیات
آنها را بیهوده نیافریده و بدون عنایت خلق نكرده است ،بلكه آنها را براى
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ع َبثا
بازگشت به سوى خودش آفریده ،چنان كه مىفرماید «:اَفَ َح ِس ْبتُ ْم اَ َّنما َخلَ ْقناكُ ْم َ
َو اَنَّكُـ ْم اِلَیْنا ال تُ ْر َجعُونَ!» ( / ۱۱5مؤمنون) و « َو اَ َّن اِلى َربِّكَ ْال ُم ْنتَهى!» (/ 4۲
نجم) در این صورت الزم است كه انسان مانند سایر آفریدگان به عنایت پروردگار
به سوى مقصد رهبرى شود و با دعوت و ارشاد و سپس با امتحان و آزمایش و
باالخره با هالك كردن كسانى كه غرض خلقت در حقشان باطل شده و از حیز
هدایت ساقط شدهاند به طرف مقصد سوق داده شود و مقتضاى اتقان صنع و نظام
احسن نسبت به فرد و نوع همین است كه به زندگى گروهى خاتمه داده شود تا
والرحْ َم ِة ا ِْن َيشَأْ ُيذْ ِه ْبكُ ْم َو
دیگران از شر آنان راحت شوندَ « .و َر ُّبكَ ا ْلغَ ِن ُّى ذُ َّ
شأَكُ ْم ِم ْ
ــن ذُ ِ ّريَّــ ِة قَ ْـو ٍم َءا َخـريـنَ !» (/ ۱33
ف ِم ْن بَ ْع ِدكُ ْم ما يَشـآ ُء كَمــآ اَ ْن َ
يَ ْ
ستَ ْخ ِل ْ
انعام)
این قانون الهى و سنت ربانى یعنى آیین ابتالء و انتقام همان سنت پیروز و
غالبى است كه به حكم این آیات محكوم به شكست نخواهد بودَ « :و ما اَصابَكُ ْم ِم ْن
ض َو ما
ُمصی َب ٍة فَ ِبما َك َ
َثیر َو ما اَ ْنتُ ْم ِب ُم ْع ِجزينَ ِفى االَ ْر ِ
س َبتْ اَيْديكُ ْم َو َي ْعفُوا ع َْن ك ٍ
سبَقَتْ
«و لَقَ ْد َ
ُون ّ ِ
صیر!» ( ۳۰و  / ۳۱شورى) و َ
ّللا ِم ْن َو ِل ٍّى َو ال نَ ٍ
لَكُ ْم ِم ْن د ِ
ورونَ َو اِنَّ ُج ْندَنا لَ ُه ُم ا ْلغا ِلبُونَ !» (۱۷۱
سلینَ اِنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ا ْل َم ْن ُ
َك ِل َمتُنا ِل ِعبا ِدنَا ا ْل ُم ْر َ
ص ُ
()۱
تا  / ۱۷۳صافات)
 -۱المیـــزان ج  ،3ص .۲6۷
ن ظام امتحان و اعتقاد بازگشت به خدا ،دو عامل ظهور استحكام ايمان
ّللا الَتٍ!» (/5عنكبوت)
ّللا فَاِنَّ اَ َج َل ّ ِ
« َم ْن كانَ يَ ْر ُجوا ِلقا َء ّ ِ
بعد از آن كه خداى سبحان مردم را سرزنش كرد بر این كه در امر ایمان
به خدا سهلانگارند ،و هرچه خدا از طریق امتحان و ابتالء بالها و به دست
مشركین تنبیهشان مىكند ،به سوى او بر نمىگردند ،و مشركین آنها همچنان
مؤمنین را آزار مىدهند ،و از راه خدا بازمىدارند ،تا به این وسیله به خیال خود
نور خدا را خاموش كنند ،و خدا را به ستوه در آورند ،و جلو خواست او را بگیرند،
و نیز بعد از آن كه هر دو طایفه را در پندارشان تخطئه فرمود ،اینك در این آیات
لحن كالم را برگردانیده ،حق مطلب را بیان مىكنــد ،آن حقــى كه به هیچوجه
نمىشــود از آن به ســوى چیز دیگرى عــدول نمود ،و آن واجبى كه به هیچوجـه
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نمىشود از آن شاخه خالى كرد.
در این آیات سه گانه بیان مىكند كه هر كس به خدا ایمان آورد به این امید
كه به سوى او بازگردد ،و به دیدار او نایل شود ،باید بداند كه روز دیدار او خواهد
رسید و بدون شك خواهد رسید ،و نیز باید بداند كه خدا گفتههایش را مىشنود ،و
به احوالش و اعمالش دانا است ،پس باید حواس خود را جمع كند ،و احتیاط را از
دست ندهد ،و به حقیقت معناى كلمه ایمان آورد ،ایمانى كه هیچ فتنه و بالیى آن
را از كفش نرباید ،و هیچ آزارى از ناحیه دشمنان خدا آن را سست نكند ،و باید
كه در راه خدا به حقیقت معناى كلمه جهاد كند ،و باز باید بداند كه آن كسى كه از
جهاد وى بهرهمند مى شود خود اوست ،و خدا هیچ احتیاجى به او ندارد ،نه به
ایمانش ،و نه به جهادش ،نه به خود او ،و نه به احدى از عالمیان.
و باز باید بداند كه اگر ایمان بیاورد و عمل صالح كند به زودى خدا
()۱
گناهانش را مىشوید و به بهترین اعمالــش پاداش مىدهد.
 -۱المیــــــــزان ج  ،۲۲ص .۲9

سنت ايجاد امت ها ،ارسال رسل ،و سنت امتحان ،و سنت تكذيــب و
سنت مجـازات و هالك امـتها
س ْلنــا ُرسُلَنا تَتْــرا كُ َّل ما جـا َء اُ َّمةً َرسُولُها َكذَّبُوهُ / 44( »!...مؤمنون)
« ثُ َّم اَ ْر َ
این آیه داللت مىكند بر این كه یكى از سنتهاى خداىتعالى این بوده كه
همواره امتى را بعد از امت دیگر انشاء و ایجاد نموده ،و به سوى حق هدایت كند،
و به این منظور رسوالنى پى در پى بفرستد ،كه این سنت امتحان و ابتالى اوست،
سنت دیگرى هم امتها داشتهاند و آن این است كه پیغمبران را یكى پس از دیگرى
تكذیب مىكردهاند ،و سنــت دوم خدا این است كه تكذیــبكنندگان را یكى پــس از
دیگرى هــالك كنــد ،و اینسنت مجازات اوست.
«...و َج َع ْلناهُ ْم اَ
َ
حادیــث / 44( »...مؤمنون) بلیغتریــن
و این كه فرمــود:
َ
بیان در رسانــدن قهر الهــى ،مسلط بر دشمنــان حق و تكذیبكنندگــان دعوت حق
است ،چون مىرساند كه این قهر آن چنان آنها را از بین مىبرد كه نه عینــى از
ایشــان باقى بگــذارد ،و نه اثرى ،و نه نامى و نه نشانى ،تنها داستانى كه مایه
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()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۲9ص .5۰

سنت آزمايش جارى در تمام اقوام و ملتها
اس اَ ْن يُـتْ َركُـوا اَ ْن يَـقُولُوا ا َمنّا َو هُ ْم ال يُ ْفتَنُونَ ؟» ( / ۲عنكبوت)
« اَ َحس َ
ِب النّ ُ
فتنه و محنت یكى از سنتهاى الهى است كه به هیچوجه و درباره هیچ
كسى شكسته نمىشود ،همان طور كه در امتهاى گذشته از قبیل قوم نوح و عاد
و ثمود و قوم ابراهیم و لوط و شعیب و موسى جریان یافت و جمعى استقامت
ورزیده و جمعى دیگر هالك شدند ،در امتهاى حاضر و آینده نیز جریان خواهد
یافت ،و خدا به كسى ظلم نكرده و نمىكند ،این خود امتها و اشخاصند كه به خود
ظلم مىكنند.
پس كسى كه مىگوید من به خدا ایمان آوردم باید در برابر ایمانش صبر
كند ،و خداى یگانه را بپرستد و چون قیام به وظایف دینى برایش دشوار و یا غیر
ممكن شد باید به دیارى دیگر مهاجرت كند ،دیارى و سرزمینى كه در آن جا بتواند
به وظیفههاى خود عمل كد ،چه ،زمین خدا وسیع است .هرگز نباید به خاطر ترس
از گرسنگى و سایر امور زندگى از مهاجرت چشم بپوشد براى این كه رزق
بندگان به عهده خداست .و اما مشركین كه مؤمنین را آزار مىكردند با این كه
(ّللا) است هیچ جرمى مرتكب
مؤمنین به غیر از این كه مىگفتند :پروردگار ما ّ
نشده بودند .كفار با این رفتار خود نمىتوانند خد را عاجز كنند اما خود این
آزارشان فتنه و آزمایش مؤمنین است ،فتنه و آزمایش خودشان نیز مىباشد ،و
چنان نیست كه از علم و تقدیر الهى خارج باشد ،بلكه این خداست كه آنان را در
چنین بوتهاى از آزمایش قرار داده ،و دارد هالكشان مىكند ،تا اگر خواست در
همین دنیا به وبال آن گرفتارشان كند ،و اگر خواست این عذاب را تأخیر انداخته
در روزى كه به سوى او بر مىگردند ،و دیگر راه گریز ندارند عذاب كند.
صدَقُوا َو لَیَ ْعلَ َم َّ
« َو لَقَـــدْ فَتَنَّــاالَّذیــنَ ِم ْن قَ ْب ِل ِهــ ْم فَلَیَ ْعلَ َم َّ
ــن
ــن اللّــهُ الَّذینَ َ
ْالكاذِبینَ!» ( / 3عنكبوت)
فتنــه و امتحــان سنتــى است جارى براى ما ،كه در امتهــاى قبــل از
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ایشــان نیز جارى كردیم ،و تو هرگـز تبدیل و دگرگونــى در سنت مــا نخواهــى
یافت.
مراد به این كه مىفرماید تا خداوند بداند كه چنین و چنان ،ظهور آثار صدق
و كذب آنان به وسیله امتحان در مقام عمل است ،چون امتحان است كه باطن
انسانها را ظاهر مىكند ،و الزمه این ظهور این است كه آنهایى كه ایمان واقعى
دارند ،ایمانشان پاى برجاتــر شود ،و آنهـا كه ایمانشــان صرف ادعاست همان
صرف ادعا هم باطل گردد.
چه آن ثواب و سعادتى كه وعده دادهاند بر ایمان ایشان مترتب شود ،بر
ایمان واقعى و حقیقت ایمان مترتب مىشود ،ایمانى كه آثارش در هنگام شداید و
نیز آنجا كه پاى اطاعت خدا به میان مىآید ظاهر مىشود ،یعنى صاحب چنین
ایمانى در شداید صبر مىكند ،و نیز در برابر دستورات الهى صبر نموده و آنها
را انجام مىدهد ،و در برابر معصیتها صبر نموده از آنها چشم بپوشد ،چنین
()۱
ایمانى آن سعادت و آن ثوابها را در پى دارد ،نه ایمان ادعایى.
 -۱المیــــــزان ج  ،3۱ص .۱5۷

سنت آزمايش الهى و اختالف در جوامع تاريخى
واح َدةً َو ل ِك ْن ِلیَ ْبلُ َوكُ ْم فى ما اتیكُ ْم !» ( / 4۸مائده)
ّللاُ لَ َج َعلَكُ ْم اُ َّمةً ِ
« َو لَ ْو شآ َء ّ
این بیان علت اختالف شریعتها است و منظور از یك امت نمودن یك جعل
و ق رار تكوینى و طبیعى است كه همه را یك نوع موجود قرار دهد ،مردم خود
افراد یك نوع هستند و بر یك روش زندگى مىكنند ،بلكه منظور این است كه ایشان
را در اعتبار یك امت و بر یكسطح استعدادى و آمادگى حسابكنیم و در نتیجه
به جهت نزدیكى درجاتى كه برایشان در نظر گرفته شده یك شریعت قرار دهیم« :
َو ل ِك ْن ِلیَ ْبلُ َوكُ ْم فى ما اتیكُ ْم !»
این عطیهها كه در آیه اشاره شده به حسب امتها مختلف بوده فرق مىكند
و البته این اختالفها به حساب مسكنها و رنگها و زبانها نیست ،خداوند هرگز
دو شرع و یا بیشتر در یك زمان قرار نداده است بلكه این اختالفها به حساب
گذشت زمان و ترقى بشر در مراتب استعداد و آمادگى مىباشد و تكلیفهاى الهى
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و احكام شرعى هم براى بشر چیزى جز یك آزمایش الهى در مواقع گوناگون
زندگى نیست ،شما بفرمایید :اینها بشر را در دو طرف سعادت و شقاوت از قوه
به فعلیت مىرساند ،و یا بفرمایید :حزب خدا و بندگانش را از حزب شیطان جدا
مىسازد .هرچه بفرمایید به یك معنى بر مىگردد ،در قرآن هم تعبیرهاى گوناگونى
شده است .روى مسلك آزمایش مىفرمایدَ « :و تِ ْلــكَ ا ْ
ــاس
الََ یّــا ُم نُدا ِولُهــا بَیْــنَ النّ ِ
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا َو یَ ْم َحــقَ ْالكافِرینَ  ۱4۰( »!...و  / ۱4۱آلعمران) و روى
ـم ّ
َو ِلیَ ْعلَ َ
تعبیر دوم فرموده است « :اگر هدایتى از من به سوى شما آمد هر كه پیروى
هدایت من كند نه گمراه شود و نه بدبخت ،و هر كه از یاد من روگرداند وى را
روزگارى سخت خواهد بود و او را روز قیامت كور محشور كنیم ۱۲3( ».و
ى ُم ْستَقی ٌم !»
صراطٌ َ
 / ۱۲4طه) و طبق تعبیر سوم فرموده است « :قا َل هذا ِ
علَ َّ
()۱
( / 4۱حجر)
 -۱المیــــزان ج  ،۱۰ص .۲۲6

سنت آزمايش الهى و رابطه آن با اختالف شريعتها و دينها
واح َدةً َو ل ِك ْن ِلیَ ْبلُ َوكُ ْم فى ما اتیكُ ْم!» ( / 48مائده)
ّللاُ لَ َجعَلَكُ ْم اُ َّمةً ِ
« َو لَ ْو شآ َء ّ
نظر به این كه استعدادها و آمادگىها كه عطیههاى الهى به نوع انسان
هستند مختلف مىباشد و شرع و قانون الهى كه آزمایشهاى الهى بوده باید براى
تتمیم سعادت حیات آنها میانشان اجرا شود به حسب اختالف مراتب استعدادشان
متفاوت است ،به دست مىآوریم كه باید شریعتها مختلف باشند و روى همین
حساب است كه خداوند آن اختالف شرع و دین را به این معنى علت مىآورد كه:
« خدا خواسته شما را در نـعمتهـایى كـه بـه شمـا داده امتحــان و آزمـایش
نـماید!»
بنابراین معناى آیه چنین مىشود :براى هر امتى از شماها شریعت و راهى
قرار دادیم ،و اگر خدا مىخواست شما همه را یك امت گرفته برایتان یك شریعت
مقرر مىكرد ولى شریعتهاى گوناگونى برایتان مقرر كرد تا شما را در
نعمتهاى گوناگونى كه به شما داده بیازماید ،اختالف نعمتها مستلزم اختالف
امتحان كه عنوان وظایف و احكام شرع است مىباشد به ناچار میان شریعتها
اختالف افتاد .و این امتهاى مختلف امتهاى نوح ،ابراهیم ،موسى ،عیسى ،و
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()۱

 -۱المیـــزان ج  ،۱۰ص .۲۲۸

سنت ثابت آزمايش الهى و تفكیك گروههاى مؤمن از منافق
ّللاُ الَّذينَ ا َمنُوا َو لَیَ ْعلَ َمـنَّ ا ْل ُمنافِقیـنَ !» ( / ۱۱عنكبوت)
« َو لَیَ ْعلَ َمنَّ ّ
این جمله تتمه كالمى است كه در آیه قبلى بوده و حاصل روبرهم آن این
است كه خدا با همه این احوال به وسیله امتحان بین مؤمن واقعى و منافقین جدایى
خواهد انداخت ،و از یكدیگر متمایزشان خواهد كرد .و در آیه شریفه اشاره است
به این كه طایفه اى كه مورد بحث در آیات سابق بودند همان منافقینند ،كه ایمان
آوردنشان در واقع مقید بود به این كه دردسرى برایشان ایجاد نكند ،ولى در ظاهر
وانمود مىكردند كه ما در هر حال ایمان داریم ،ولى سنت الهى بر امتحان اشخاص
()۱
كار خود را كرده ،رسواشان ساخت ،چون هیچ چیز جلو این سنت را نمىگیرد.
 -۱المیـــزان ج  ،3۱ص .۱۷۰

امتحان الهى و تصور كاذب كرامت و اهانت انسان
« فَا َ َّما ا ْال ْنسا ُن اِذا َما ا ْبتَلیهُ َر ُّبهُ فَأَك َْر َمهُ َو نَ َّع َمهُ فَ َیقُو ُل َر ّبى اَك َْر َم ِن !»(/۱5فجر)
در این آیه حال آدمى را در صورتى كه نعمتش زیاد شود و در صورتى
كه از نعمت محروم باشد بیان مىكند ،گویا فرموده :گفتیم انسان زیر نظر
خداىتعالى است ،و خداىتعالى در كمین او است ،ببیند به صالح مىگراید و یا به
فساد ،و او را مىآزماید ،و در بوته امتحان قرارش مىدهد ،یا با دادن نعمت ،و یا
با محروم كردنش از آن ،این از نظر واقع امر و اما انسان این واقعیت را آن طور
كه باید در نظر نمىگیرد ،او وقتى مورد انعام خداىتعالى قرار مىگیرد خیال
مىكند نزد خدا احترامى و كرامتى داشته ،كه این نعمت را به او داده ،پس او هر
كارى دلش بخواهد مىتواند بكند ،در نتیجه طغیان مىكند ،و فساد را گسترش
مى دهد ،و اگر مورد انعام قرارش ندهد و زندگىاش را تنگ بگیرد ،او خیال
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مىكند كه خداىتعالى با او دشمنى دارد ،و به وى اهانت مىكند ،در نـتیجه به كفر
و جزع مىپردازد.
البته نوع انسان به حسب طبع اولى این طور است ،نه این كه فرد فرد همه
انسانها اینطورند .یعنى انسان مىگوید :پروردگارم احترامم كرده ،و این را وقتى
مىگوید كه خدا مورد امتحانش قرار داده باشد.
مراد به اكرام و تنعیم اكرام و تنعیم صورى است ،و مىتوانى به عبارت
دیگر بگویى مراد اكرام و تنعیم حدوثى است ،نه بقایى و مىخواهد بفرماید
خداىتعالى او را اكرام كــرده و نعمت داده تا شكــرش را به جاى آورند ،و
بندگى اش كننــد ،و لكن انسان همان را مایه دردســر خود كرد و در راهــى
()۱
مصرف كـرد كه مستحـق عذاب گردید.
 -۱المیـــزان ج  ،4۰ص .۲۲۰

130

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

فصل سوم

ي
ي
له
آ
انواع آزما شاهی ا ی و وسا ل ن
انـواع مـختلف آزمـايش الهى
ّللاُ!» ( / ۱4۲آل عمران)
« اَ ْم َح ِ
س ْبتُ ْم اَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َو لَ ّما يَ ْعلَ ِم ّ
ــق!»
سمواتِ َو ا َال ْر َ
ض َو ما َب ْی َن ُهما ِ
« َو مـا َخ َل ْق َنــا ال َّ
العبینَ ما َخ َل ْقناهُمــا ِا ّال ِبا ْل َح ّ ِ
(3۸و / 39دخان)
ت !» ( / 5عنكبوت)
« َم ْن كــانَ يَ ْر ُجــوا ِلقا َء اللّــ ِه فَاِنَّ اَ َجــ َل اللّــ ِه الَ ٍ
تمامى آیات فوق ،خلقت را حق دانسته و آن را باطل و منقطع از غایت و
هدف نمى داند و چون موجودات غایت و هدفى را كه حق است در پیش دارند و
نیز به طورى كه بیان داشتیم از پشت سر نیز یك سلسله عوامل و علل ،مقدرات
و سرنوشت آنها را معین كرده و آنها نیز حق مىباشند و نیز هدایت عامه الهى
كه همراه و مصاحب آنهاست حق مىباشد ،ناچار تمامى موجودات عموما و
ارباب تكلیف خصوصا در سیر از مبدأ به سوى غایت و اجل مسمى به امورى
تصادم و برخورد خواهند نمود كه با برخورد به آنها شؤون باطنى و لیاقت ذاتى
آن ها از كمال یا نقص و سعادت یا شقاوت به مرحله فعلیت درخواهد آمد و نام این
برخوردها در مورد انسان كه مكلف به تكالیف دین است ،امتحان و ابتال مىباشد.
(زیرا با همین برخوردهاست كه وضعیت باطنى انسان به مرحله ظهور رسیده و
مراحل شقاوت و سعادت او ظاهر مىگردد).
از آنچه تاكنون بیان داشتیم معناى َمحْ ق و تمحیص نیز روشن مىگردد،
چه آن كه اگر مؤمن مورد امتحان قرار گرفته و این امتحان به سبب تمیز فضایل
او از رذایلش گردد یا آن كه اگر یك جامعهاى مورد امتحان واقع شده و به این
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وسیله مؤمنین از منافقین كه از نظر روح مریض هستند ممتاز گردند و جدا شوند
نام این امتحان تمحیص (بـه معناى تمییز) است.
و اگر كافر و منافقى كه از نظر ظاهر داراى صفات حسنهاى نیز مىباشد
مورد امتحانات متوالى قرار گرفته و این امتحانات سبب بروز و ظهور تدریجى
خبث باطنى وى و زوال تدریجــى فضایل ظاهریش گردد نام آن َمحْ ق (به معناى
از بین بردن تدریجى محاســن) است و خداى متعــال مىفرمایــدَ « :و ِت ْلكَ ا ْ
الََ یّا ُم
ــم اللّـــهُ الَّــذیــنَ آ َمنُــواَ ...و یَ ْم َحــقَ ْالكـافِــریــنَ!» (۱4۰
نُدا ِولُها بَیْنَ النّ ِ
اس َو ِلیَ ْعلَ َ
و  / ۱4۱آلعمـران)
و براى كفار َمحْ ق و عامل نابودى دیگرى نیز مىباشد و آن همان است كه
خدا خود خبر داده كه عالم آفرینش به سوى صالح بشر و خلوص دین براى خدا
سیر مى كند و با ایــن ترتیب بدیهــى است كه كفر محكــوم به نابــودى و زوال
است ،خــدا مىفرمایدَ « :و ْالعاقِبَةُ ِللتَّ ْقوى!» (/۱3۲طه) و « اَنَ ا ْ
ض یَ ِرثُها
ال ْر َ
()۱
صا ِل ُحونَ!» (/۱۰5انبیاء)
ِى ال ّ
ِعباد َ
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .6۱

ثروت و فرزند ،دو عامل عمده آزمايش انسان
ّللا ِع ْن َدهُ اَجْ ٌر عَظی ٌم !» ( / ۱5تغابن)
« اَنَّمآ اَ ْموالُكُ ْم َو اَ ْول ُدكُ ْم فِتْنَةٌ َو ّ َ
كلمه «فِتْنَه» به معناى گرفتارىهایى است كه جنبه آزمایش دارد ،و آزمایش
بودن اموال و فرزندان به خاطر این است كه این دو نعمت دنیوى از زینتهاى
جذاب زندگى دنیاست ،نفس آدمى به سوى آن دو آن چنان جذب مىشود كه از نظر
اهمیت همپایه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده ،رسما در سر دو راهى
قرار مىگیرد ،و بلكه جانب آن دو را مىچرباند ،و از آخرت غافل مىشود.
همچنان كه در جاى دیگر فرمود:
«اَ ْلـمـا ُل َو ا ْلـبَنُونَ زيـنَةُ ا ْلـ َحیــو ِة ال ُّد ْنیـا !» ( / 46كهف)
تعبیر آیه مورد بحث كنایه از نهى است ،مىخواهد از غفلت از خدا به
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وسیله مال و اوالد نهى كند ،و بفرماید با شیفتگى در برابر مال و اوالد جانب خدا
()۱
را رها نكنید ،با اینكهنزد او اجرىعظیم است.
 -۱المیزان ج  ،3۸ص .۲64

غرور و طغیان ناشى از مال و اوالد و اجراى سنت امتحان خدا
ذاب !»
« اَ ْن كانَ ذا ما ٍل َو بَنینَ  ...اِنّا بَلَ ْوناهُ ْم كَما بَلَ ْونا اَص َ
ْحاب ا ْل َجنَّ ِة ...كَذ ِلكَ ا ْلعَ ُ
( ۱4تا  / 33قلم)
خداىتعالى انسان را با مال و اوالد امتحان مىكند ،و انسان به وسیله همین
مال و اوالد طغیان نموده و مغرور مىشود ،خود را بىنیاز از پروردگار احساس
نموده ،در نتیجه اصالً پروردگار خویش را فراموش مىكند ،و اسباب ظاهرى و
قدرت خود را شریك خدا مىگیرد ،و قهرا جرأت بر معصیت پیدا مىكند ،در حالى
كه غافل است از این كه عذاب و وبال عملش دورادور او را گرفته ،و این طور
عذابش آماده شده ،تا ناگهان بر سرش بتازد ،و با هولانگیزترین و تلخترین وجه
رخ بنماید ،آن وقت از خواب غفلتش بیدار مىشود ،و به یاد نصیحتهایى مىافتد
كه به او مىكردند ،و او گوش نمىداد ،آن وقت نسبت به كوتاهىهاى خود اظهار
ندامت مىكند ،از ظلم و طغیان خود شرمنده مىشود ،و از پروردگارش درخواست
برگشتن نعمت مىكند ،تا این بار شكر او را به جاى آورد ،عینا همان طور كه
سرگذشت صاحبان باغ به آن انجامید ،بنابراین قرآن مىخواهد با نقل این داستان
یك قاعده كلى براى همه انسانها بیان كند.
تشبیهى كه در آیه آمده داللت دارد بر این كه این تكذیبگران هم به طور
قطع عذاب خواهند شد ،و بلكه هم اكنون یعنى در ایام نزول آیات ،عذاب در راه
بوده ،چیزى كه هست خود كفار از آن غافل بودند ،و به زودى مىفهمند ،امروز
سرگرم و حریص در جمع مال و زیاد كردن فرزندانند ،و به یكدیگر به كثرت مال
و اوالد خود فخر مىفروشند ،و همه اعتمادشان به مال و فرزندان و سایر اسباب
ظاهرى است ،كه فعالً به كام آنان و طبق هواهایشان در جریان است ،بدون این
كه در برابر این نعمت ها شكر پروردگارشان را به جاى آورده ،راه حق را پیش
گیرند ،و پروردگارشان را عبادت كنند ،و همچنین به این وضع خود ادامه مىدهند،

133

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

تا عذاب آخرتشان و یا عذاب دنیاىشان به ناگهانى و بىخبر از ناحیه خدا برسد،
همچنان كه در روز جنگ بدر رسید ،و به چشم خود دیدند كه همه آن اسبابهاى
ظاهرى بى خاصیت شد ،و اموال و فرزندان كمترین سودى به حالشان نبخشید ،و
در آخرت هم اهل بهشت نظیر این وضع را مىبینند ،آن وقت كفار از كردههاى
خود پشیمان مىشوند ،و به سوى پروردگار خود متمایل مىگردند ،اما این رغبت
و تمایل ،عذاب خدا را بر نمىگرداند ،و این پشیمانى نظیر پشیمانى اهل جنت یعنى
صاحبان باغ است ،كه پشیمان شدند ،و این تمایل به درد ایشان هم نخورد ،عذاب
خدا این چنین است ،و عذاب آخرت سخت عظیمتر است اگر بناى فهمیدن داشته
()۱
باشند.
 -۱المیـزان ج  ،39ص  6۰و .66

آزما يش اعمال با عوامل وابستگى انسان
ع َمالً !» ( / ۷كهف)
س ُن َ
« اِنّا َج َع ْلنا ما َ
ض زينَةً لَها ِلنَ ْبلُ َوهُ ْم اَيُّ ُه ْم اَحْ َ
علَى االَ ْر ِ
زینت به معناى هر امر زیبایى است كه وقتى منضم به چیزى شود جمالى
به او مىبخشد به طورى كه رغبت هر كسى را به سوى آن جلب مىكند .در این
دو آیه بیان عجیبى در حقیقت زندگى بشر در زمین ایراد شده ،و آن این است كه
نفوس انسانى  -كه در اصلجوهرىاست علوى و شریف  -هرگز مایل نبود كه به
زمین دل ببندد ،و در آنجا زندگى كند ولى عنایت خداوند تبارك و تعالى چنین
تقدیر كرد كه كمال او و سعادت جاودانهاش از راه اعتقاد حق و عمل حق تأمین
گردد ،به همین جهت تقدیر خود را از این راه به كار بست كه او را در موقف
اعتقاد و عمل نهاده و در محك تصفیه و تطهیرش قرار دهد ،یعنى تا مدتى مقدر
در زمینش اسكان داده ،میان او و آنچه كه در زمین هست علقه و جذبهاى برقرار
ك ند ،دلش به سوى مال و اوالد و جاه و مقام شیفته گردد ،این معنا را از این جاى
آیه استفاده كردیم كه مىفرماید آنچه در زمین هست ما زینت زمینش قرار دادیم،
و زینت بودن مادیات فرع بر این است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد،
و دل او به آن بستگى و تعلق یافته و در نتیجه سكونت و آرامش یابد.
آنگاه وقتى آن مدت معین كه خدا براى سكونتشان در زمین مقرر كرده به
سرآمد و یا بگو آن آزمایشى كه خدا مىخواست از فرد فرد آنان به عمل آورد
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تحقق یافت خداوند آن عالقه را از بین آنها و مادیات از بین برده و آن جمال و
زینت و زیبایى كه زمین داشت از آن مىگیرد ،و زمین به صورت خاكى خشك و
بىگیاه مى شود ،آن نضارت و طراوت را از آن سلب مىكند ،و نداى رحیل و
كوس كوچ را براى اهلش مىكوبد ،از این آشیانه بیرون مىروند در حالى كه چون
روز آمدنشان تنها و فرادا هستند.
این سنت خداىتعالى در خلقت بشر و اسكانش در زمین و زینت دادن زمین
و لذایذ مادى آن است تا بدین وسیله فرد فرد بشر را امتحان كند ،سعادتمندان از
دیگران متمایز شوند ،و به همین منظور نسلها را یكى پس از دیگرى به وجود
مىآورد و متاعهاى زندگى كه در زمین است در نظرشان جلوه مىدهد آنگاه آنان
را به اختیار خود وامىگذارد تا آزمایش تكمیل گردد ،بعد از تمامیت آن ارتباط
مزبور را كه میان آنان و آن موجودات بود بریده از این عالم كه جاى عمل است
به آن نشئه كه دار جزاست منتقلشان مىكند ،همچنان كه فرمود « :اگر ببینى كه
ستمكاران در گردابهاى مرگند و فرشتگان دستهاى خویش گشوده كه جانهاى
خویش برآرید ،امروز به گناه آنچه درباره خدا به ناحق مىگفتهاید و از آیههاى
وى گردنكشى مىكردهاید مر شما را عذاب خفت مىدهند ،شما تك تك بىكس و
بىچیز همانطور كه نخستین بار خلقتان كردیم پیش ما آمدهاید و آنچه را به شما
عطا كرده بودیم پشت سر گذاشتهاید واسطههایتان را كه مىپنداشتید در عبادت
شما شریكند با شما نمىبینیم ،روابط شما گسیخته و آنچه مىپنداشتید نابود شده
است !» ( 93و  / 94انعام)
ناگفته پیداست كه خداى سبحان از همه بشر ایمان نخواسته تا ایمان نیاوردن
عدهاى به معناى شكست خوردنش باشد ،و اصرارشان در كفر و ضاللت به معناى
مغلوبیت بوده باشد ،و از این جهت تو (اى پیامبر) ناراحت شوى ،بلكه همین
سرنوشت را خود او بر ایشان تنظیم نموده تا امتحانشان كند پس در هر حال خدا
()۱
در آنچه خواسته غالب است.
 -۱المیــــــزان ج  ،۲6ص .4۷
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اجراى سنت امتحان از طريق اعطا و منع رزق
س َ
ض َو ل ِك ْن يُنَ ِ ّز ُل ِبقَد ٍَر ما يَشا ُء !» (۲۷
الر ْز َ
« َو لَ ْو بَ َ
ق ِل ِعبادِه لَبَغَ ْوا فِى االَ ْر ِ
ّللاُ ِ ّ
ط ّ
 /شـــورى)
اگر خداىتعالى رزق همه بندگان خود را وسعت دهد ،و همه سیر شوند،
شروع مى كنند به ظلم كردن در زمین ،چون طبیعت مال این است كه وقتى زیاد
ال ْنسانَ لَیَ ْ
شد طغیان و استكبار مىآورد « :ا َِّن ا ْ
طغى اَ ْن َراهُ ا ْستَ ْغنى  -انسان بدون
هیچ استثنایى وقتى بىنیاز شود طغیان مىكند!» ( 6و  / ۷علق) و به همین جهت
خداىتعالى رزق را به اندازه نازل مىكند ،و به هر كس مقدارى معین روزى
مى دهد ،چون او به حال بندگان خود خبیر و بصیر است ،و مىداند كه هر یك از
بندگانش استحقاق چه مقدار از رزق دارد ،و چـه مـقدار از غنــا و فقـر مفید به
حال اوست ،همان را به او مىدهد.
جمله « َو ل ِك ْن یُن ِ َّز ُل بِ َقدَ ٍر ما یَشا ُء »،بیان سنت الهیه در روزى دادن بر
طبق حال مردم است .مىفرماید :صالح حال مردم در اندازه ارزاقشان دخالت
دارد ،و این با طغیانى كه در بعضى ثروتمندان مشاهده مىكنیم و مىبینیم كه روز
به روز ثروتمندتر مىشوند منافات ندارد ،براى این كه خداىتعالى غیر از سنت
فوق سنت دیگرى نیز دارد ،كه بر سنت قبلى حاكم است ،و آن عبارت است از
سنت آزمایش و امتحان.
در این باره فرموده « :اِنَّما اَ ْموالُكُ ْم َو اَ ْوال ُدكُ ْم فِتْنَةٌ  -جز این نیست كه
اموال و اوالد شما وسیله آزمایش شماست!» ( / ۱5تغابن) و همچنین سنت سومى
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم
دارد ،و آن سنتمكر و استدراج است ،كه در آن باره مىفرمایدَ « :
ِم ْن َحی ُ
ْث ال یَ ْعلَ ُمونَ َو اُ ْملي لَ ُه ْم ا َِّن َكیْدي َم ٌ
تین  -به زودى ایشان را استدراج مىكنیم،
مال و اوالد و عمر طوالنى مى دهیم كـه كیــد مـن متین و محكــم اســـت!» (44
و  / 45قلم)
پس سنت اصالح ،یعنى اندازهگیرى رزق ،سنتى است ابتدایى ،كه با آن
حال انسانها اصالح مى شود ،مگر آن كه خداوند بخواهد انسانى را در بوته امتحان
قرار دهد كه در آن صورت دیگر به طور موقت از سنت قبلىاش چشم مىپوشد:
ص ما فى قُلُو ِبكُ ْم  -تا خدا آنچه در سینهها
ى ّ
ّللاُ ما فى ُ
ُوركُ ْم َو ِلیُ َم ِ ّح َ
صد ِ
« َو ِل َی ْبتَ ِل َ
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پنهان دارید بیازماید و آنچه در دلها نهان كردهاید آشكار سازد!»
(/۱54آلعمران)
و یا به خاطر كفران نعمت و تغییر آن سنت قبلى خود را كه دادن رزق به
مقتضاى صالح حال او بود تغییر دهد ،كه در این صورت سنت دیگرى به كار
مىبرد ،و آن این است كه آن قدر رزقش را وسعت مىدهد تا طغیان كند « :ا َِّن ّ
ّللاَ
ال یُغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ْو ٍم َحتّى یُغَ ِیّ ُروا ما ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم  -خدا سنت خود را درباره هیچ قومى تغییر
نمى دهد ،مگر آن كه آن قوم روش خود را تغییر دهد!» ( / ۱۱رعد)
و همان طور كه دادن مال و فرزندان و سایر نعمتهاى مادى و صورى
رزق مقسوم است ،و هر كسى از آن قسمتــى دارد ،همچنیــن معارف حقــه و
شرایع آسمانى كه منشأ همــه آنها وحى است ،نیز رزق مقسوم است ،آن نیز از
ناحیه خــدا نازل مى شود و خداونــد به وسیله آن نیز مــردم را امتحــان مىكند،
چون همــه در عمل به آن معارف و به كار بستــن آنها یكســان نیستند ،همچنــان
()۱
كه در به كار بستن نعمتهاى صورى یكسان نیستند.
 -۱المیـــزان ج  ،35ص .9۱

امتحان الهى با اعطاى نعمت وپندار غلط انسان از كاردانى و مهارت
اوتیتُهُ عَـلى ِعـ ْل ٍـم ِعـ ْنـدى!» ( / ۷8قـصـص)
« قـا َل اِنَّـما ُ
( آیه فوق كه بیان حال قارون است ،با توجه به آیات زیر عمومیتى را نشان
مىدهد كه پندار غلط داشتن از ثروتمند بودن و آن را حاصل كاردانى و مهارت
خود دانستن مخصوص قارون نبوده) بلكه هر انسانى همین طور است ،وقتى
نعمتش زیاد شد طغیان مىكند ،و مىپندراد كه تنها سبب اقبال دنیا به وى خود او
و كاردانى اوست ،و آن آیات اینهاست كه مىفرماید:
اوتیتُهُ عَلى
س ا ِال ْنسانَ ض ٌُّر دَعانا ثُ َّم اِذا َخ َّو ْلناهُ نِ ْع َمةً ِمنّا قا َل اِنَّما ُ
« فَاِذا َم َّ
ق ِل َم ْن يَشا ُء َو يَ ْقد ُِر - ...و چون
الر ْز َ
ّللا يَ ْبسُطُ ِ ّ
ِع ْل ٍم بَ ْل ِه َى فِ ْتنَةٌ ...اَ َو لَ ْم يَ ْعلَ ُموا اَنَّ ّ َ
بالیى به انسان برسد ما را مىخواند ،سپس همین كه نعمتى ارزانىاش بداریم،
مىگوید این از كاردانى و مهارت خودم است ،ولى چنین نیست ،بلكه این امتحانى
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است ،ولى بیشترشان نمىدانند ،این سخن را نیاكان ایشان نیز مىگفتند ،ولى
كاردانى و مهارتشان به كارشان نخورد ،الجرم كیفر اعمالشان به ایشان رسید ،از
مردم امروز هم آن كسانى كه ظلم كردند ،به زودى كیفر كردههایشان به ایشان
خواهد رسید ،و ایشان نمىتوانند خداى را عاجز كنند ،مگر هنوز نفهمیدهاند كه
این خداست كه براى هر كس بخواهد رزق را گسترش مىدهد ،و از هر كس
بخواهد تنگ مىگیرد ،در این تفاوت كه در بهرههاى مردم از رزق است آیتهایى
است براى كسانى كه ایمان بیاورند 49( ».و  / 5۲زمر)
ْف كانَ عاقِبَةُالَّذينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم كانُوا
ض فَیَ ْنظُ ُروا َكی َ
سیروا فِى االَ ْر ِ
و « اَفَلَ ْم يَ ُ
س ُبونََ ،ف َل ّما
ض َفما اَ ْغنى َ
اَ ْكثَ َر ِم ْن ُه ْم َو اَ َ
ع ْن ُه ْم ما كا ُنوا يَ ْك ِ
ش َّد ُق َّو ًة َو اثارافِى ا َال ْر ِ
ق بِ ِه ْم ما كانُوا بِه
جا َءتْ ُه ْم ُرسُلُ ُه ْم بِا ْلبَیِّنا ِ
ت فَ ِر ُحوا بِما ِع ْن َدهُ ْم ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم َو حا َ
ستَه ِْزؤُنَ  -مگر در زمین سیر و تماشا نكردهاند ،تا ببینند عاقبت كسانى كه قبل
يَ ْ
از ایشان بودند چگونه بود؟ آنان هم عدّهشان بیشتر از اینان بود و هم نیرومندتر
بودند و هم در زمین آثار بیشترى داشتند ،ولى با همه این احوال آنچه مىكردند
به دردشان نخورد ،و این بدان جهــت بود كه هرچه پیامبرانشان معجــزه
مى آوردند ایشــان خوشحال و دلگــرم به زرنگى و كاردانــى خود بودنــد و
معجـزات پیامبـران را به سخریــه مىگرفتنــد و همیــن استهزایشــان بــه صورت
()۱
عذاب ایشان را بگرفت !»( ۸۲و  / ۸3غافر)
 -۱المیزان ج  ،3۱ص .۱۲3

نعمت ها و آزمايش اعمال فردى ،مصايب و آزمايش اعمال جمعى
«َ ...م ْن يَ ْرتَ ِد ْد ِم ْنكُ ْم ع َْن دينِ ِه فَیَ ُمتْ َو ه َُو كافِ ٌر فَاُولئِكَ َح ِب َ
طتْ اَعْمالُ ُه ْم فِى ال ُّد ْنیا َو
ا ْال ِخ َر ِة!» ( / ۲۱۷بقره)
در صورتى كه خدا نعمت خود بر فرد یا جمعى ارزانى دارد اگر كسى كه
مورد انعام قرار گرفته صالح باشد آن نعمت در حق او هم نعمت است و هم
امتحان ،چنان كه در آیه زیر مىفرماید « :قا َل هذا ِم ْن فَ ْ
شك ُُر
ض ِل َربّى ِلیَ ْبلُ َونى َءاَ ْ
شك َْرتُ ْم الَزي َدنَّكُ ْم َو لَئِ ْن َكفَ ْرتُ ْم اِنَّ عَذابى لَشَدي ٌد !»
اَ ْم اَ ْكفُ ُر !» ( / 4۰نحل) و «لَئِ ْن َ
( / ۷ابراهیم) از این دو آیه استفاده مىشــود كه خود «شكر» یكــى از اعمال
صالـح است كه موجب فزونى نعمت مىشود.
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و اگر اهل فساد باشد آن نعمت ،مكر و استدراج (فریب دادن) خواهد بود
ّللاُ َخی ُْر ا ْلم ِكرينَ !»
ّللاُ َو ّ
چنان كه در آیه زیر مىفرمایدَ « :و يَ ْمك ُُرونَ َو يَ ْمك ُُر ّ
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحی ُ
ْث ال یَ ْعلَ ُمونَ َو اُ ْملي لَ ُه ْم ا َِّن َكیْدي َم ٌ
تین !»
( / 3۰انفال) و « َ
ع ْونَ / ۱۷( »! ...دخان)
( 44و  / 45قلم) و « َو لَقَدْ فَتَنّا قَ ْبلَ ُه ْم قَ ْو َم ِف ْر َ
و در صورتى كه بالها و مصیبتهایى كه بر مردم نازل شود اگر اهل
صالح باشند آن گرفتارىها وسیله آزمایش ایشان است كه به واسطه آن از ناپاكان
ممتاز شوند ،چنان كه زر را در بوته زرگرى مىگدازند تا از آلودگىها پاك گردد
و به محك مى زنند تا عیارش دانسته شود .چنان كه در آیه زیر مىفرماید« :
اس اَ ْن یُتْ َركُوا اَ ْن َیقُولُوا ا َمنّا َو هُ ْم ال یُ ْفتَنُونَ!» ( / ۲عنكبوت) و « َو تِ ْلكَ
ِب النّ ُ
اَ َحس َ
ا ْ
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا َو یَتَّ ِخذَ ِم ْنكُ ْم شُ َهدآ َء !» (/ ۱4۰
اس َو یَ ْعلَ َم ّ
الََ یّا ُم نُدا ِولُها بَیْنَ النّ ِ
آل عمران) و اگر اهل فساد باشند عقوبت و مكافــات كردارهاى ناشایستهشـان
()۱
اســت.
 -۱المیـــزان ج  ،3ص .۲64

حكمت الهى در امتحان انسان مؤمن با فقر و صبر
ض َو ل ِكنَّ ا ْل ُمنافِقینَ ال يَ ْفقَ ُهونَ !» ( / ۷منافقون)
سموا ِ
لِل َخزآئِ ُن ال َّ
« َو ِ ّ ِ
ت َو ا ْال ْر ِ
او كسى است كه تمامى خزینههاى آسمان و زمین را مالك است ،از آن
هرچه را بخواهد و به هر كس كه بخواهد انفاق مىكند ،پس اگر بخواهد مىتواند
مؤمنین فقیر را غنى كند ،اما او همواره براى مؤمنین آن سرنوشتى را مىخواهد
كه صالح باشد ،مثالً آنان را با فقر امتحان مىكند و یا با صبر به عبادت خود وا
مى دارد ،تا پاداشى كریمشان داده ،و به سوى صراط مستقیم هدایتشان كند ،ولى
منافقان این را نمىفهمند .این است معناى «و لكن منافقین نمىفهمند!» یعنى وجه
()۱
حكمت این را نمىدانند.
 -۱المیــــــــــزان ج  ،3۸ص .۲۱۲
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آزمايش انسانها در شدايد ،فقدانها و مصايب
ص ِمنَ االَ ْموا ِل َو االَ ْنفُ ِس َو
وع َو نَ ْق ٍ
« َو لَنَ ْبلُ َونَّكُ ْم ِبش َْىءٍ ِمنَ ا ْل َخ ْو ِ
ف َو ا ْل ُج ِ
الث َّ َمراتِ!» (/۱55بقره)
خداىتعالى در آیه مورد بحث به عموم شدایدى كه ممكن است مسلمانان در
راه مبــارزه با باطل گرفتــارش شوند ،اشاره نمــوده ،و آن عبارت است از خوف،
گرسنگى ،نقص اموال و جانها و نقص فرزندان و كم شـدن مردان و جوانان در
جنگ.
بعد از آن كه در آیه قبل مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك
بگیرند ،و نیز نهى فرمود از این كه كشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را
زنده معرفى كرد ،اینك در این آیه علت آن امر ،و آن نهى را بیان مىكند ،و
توضیح مىدهد كه چرا ایشان را به آن خطابها مخاطب كرد.
و آن علت این است كه به زودى ایشان را به بوته آزمایشى مىبرد ،كه
رسیدنشان به معالى برایشان فراهم نمىشود ،و زندگى شرافتمندانهشان صافى
نمىشود ،و به دین حنیف نمى رسند ،مگر به آن آزمایش ،و آن عبارت است از
جنگ و قتل ،كه یگانه راه پیروزى در آن این است كه خود را در این دو قلعه
محكم ،یعنى صبر و نماز متحصن كنند ،و از این دو نیرو مدد بگیرند ،و عالوه
بر آن دو نیرو ،یك نیروى سوم هم داشته باشند ،و آن طرز فكر صحیح است ،كه
هیچ قومى داراى این فكر نشدند مگر آن كه به هدفشان هرچه هم بلند بوده رسیدهاند
و نهایت درجه كمال خود را یافتهاند و در جنگ نیروى خارقالعادهاى یافته ،و
عرصه جنگ برایشان چون حجله عروس محبوب گشت ،و آن طرز فكر این
است :كه ایمان داشته باشند به این كه كشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند ،و
هر كوششى كه با جان و مال خود مىكنند ،باطل و هدر نیست ،اگر دشمن را
بكشند ،خود را به زندگىاى رساندهاند كه دیگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان
حكومت نمىكند ،و اگر خود كشته شوند ،به زندگى واقعى رسیدهاند و بار ظلم و
()۱
جور بر آنان تحكم ندارد ،پس در هر دو صورت موفق و پیروزند.
 -۱المیـــزان ج  ،۲ص .۲59
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قانون آزمايش و دلیل جنگها
ّللاُ الَ ْنتَص ََر ِم ْن ُه ْم َو ل ِك ْن ِل َی ْبلُ َو َب ْع َ
ض!» ( / 4محمد)
ضكُ ْم ِب َب ْع ٍ
« َو لَ ْو َيشا ُء ّ
اگر خدا بخواهد از كفار انتقام مىگیرد و هالكشان مىكند ،شكنجهشان
ض،
ضكُ ْم ِب َب ْع ٍ
مىدهد ،بدون این كه دستور به قتال به ایشان بدهدَ « .و ل ِك ْن ِل َی ْبلُ َو َب ْع َ
» مىفرماید اگر خدا بخواهداز ایشان انتقاممىگیرد ،اال اینكه هنوز نخواسته
بگیرد ،بلكه دستورتان داده كه كارزار كنید ،تا شما را به وسیله یكدیگر امتحان
كند ،مؤمنین را به وسیله كفار بیازماید ،و به جنگ با آنان وادار سازد ،تا معلوم
شود چه كسى اطاعت مىكند ،و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل مىكند ،و
چه كسى عصیان مىورزد ،و كفار را هم به وسیله مؤمنین امتحان كند ،تا معلوم
شود اهل شقاوت كیست ،و موفق به توبه و بازگشـت از باطل به سوى حق كیست؟
 -۱المیـــزان ج  ،36ص .4۸

آزمايش در جنگ و تفكیك درجات مؤمنین
باركُ ْم !»
« َو لَنَ ْبلُ َونَّكُ ْم َحتّى نَ ْعلَ َم ا ْل ُمجا ِهدينَ ِم ْنكُ ْم َو الصّابِرينَ َو نَ ْبلُ َوا اَ ْخ َ
( / ۳۱احقاف)
كلمه « َبالء» و «اِ ْبتِالء» به معناى امتحان و آزمایش است ،و آیه شریفه
علت واجب كردن قتال بر مؤمنین را بیان مىكند ،و مىفرماید :علتش این است
كه خدا مى خواهد شما را بیازماید ،تا معلومتان شود مجاهدین در راه خدا ،و
صـابران بـر مـشقت تـكالیف الهى ،كیانند.
باركُ ْم » ،گویا مراد به اخبار اعمال باشد ،از این جهت كه از
« َو نَ ْبلُ َوا اَ ْخ َ
صاحب عمل سر مىزند؟ و از او خبر مىدهد ،كه چند مرده حالج است ،و اختبار
اعمال آزمودن آنهاست ،تا صالح آنها از طالحش متمایز شود ،همچنان كه اختبار
نفوس باعث مى شود نفوس صالحه و خیر از دیگر نفوس متمایز شود .مراد از
دانستن خداىتعالى این نیست كه چیزى را نمىداند بداند ،بلكه منظور برمال شدن
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باطن بندگان و به نظرى دقیقتر علم فعلى خداست كه ربطى به ذات او ندارد.

()۱

 -۱المیـــزان ج  ،36ص .۷4

آزمايش افراد در تحوالت اجتماعى و جنگها
ّللاُ؟» ( / ۱4۲آل عمران)
« اَ ْم َح ِ
س ْبتُ ْم اَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َو لَ ّما يَ ْعلَ ِم ّ
گمان داخل شدن در بهشت بدون امتحان ،الزمه همان فكر فاسدى است كه
بعضىها داشتند ،چه آن كه آنها فكر مىكردند كه چون بر دین حق بوده و حق
غیر قابل مغلوبیت است آنها نیز كه پیرو دین حق مىباشند ،همیشه با غلبه و
پیروزى همراه بوده ،هیچگاه دچار شكست و مغلوبیت نمىشوند ،و بدیهى است كه
الزمه این فكر غلط فكر نادرست دیگرى است و آن این است كه هر كس كه ایمان
به پیغمبر آورده داخل حلقه اسالمى شود ،همیشه در دنیا با غلبه بر دشمن و بردن
غنیمت خوشبخت و در آخرت نیز با آمرزش و داخل شدن در بهشت سعادتمند
خواهد بود ،و بدیهى است كه با این كیفیت دیگر فرقى بین ایمان ظاهرى و واقعى
و درجههاى متفاوت آن باقى نمىماند و در این صورت ناچار باید ایمان مرد
مجاهد ،با ایمان مجاهد صابر یكسان بوده باشد ،و همچنین بین كسى كه آرزوى
انجام عمل نیكى را نموده و در موقع خود نیز آن را انجام داده است با كسى كه
این آرزو را داشته ولى در مقام عمل از انجام آن خوددارى نـمـوده فرقـى نـباشد.
معناى آیه این است كه آیا گمان مىكنید كه دولت و عظمت در هر صورت
براى شما تثبیــت شده اســت و هیچگاه دچار ابتالئــات نمىشوید و چنیــن فكر
مىكنیــد كه بدون این كه مستحق از غیــر مستحق تشخیص داده شود داخل بهشت
مىشوید و فرقى بین كسانى كه داراى درجه بلندى از ایمــان مىباشنــد با غیر
()۱
آنها نمىباشد؟
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .5۰
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ظهور حوادث و جنگ ها آزمايشى براى ظهور ايمان باطنى مردم
ق ا ْلكا ِفرينَ !» ( / ۱4۱آل عمران)
ّللاُ الَّذينَ آ َمنُوا َو َي ْم َح َ
« َو ِل ُی َم ِ ّحصَ ّ
تمحیص عبارت از پاكیزه نمودن یك شىء است از آلودگىهاى خارجى .و
محق به معناى نابود كردن تدریجى یك شىء است .و تمحیص كه در آیه شریفه
ذكر شده از مصالح و حكمتهاى گردش ایام است كه در سابق ذكر شد و جمله «
ّللاُ الَّذینَ آ َمنُوا »،نیز گرچه از مصالح و حكمتهاى آن مىباشد ولى در عین
ِلیَ ْعلَ َم ّ
حال این دو مصلحت بایكدیگر فرق دارند ،چه آن كه تمیز مؤمن از غیر مؤمن كه
ّللاُ !» مىباشد خود موضوعى
یكى از مصالح گردش ایام و مفاد جمله « َو ِلیَ ْعلَ َم ّ
است مستقل و پاك شدن ایمان آنها بعد از این جدا شدن از آلودگىهاى كفر و
نفاق و فسق موضوعى دیگر و لذا خداوند این پاك شدن را در مقابل جملهَ «:و
َی ْم َحقَ ْالكا ِفرینَ »،قرار داده ،بنابراین خداوند آلودگىهاى كفر و امثال آن را ذره
ذره از دل مؤمنین برطرف مىنماید تا این كه جز ایمان در دل آنها باقــى نمانــد
خالــص از براى خــدا گردنــد و همچنیــن اجــزاى كفر و شــرك و كیــد را كم كم
از دل كافــر محــو مىنمایــد تا این كه سـرانجـام هیـچ باقــى نمانــد.
و این بود پارهاى از مصالح و حكمتهاى گردش ایام در بین مردم و عدم
استمرار آن در یك جمعیت خاص ،و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد
انجام مىدهد و بدیهى است كه جز بر طبق مصالح عالیه و آنچه كه نفع آن بیشتر
است عملى انجام نمىدهد.
از مطالبى كه تاكنون ذكر كردیم یعنى گردش ایام در بین مردم كه به
منظور امتحان و تمیز داده شدن مؤمن از كافر و پاك شدن مؤمنین از آلودگىها و
نابود شدن كفر است و همچنین از نبودن زمام امور در دست پیغمبر ،چنین استفاده
مى شود كه مؤمنین در آن روز داراى این فكر بودند و چنین مىپنداشتند كه بودن
بر دین حق تمام عامل غلبه و پیروزى آنها در جنگهاست و آنچه كه بیشتر این
فكر را در آنها راسخ كرده بود جریان جنگ بدر و غلبه عجیب آنها بر دشمن
به واسطه نزول مالئكه بود ،و بدیهى است كه این فكر فكر فاسدى است كه به
موجب آن نظام امتحان باطل مىشود و هرگز مؤمن از كافر بازشناخته نشده پاك
و خالص نیز نمىگردد و نیز در صورتى كه تنها ،بودن بر دین حق سبب هر غلبه
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و پیروزى باشد دیگر مصلحتى در امر و نهى و ثواب و عقاب باقى نمىماند و
این فكر سرانجام اساس دین را منهدم و ویران خواهد نمود و دین اسالم كه دین
فطرت است امور را مبتنى بر خرق عادت و اعجاز نمىداند تا این كه صرف
بودن بر دین حق روى مبناى خرق عادت و اعجاز باعث پیروزى شود بلكه دین
فطرى اسالمى هرگونه غلبه و پیروزى را مبتنى بر علل و اسباب عادى مىداند
تا این كه مؤمنین بر طبق اوامر و نواهىاى كه در امور جنگى وارد شده عمل
نمایند و با امید به پاداش و ترس از عقاب الهى از خود ضعف و سستى نشان ندهند
تا این كه در جنگها پیروز شوند.
و براى تخطئه كردن همین فكر فاسد است كه خداوند بعد از بیان گردش
ایام و امتحان و ابتالء كه از مصالح آن مىباشد شروع در مالمت و سرزنش
كسانى كه داراى ایــن فكر غلط بودهانــد كرده و حقیقــت حال را براى آنها شرح
ــم اللّــهُ...؟»
مىدهد و مىفرماید« :اَ ْم َح ِ
س ْبتُــ ْم اَ ْن تَـــ ْد ُخـلُــوا ا ْلـ َجنَّــةَ َو لَـ ّمـــا يَ ْعلَ ِ
()۱
( / ۱4۲آلعمــران)
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .4۸

سنت آزمايش الهى و قضاى الهى در جنگ و مرگ
ضاج ِع ِه ْم َو ِلیَ ْبتَ ِل َى
ب َ
« قُ ْل لَ ْو كُ ْنتُ ْم فى بُیُوتِكُ ْم لَبَ َر َزالَّذينَ كُتِ َ
علَ ْی ِه ُم ا ْلقَتْ ُل اِلى َم ِ
ُوركُ ْم َو ِلیُ َم ِ ّحصَ ما فى قُلُو ِبكُ ْم !» ( / 4۳4آل عمران)
ّللاُ ما فى ُ
صد ِ
ّ
كشته شدن كسانى كه از شما (مسلمین) در معركه قتال كشته شدند دلیل بر
این نیست كه شما بر حق نمىباشید و نیز به طورى كه شما پنداشتهاید دلیل این هم
نیست كه امر غلبه و پیروزى براى شما نمىباشد ،بلكه قضاى الهى كه گریزى از
آن نیست بر این جارى شده كه این كشته شدگان ،در این مكان از مركب حیات
ساقط گشته و كشته گردند و اگر هم شماها خود براى جنگ بیرون نمىآمدید باز
آنان كه سرنوشتشان به حكم قضاى الهى كشته شدن بود به پاى خود به قتلگاه
خویش مىآمدند ،بنابراین گریزى از مرگ  -كه حتى ساعتى هم جلو و عقب
نمىافتد  -نیست.
همچنین این كه سنت قطعى الهى بر عموم و همگانى بودن ناموس ابتال و
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امتحان است و ناچار این ناموس در زندگى شما و آنان واقع شدنى بود ،و روى
این اصل بیرون آمدن شما و انجام گرفتن این جنگ خواه و ناخواه شدنى و از
امور غیرقابل اجتناب بوده است ،بنابراین چارهاى نبود جز این كه شما بیرون آیید
و این جنگ انجام گیرد ،تا این كه كشتهشدگان به آنچه را كه باید برسند رسیده و
به درجات خویش نایل گردند و شما نیز به آنچه كه باید برسید رسیده و پس از
امتحان و روشن شدن وضعتان از نظر طرز تفكر و نیروى ایمان و یا شرك یكى
()۱
از دو طرف سعادت یا شقـاوت برایتان تثبیت گردد.
 -۱المیزان ج  ،۷ص .۸6

آزمايش صا حبان يقین با صبر ،جهت اعطاى امامت
اس اِماما !» (/ ۱۲4
« َو اِ ِذ ا ْبتَلى اِبْراهی َم َربُّهُ بِ َك ِلما ٍ
ت فَاَتَ َّم ُهنَّ قا َل اِنّى جا ِعلُكَ ِللنّ ِ
بقره)
خداىتعالى براى موهبت امامت سببى معرفى كرده ،و آن عبارت است از
صبَ ُروا َو كانُوا ِبآیاتِنا یُوقِنُونَ / ۲4( »،سجده)
صبر و یقین ،و فرموده ...« :لَ ّما َ
كه به حكم این جمله ،مالك در رسیدن به مقام امامت صبر در راه خداست ،و
فراموش نشود كه در این آیه ،صبر مطلق آمده و در نتیجه مىرساند كه شایستگان
مقام امامت در برابر تمامى صحنههایــى كه براى آزمایششــان پیش مىآید ،تا
مقــام عبودیت و پایــه بندگــىشــان روشــن شود ،صبر مـىكـنند ،در حـالى كـه
()۱
قبــل از آن پـیشامدهــا داراى یـقیـن هـم هستند.
 -۱المیــــزان ج  ،۲ص .۱۰۲

وسايل آزمايش انسانها
ــم اللّــهُ؟» ( / ۱4۲آل عمران)
« اَ ْم َح ِ
س ْبتُــ ْم اَ ْن تَـ ْد ُخلُــوا ا ْل َجنَّــةَ َو لَ ّمــا يَ ْعلَ ِ
به طورى كه از آیات شریفه زیر مالحظه مىشود ،امتحان و بال را ،قرآن
كریم ،به جمیع امورى كه یك نحو ارتباطى با انسان دارند عمومیت داده است.
گاهى آن امور از اجزاى وجودى خود انسان بوده و خداوند انسان را با آنها
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امتحان مىكند ،مانند :گ وش ،چشم ،و حتى اصل حیات .گاهى از امور خارجى
است كه با انسان مرتبط مىباشند ،مانند :فرزند ،زن ،عشیره ،دوست ،مال ،مقام
و باالخره هر چیزى كه به یك نحو مورد استفاده انســان قـــرار مىگـیــرد.
و همچنیــن نقطههــاى مقابــل این امور نیــز مانند مــرگ یا مصایــب
دیگــرى كه انســان با آنهــا روبـهرو مىشود اسبــاب و عوامــل امتحــان بشــر
مىباشنــد.
خالصه آن كه آیات شریفه هر جزئى از اجزاى عالم و هر حالتى از حاالت
آن را كه با انسان مرتبط مىباشد از وسایل و عواملى كه خداوند بشر را به آن
امتحان مىكند معرفى كرده است .و عالوه عموم دیگرى هم از آیات گذشته استفاده
مى شود و آن این است كه تمام افراد بشر از مؤمن و كافر ،نیكوكار یا بدكار،
پیغمبر و یا مقامهاى پایینتر ،همه و همه مورد امتحان و ابتال قرار گرفته و هیچ
كس از این ناموس الـهى اسـتثنــا نمـىگـردد.
آیات به شرح زیر است:
« فَا َ َّما ا ِال ْنســانُ اِذا َما ا ْبتَلیهُ َربُّهُ فَأَك َْر َمهُ َو نَعَّ َمهُ فَیَقُــو ُل َربّــى اَك َْر َم ِن َو اَ ّما اِذا َمـا
ــن!» ( ۱5و  / ۱6فجر)
ا ْبتَلیـهُ فَقَـد ََر َ
علَیْـ ِه ِر ْزقَـهُ فَـیَقُــو ُل َربّــى اَهانَ ِ
« اَنَّـمـآ اَ ْمـوالُكُــ ْم َو اَ ْولـ ُدكُـ ْم فِـتْنَـــةٌ!» ( / ۲8انفال)
« َو ل ِكـنْ ِلیَبْـلُ َـو بَـ ْع َ
ــض!» ( / 4محمد)
ضكُـــ ْم بِـبَ ْع ٍ
« كَذ ِلـكَ نَـ ْبلُوهُ ْم بِما كانُوا يَ ْفسُقُونَ!» ( / ۱6۳اعراف)
سنا!» ( / ۱۷انفال)
ِــى ا ْل ُمؤْ مِ نیـنَ مِ ْنهُ بَالآ ًء َح َ
« َو ِلیُ ْبل َ
اس اَنْ يُتْ َركُوا اَنْ يَقُولُوا ا َمنّا َو هُ ْم ال يُ ْفتَنُونَ َو لَقَ ْد فَتَنَّا الَّذينَ مِ نْ قَ ْب ِل ِهــ ْم
« اَ َحس َ
ِب النّ ُ
ص َدقُــوا َو لَیَ ْعلَ َمـنَّ ا ْلكاذِبینَ!» ( ۲و  / ۳فجر)
ّللاُ الَّذيــنَ َ
فَلَیَ ْعلَ َمــنَّ ّ
« َو اِذِا ابْـتَلــى اِبْـراهی َم َربُّهُ بِ َكلِمـاتٍ / ۱۲4( »!...بقره)
ــو ا ْلبَلـــؤُا ا ْل ُمبیــــنُ!» ( / ۱۰6صافات)
« اِنَّ هـذا لَ ُه َ
« َو فَــتَــنّـــــاكَ فُــت ُـــونـــــا!» ( / 4۰طـــــه)

()۱

 -۱المیـــــزان ج  ،۷ص .6۰

146

معارف قرآن در المیزان  -تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سوم :قضا و قدر – سنت های الهی

وجود شیطان عامل آزمايش انسان
ض َو الُ ْغ ِو َينَّ ُه ْم اَجْ َمعینَ !» (/ 39
ب ِبما اَ ْغ َو ْيتَنى الُ َز ِّينَنَّ لَ ُه ْم ِفى االَ ْر ِ
« قا َل َر ّ ِ
حـجر)
اصوالً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر ،مبتنى بر اساس امتحان
و ابتالء اســت تا انسانها همــواره در میان خیر و شر و سعادت و شقاوت قرار
داشته ،به اختیار خــود و با در نظ ــر گرفتــن نتیجــه بـر طبــق هر كدام كه
خواستنــد عمل كنند.
و بر این اساس اگر در این میان كسى كه چون مالئكه و یا خدا بشر را به
سوى خیرش دعوت نكند و كسى نباشد كه او را به سوى شر تشویق بنماید ،دیگر
امتحانى نخواهد بود ،و حال آن كه گفتیم امتحان در كار است ،لذا مىبینیم كه
شیْطا ُن يَ ِع ُدكُ ُم ا ْلفَ ْق َر َو يَأْ ُم ُركُ ْم ِبا ْلفَ
ّللاُ يَ ِع ُدكُ ْم
خداىتعالى در امثال آیه « اَل َّ
ِ
حْشاء َو ّ
َم ْغ ِف َرةً ِم ْنهُ َو فَ ْ
ضالً!» ( / ۲6۸بقره) به این دو سنخ دعوت تصریح نموده است.
آرى اگر خداىتعالى ابلیس را علیه بشر تأیید نموده و او را تا وقت معلوم مهلت
داده است خود بشر را هم به وسیله مالئكه كه تا دنیا باقى است باقىاند ،تأیید
فرموده است .لذا مىبینیم در پاسخ ابلیس نفرموده « :اِنَّكَ ُم ْن َ
ظر!» ( / ۱5اعراف)
بلكه فرمود « :اِنَّكَ ِمنَ ْال ُم ْن َ
ظرینَ!» پس معلوم مىشود غیر ابلیس كسان دیگرى
هم هستند كه تا آخرین روز زندگى بشر زندهاند.
اگر ابلیس را تأیید كرد تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه
دهد ،انسان را هم با هدایت به سوى حق تأیید نمود و ایمان را در قلب زینت داد،
و محبوب ساخت ،و فطرت توحیدش ارزانى داشت ،و به فجور و تقوى ملهمش
نمود و نورى پیش پایش نهاد تا اگر ایمــان آورد با آن نور در میــان مردم آمد و
ق !» (/35یونس) و « َو ل ِكنَّ
شد كند ،و همچنین تأییدات دیگر « ...قُ ِل ّ
ّللاُ یَ ْهدى ِل ْل َح ّ ِ
ب اِلَ ْیكُ ُم ا ْاليمانَ َو َزيَّنَهُ فى قُلُو ِبكُ ْم  -و لكن خدا ایمان را محبوب دل شما
ّللا َحبَّ َ
َّ
ّین
كرده و آن را در دلهایتان زینت داده است / ۷( »،حجر) و « فَاَقِ ْم َوجْ َهكَ ِللد ِ
َحنیفا فِ ْ
ّللا الَّتى فَ َ
علَیْها  -روى دل متوجه دین حنیف كن كه فطرت
اس َ
ط َرتَ ّ ِ
ط َر النّ َ
خداست ،آن فطرتى كه خلق را بر آن فطرت آفریده است / 3۰( »،روم) و «
ورهــا َو تَ ْقويها  -به نفس و خلقت آن سوگند
نَ ْفـ ٍ
ـس َو ما َ
س ّويهــا و فَا َ ْل َه َمهــا فُ ُج َ
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كه فجور و تقوایش را ملهمش كرد ۷( »،و  / ۸شمس) و « اَ َو َم ْن كانَ َمیْتــا
ص ُر
اس!» ( / ۱۲۲انعام) و « اِنّا لَنَ ْن ُ
فَأَحْ یَیْنهُ َو َجعَ ْلنا لَهُ نُــورا يَ ْمشى بِه فِى النّ ِ
ُرسُلَنــا َو الَّذينَ ا َمنُــوا فِــى ا ْل َحیـو ِة الـ ُّد ْنیا َو يَ ْو َم يَقُو ُم االَشْهــا ُد !» ( / 5۱غافر)
بنابراین آدمى زاده آفریدهاى است كه خودش به خودى خود عارى از هر
اقتضایى است ،نه اقتضاى سعادت دارد و نه شقاوت ،و در بدو خلقتش نسبت به
هر دو یك نسبت دارد ،هم مى تواند راه خیر و اطاعت را كه راه مالئكه است كه
جز اطاعت از آن ساخته نیست اختیار كند ،و هم راه شر و فساد ،و گناه را كه راه
ابلیس و لشكریان او است و جز مخالفت و معصیت چیزى ندارد ،بشر به هر راه
كه در زندگىاش میل كند به همان راه مىافتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچه
را كه دارند در نظر وى جلوه مىدهند و او را به سرمنزلى كه راهشان به آن
منتهى مىگردد هدایت مىكنند ،حال آن سرمنزل یا بهشت است و یا دوزخ ،یا
شقاوت است و یا سعادت.
پس از آن چه گذشت این معنا روشن گردید كه مهلت دادن ابلیس تا روز
وقت معلوم از باب تقدیم مرجوح بر راجح و یا ابطال قانون علیت نیست ،بلكه در
باب آسان ساختن امر امتحان است ،لذا مىبینیم دو طرفى است و در مقابل ابلیس
()۱
مالئكه را هم مهلت داده است.
 -۱المیـــزان ج  ،۲3ص .۲39

نظام آزمايش الهى و القائات شیطانى
سیَ ِة قُلُوبُ ُه ْم!» (5۳
« ِلیَجْ عَ َل ما يُ ْل ِقى ال َّ
شیْطا ُن فِتْنَةً ِللَّذينَ فى قُلُوبِ ِه ْم َم َرضٌ َو ا ْلقا ِ
 /حج)
مرض قلب عبارت است از این كه استقامت حالتش در تعقل از بین رفته
باشد ،به این كه آنچه را باید به آن معتقد شود نشود و در عقاید حقه كه هیچ شكى
در آنها نیست شك كند ،و قساوت قلب به معناى صالبت و غلظت و خشونت آن
است ،كه از سنگ قاسى ،یعنى سنگ سخت گرفته شده ،و صالبت قلب عبارت از
این است كه عواطف رقیقه آن ،كه قلب را در ادراك معانى حقه یارى مىدهد ،از
قبیل خشوع ،رحمت ،تواضع ،و محبت در آن مرده باشد ،پس قلب مریض آن قلبى
است كه خیلى زود حق را تصور مىكند ،ولى خیلى دیر به آن معتقد مىشود ،و
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قلب قسى و سخت آن قلبى است كه هم دیر آن را تصور مىكند و هم دیر به آن
معتقد مىگردد ،و به عكس ،قلب مریض و قسى وسواسهاى شیطانى را خیلى
زود مىپذیرد.
و اما القائات شیطانى ،كه زمینه را علیه حق ،و اهل حق تباه و خراب
مىكند ،و در نتیجه زحمات انبیاء و رسل را باطل نموده و نمىگذارد اثر خود را
ببخشد و هر چند مستند به خود شیطان است ،و لكن در عین حال مانند سایر آثار
چون در ملك خدا قرار دارد ،بدون اذن او اثر نمىكند ،همچنان كه هیچ مؤثرى
اثر نمىكند ،و هیچ فاعلى بدون اذن او عملى انجام نمىدهد ،مگر آن كه به همان
مقدار دخالت اذن مستند به او شـود ،و آن مـقدار كه مستند به او مىشود داراى
مصلحت ،و هدف شایسته است.
و به همین جهت خداى سبحان در آیه مورد بحث مىفرماید :این القائات
شیطانى خود مصلحتى دارد ،و آن این است كه مردم عموما به وسیله آن آزمایش
مى شوند ،و آزمایش خود از نوامیس عمومى الهى است ،كه در عالم انسانى جریان
دارد ،چون رسیدن افراد سعید به سعادت ،و اشقیاء به شقاوت ،محتاج به این
ناموس است ،باید آن دو دسته امتحان شوند ،دسته سوم هم كه منافقینى بیماردلند،
به طور خصوص در آن بوته قرار گیرند ،چون رسیدن اشقیاء به كمال شقاوت
خود ،از تربیت الهیهاى است كه در نظام خلقت مورد نظر است ،همچنان كه
عطا ُء َر ِبّكَ
ع ِ
ُالء َو هؤ ِ
خودش فرمود « :كُال نُ ِمدُّ هؤ ِ
طاء َر ِبّكَ َو ما كانَ َ
ُالء ِم ْن َ
َمحْ ظُورا  -ما هم این دسته را و هم آن دسته را كمك مىكنیم و این یارى دادن به
هر دو دسته از عطاى پروردگار تو است و عطاى پروردگار تو را هیچ مانعى و
جلوگیرى نیست!» ( / ۲۰اسرى)
این است معناى اینكه فرمود :تا آن چه را كه شیطان القا مىكند مایه
آزمایش بیماردالن و سنگدالن قراردهد ...شیطان هم درشیطنتش مسخر خداى
سبحان است و او را در كار آزمایش بندگان و فتنه اهل شك و جحود و دارندگان
()۱
غرور ،آلت دست قرار مىدهد.
 -۱المیـــزان ج  ،۲۸ص .۲۷6
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فصل چهارم

له
سنت استدراج ،سنت امالء ،و سنت مكر ا ی
معناى استدراج از نظر دين
ستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحی ُ
ْث ال يَ ْعلَ ُمونَ !» ( / ۱8۲اعراف)
سنَ ْ
« َو الَّذينَ َكذَّ ُبوا ِبآياتِنا َ
«اِ ْستِدْراج» در لغت به معناى این است كه كسى در صدد برآید پله پله و
به تدریج از مكانى و یا امرى باال رود و یا پایین آید و یا نسبت به آن نزدیك شود،
و لكن در این آیه قرینه مقام داللت دارد بر این كه مراد نزدیك شدن به هالكت
است یـا در دنـیا و یـا در آخرت.
و این كه استدراج را مقید كرد به راهى كه خود آنان نفهمند ،براى این بود
كه بفهماند این نزدیك كردن آشكارا نیست ،بلكه در همان سرگرمى به تمتع از
مظاهر زندگى مادى مخفى است ،و در نتیجه ایشان با زیادهروى در معصیت
پیوسته به سوى هالكت نزدیك مىشوند ،پس مىتوانگفت استدراج تجدید نعمتى
بعد از نعمت دیگرى است تا بدینوسیله التذاذ به آن نعمتها ایشان را از توجه به
سنَةَ
س ِیّئَ ِة ا ْل َح َ
وبال كارهایشان غافل بسازد ،همچنان كه درآیه « :ثُ َّم بَ َّد ْلنا َمكانَ ال َّ
ب الَّذينَ َكفَ ُروا فِى ا ْلبِــال ِد َمتــاعٌ قَلی ٌل
َحتّى َ
عفَ ْوا !» (/95اعراف) و « ال يَغُ َّرنَّكَ تَقَلُّ ُ
()۱
ْس ا ْل ِمهادُ!» ( ۱96و  / ۱9۷آلعمران) گــذشـــــــــــت.
ثُ َّم َمأْوي ُه ْم َج َهنَّ ُم َو بِئ َ
 -۱المیزان ج  ،۱6ص .۲56

معناى امالء از نظر دين
« َو اُ ْمــلـى لَــ ُهـ ْم اِنَّ كَــیْــدى َمـتـیـ ٌن !» ( / ۱8۳اعــراف)
كلمه «ا ِْمالء» به معناى مهلت دادن است تا مدت معین ،و به همین جهت
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س َب َق ْ
ى
ى لَقُ ِ
ت ِم ْن َر ِبّكَ اِلى اَ َج ٍل ُم َ
آیه شریفه در معنىنظیر آیهَ « :و َل ْوال َك ِل َمةٌ َ
س ّم ً
ض َ
بَ ْینَ ُه ْم / ۱4( »،شورى) است و كلمهاى كه در این آیه است همان است كه در هنگام
هبوط آدم به وى فرموده و گفتَ « :و لَكُ ْم فِى ا ْ
حین ـ
الََ ْر ِ
ض ُم ْستَقَ ٌّر َو َمتاعٌ اِلى ٍ
و براى شماست در زمین قرارگاه و زندگى تا مدتى معین !» ( / 36بقره) و قضاى
الهى هم همین است و قضا مختص به خداىتعالى است و در آن كسى با او شریك
نیست ،به خالف استدراج كه به معناى رساندن نعمت بعدازنعمت است و این
()۱
نعمتهاى الهى به وسایطى از مالئكه و امر به انسان مىرسد.
 -۱المیـزان ج  ،۱6ص .۲5۷

معناى مكر الهى
س ُرونَ !» ( / 99اعراف)
ّللا اِالَّ ا ْلقَ ْو ُم ا ْلخا ِ
ّللا فَال يَأْ َم ُن َمك َْر ّ ِ
« اَفَا َ ِمنُوا َمك َْر ّ ِ
كلمه « َم ْكر» به معناى این است كه شخصى دیگرى را غافلگیر كرده و به
او آسیبى برساند ،این عمل از خداىتعالى وقتى صحیح است كه به عنوان مجازات
صورت بگیرد ،انسان معصیتى كند كه مستحق عذاب شود ،و خداوند او را از آن
جایى كه خودش نفهمد معذب نماید ،و یا سرنوشتى براى او تنظیم كند كه او خودش
به پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود ،و اما مكر ابتدایى و
بدون این كه بنده معصیتى كرده باشد ،البته صدورش از خداوند ممتنع است.
نكته بسیار لطیفى در این سه آیه یعنى آیه:
« اَفَا َ ِمنَ اَ ْه ُل ْالقُرى ؟» ( / 9۷اعراف) و آیه:
« اَ َو اَ ِمنَ اَ ْه ُل ْالقُرى ؟» ( / 9۸اعراف) و آیه:
ّللا ؟» ( / 99اعراف)
« اَفَا َ ِم ُنوا َم ْك َر ّ ِ
به كار رفته و آن این است كه در دو آیه اول فاعل «أَ ِمنَ » را اسم ظاهر -
اَ ْه ُل ْالقُرى  -آورد ،با این كه ممكن بود در آیه دومى ضمیر آورده و بفرماید« :اَ َو
ِامنوا ؟» لكن این كار را نكرد تا ضمیر در آیه سومى كه فاعل فعل است به هر دو
آیه برگشته و در نتیجه جمعیت هالك شده در خــواب غیر جمعیتــى به حساب آیـد
كه در حـالت غفلـت و لعب دستخوش عذاب شدند.
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ّللا اِالَّ ْالقَ ْو ُم ْالخا ِس ُرونَ!» جهتش را
و اما این كه فرمودَ « :فال َیأْ َمنُ َم ْك َر ّ ِ
در آیه اول بیان كرد و آن این بود كه فرمود :ایمن بودن از مكر خدا در حقیقت
خود مكرى است از خداىتعالى كه دنبالش عذاب است ،پس صحیح است گفته
()۱
شود :مردم ایمن از مكر خدا زیانكارانند ،زیرا همان ایمنىشان هم مكر خداست.
 -۱المیــــــزان ج  ،۱6ص .۲۱
سنت امتحان از طريق اعطاى رزق و مجازات از طريق سنت استدراج و
امالء
َثیر!» ( / ۳۰شـورى)
«و ما اَصابَكُ ْم ِم ْن ُمصیبَ ٍة فَ ِبما َك َ
سبَتْ اَيْديكُ ْم َو يَ ْعفُوا ع َْن ك ٍ
َ
اگر جوامع بشر عقاید و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضا
دارد وفق دهد ،خیرات به سویش سرازیر و درهاى بركات به رویش باز مىشود
و اگر در این دو مرحله به سوى فساد بگرایند ،زمین و آسمان هم تباه مىشود و
زندگىشان را تباه مىكند.
این آن حقیقتى است كه سنت الهى اقتضا آن را دارد ،مگر آن كه باز هم
پاى سنت دیگر به میان آید ،همان سنت كه گفتیم حاكم بر سنت رزق است ،یعنى
سنت امتحان و استدراج و امال كه در این صورت وضع صورتى دیگر به خود
مىگیرد( ،و به جاى چشاندن نمونهاى از آثار سوء اعمالشان ،نعمت را به سویشان
سرازیر مى كند ،تا به طور كلى با فساد خو بگیرند ،و سراسر جهان براى
نابودیشان یك جهت شده ،عوامل و اسبابش براى منقرض ساختن آن بسیج شوند!)
همچنان كه فرمود:
س ابآ َءنَا الض َّّرآ ُء َو
سنَةَ َحتّى َ
س ِیّئَ ِة ا ْل َح َ
« ثُ َّم بَ َّد ْلنا َمكانَ ال َّ
عفَ ْوا َو قالُوا قَ ْد َم َّ
ش ُع ُرونَ !»
س ّرآ ُء َفا َ َخذْناهُ ْم بَ ْغتَةً َو هُ ْم ال يَ ْ
ال َّ
« در آن هنگام بود كه سنت خود را عوض كرديم و به جاى عقوبت نعمت
همى داديم تا طغیان كردند و يا آثار سوء گناهان سابق خود را به وسیله
نعمتها از بین بردند و خرابىها را آباد كردند و لیكن به جاى اين كه به
راه خداوند هدايت شوند گفتند :نیش و نوش جهان امرى است طبیعى،
پدران ما نیز را هر دو داشـتند ،پـس نـاگهان ايشان را گـرفتیــم در حالى
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كه از مـجارى امور آگهى نداشتند!» (/95اعراف)

()۱

 -۱المیـــزان ج  ،35ص .9۷

روش اسـتدراج و امالى الهى
ستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحی ُ
ْث اليَ ْعلَ ُمونَ َو اُ ْملي لَ ُه ْم اِنَّ َكیْدي َمتینٌ!» (44و/45قلم)
سنَ ْ
« َ
كلمه «اِ ْستِدْراج» به این معنى است كه درجه كسى را به تدریج پایین
بیاورند تا جایى كه شقاوت و بدبختىاش به نهایت برسد و در ورطه هالكت بیفتد،
خداىتعالى وقتى بخواهد با كسى چنین معاملهاى بكند ،نعمت پشت سر نعمت به
او مىدهد ،هر نعمتى كه مى دهد به همان مقدار سرگرم و از سعادت خود غافل
مىشود و در شكر آن كوتاهى نـموده ،خـرده خـرده خداى صـاحب نعمت را
فراموش مىكند و از یاد او دور مىشود.
پس استدراج ،دادن نعمت دنبال نعمت است ،به متنعم تا درجه به درجه
پایین آید ،و به ورطه هالك نزدیك شود .قید « ِم ْن َحی ُ
ْث ال َی ْعلَ ُمونَ »،براى این
است كه این هالكت از راه نـعمت فراهم مـىشود ،كه كـفار آنرا خیر و سـعادت
مىپندارند ،نـه شقاوت و شـر.
«و اُ ْملي َل ُه ْم ا َِّن َكیْدي َم ٌ
تین!» معنى آیه این است كه :من به كفار مهلت
َ
مى دهم تا در نعمت ما با گناه بغلطند و هر جــور دلشان خواست گنــاه كنند ،كه
كید من قوى است.
و اگر در این آیه سیاق را از (ما) كه عظمت را مىرساند و مىفهماند به
(م ْن) برگردانیده ،در آیه قبلى فرمود :ما چنین و
هر نعمتى ملكى موكل است به ِ
چنان مىكنیم و در این آیه مىفرماید :من چنین و چنان مىكنم ،براى این است كه
امال و مهلت دادن همان تأخیر اجل است و در قرآن كریم هر جا سخن از اجل به
میان آمده ،به غیر خداى سبحان نسبتش نداده ،مثالً فرموده « :ثُ َّم قَضى اَ َجالً َو اَ َج ٌل
ى ِع ْندَهُ ـ پس اجلى مقدر كرد و اجل نزد او نامبردار و معین شده است!» (۲
ُم َ
س ّم ً
()۱
 /انعام)
 -۱المیـــزان ج  ،39ص .۸5
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اجراى سنت الهى امالء و استدراج از طريق افزايش مال و اوالد
رونَ !»
ت بَ ْل اليَ ْ
سارعُ لَ ُه ْم فِى ا ْل َخیْرا ِ
« اَيَحْ َ
ش ُع ُ
سبُونَ اَنَّما نُ ِم ُّدهُ ْم ِب ِه ِم ْن ما ٍل َو بَنینَ نُ ِ
( / 55مؤمنون)
معنــاى آیه این اســت كه آیا اینان گمــان مىكنند كه اگــر در مدتــى و
مهلتــى مــال و فرزنــدان به ایشان دادیــم ،از این جهــت بوده كه زیــاد دوستشــان
داشتهایم و یا نــزد ما احتــرام داشتند؟ و خواستهایــم خیرشــان را زودتـر به ایشان
برسانیم؟
نه ،بلكه نمى فهمند ،یعنى مطلب برعكس است ،ولى آنان حقیقت امر را
درك نمىكنند ،چه حقیقت امر این است كه ما ایشان را امالء و استدراج كردهایم،
یعنى اگر از مال و فرزند بیشتر به ایشان مىدهیم ،مىخواهیم در طغیان بیشترى
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم
فرو روند ،و این همان مضمونى است كه خداىتعالى مىفرمایدَ « :
ِم ْن َحی ُ
ْث ال یَ ْعلَ ُمونَ َو اُ ْملي لَ ُه ْم ا َِّن َكیْدي َم ٌ
تین  -به زودى استدراجشان مىكنیم ،از
راهى كه نفهمند ،و مهلتشان مىدهیم ،كه كید من متین است!» ( 44و  / 45قلم)
این كفار كه پنداشتهاند مال و اوالد خیر ایشان است ،خیراتى است كه ما
زودتر به ایشان رساندهایم ،به خطا رفتهاند ،و مال و اوالد خیرات نیست ،بلكه
استدراج و امالء اســت ،خیراتى كــه در آن سرعت مىشــود آن است كه مؤمنیــن
()۱
به خدا و رسول و روز جــزا دارنـد ،و آن اعمــال صالــح ایشــان اسـت.
 -۱المیـــزان ج  ،۲9ص .5۷

سنت استدراج و مكر الهى در جوامع مغرور و گمراه
آء !» ( / 4۲انعام)
آء َو الض ََّّر ِ
س ِ
س ْلنآ اِلـى اُ َم ٍـم ِم ْن قَ ْب ِلكَ فَأ َ َخذْن ُه ْم ِبا ْلبَأْ َ
« َو لَقَ ْد اَ ْر َ
در این آیه و آیات بعدىاش خداى سبحان براى پیغمبر گرامىاش رفتار
خود را با اممى كه قبل از وى مىزیستهاند ذكر مىكند و بیان مىفرماید كه آن امم
بعد از دیدن معجزات چه عكسالعملى از خود نشان مىدادند ،و حاصل مضمون
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آن این است كه خداىتعالى انبیایى در آن امم مبعوث نمود ،و هر كدام از آنان امت
خود را به توحید خداى سبحان و تضرع در درگاه او و به توبه خالص متذكر
مىساختند ،و خدا امتهاى نامبرده را تا آن جا كه پاى جبر در كار نیاید و مجبور
به تضرع و التماس مسكنت نشوند به انواع شدتها و محنتها امتحان مىنمود ،و
به اقسام بأساء و ضراء مبتال مىكرد ،باشد كه به حسن اختیار به درگاه خدا سر
فرود آورده و دلهایشان نرم شده و از خوردن فریب جلوههاى شیطانى و از ركون
به اسباب ظاهرى اعراض نمایند ،ولى زحمات انبیاء به جایى نرسید ،و امتها در
برابر پروردگار سر فرود نیاوردند ،بلكه اشتغال به مال دنیا دلهایشان را سنگین
نمود ،و شیطان هم عمل زشتشان را در نظرشان جلوه داده ،یاد خداى را از
دلهایشان ببرد.
وقتى كارشان به این جا رسید خداىتعالى هم درهاى همه نعمتها را به
رویشان گشوده و چنان به انواع نعمتها متنعمشان كرد كه از شدت خوشحالى به
آنچه كه از نعمتها در اختیار داشتند غره شده و خود را از احتیاج به پروردگار
متعال بى نیاز و مستقل دانستند ،آن وقت بود كه به طور ناگهانى و از جایى كه
احتمالش را نمى دادند عذاب را بر آنان نازل كرد ،یك وقت به خود آمدند كه دیگر
كار از كار گذشته ،و امیدى به نجات برایشان نمانده بود و به چشم خود دیدند كه
چگونه از جمیع وسایل زندگى ساقط مىشوند « :فَقُ ِط َع دابِ ُر ْالقَ ْو ِم الَّذینَ َ
ظلَ ُمواْ َو
()۱
ب ْالعلَمینَ !»(/45انعام)
لِل َر ِ
ْال َح ْمدُ ِ ّ ِ
 -۱المیـــزان ج  ،۱3ص .۱4۰

دخالت مكر ال هى در نتیجه اعمال
ّللاُ ؟» ( / ۱4۱آل عمران)
« اَ ْم َح ِ
س ْبتُ ْم اَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َو لَ ّما يَ ْعلَ ِم ّ
كسى كه دعوت الهى را اجابت نكرده و خود را مستوجب شقاوت بنماید،
در صورتىكه بر این حال باقى بماند عذاب را براى خود تثبیت كرده است و
هرچه در این راه پیش برود ،و روبروى با حوادثى كه مورد امر و نهى الهى است
بشود ،و در نتیجه قوا و استعدادش به فعلیت نزدیك گردد ،بر شقاوتش افزوده
مى شود گرچه خود به این امور راضى بود و از آنچه كه عمل مىكند خوشحال
باشد ،و این نیست مگر از مكر الهى ،چهآنكه ،آنچهرا كه بندگان یاغى و متمرد
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ازعوامل سعادتخود مىدانند ،خداوند آنهارا از عوامل شقاوت آنها مىگرداند،
و كوشش آنها را در به دست آوردن سعادت تباهمىسازد ،خدامىفرمایدَ « :و
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم ِم ْن َحی ُ
ْث
ّللاُ َو ّ
َمك َُروا َو َمك ََر ّ
ّللاُ َخی ُْر ْالما ِكرینَ!» ( / 54آلعمران) و « َ
ال َی ْعلَ ُمـونَ َو اُ ْملـي لَ ُهــ ْم ا َِّن َكیْدي َم ٌ
تین!» ( 44و  / 45قلم)
پس چیزى كه آدم مغرور و جاهل را خوشحال مىكند این است كه گمان
مى كند با مخالفت و تمرد اوامر الهى بر خدا پیشى گرفته و سعادت را به دست
آورده است ،در صورتى كه همین مخالفت و تمردى را كه او عامل سعادت خود
مى داند ،اسباب بدبختى و هالكتى است كه خدا در صورت عصیان براى او
ت اَ ْن َی ْس ِبقُونا سا َءما َیحْ كُ ُمونَ!» (4
س ِیّئا ِ
ِب الَّذینَ َی ْع َملُونَ ال َّ
خواسته است « :اَ ْم َحس َ
 /عنكبوت) و از عجیبترین آیات ایــن بــاب ایـن آیــه است كه خــدا مىفرمایــد:
ــر َجمیعــا !» ( / 4۲رعد)
« َو ِللّــ ِه ْال َم ْك ُ
بنابراین جمیع این مكرها و مخالفتها و ظلمها و تعدیاتى كه از مردم نسبت
به وظایف دینى انجام مىگیرد ،و همچنین برخورد آنها با حوادثى كه باطن آنها
را بروز مىدهد ،مكر و امالء و خدعهاى است الهى ،چه آن كه از حقوق بندگان
بر خدا این است كه آنها را به عاقبت امور و سرانجام افعال خود برساند ،و
خداوند هم آنها را به عاقبت اعمالشان مىرساند ،و خداوند در كار خود پیروز
است.
همین مكر و امالء و استدراج وقتى كه به شیطان نسبت داده مىشود از
اقسام كفر و معاصى مىگردد ،و كشیدن به طرف آنها دعوت ،وسوسه ،وحى،
نزوع اضالل است و حوادثى كه آدمى را به طرف آنها مىخواند زینت شیطان
و وسایل و ریسمان شبكههاى اوست كه بدان بندگان را به دام مىافكند ،چه آن كه
شیطان با این وسایل ،بندگان الهى را اغواء نموده و با وسایلى كه در دست دارد
آنها را گمراه مىنماید .و اما مرد مؤمنى كه ایمان در قلبش رسوخ كرده و در
موقع برخورد با حوادث جز از اوامر الهى پیروى ننموده عبادت و اطاعت او را
مىنماید ،از كسانى است كه مفهوم توفیق و والیت الهیه و هدایت به معناى اخص
ّللاُ يُ َؤ ِيّ ُد
یك نحو انطباقى بر وضع خاص او پیدا مىكند و خدا مىفرمایدَ :
«و ّ
ّللاُ َو ِل ُّى ا ْل ُمؤْ ِمنینَ !» ( / 68آلعمران)
بِنَص ِْر ِه َم ْن يَشا ُء!» ( / ۱۳آلعمران) و َ
«و ّ
«ّللاُ َو ِل ُّى الَّذينَ ا َمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ال ُّ
ور!» ( / ۲5۷بقره) و «
ظلُما ِ
و َ ّ
ت اِلَى النُّ ِ
يَهْدي ِه ْم َربُّ ُه ْم ِبايمانِ ِه ْم!» ( / 9يونس) و «اَ ْو َم ْن كـانَ َمـیْتا فَـأَحْ ـیَیْنهُ َو َجـعَ ْلنا لَـهُ
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اس؟» ( / ۱۲۲انعام)
ـمشى ِبـه ِفـى النّ ِ
نُـورا َي ْ
و نام توفیق و والیت و هدایت در جایى است كه این امور به ذات مقدس
الهى نسبت داده شود و اما در صورتى كه به مالئكه استناد داده شود نام آن تأیید
َب فــى قُلُوبِ ِهــ ُم ا ْ
ح ِم ْنهُ
است و خداوند مىفرمایــد « :اُولئِــكَ َكت َ
الیمانَ َو اَیَّدَهُ ْم بِ ُ
رو ٍ
()۱
!» ( / ۲۲مجادله)
 -۱المیـــزان ج  ،۷ص .55

مهلت كفار عامل بدبختى و ازدياد حجم گناه
س ِه ْم اِنَّما نُ ْملى لَ ُه ْم ِلیَ ْزدادُوا
سبَنَّ الَّذينَ َكفَ ُروا اَنَّما نُ ْملى لَ ُه ْم َخی ٌْر الَ ْنفُ ِ
«و ال يَحْ َ
َ
اِثْما!» ( / ۱۷۸آل عمران)
پس از آن كه خداوند پیغمبر خود را در مقابل شتابزدگى كه كفار در كفر
خود داشتند تسلیت داد و او را مطمئن كرد كه آنان همه تحت سیطره الهى بوده و
در راهى ایشان را روان كرده است كه نتیجهاش حرمان و محرومیت ابدى در
آخرت مىباشد ،كالم را به سوى خود كفار منعطف نموده و مىفرماید كه این
مساعدتها و مهلت دادنها نباید موجب فرح و شادى ایشان شود چه آن كه این
نیست مگر براى آن كه هرچه بیشتر بر گناهانشان افزوده گردد و به دنبال آن
عذاب مهین كه آمیخته با ذلت و پستــى است در انتظارشــان مىباشد و تمام این
جریان به موجب ناموس تكمیل است.
ّللاُ ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه ه َُو َخیْرا لَ ُه ْم بَ ْل ه َُو
«و ال يَحْ َ
َ
سبَنَّ الَّذينَ يَ ْب َخلُونَ بِما اتی ُه ُم ّ
سیُ َ
ط َّوقُونَ ما بَ ِخلُوا / ۱۸۰( »!...آلعمران) چون خداوند در دو آیه قبل
ش ٌَّر لَ ُه ْم َ
حالت مهلت داده شدن كفار را متذكر شده و نیز توجه داده كه این مهلت براى زیاد
شدن حجم گناه ایشان است و خیلى روشن است كه این حالت مربوط به بخل در
مال و عدم انفاق در راه خداست چه آن كه تنها دلخوشى و مایه مباهات ایشان
همان جمعآورى مال است لذا در این جا روى سخن را به ایشان فرموده و مىگوید
توجه داشته باشید این بخل براى شما شر است و از این كه از مال « ِبما اتی ُه ُم ّ
ّللاُ
ض ِل ِه!» تعبیر فرموده براى این است كه به علت سرزنش و رمز این مالمت
ِم ْن فَ ْ
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س ُی َ
ط َّوقُونَ »،در حقیقت علتاست براى شر بودن
اشارهاى فرموده باشد و جمله « َ
()۱
بخل.
 -۱المیـــــــــزان ج  ،۷ص .۱34

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

لم
ی
فهرست كتابهای  ۷۷جلدی معارف قرآن رد ا زان
جلد اول  -معارف قرآن در شناخت خدا
-1

شناخت خدا  -امر و خلق

-2

تدبیر و تقدير  -مقدرات

-3

قضا و قدر

 -سنت های الهی

جلد دوم – معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرينش
-4

شروع و پايان جهان

-5

نظام آفرينش

جلد سوم – معارف قرآن در شناخت مالئکه و جن و شیطان
-6

مالئکه

-7

جن و شیطان
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جلد چهارم – معارف قرآن در شناخت انســان
-8

آغاز خلقت اولیه انسان

-9

روح و زندگی

-۱۰

سیستم ادراکی ،احساسی و فکری انسان

-۱۱

نفس و روان و عواطف

-۱۲

قلب ،عقل ،علم و کالم

-۱۳

تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان

-۱4

راز بندگی

-۱5

دعاها و آرزوهای انسان

جلد پنجم  -بررسی قصص قرآن در المیزان (  -۱انسان های اولیه و پیامبران آنها)

-۱6

کلیات تاريخ اديان

-۱۷

انسان های اولیه و پیامبران آن ها

جلد ششم  -بررسی قصص قرآن در المیزان (  -۲ابراهیم بنیانگذار دين حنیف)
-۱8

بنیانگذاری ملت حنیف ،رسالت و مبارزات ابراهیم (ع)

-۱9

دودمان فرزندان ابراهیم ع  -۱بنی اسماعیل

-۲۰

لوط ,ع ،پیامبر معاصر ابراهیم

جلد هفتم  -بررسی قصص قرآن در المیزان (  -۳موسی و بنی اسرائیل )
-۲۱

دودمان فرزندان ابراهیم ع

-۲۲

زندگانی يعقوب و يوسف (ع)

-۲۳

زندگانی موسی علیه السالم

 -۲بنی اسرائیل
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-۲4

موسی و بنی اسرائیل

-۲5

زندگانی داود و سلیمان و پیامبران بنی اسرائیل

جلد هشتم  -بررسی قصص قرآن در المیزان (  -4عیسی و پیروانش )
-۲6

آغاز دين مسیح  -زندگانی زکريا ،يحیی ،مريم و عیسی «ع»

-۲۷

تعلیمات عیسی و تحريفات کلیسا

-۲8

اصحاب کهف ،لقمان حکیم و حوادث تاريخی بعد از مسیح

جلد نهم  -محـمـد رسـول هللا « ص» ( شخصیت ،تاريخ و شريعت او )
-۲9

شخصیت و رسالت محمد رسول هللا (ص)

-۳۰

جانشین رسول هللا« ص» و اهل بیت

- ۳۱

مشخصات قرآن و تاريخ وحی و تنظیم و تفسیر

-۳۲

تاريخ تشريع دين اسالم

جلد دهم  -تاريخ صدر اسالم و جنگ های رسول هللا«ص»
-۳۳

تاريخ صدر اسالم -از جاهلیت تا مدينه فاضله

-۳4

مدينة النبی  -جامعه صالح اسالمی – تاريخ تشريع اسالم

-۳5
قريش

تشريع جهاد  -از بدر تا مکه  -جنگ های اسالم با مشرکین

-۳6

از حنین تا تبوک  -جنگ های اسالم با يهود و اقوام ديگر

-۳۷

نهادينه شدن دين  -پايان سلطه کفر و آغاز نفاق

جلد يازدهم  -مبانی زندگی اسالمی در قرآن
۳8

خانواده اسالمی

۳9
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اخالق اسالمی

-4۳
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-44
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-45
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-46
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-4۷
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-48

اداره کشور اسالمی  -روش های مديريت

جلد چهاردهم  -معارف قرآن در شناخت آخـــرت
-49
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رستاخیز

-5۱
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-5۳
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جلد پانزدهم  -معارف قرآن در شناخت ابديت و لقاء هللا
-54

بهشت
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ابديت ،شفاعت ،لقاء هللا
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-58
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-59
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 -6۰گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید
 -6۱گفتارهای عالمه طباطبائی درباره قرآن و کتاب
 -6۲گفتارهای عالمه طباطبائی درباره دين و فلسفه تشريع احکام
جلد هیجدهم  -گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی
 -6۳گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفسیر
 -64گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی
 -65گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن
جلد نوزدهم  -گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرينش،کمال ،مقدرات و قیامت
 -66گفتارهای عالمه طباطبائی در آفرينش جهان و انسان
 -6۷گفتارهای عالمه طباطبائی در خودسازی و کمال انسانی
 -68گفتارهای عالمه طباطبائی در مقدرات و اعمال
 -69گفتارهای عالمه طباطبائی در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ
جلد بیستم  -گفتارهای عالمه طباطبائی در اداره جامعه و کشور
 -۷۰گفتارهای عالمه طباطبائی در روش اسالم در اداره جامعه
 -۷۱گفتارهای عالمه طباطبائی درباره حکومت و روش اداره کشور
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 -۷۲گفتارهای عالمه طباطبائی درباره احکام حقوقی ،جزائی و خانوادگی اسالم
 -۷۳گفتارهای عالمه طباطبائی درباره روش مالی اسالم
 -۷4گفتارهای عالمه طباطبائی در مباحث تاريخی
جلد بیست و يکم  -هدف آيات و سوره های قرآن
 -۷5هدف آيات و سوره های قرآن – بخش ۱
 -۷6هدف آيات و سوره های قرآن – بخش ۲
جلد بیست و دوم  -منتخب معارف قرآن در المیزان
 -۷۷منتخب معارف قرآن در المیزان
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