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 133 ...................................................... 011:  ص[ ..... خدا غير براي سجده حكم]

 135 ...................................................... 019:  ص[ ..... نيست ذاتي عبادت سجده]

 133 ............................................... 091:  ص[ ..... 19 تا 12 آيات(: 0) البقرة سوره]

 433 ..........................................011:  ص[ ..... است واقع خدا توبه دو بين عبد توبه]



 413 ..................................................... 017:  ص[ ..... كند؟مي گناه هم پيامبر مگر]

 411 .............................................. 011:  ص[ ..... نيست گناه ارشادي نهي مخالفت]

 414 .............................................. 019:  ص[ ..... آدم غوايت و عصيان و ظلم معني]

 410 .......................................................... 001:  ص[ ..... كرد؟ توبه آدم چرا پس]

 410 ................................... 001:  ص[ ..... بوده دنيايي بهشت آدم بهشت] روايتي بحث

 410 ...................................................................................................... اشاره

 413 ........................... 000:  ص[ ..... رساند؟ همسرش و آدم به را خود چگونه ابليس]

 413 .......................................................... 001:  ص[ ..... تورات بنقل آدم داستان]

 گناه و لغو آن در كه نيامده بهشت باره در مگر و نيست نزاهت و قرب مقام بهشت مگر]

 413 ........................... 215 : ص[ ..... يافت راه بهشت به باره دو چگونه شيطان نيست؟

 413 .............................................. 001:  ص[ ..... بود؟ درختي چه شده نهي درخت]

 413 .............................. 001:  ص[ ..... او هبوط و بهشت در آدم قصه باره در رواياتي]

 443 ..................................................... 001:  ص[ ..... 11 تا 11 آيات(: 0) البقرة سوره]

 443 ......................................................................................................... اشاره

 445 .............................................................................. 001:  ص.....  آيات ترجمه

 445 ........................................................................................ 007:  ص.....  بيان

 443 ..................................................... 001:  ص[ ..... 11 تا 12 آيات(: 0) البقرة سوره]

 443 ......................................................................................................... اشاره

 443 .............................................................................. 001:  ص.....  آيات ترجمه

 443 ........................................................................................ 001:  ص.....  بيان

 443 ......................................................... 001:  ص[ ..... صالة و صبر به استعانت]

 443 ...... 009:  ص[ ..... "رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ الَّذِينَ "در "ظن "مهكل استعمال وجه]



:  ص...([ .....  و صبر از مراد و صالة و صبر از استعانت باره در رواياتي شامل]) روايتي بحث

011 .......................................................................................................... 443 

 443 ..................................................... 010:  ص[ ..... 11 تا 17 آيات(: 0) البقرة سوره]

 443 ......................................................................................................... اشاره

 443 .............................................................................. 010:  ص.....  آيات ترجمه

 403 ........................................................................................ 010:  ص.....  بيان

 403 ........... 010:  ص[ ..... گرددمي شفعاء و وسائط و اسباب اساس بر دنيا زندگي نظام]

... [ ..است مادي مسببات و اسباب مبناي بر نيز اخروي حيات نظام كه خرافي توهم اين]

 403 ................................................................................................ 011:  ص

:  ص[ ..... آخرت در گريواسطه مانند دنيوي سنن و روابط قطع بيان و خرافات اين رد]

011 ....................................................................................................... 403 

 404 .............................. 012:  ص[ ..... قرآن آيات از ديگر ايدسته در شفاعت اثبات]

 400 ................................................. 011:  ص[ ..... آيات دسته دو بين جمع طريق]

 402 ....................... 017:  ص[ ..... مستقال نه خدا اذن به خدا، غير براي تشفاع اثبات]

 403 ...................................... 011:  ص[ ..... آن متعلقات و شفاعت باره در فصل چند]

 435 ....................... 012:  ص([ ..... شفعاء و شفاعت باره در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 435 ...................................................................................................... اشاره

 433 ....................................................... 017:  ص[ ..... قرآن آيه ترينبخش اميد]

 453 ............... 019:  ص[ ..... "فَتَرْضي رَبُّكَ يُعْطِيكَ لَسَوْفَ وَ "كريمه هآي در رضا معني]

... [ ..اعمال بر مجازات ترتب و آنها با اعمال رابطه و شقاوت و سعادت بيان در] فلسفي بحث

 455 ................................................................................................... 077:  ص

079:  ص[ ..... اجتماعي نظر از شفاعت بررسي و قانون و حكومت باره در] اجتماعي بحث

 ................................................................................................................ 453 

 433 ..................................................... 011:  ص[ ..... 10 تا 19 آيات(: 0) البقرة سوره]



 431 ......................................................................................................... اشاره

 431 .............................................................................. 012:  ص.....  آيات ترجمه

 434 ............................... 011:  ص[ ..... اسرائيل بني به مربوط آيات بيان و توضيح] بيان

 435 ............................................................... 090:  ص[ ..... 10 آيه(: 0) البقرة سوره]

 435 ......................................................................................................... اشاره

 435 ................................................................................ 090:  ص.....  آيه ترجمه

 435 ........................................................................................ 090:  ص.....  يانب

 435 .................................................... 090:  ص[ ..... واقعي ايمان و ظاهري ايمان]

 433 ............................................................................. 091:  ص.....  روايتي بحث

 433 .................................................... 091:  ص[ ..... صابئين باره در] ) تاريخي بحث

 433 ..................................................... 091:  ص[ ..... 71 تا 11 آيات(: 0) البقرة سوره]

 431 ......................................................................................................... اشاره

 431 .............................................................................. 099:  ص.....  آيات ترجمه

 434 ........................................................................................ 099:  ص.....  بيان

 434 ...................................................................................................... اشاره

 434 ....................................... 111:  ص[ ..... نبوده مردم اكراه بمنظور كوه داشتن بر]

 434 ................................................ 111:  ص[ ..... داد اميد نسبت خدا به شودنمي]

110:  ص[ ..... شده مخصوص اسلوب با اسرائيل بني گاو داستان بيان باعث كه نكاتي]

 ............................................................................................................. 430 

 433 ............................................................. 111:  ص[ ..... تورات در گاو داستان]

[ ..... (اسرائيل بني گاو داستان باره در و گذشته آيات ذيل در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 433 ................................................................................................... 111:  ص

 433 ............. 101:  ص([ ..... مسخ و مردگان كردن زنده: معجزه دو باره در]) فلسفي بحث



 432 .................. 102:  ص([ ..... اسرائيل بني اخالق و رفتار باره در]) اخالقي و علمي بحث

 432 ...................................................................................................... اشاره

 435 ............................. 101:  ص... [ ..است تقليد از ناچار انسان اجتماعي، زندگي در]

 433 ..................................................... 101:  ص[ ..... 10 تا 72 آيات(: 0) البقرة سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 .............................................................................. 100:  ص.....  آيات ترجمه

 433 ........................................................................................ 100:  ص.....  بيان

 433 ...................................................................................................... اشاره

 433 .......................................................... 101:  ص[ ..... يهود عقائد مادي ريشه]

 031 .... 101:  ص([ ..... سيئه از مراد و يهود از جمعي باره در روايت دو شامل]) روايتي بحث

 034 ..................................................... 107:  ص[ ..... 11 تا 11 آيات(: 0) البقرة سوره]

 034 ......................................................................................................... اشاره

 034 .............................................................................. 101:  ص.....  آيات ترجمه

 030 ........................................................................................ 101:  ص.....  بيان

 033 .............. 110:  ص([ ..... "حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ "ذيل در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 035 ..................................................... 111:  ص[ ..... 91 تا 19 آيات(: 0) البقرة سوره]

 035 ......................................................................................................... اشاره

 035 .............................................................................. 111:  ص.....  آيات ترجمه

 033 ........................................................................................ 111:  ص.....  بيان

 033 ............................................. 111:  ص[ ..... يهود با محاجه متضمن آيات، بيان]

 033 ............................ 111:  ص([ ..... گذشته آيات ذيل در رواياتي شامل]) يتيروا بحث

 033 111:  ص[ ..... را( ص) پيامبر آنها تكذيب و انكار و آن اطراف و مدينه در يهود توطن]



:  ص[ ..... آن رد و( ص) اللَّه رسول حق به خدا دادن قسم در مفسرين از بعضي مناقشه]

111 ....................................................................................................... 013 

 014 ..................................................... 110:  ص[ ..... 99 تا 91 آيات(: 0) البقرة سوره]

 014 ......................................................................................................... اشاره

 014 .............................................................................. 110:  ص.....  آيات ترجمه

 014 ... 110:  ص[ ..... مرگ از ترسشان و آنان دروغگويي اثبات و يهود با محاجه ادامه] بيان

 014 ...................................................................................................... اشاره

 012 ................................................ 111:  ص[ ..... هاديدني به عالم يعني "بصير "]

 015 ................ 111:  ص([ ..... جبرئيل با يهود دشمني باره در روايتي شامل]) روايتي بحث

 015 ...................................................................................................... اشاره

 015 .................................................. 117:  ص([ ..... ص) اللَّه رسول خواب كيفيت]

 013 ................................................. 111:  ص[ ..... 010 تا 011 آيات(: 0) البقرة سوره]

 013 ......................................................................................................... اشاره

 013 .............................................................................. 111:  ص.....  آيات ترجمه

 013 ........................................................................................ 111:  ص.....  بيان

 013 ................................................. 121:  ص[ ..... 011 تا 010 آيات(: 0) لبقرةا سوره]

 013 ......................................................................................................... اشاره

 013 .............................................................................. 121:  ص.....  آيات ترجمه

 013 ........................................................................................ 120:  ص.....  بيان

 013 ................................. 120:  ص[ ..... 010 آيه تفسير در مفسرين عجيب اختالف]

 043 ............................................................... 121:  ص[ ..... ما نظر از آيه تفسير]

 040 ............. 121:  ص([ ..... سحر پيرامون 010 آيه ذيل در رواياتي شامل] ) روايتي بحث

 040 ...................................................................................................... اشاره



 042 .................................. 121:  ص[ ..... آنها سستي و ضعف بيان و روايت چند ذكر]

 باره در حديث اهل از بعضي و زده غرب مردم بعضي نظر و حديث جعل باب در كالم]

 045 ........................................ 111:  ص[ ..... سقيم از صحيح تشخيص راه و روايات

([ ..... ارواح احضار و كهانت سحر، العاده، خارق افعال در اراده تاثير باره در] فلسفي بحث

 043 ................................................................................................... 111:  ص

 001 ................................... 117:  ص([ ..... غرائب و عجائب علوم در درد] ) علمي بحث

 004 ................................................. 119:  ص[ ..... 012 تا 011 آيات(: 0) البقرة سوره]

 004 ......................................................................................................... اشاره

 004 .............................................................................. 119:  ص.....  آيات ترجمه

 004 ........................................................................................ 119:  ص.....  بيان

 004 ...................................................................................................... اشاره

 000 ................. 171:  ص[ ..... "مؤمنين "با آن تفاوت و قرآن در "آمنوا الذين "از مراد]

171:  ص[ ..... ندارد منافات تكليف عموميت با و است تشريفي "آمنوا الذين "به خطاب]

 ............................................................................................................. 003 

 005 ................................................... 171:  ص[ ..... يهود نزد "راعنا "كلمه معني]

 005 ............................................ 171:  ص[ ..... 012 آيه در "الكتاب اهل "از مراد]

 عليه علي "آمنوا الذين "مصاديق رأس باره در خدا رسول از روايتي شامل]) وايتير بحث

 003 .................................................................................. 172:  ص([ ..... السالم

 003 ................................................. 171:  ص[ ..... 017 تا 011 آيات(: 0) البقرة سوره]

 003 ......................................................................................................... اشاره

 003 .............................................................................. 171:  ص.....  آيات ترجمه

 003 ........................................................................................ 171:  ص.....  بيان

 003 ...................................................................................................... اشاره

 003 .......................................... 177:  ص[ ..... "آيه نسخ "از مراد و "نسخ "معني]



 003 ............................................ 171:  ص[ ..... الهي آيات اقسام و "آيت "مفهوم]

 003 171:  ص[ ..... كريمه آيه از آنها پاسخ استنباط و نسخ مساله بر اعتراض دو به اشاره]

 021 ........................................................... 110:  ص[ ..... نسخ پيرامون نكته پنج]

110:  ص[ ..... شد خواهند نسخ بزودي فهمانندمي كه دارند لحني نوعا منسوخه آيات]

 ............................................................................................................. 024 

 024 ...... 110:  ص[ ..... نميشود خدا رسول شامل خدا آيات از ايآيه( نساء) فراموشاندن]

 022 . 111:  ص([ ..... اللَّه كالم از مواردي در نسخ وقوع باره در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 025 ................................................. 117:  ص[ ..... 002 تا 011 آيات(: 0) البقرة سوره]

 025 ......................................................................................................... اشاره

 025 .............................................................................. 111:  ص.....  آيات ترجمه

 023 ........................................................................................ 111:  ص.....  بيان

 023 ...................................................................................................... اشاره

 023 ........................................... 191:  ص[ ..... "الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ "جمله بيان]

 023 . 190:  ص([ ..... "اللَّهِ وَجْهُ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَأَيْنَما "جمله ذيل در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 023 ...................................................................................................... اشاره

 033 ....................................................... 190:  ص[ ..... قرآني معارف در قاعده دو]

 033 ................................................. 191:  ص[ ..... 007 تا 001 آيات(: 0) البقرة سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 031 .............................................................................. 191:  ص.....  آيات ترجمه

 031 ........................................................................................ 191:  ص.....  بيان

 031 ...................................................................................................... اشاره

 031 ............... 191:  ص[ ..... سبحان خداي از فرزند پيدايش به اعتقاد رد در برهان دو]



:  ص[ ..... نيست تدريجي خدا فعل -0 است مخلوقات همه شامل عبادت -0: نكته دو]

191 ....................................................................................................... 031 

 034 .................................................................. 192:  ص[ ..... "سبحان "معني]

 034 . 192:  ص([ ..... "االرض و السماوات بديع "جمله ذيل در روايتي شامل] ) روايتي بحث

 030 ....... 191:  ص([ ..... است الوجود بديع موجودي هر اينكه بيان] ) فلسفي و علمي بحثي

 030 ................................................. 197:  ص[ ..... 009 تا 001 آيات(: 0) البقرة سوره]

 030 ......................................................................................................... اشاره

 030 .............................................................................. 197:  ص.....  آيات ترجمه

 032 ........................................................................................ 197:  ص.....  بيان

 032 ...................................................................................................... اشاره

 032 ............................... 191:  ص[ ..... عقائد و فكر طرز در كفار و كتاب اهل مماثلت]

 033 ................................................. 199:  ص[ ..... 001 تا 001 آيات(: 0) البقرة سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 033 .............................................................................. 199:  ص.....  آيات ترجمه

 033 ........................................................................................ 111:  ص.....  بيان

 033 ...................................................................................................... اشاره

 035 ...... 111:  ص[ ..... آيه يك در نصاري، و يهود رد در عقل برهاني از دار ريشه اصولي]

 035 .............................................. 110:  ص([ ..... قرآن تالوت باره در] ) روايتي بحث

 033 ............................................................. 111:  ص[ ..... 001 آيه(: 0) البقرة سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره

 033 ................................................................................ 111:  ص.....  آيه ترجمه

 033 ........................................................................................ 111:  ص.....  بيان

 033 ...................................................................................................... اشاره



 033 .................................... 111:  ص[ ..... رسيد امامت به عمر اواخر در( ع) ابراهيم]

 033 111:  ص[ ..... است آن مبين كلمات و گيردنمي صورت عملي ايبرنامه با جز امتحان]

 053 .................................................... 111:  ص[ ..... قرآن در "اللَّه كلمة "از مراد]

 054 ................................. 111:  ص[ ..... كريمه آيه در "اتمهن "و "كلمات "زا مراد]

 054 ...... 119:  ص[ ..... بوده او نبوت غير( ع) ابراهيم امامت اينكه بيان و "امامت "معني]

 آورده هم با "هدايت "و "امامت "قرآن در) است "امامت "عنوان تحت در كه حقيقتي]

 050 .............................................................................. 101:  ص([ ..... اندشده

 052 ................................... 100:  ص[ ..... هاهدايت ساير و امام هدايت ميان تفاوت]

 053 ....................... 100:  ص[ ..... است شده معرفي امامت موهبت براي يقين، و صبر]

 055 ................... 101:  ص[ ..... است مكشوف امام بر آن حقيقت و اعمال و دلها باطن]

 055 ................................... 101:  ص[ ..... باشد معصوم و پاك و سعيد ذاتا بايد امام]

 او از كوچك چند هر معصيتي و ظلمي كه است كسي هر مطلق آيه در "ظالمين "از مراد]

 053 ........................................................................... 101:  ص[ ..... شده صادر

.....  [شودمي استفاده ديگر آيات بانضمام كريمه آيه از امامت و امام باره در كه نكته هفت]

 053 ................................................................................................ 102:  ص

 053 ............................. 101:  ص[ ..... بالعكس نه است حق به اهتداء مستلزم امامت]

:  ص[ ..... آورد بدست ترتيب به( ع) ابراهيم جناب كه مقاماتي باره در روايتي] روايتي بحث

101 .......................................................................................................... 033 

 033 ...................................................................................................... اشاره

 031 .................................................... 101:  ص[ ..... "رسول "و "نبي "بين فرق]

 034 ......................................... 100:  ص[ ..... "صديق "با آن فرق و "خليل "معني]

 030 ......................................... 100:  ص[ ..... 001 -شريفه آيه ذيل در ايترو چند]

 032 ................................................. 101:  ص[ ..... 009 تا 002 آيات(: 0) البقرة سوره]

 032 ......................................................................................................... اشاره



 032 .............................................................................. 101:  ص.....  آيات ترجمه

 033 ........................................................................................ 101:  ص.....  بيان

 033 ...................................................................................................... اشاره

 [آنست متداول معناي به اسالم غير خواستند خدا از( ع) اسماعيل و ابراهيم كه اسالمي]

 033 ........................................................................................... 101:  ص..... 

 033 ............................................. 111:  ص[ ..... "عَلَيْنا تُبْ وَ مَناسِكَنا أَرِنا "از مراد]

 [بود واقعي اسالم نمودند خواست در شانذريه براي( ع) اسماعيل و ابراهيم كه اسالمي]

 031 ........................................................................................... 110:  ص..... 

 ايبن و مكه به ابراهيم هجرت به مربوط گذشته آيات ذيل در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 031 ............................................................. 110:  ص...([ .....  ابراهيم دعاي و كعبه

 031 ...................................................................................................... اشاره

 اشاره مقام سنگ و االسود حجر و كعبه باره در العاده خارق امور به كه اخباري بررسي]

 033 .................................................................................. 117:  ص[ ..... دارند

 033 .................... 111:  ص[ ..... اندشده روايات دسته اين منكر بكلي كه آنها استدالل]

:  ص... [ ..اندشده بزرگتري اشكال دچار اينها اينكه بيان و معترضين و منكرين به پاسخ]

110 ....................................................................................................... 033 

 033 ...... 110:  ص[ ..... نيست اجتماعي و طبيعي علوم شان در معنوي حقائق اثبات يا رد]

 031 111:  ص[ ..... ندارند اجتماعيات و طبيعيات به ربطي هيچ مستقيم بطور ديني معارف]

.. [ ...شده انداخته اسراري روي بر كه است هاييپرده ديني ظواهر و الهي بيانات اينگونه]

 034 ................................................................................................ 112:  ص

 034 ......................................... 112:  ص[ ..... هستند؟ كساني چه( ص) محمد امت]

 [است گوينده اراده يا استعمال، مورد تابع وسعت و عموميت نظر از "امت "مهكل معناي]

 030 ........................................................................................... 117:  ص..... 

 032 ............................................................................... 111:  ص.....  علمي بحث



 032 .. 111:  ص[ ..... دارد بر در را عبوديت سير از ملكا دوره يك( ع) ابراهيم گذشت سر]

 033 ................................... 119:  ص[ ..... آن حكمت و اسرار به اشاره و حج باره در]

:  ص[ ..... است آنان عبودي سير از هاييتمثال شده تشريع( ع) انبياء توسط كه عباداتي]

119 ....................................................................................................... 035 

 035 ................................................. 120:  ص[ ..... 011 تا 011 آيات(: 0) البقرة سوره]
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 9مقدمه ..... ص : 

 اشاره



 بسمه تعالي

 9سيره تفسيري استاد عالمه طباطبائي )قده( ..... ص : 

تفسير قرآن كريم در گرو معرفت آنست و چون شناخت آن درجات گوناگوني دارد، بنا بر اين تفسير آن نيز مراتب مختلف 
 .خواهد شد

شناسند، مانند پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله و اهل بيت عصمت عليهم بعضي قرآن را در اثر اتحاد با حقيقت آن مي
وقتي حقيقت كالم خدا بر روح رسول « 4« »نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ» «1»السالم كه بمنزله جان رسول خدايند 

ي الْقُرْآنَ وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّ»ه تنزل يافت و يا آن حضرت در قوس صعود به مالقات حقيقت وحي نائل آمد اكرم صلي اللَّه عليه و آل
براي آن حضرت جاي هيچگونه ابهام نخواهد بود و با دريافت آن حقيقت كه خود عين معرفت « 0« »مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

 .باشد كالم الهي بطور كامل شناخته خواهد شدمي

شناسند كه تبيين آن كشش خاص، براي كسي بعضي ديگر قرآن را در اثر مشاهده جمال و جالل آن در خود، شناخته و مي
 .كه از آن بارقه سهمي و از آن نفحه نصيبي ندارد ميسور نيست

 .انداين دستهشناسند كه اكثريت قرآن شناسان از گروه سوم قرآن را با بررسي ابعاد گوناگون اعجاز وي شناخته و مي

 شناخت دسته اول همانند برهان صدّيقين در معرفت خداوند سبحان است كه از ذات

__________________________________________________ 

 .فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ(1)

 .130شعراء آيه سوره (2)

 .5سوره نمل آيه (3)

 13ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 برند و معرفت دسته دوم همانند برهان معرفت نفس استخداوند پي به او مي

 «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»

كان و ا امشناسند و آگاهي دسته سوم همانند برهان حدوث يا حركت يكه با استمداد از آيات انفسي پروردگار خويش را مي
 .شناسندهاي بيروني و آيات آفاتي، خداوند خود را ميمانند آنست كه با استدالل از نشانه

 01شناخت قرآن ..... ص : 

ترين شناخت قرآن، همانا معرفت عميقانه طبقه اول است كه نه تنها به تمام معارف آن آشنايي كامل دارند، چنان كه كامل
 :فرمودحضرت امام صادق عليه السّالم 

قد ولدني رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله و انا اعلم كتاب اللَّه و فيه بدء الخلق و ما هو كائن الي يوم القيامة و فيه خبر »
السماء و خبر االرض و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن، اعلم ذلك كانّما انظر الي كفّي انّ اللَّه يقول 

 «ءان كل شيفيه تبي

«1». 

 باشند، چنان كه حضرتبلكه در مرحله عقل قرآن معقول و در مرتبه مثال قرآن متمثل و در مرتبه طبيعت قرآن ناطق مي



 :أمير المؤمنين عليه السّالم فرمود

ن حديث عو النور المقتدي به ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخركم عنه اال انّ فيه علم ما يأتي و ال ...»
 «الماضي و دوائكم و نظم ما بينكم

 باشند ولي از لحاظ مصداق وو اين بدان علت است كه حقيقت واليت و حقيقت قرآن گرچه مفهوما از يكديگر جدا مي «2»
 :توان ادعا كرد كههمچنين حيثيّت صدق، مساوق و متحدند از اين جهت مي

 «ه تعالي و تاويله الّا نبيّه صلي اللَّه عليه و آله و اوصيائه عليهم السالمال يبلغ احد كنه معني حقيقة تفسير كتاب اللَّ»

و زمينه رسيدن به اين مقام منيع عشق به معارف قرآن و شوق به مطالب آنست كه بر اثر عشق هر چه شناخته شد  «3»
 گردد كه أمير المؤمنينمي كند و در اثر شوق هر چه شناخته نشد با پرسش روشنشود و از صحنه دل رحلت نميحفظ مي

 :عليه السّالم فرمود

و اللَّه ما نزلت آية الّا و قد علمت فيما نزلت و أين نزلت أ بليل نزلت أم بنهار نزلت في سهل أو جبل إنّ ربّي وهب لي قلبا »
 «عقوال و لسانا سئوال

 و امامان معصوم عليهم السالم گرچه ممكن است در بعضي از مظاهر با «4»

__________________________________________________ 

 .131و  33ص  33بحار ط بيروت ج (1)

 .440نهج البالغه صبحي صالح ص (2)

 .3ص  33و ج  33و  33ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 .33و  30ص  33بحار ط بيروت ج (4)

 11ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

ه قوانين الهي و تفسير قرآن كريم يكسانند، چنان كه امام صادق عليه السّالم يكديگر تفاوت داشته باشند ولي در علم ب
 :ميفرمايد

 «قلت له األئمّة بعضهم اعلم من بعض قال عليه السّالم نعم و علمهم بالحالل و الحرام و تفسير القرآن واحد»

واره گوينده از گفتارش جدا و نويسنده توان محسوب داشت زيرا همو كتاب خداوند را چون ديگر نوشتار يا گفتار نمي «1»
 :نمايد كهاز نوشتارش بيرون است و هنگامي كه پرده گفتار كنار رفت گوينده ظهور مي

 «المرء مخبوء تحت لسانه»

 :كند كهو زماني كه پوشش نگارش و نوشتار بدرآيد اندام نويسنده جلوه مي «2»

 «رسولك ترجمان عقلك و كتابك ابلغ ما ينطق عنك»

باشد، از اين جهت بايد كه وجود هر يك از متكلم و كاتب محدود بوده و از محدوده كالم و كتاب خود نيز بيرون مي «3»
از حجاب گفتار و نوشتار گذشت تا به گوينده و نويسنده رسيد و چه بسا آن گوينده يا نويسنده درست در كسوت گفتار در 

تر است تحت هيچ ارائه ندهد، ليكن خداوند سبحان كه از هر نوري روشننيايد و بطور كامل در پوشش نوشتار، خود را 
 ترين تعبيري كه درباره كالم و كتابحجابي مستور نيست و از محدوده هيچ موجودي بيرون نخواهد بود، بنا بر اين لطيف

زمينه هر گونه شناخت برد و باشد همان تجلّي است كه احتمال هر گونه تجافي را از بين ميخداوند سبحان مطرح مي
 :نمايد كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّالم فرمودعميق را فراهم مي

 «... فتجلّي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا رأوه بما اراهم من قدرته»



 پرستدو آن موحّدي كه تا با چشم جان و حقيقت ايمان، خداي خود را نبيند او را نمي «4»

 «ال اري أ فاعبد ما ...»

ينكه شنود، چه ابيند بعد كالمش را ميپذيرد، او اوّل متكلم را ميتا با چشم دل گوينده را هم نبيند كالمش را نمي «5»
 ديد يعني محسوسيافت بعد با چشم ميهاي خويش اوّل حقيقت را با دل ميپيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله در معراج

ه شود بر خالف ديگران كنها است و يك حقيقت اول معقول آنهاست سپس محسوس آنان مياولياي الهي مسبوق به عقل آ
فقد  من»يابد، لذا منطق آنان اينست كه: معقول آنها مسبوق به حسّ است و يك واقعيت از رهگذر حسّ به عقل آنها راه مي

 «حسّا فقد علما
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 .33ص  33حار ط بيروت ج ب(1)

 .323نهج البالغه صبحي صالح ص (2)

 .343نهج البالغه صبحي صالح ص (3)

 .432نهج البالغه صبحي صالح ص (4)

 .433نهج البالغه ص (5)

 14ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

گويند تا حسّ نباشد آنان مي« 1« »ا الْمُطَهَّرُونَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّ»و مشرب اينان اينست كه: 
فرمايند تا صفاي ضمير و طهارت دل نباشد نيل به معارف ميسّر نيست براي آنان آكادمي ضروري آگاهي نيست و اينان مي

 .«4« »الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ» :مينمايد و براي اينان تهذيب نفس، كه

ت مثل است قهرا همانند نخواهد داشچون و بيو نكته اساسي درباره قرآن كريم اينست كه چون اين كتاب تجلّي خداوند بي
 :باشدو شناخت او همانند معرفت ديگر كتابها نمي

 «عاله افعالهمان كالم البارئ سبحانه ال يشبه كالم الخلق كما ال يشبه اف»

 و شناخت اين طبقه ممتاز همانست كه در زبان پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله آمده «3»

 «... لن يفترقا حتّي يردا علي الحوض ...»

 چون عارف و معروف هر دو به يك حقيقت كه همان حق محض است مرتبطند «4»

 «... هما حبل اللَّه ممدود بينكم و بين اللَّه تعالي ...»

 :اند لذاو خطاب و مخاطب هر دو به يك متكلم وابسته «5»

 «انما يعرف القرآن من خوطب به»

بدين جهت از اين اولياي الهي هنگام تالوت هر آيه ذكري مناسب با محتواي همان آيه مانند تلبيه يا اعتراف يا  «6»
 وَ»انسان يادآوري شده از آن اين گروه كه همان ترين مقامي كه در قرآن كريم براي و برجسته« 3»شهادت نقل شده است 

 باشند خواهد بود، چه اينكه حضرت امام باقر عليه السّالم فرمودمي «8» «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

 «و لنا كرائم القرآن ...»

«9». 

گروه دوم است كه با مشاهده آيات انفسي قرآن به بهترين شناخت قرآن بعد از معرفت عميقانه طبقه اول همانا شناخت 
اند، چون شناگري كه به همراه موج درياي كران او گشتهاند و با كشش قرآن وارد درياي بيسوي اين هدف واال جذب شده



 شود نه با كوشش خود وارد شود كه اقيانوس سهمگين به كوششطوفنده چندگامي وارد دريا مي

__________________________________________________ 

 .33سوره واقعه آيه (1)

 [.....] .02سوره احزاب آيه (2)

 .3ص  33و ج  133ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 .130ص  33بحار ط بيروت ج (4)

 .134ص  33بحار ط بيروت ج (5)

 .105ص  13وسائل الشيعة ج (6)

 .413 -443ص  33بحار ط بيروت ج (7)

 .11سوره واقعه آيه (8)

 .112ص  33بحار ط بيروت ج (9)

 10ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 ربايددهد و توان هر گونه دريا نوردي را از او ميهيچ شناگري بها نمي

 «و بحرا ال يدرك قعره ...»

 بردو آنكه بدون كشش عزم دريا كرد و به كوشش جامد بسنده نمود بهره الزم را از آب دريا و گوهر نهاني آن نمي «1»
ولي به درون بحر راه يافتن از آن كسي است كه از خرد شنا نشان ندهد و فقط پس از آشنايي به هنگام موج خود را در 

معرض آن موج قرار دهد آن گاه مجاز است كه بگويد هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم زيرا با پيك وحي محشور شده و 
 :حضرت امام صادق عليه السّالم فرمود با سفير قرآن هم صحبت گشته است، چه اينكه

من قرء القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه، جعله اللَّه مع السفرة الكرام البررة و كان القرآن حجيجا عنه »
لّتين ح يوم القيامة و يقول يا ربّ ان كل عامل قد اصاب اجر عمله غير عاملي فبلّغ به كريم عطاياك فيكسوه اللَّه عز و جل

من حلل الجنّة و يوضع علي رأسه تاج الكرامة ثم يقال له هل ارضيناك فيه؟ فيقول القرآن يا ربّ قد كنت ارغب له فيما هو 
افضل من هذا قال فيعطي اال من بيمينه و الخلد بيساره ثم يدخل الجنّة فيقال له اقرء آية و اصعد درجة ثم يقال له بلغنا به و 

 «اللهم نعم ارضيناك فيه؟ فيقول

آري دلباخته كالم خدا آن چنان كه قرآن را با ايمان ميخواند كه قرآن با تمام گوشت و خون او مخلوط خواهد شد و  «2»
 «0»باشند. هاي آدمي بعد از انبيا و مرسلين عليهم السالم ميترين چهرهاينان برجسته

شناسند، چون قرآن شناسي آنان از يم آن را شناخته و مياما شناخت گروه سوم كه با بررسي ابعاد اعجاز آميز قرآن كر
بينند و قهرا تماس مستقيمي با خود هاي الفاظ و مفاهيم و مانند آن ميهاي بيروني است و كالم خدا را از پشت پردهروزنه

م فقط از راه مفاهيگذرند، ولي در اين گروه همه افراد يكسان نيستند، زيرا برخي قرآن نداشته و از حجاب مصطلحات نمي
يابند و ... چنانچه در گروه دوم هم تفاوت وجود كنند و بعضي از راه معاني نقلي به حريم آن بار ميعقلي به قرآن راه پيدا مي

كنند و بعضي در معرض موج دارد زيرا برخي از آنها بكام موج قويّ فرو رفته و به همراه آن مقدار زيادي از دريا را طيّ مي
ن را اند هرگز آگردند، ولي اين طبقه چون با حقيقت قرآن مأنوسشوند و به همان نسبت وارد اقيانوس مياقع ميضعيف و
 نمايند، اما گروه سوم گذشته از تفاوترها نمي

__________________________________________________ 



 .013نهج البالغه صبحي صالح ص (1)

 .133و  133ص  33بحار ط بيروت ج (2)

 .133ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 12ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 شود و لذا گاهي به مقتضاي بعضيهاي آنان درمان نمياند قسمتي از بيماريشناخت چون حقيقت قرآن كريم را مسّ نكرده
 مي نيست كه بتوان با براهينهاي كهن تن به انحراف و تباهي خواهند داد، زيرا قرآن تنها كتاب عقلي و علاز همان بيماري

محض به آن نايل آمد و عمل را در نيل به معارف آن مؤثر ندانست، بلكه قرآن نور و هدايت است، لذا معارف عقلي و علمي 
كند و گناه را كه همان قفل قلب نمايد، سپس انسانها را به تدبر در آن دعوت ميرا با راهنمايي و موعظه عملي مقرون مي

و اگر تنها راه ارتباط با قرآن همان علم حصولي و مبادي مفهومي آن باشد ممكن است « 1»داند تدبر در آن مياست مانع 
كالم الهي در دل استقرار نيابد و در اثر برخي از سوانح رخت بر بندد و از شمار بزرگترين گناهان آنست كه كسي حامل كالم 

 خداوند باشد سپس عمدا آن را رها كند،

 «عرضت علي الذنوب فلم اصب اعظم من رجل حمّل القرآن ثم تركه»ل اللَّه صلي اللَّه عليه و آله: قال رسو

شود تا به وسيله كالم اي را فراهم كرده كه قرآن دستاويز رز اندوزان آزمند ميو همين رهايي نوارنيّت قرآن زمينه «2»
وشتي شوند كه گين گروه آنست كه طوري در قيامت حاضر ميالهي ديگران را به كام دنيا مداري خويش فرو برند و كيفر ا

 در استخوان صورتشان نيست،

 «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة و وجهه عظم ال لحم فيه»قال علي بن ابي طالب عليه السّالم: 

مرض دستگاه گوارش را رنجور  نمايد و فرد مبتال بهآري قرآن چون ميوه شاداب است كه انسان سالم را فربه مي «3»
لذا قرآن كريم با گوشت و « 2« »وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً»سازد مي

اذنا اع»كند قاريان را فراهم مي هاي صورت برخي ديگر ازشود و زمينه ريزش تمام گوشتخون بعضي از قاريان مخلوط مي
 .«اللَّه من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا

 01تفسير قرآن ..... ص : 

اكنون كه درجات گوناگون شناخت قرآن روشن شد مراتب مختلف تفسير آن واضح خواهد بود زيرا تفسير همان شناخت 
 متنزل است لذا سخن طبقه ممتاز كه همان

__________________________________________________ 

 .42سوره محمّد آيه (1)

 .133ص  33بحار ط بيروت ج (2)

 .131ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 [.....] .34سوره اسراء آيه (4)

 13ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 گروه اولند اينست كه

 «سلوني عن القرآن اخبركم عن آياته فيمن نزلت و اين نزلت»



باشد انسان كاملي كه با حقيقت قرآن كريم متحد شد بر ديگر كتابهاي آسماني مي« 4»يم مهيمن و چون قرآن كر «1»
 :هاي الهي را دارد لذا أمير المؤمنين عليه السّالم فرمودتوان تفسير همه كتاب

رآن يلهم ... و اهل القاما و اللَّه لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها الفتيت اهل التوراة بتوراتهم ... و اهل االنجيل بانج»
 «بقرآنهم

كند كه اگر خداوند سبحان و پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله مرا اذن غزالي از أمير المؤمنين عليه السّالم نقل مي «3»
 :گويدنمايم سپس ميدهند به اندازه بار چهل شتر الف فاتحة الكتاب را شرح مي

 «العلم ال يكون الّا لدنيا سماويا الهيّاو هذه الكثرة في السعة و االفتتاح في »

و ما علمي و علم اصحاب محمد صلي اللَّه عليه و آله في علم علي »... گويد لذا ابن عباس مفسّر معروف چنين مي «4»
د وشو هرگز قرآن بدون توجه به تفسير و تبيين اين طايفه حقّه فهميده نمي «5» «عليه السّالم الّا كقطرة في سبعة ابحر

زيرا اين تفكيك همان افتراقي است كه پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله به نفي آن خبر داد و او رسول اميني است كه از 
گويد و اگر جايي قرآن حضور ظاهري داشت و عترت طاهره غايب بودند يا اينان حضور ظاهري داشتند و هوي سخن نمي

كه هر دو غايبند زيرا معيّت با هم و عدم افتراق از هم در نحوه وجود قرآن و قرآن كريم غايب بود اطمينان حاصل مي شود 
باري چون بهترين شناخت قرآن معرفت اين طبقه است بهترين تفسير نيز تفسير اين گروه خواهد « 5»عترت مأخوذ است 

ها گروه اول بهترين شناختشوند و شناخت آنان بعد از معرفت بود و چون گروه دوم شاگرد برجسته طبقه اول محسوب مي
ترين تفسيرها خواهد بود، و راهيان اين راه از متقدمان و متأخران هر كدام به نوبه خود باشد لذا تفسير آنها نيز برجستهمي

ه ماند كه يكي از آنها مرحوم استاد عالاند و نوادري از آنان اين سير را به پايان رساندهمقداري از مسير ياد شده را پيموده
باشد كه از دير باز در خدمت قرآن كريم بوده تا به اندازه خويش با سيد محمد حسين طباطبائي قدّس اللَّه نفسه الزكّية مي

 كالم الهي مأنوس و سخن خدا با گوشت و خون او آميخته شد لذا در تمام رويدادهاي تلخ و

__________________________________________________ 

 .ص 33ط بيروت ج  بحار(1)

 .23سورة مائده آيه (2)

 .33ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 .132ص  33بحار ط بيروت ج (4)

 .ص 33بحار ط بيروت ج (5)

 ... و 130و  135بحار ط بيروت ج (6)

 15ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

نمود باط از معارف عميق قرآن حل ميگرفت و حوادث واقعه در جهان علم را با استنشيرين با قرآن بود و از او الهام مي
ن نفيا به آ -الميزان -شود كه مرحوم استاد در تفسير قيّمبطوري كه كمتر مسائلي درباره عقايد و اخالق و اعمال مطرح مي

در بين  است -جواهر الكالم -توان گفت الميزان در بين تفاسير چون كتاب قيّميا اثباتا نپرداخته باشد بطوري كه مي
بهاي فقه كه هم كمبود گذشتگان را جبران نمود و هم زمينه تحقيق آيندگان را فراهم كرد، وقتي استادمان مرحوم آية كتا

اللَّه حاج شيخ محمد تقي آملي )ره( از استادش مرتضي انصاري قده نقل كرد كه مرحوم شيخ انصاري چنين فرمود، من به 
به آن نفيا يا اثباتا اشاره كرده است، و همانطوري كه جواهر براي فقيه هيچ مطلبي نرسيدم مگر آنكه مرحوم صاحب جواهر 

رحوم اي از سيره تفسيري مبراي يك مفسّر دائرة المعارف قرآني است و اينك به گوشه -الميزان -دائرة المعارف فقهي است



 .نمائيمموكول مي -الميزان -استاد عالمه اشاره نموده و تفصيل آن را به مراجعه به كتاب قيّم

كند و معرفي مي« 4»ء و تبيان كل شي« 1»خداوند سبحان كه در قرآن تجلي نموده كالم خود را به عنوان نور مبين 
ممكن نيست چيزي نور باشد و معذلك داراي نقاط مبهم و تاريك بوده و محتواي آن روشن نباشد و نيز ممكن نيست كتابي 

اني باشد و خود، بيّن و آشكار نباشد چه اينكه ممكن نيست كالمي هدايت بيانگر همه معارف و اصول سعادت بخش انس
و خود نيازمند به هادي ديگر باشد تا او را توضيح دهد بنا بر اين هيچ مطلب مبهمي در قرآن « 0»جهانيان را تأمين نمايد 

 ناخت چه اينكه نور را بايد با خود نوروجود ندارد، تا قرآن را به كمك غير قرآن بشناسيم بلكه قرآن را بايد به خود قرآن ش
 .ديد و بيّن بالذات را بايد با خود آن بيّن شناخت و چيزهاي ديگر را به وسيله او مبيّن نمود

و مطهّرون را نيز « 2»يابند يكي ديگر از آيات روشن قرآن كريم اينست كه بلنداي معارف مكنون او را جز مطهّرون نمي
 نه در امر اول ابهامي راه دارد وبطوري كه « 3»معرفي كرد 

__________________________________________________ 

 .132سوره نساء آيه (1)

 .33سوره نحل آيه (2)

 .133سوره بقره آيه (3)

 .33سوره واقعه آيه (4)

 .00سوره احزاب آيه (5)

 13ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

با نورافكن نيرومند وحي به جهانيان فهمانيده كه دست همگان به كنه قرآن كند بلكه نه در امر دوم تيرگي رخنه مي
 .رسندرسد و تنها پاكانند كه به كنه آن مينمي

يكي ديگر از آيات روشن كالم اللَّه اينست كه هر چه پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله شما را به آن امر نمود بگيريد و از هر 
 .بطوري كه در اين ارجاع هيچگونه ابهامي وجود ندارد« 1»ده است دوري نمائيد چه شما را از آن نهي نمو

يكي ديگر از آيات واضح كتاب الهي آنست كه رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله را بعنوان مبيّن حدود و جزئيّات قرآن كريم 
 .«4« »ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ»نمايد معرفي مي

بنا بر اين خود قرآن كه نور مبين است در كمال وضوح پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم 
تواند دليل السالم را مرجع فهميدن معارف و حدود قوانين و مانند آن قرار داده و چون حجّيت كالم خداوند ذاتي است مي

ار سخن و سنّت معصومين عليهم السالم واقع شود پس قرآن كه حجّت بالذات است سند حجيّت سنّت خواهد بود و اعتب
توان با قطع نظر از سنّت معصومين عليهم السالم به همه حدود و احكام الهي راه يافت و به معارف قرآن كريم هرگز نمي

ظر از توان آيه را با قطع ناند و هرگز نميديگر هماهنگ و منسجمآشنا شد چه اينكه آيات گسترده قرآن كريم نسبت به يك
آيات ديگر معنا كرد بلكه با توجه به سراسر قرآن كريم بايد آيه مورد بحث را معنا نمود كه اگر در بين آيات ديگر دليل يا 

در بين آنها دليل يا تأييد يافت  مؤيّدي براي آيه محلّ بحث وجود داشت در استدالل يا استمداد مورد نظر قرار گيرد و اگر
نشد آيه مورد بحث طوري تفسير نشود كه با معناي آيه ديگر مناقض باشد زيرا هيچگونه اختالفي را در حريم قرآن كريم 

به براهين عقلي ارج  و چون قرآن كريم در كمال وضوح« 0« »لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً»راه نيست 
وان با تكند خود سند حجيّت عقل هم خواهد بود لذا هرگز نمينهد و خود نيز براي تبيين معارف الهي ادلّه قاطع اقامه ميمي

 قطع نظر از براهين عقلي آيه مورد بحث را معنا كرد با اين تحليل كوتاه ميتوان روش تفسيري حضرت استاد قدس سره را



__________________________________________________ 

 .3سوره حشر آيه (1)

 .22سوره نحل آيه (2)

 [.....] .34سوره نساء آيه (3)

 13ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 .بخوبي روشن نمود

 01تفسير قرآن به قرآن ..... ص : 

كام چنين بوده و نيز استمرار دارد كه در اي براي آيه ديگر، سيره مفسران آيات االحدر كيفيت استدالل يا استمداد از آيه
دادند و همچنين آيات خاصه را سند تخصيص استنباط حكم فقهي از قرآن آيات مقيده را شاهد تقييد آيات مطلقه قرار مي

 ددانستند و نيز درباره مجمل و مبيّن و ديگر فنون اصولي و فقهي همين روش را داشتند كه از مجموع آيات بعآيات عامه مي
ه كردند، و همچنين سيراز تقييد يا تخصيص يا تبيين و مانند آن حكم فقهي را در محدوده آيات االحكام استنباط مي

مفسّران ادبي بر آن بوده و هست كه در استنباط حكم ادبي از لحاظ حقيقت و مجاز لغوي و فصاحت و بالغت و تشريح 
را كه كلمه يا كالم مورد بحث در آنها بكار رفته است، فحص و جستجو فنون گوناگون مجاز مرسل و استعاره، مجموع آياتي 

نمايند و از نحوه استعمال و اسناد و تقديم و تأخير و اقتران به حروف و ادوات حصر يا شرط يا نظاير آن نكته ادبي مورد مي
ان خدا را از ن الهي و سيره پيامبرنگارند يا سنكنند و همچنين روش تفسير كساني كه قصص قرآن را مينظر را استنباط مي

كنند بر اين محور دوران دارد كه اين كلمه يا جمله در چند سوره و در كدام آيه بكار رفته تا از قرآن كريم استنباط مي
هاي گوناگون كه هر مجموع آنها حكم مورد نظر و مطلب مناسب با رشته تخصصي خود را استنباط نمايند و اين روش

 -لميزانا -نمايند قبل از تفسيرنمودند و ميتنباط موضوع خاص خويش را جمع بندي آياتي چند استفاده ميگروهي در اس
 -لميزانا -وجود داشت و بعد از آن نيز رونق بيشتري پيدا كرد اما هيچكدام از اينها تفسير قرآن به قرآن نيست كه ويژه

نمايد و مواد اوّليه استنباط آنان را رجوع به اين تأمين مي -المعجم -باشد، زيرا سرمايه بسياري از روش هاي ياد شده رامي
هاي پردازد و با استمداد از كتابهاي مشابه به تدبر در آنها ميكتاب فراهم ميسازد، سپس مفسّر با دريافت كلمات يا كالم

 .كندلغت و مانند آن حكم مورد نظر را استنباط مي

است كه جز در روايات معصومين عليهم السالم در تفاسير پيشينيان به ندرت ديده  -انالميز -و اما آنچه كه سيره خاص
 ن اي قرآن است كه در پرتو آشود و بعد از آن هم هنوز به ابتكار خويش باقي است، همانا شناسايي آيات كليدي و ريشهمي

 13ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

ز اي اين شجره طوبي تغذيه بسياري اگردد و با شناخت آن آيات ريشهده ميآيات كليدي درهاي بسياري از آيات ديگر گشو
اشند، ها و لغتنامه راهگشا بشود كه در اين شناسايي سخن از كلمه يا كالم مشابه نيست تا فهرستاي روشن ميآيات شاخه

رسيد و اسرار « 1« »دَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِوَ عِنْ»و كتاب لغت پرواز كرد و به كنگره « المعجم»بلكه در اين سير بايد از سكوي 
ته را هاي بسديد و از آن آيات كليدي گره« مفاتيح»است به چهره خود به عنوان « مغاليق»كليدي را كه به روي نامحرمان 

يچ ه مطلع شد و به كمك آن سراسر قرآن كريم را درهاي باز الهي ديد كه« هذا باب ينفتح منه الف باب»گشوده يافت و از 
ايد جدا گشكند از آيات كليدي كه بواطن قرآن را مياي كه ظواهر را تغذيه ميجاي آن ناگشوده نيست و سپس آيات ريشه



ز خارج و ا« المعجم»كرد و همچنين جريان تفسير را از تأويل فرق گذاشت كه اين كار از قلمرو لغت بيرون و از حوصله 
ه فراسوي معنا است و نه لفظ، زيرا تشخيص حقيقت و مجاز لغوي گرچه با منطقه فهرست نامه و نظاير آن باالتر ك

گردد ولي امتياز حقيقت و مجاز عقلي كه آيا اسناد محمول به موضوع الي ما هو له است يا الي غير ما هو ها تأمين ميلغتنامه
و نتيجه « 4« »هُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَي السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌلِمَنْ كانَ لَ»... نمايد و نه لغت: كند و وحي تبيين ميله، آن را عقل بيان مي

 اي در اين آيات و نحوه رجوع اين آياتشناسايي آيات زير بنائي و آشنايي با آيات روبنايي و كيفيت ظهور آن آيات پايه
ارف راه ني اين دائرة المعاي در مباروبنايي به آن آيات گذشته از استحكام اصل تفسير آنست كه هيچگونه اختالف ريشه
 .ندارد چه اينكه در اصل متن يعني قرآن كريم هيچ راهي براي اختالف وجود ندارد

 09ضرب قرآن به قرآن ..... ص : 

فسير باشد كه چه تفاوتي بين تاكنون كه تفسير قرآن به قرآن و نيز ضرورت آن روشن شد توجه به اين نكته سودمند مي
رآن به قرآن است كه به شدت از آن نهي شده است؟ بايد عنايت نمود كه اين دو حكما و موضوعا قرآن به قرآن با ضرب ق

 :جداي از يكديگرند، زيرا آنچه از حضرت امام صادق عليه السّالم رسيده است كه

 ما ضرب رجل»

__________________________________________________ 

 .33سوره انعام آيه (1)

 .03 سوره ق آيه(2)

 43ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 «القرآن بعضه ببعض الّا كفر

ناظر به آنست كه كسي حقيقت قرآن را كه يك واحد هماهنگ و منثني است از هم جدا كرده و آن را به هم بزند و  «1»
را منقطع  و خاصارتباط ميان ناسخ و منسوخ را قطع كند و به منسوخ حكم كند بدون توجه به ناسخ و پيوند تخصيصي عام 

گرداند و رابطه تقييدي مطلق و مقيد را ناديده بگيرد و پيوستگي صدر و ذيل آيه را مالحظه نكند و نظاير آن )نه اينكه آيه 
مورد بحث را جامع االطراف ديدن و شواهد قرآني آن را مالحظه نمودن، ضرب قرآن بعض به بعض باشد( و نيز اگر كسي 

خارج كند و به دل خواه خود معنا نمايد مشمول حديث ياد شده است، چه اينكه مرحوم صدوق از اي را از مسير خودش آيه
ير آيه ديگر اي را بپرسد تو با تفسمعناي اين حديث را پرسيد، ابن الوليد فرمود: كسي از تو تفسير آيه« ابن الوليد»استادش 

 :جواب او را بدهي

 «ية اخريهو ان تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آ»

بنا بر اين بين تفسير قرآن به قرآن و ضرب قرآن به بعض به بعض كه يك نوع تفسير به رأي است موضوعا امتياز  «2»
است و قهرا امتياز حكمي هم خواهند داشت و برخي از محققان علم اصول چون مرحوم شيخ انصاري در بحث حجيّت ظاهر 

بعض دارند كه عصاره آن همان تفكيك عام از خاص و صدر از ذيل و نظاير اشاراتي درباره ضرب قرآن بعض به  «0»قرآن 
 .باشدباشد كه بيان شد و اين به نوبه خود همان تعضيه و تفريق اعضاي پيكر يگانه قرآن مجيد ميآن مي

 01ويژگيهاي تفسيري مرحوم استاد عالمه طباطبائي ..... ص : 



و فراگيري نسبت به تمام ظواهر قرآني داشتند و لذا هر آيه را كه طرح مرحوم عالمه قدس سره اطالع نسبتا وسيع  -1
كردند كه سراسر قرآن كريم مطمح نظر بود زيرا يا از آيات موافق بعنوان استدالل يا نمودند طوري درباره آن بحث ميمي

د كه شمحل بحث تفسير مي آمد يا اگر دليل يا تأييدي از آيات ديگر وجود نداشت طرزي آيهاستمداد سخن به ميان مي
 مناقض با هيچ آيه از آيات قرآن مجيد نباشد و هر گونه احتمال يا وجهي كه مناقض با ديگر
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 .03ص  33بحار ط بيروت ج (1)

 .رسائل حجيت ظن(2)

 .103ص  13و وسائل كتاب القضاء ج  03ص  33بحار ط بيروت ج (3)

 41ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 .دانستند زيرا تناقض آيات با انسجام اعجاز آميز كتاب الهي سازگار نيستبود مردود ميآيات قرآني مي

مرحوم عالمه قدس سره سيري طوالني و عميق در سنّت مسلّمه معصومين عليهم السالم داشتند و لذا هر آيه كه طرح  -2
كردند كه اگر در بين سنّت معصومين عليهم السالم دليل يا تأييدي وجود دارد از آن بعنوان ميشد طوري آن را تفسير مي

نمودند كه استدالل يا استمداد بهره برداري شود و اگر دليل يا تأييدي وجود نداشت به سبكي آيه محلّ بحث را تفسير مي
نّت همان افتراق بين اين دو حبل ممتد الهي است كه مناقض با سنّت قطعي آن ذوات مقدّسه نباشد زيرا تباين قرآن و س

 هرگز جدايي پذير نيستند

 «لن يفترقا حتّي يردا علي الحوض»

«1». 

د كه نمودنمرحوم علّامه قدس سره تبحري كم نظير در تفكر عقلي داشتند و لذا هر آيه مورد بحث را طوري تفسير مي -3
يا تأييدي وجود داشت از آن در خصوص معارف عقلي و نه احكام تعبدي به اگر در بين مبادي بيّن يا مبيّن عقلي دليل 

نمودند هاي عقلي در آن باره ساكت بود طوري آيه معنونه را معنا ميعنوان استدالل يا استمداد بهره برداري شود و اگر بحث
و نه مباني غير قطعي يا  -ليكه با هيچ دليل قطعي عقلي مخالف نباشد و هر وجه يا احتمالي كه با موازين قطعي عق

داند و هم وحي الهي دانستند زيرا تناقض عقل و وحي را هم عقل قطعي مردود ميمناقض بود باطل مي -هاي علميفرضيّه
شمرد چون هرگز دو حجّت هماهنگ خداوند سبحانه مباين هم نخواهند بود بلكه عقل چراغي است روشن و وحي باطل مي

 .هيچكدام بدون ديگري سودي نداردصراطي است مستقيم كه 

عالمه قدس سره در علوم نقلي مانند فقه و اصول و ... صاحب نظر بوده و از مباني مسلّمه آنها اطالع كافي داشتند و لذا  -4
نمودند كه با مباني داشت هرگز آيه را بر وجهي حمل نمياگر ادلّه يا شواهدي از آنها راجع به آيه مورد بحث وجود نمي

كردند كه تبايني با آنها نداشته باشد زيرا آن تمي آن رشته از علوم نقلي ياد شده مناقض باشد بلكه بر وجهي حمل ميح
 آيند ولي به استناد اصول يقيني قرآن و سنّتمطالب گرچه فرعي بشمار مي
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 .33ص  33بحار ط بيروت ج (1)

 44مه الميزان، مقدمه، ص: ترج

شوند و اگر تناقضي بين محتواي آيه و مباني حتمي آن علوم رخ دهد بازگشت آن به تباين قرآن با قرآن يا قطعي تنظيم مي
سنت با سنّت و يا قرآن با سنّت است كه هيچكدام از اينها قابل پذيرش نيست بنا بر اين در استظهار يك معنا از معاني 



يا توجيه آيه با يكي از آنها سعي بر آن بود كه موافق با ساير مطالب بوده و مخالف با مباني مسلّمه علوم ديگر  متعدد از آيه
 .نباشد

سَ لَيْ»ترين آيه محكمه همانا كريمه فرمودند برجستهمرحوم عالمه قدس سره به همه محكمات قرآن آشنا بودند و مي -5
تشابهات نيز ماهر بودند و لذا بطور روشن متشابهات را به محكمات كه امّ الكتاب است و در شناخت م« ءٌكَمِثْلِهِ شَيْ

دادند و راه پيروي از آنها را به روي تيره روند ارجاع ميو به منزله اصل و مادر همه مطالب قرآني بشمار مي «1»باشند مي
دانستند و مباني علوم ديگر را با اين ميزان ميبستند و در عرضه احاديث بر قرآن كريم، محكمات را ميزان قطعي دالن مي

 باشدكردند كه اين خود نشانه پيمودن راه راست ميقطعي كه عقل نيز در برابر آن اذعان و خضوع دارد ارزيابي مي

 «قال مولينا الرضا عليه السّالم: من ردّ متشابه القرآن الي محكمه هدي الي صراط مستقيم»

«2». 

سره آشنايي كامل به مبادي برهان و شرايط مقدمات آن داشتند و لذا هرگز براي فرضيه علمي ارج  مرحوم عالمه قدس -6
كند و دانستند كه به اتكاي او پاي ديگر پرگار حركت ميبرهاني قائل نبودند و آن را به منزله پاي ايستا و ساكن پرگار مي

ي پرگار است نه پاي ايستاي آن لذا از استناد به هر گونه فرضيّه نمايد كه در حقيقت كار از آن پاي پويادايره را ترسيم مي
طر دانستند و همواره خنموده و پيشرفت علوم و صنايع را سند صحت آن فرضيه نميغير مبرهن در تفسير آيه پرهيز مي

متغير كه  توان بهت نميفرمودند ثابت را كه قرآن كريم اساحتمال تبدل آن فرضيّه را به فرضيّه ديگر در نظر داشتند و مي
 .هاي زود گذر علمي است تفسير نمود و يا بر آن تطبيق دادفرضيه

مرحوم عالمه قدس سره آشنايي كامل به مباني عرفان و خطوط كلّي كشف و اقسام گوناگون شهود داشتند و لذا در  -7
روع و تبيين راه دل در كنار تعليل راه عين دعوت به تهذيب نفس و استفاده روشن تزكيه از قرآن و حمايت از رياضت مش

 فكر هرگز كشف

__________________________________________________ 

 .3سوره آل عمران آيه (1)

 .033ص  33بحار ط بيروت ج (2)

 40ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

ر صورت صحت يكي از مصاديق آيه، دادند و آن منكشف يا مشهود را دعرفاني خود يا ديگران را معيار تفسير قرار نمي
دانستند نه محور منحصر آيه مورد بحث. آري در بين وجوه و احتماالت گوناگون آن وجه يا احتمالي كه راه كشف را مي

 .پذيرفتندببندد و مسير تزكيه نفس را سدّ كند نمي

د. و كردنفسير را با تطبيق خلط نميمرحوم عالمه قدس سره در تشخيص مفهوم از مصداق كار آزموده بودند و هرگز ت -8
كرد يا بر انطباق محتواي آن بر گروهي از صحابه يا فردي از آنان داللت اگر روايت معتبري شأن نزول آيه را بيان مي

آوردند كه قضيّه از كسوت كلّيت بيرون آمده و به صورت شخصي در آيد نمود هرگز آن را به حساب تفسير مفهومي نميمي
است نه تفسير، و اگر براي آيه جز يك مصداق، فردي ديگري نباشد باز آيه به همان معناي  -جري -مودند اينفرو مي

شود و همواره زنده و حاكم است چون تجلّي حيّ ال يموت كتابي جاويد و چشمه جوشان جامع و مفهوم كلي خود تفسير مي
مي خود تنزل كند و در سطح فرد خارجي مشخص گردد با آب حيات خواهد بود و اگر آيه قرآن از صورت جامعيّت مفهو
همانند دو اختر پر فروغ « يجري كما يجري الشمس و القمر»زوال آن فرد آيه هم از بين خواهد رفت در حالي كه قرآن 

لَّه عليه لبر قلب مطهّر پيامبر اكرم صلي ا -جوامع الكلم -آفتاب و ماه نورافكن جوامع بشري است و از طرفي قرآن به عنوان



 :و آله نازل شد كه آن حضرت فرمود

 «اعطيت جوامع الكلم ...»

و اگر بر فرد يا گروه يا جريان خاصي منطبق گردد و همراه تحوّل مورد انطباق، دگرگون شود ديگر به عنوان جوامع  «1»
 .الكلم نخواهد بود

شود زيرا الفاظ براي ارواح معاني ل تفسير نميشود كه تحواّلت گوناگون مصاديق، موجب تحوو از اين رهگذر معلوم مي
اند و مادامي كه هدف يك چيز معيّن و غرض مترتب بر آن باقي است نام آن محفوظ است گرچه تبدل فراواني وضع شده

در مصاديق آن راه يافته باشد مانند اسامي چراغ و ترازو و قلم و نظاير آن كه بين مصاديق موجود در اعصار پيشين و 
اديق اختراع شده عصر صنعت امتياز فراواني از لحاظ مصداق هست ولي همه آنها در مفاهيم جامع اسامي ياد شده مص

 شودباشند زيرا لفظ در مفهوم استعمال ميمندرج مي
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 .13ص  33بحار ط بيروت ج (1)

 42ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 .در مصداق و تفاوت مصداق موجب تبدل مفهوم نخواهد بود نه

دانستند نه تجافي، لذا معارف طولي آن را مورد نظر داشته و مرحوم عالمه قدس سره تنزل قرآن كريم را بطور تجلّي مي -9
و اعتبار آن  دادند و هيچكدام از آنها را مانع حمل بر ظاهر و حجيّتهر يك از آنها را در رتبه خاص خويش قرار مي

ند كه دانستدادند و هرگز در مقام تفسير مفهومي آيه اصل را باطن نميديدند و اصالت را در هنگام تفسير به ظاهر مينمي
ردند كفقط بر آن حمل گردد بلكه از راه حفظ و حجيّت ظاهر آن به باطن راه يافته و از آن باطن به باطن ديگر سلوك مي

 .«1»م السالم نيز اين چنين است كه روايات معصومين عليه

دانستند نه طبيعت لذا آنها را منزّه از احكام ماده و مرحوم عالمه قدس سره معارف ديني را جزء ما وراي طبيعت مي -10
ديدند و دين را سنّت اجتماعي قابل تطوّر و تحوّل و در حركت دانسته و افزوني و كاهش مادّي را در حريم آنها روا نمي

لذا همه ظواهر ديني را كه « 4»دانستند مستعد فرسودگي و كهنگي ندانسته و اين طرز تفكر را به شدّت مردود مي نتيجه
نمودند و طرز تفكر وهابيّت را كه خود شمردند و از آنها حمايت ميراجع به اصل اعجاز يا انواع گوناگون آن بود محترم مي

شمردند چه اينكه روش تفسيري ه و همواره آن را مخالف عقل و وحي مينوعي مادّيت است در كسوت مذهب، باطل دانست
و معيار درستي انديشه را « 0»مبتني بر اصالت حسّ و تجربه و نيز روش تفسيري مبتني بر اصالت عمل را باطل دانسته 

 .نه حسّ و تجربه و نه عمل« 2»دادند عقل قرار مي

نه تنها موجب شد كه آيات و كلمات قرآن مجيد را با ارجاع به يكديگر حل  آشنايي كامل مرحوم عالمه با قرآن كريم -11
اراي هايي كه دنمودند زيرا به كمك بررسي سورهكنند بلكه در تفسير حروف مقطّعه نيز همين سيره حسنه را اعمال مي

باشد مانند: مياي كه داراي حروف مقطعه مركب و بررسي سوره« ص»و « الم»حروف مقطعه بسيط هستند مانند: 
بردند كه حرف مقطع رمزي است به محتواي سوره و اشاره سرّي به مضمون آن دارد و حتّي انس فراوان پي مي« المص»

 مرحوم استاد به قرآن كريم موجب شد كه با
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 .32 -33ص  33بحار ط بيروت ج (1)

 .53 -51ص  1و ج  411ص  3الميزان ج (2)



 .3ص  1الميزان ج (3)

 .2ص  1الميزان ج (4)

 43ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

تدبّر در متن سوره با قطع نظر از مسائل تاريخي اطمينان حاصل نمايد كه آن سوره در مكه نازل است يا در مدينه سپس 
نمائيم رسي كامل روش تفسيري مرحوم استاد صرف نظر مينمود. در اينجا بمنظور اختصار، از برشواهد نقلي آن را تأييد مي

و در پيرامون ويژگي ممتاز تفسير الميزان كه شناسايي آيات كليدي قرآن به منظور تفسير قرآن به قرآن است توضيح 
 .داريمكوتاهي را تقديم مي

 02آيا توحيدي يا غرر آيات ..... ص : 

فرمود كه درخشش چشمگير آنها به تنها ياد مي« غرر آيات»ريم بعنوان مرحوم عالمه قدس سره از آيات كليدي قرآن ك
راهگشاي بسياري از آيات ديگر قرآن بود بلكه پايه محكمي براي حلّ بسياري از احاديث خواهد بود و ميزان شناسايي آيات 

« 1»اند هفت محور بحثي رساندهبه  -الميزان -زير بنائي براي همه معارفي كه ارقام آنها را در مقدمه جلد اول كتاب قيم
همانا آيات صريح يا ظاهر معارف توحيدي است، زيرا همه مسائل اسالمي كه در قرآن مطرح است اعم از عقايد و اخالق و 

فاآليات القرآنية علي احتوائها تفاصيل هذه »فرمايند: گردد و در اين زمينه چنين مياحكام به توحيد خداي سبحان بر مي
اللهيّة و الحقائق الحقّه تعتمد علي حقيقة واحدة هي االصل و تلك فروعه و هي االساس الذي بني عليه بنيان المعارف ا

 ء ال ربّ غيره و يسلّم له من كلّ وجهة فيوفيالدين و هو توحيده تعالي توحيد االسالم بان يعتقد انه تعالي هو ربّ كل شي
ي عمل الّا له جلّ امره و هذا اصل يرجع اليه علي اجماله جميع تفاصيل له حق ربوبيّة و ال يخشع في قلب و ال يخضع ف

 .«4« »المعاني القرآنية من معارفها و شرائعها بالتحليل و هو يعود اليها علي ما بها من التفصيل بالتركيب

 ناگون در مورد آيه موردو با استنباط آيات زير بنائي بر محور ياد شده هر وجه يا احتمالي كه در بين وجوه و احتماالت گو
ر رابطه پذيرفتند و از اين رهگذتر بود ميدانستند و هر وجه يا احتمالي كه به توحيد نزديكبحث مخالف توحيد بود باطل مي

بيني مخصوص ايدئولوژي خاصي را به دنبال دارد، زيرا اعتقاد به نمودند كه هر جهانجهان بيني و ايدئولوژي را تحليل مي
 ر چه در جهان موجود است سنّت اجتماعي را طرزي تنظيممادّيت ه
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 .320ص  -43و ج  103ص  -13الميزان ج (2)

 45ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

و اعتقاد به بت پرستي طرزي سنّت گذاري  هاي محسوس و مادي همراه بوده و به آنها برساندها و كمالكند كه با لذّتمي
كند كه هم سعادت دنيا را ها را راضي سازد، ولي اعتقاد به خداوند سبحان و قيامت طرزي سنّت پردازي ميكند كه بتمي

 .تأمين كند و هم سعادت آخرت را

فانّ المذاهب »... باشد مي هاي گوناگون زندگي اجتماعي در اثر اختالف اصول اعتقادي جوامع بشريبنا بر اين صورت
المختلفة مؤثرة في خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات ... فصور الحياة االجتماعيّة تختلف باختالف االصول 

باشند در مسأله اخالق در و از اين جهت كه اصول توحيدي آيات كليدي قرآن كريم مي« 1...« »االعتقادية في حقيقة العالم 



ت آن و محكوم شمردن نسبي بودن حسن و قبح و مردود دانستن آنكه فضيلت و رذيلت ريشه انساني ندارد طيّ ابطال نسبيّ
اخالق  هاي سه گانه كه دربلكه تابع محيط و تحوالت گوناگون است و در ضمن تثبيت اصول زير بنائي اخالق، به مسلك

نن اخالقي نه براي كسب جاه و شهرت و محبوبيّت دانند كه سترين مسلك را آن ميپردازند و برجستهوجود دارد مي
مندي از بهشت باشد بلكه براي لقاي خداوند اجتماعي و مجد تاريخي و تقويت روحي باشد و نه براي پرهيز از دوزخ و بهره

ة و ال في فضيل و اما اآلن فانّما يريد وجه ربّه و ال همّ له»... سبحان و تحصيل وجه پايدار او باشد كه خود عين توحيد است 
 ورذيلة و ال شغل له بثناء جميل و ذكر محمود و ال التفات له الي دنيا او آخرة او جنة او نار و انّما همّه ربّه و زاده ذلّ عبوديّته 

 .«4...« »دليله حبّه 

ه ت شجره طيّبو چون زير بناي همه معارف و نيز اخالق و همچنين اعمال شايسته را توحيد دانستند كه همانند اصل ثاب
انّ المراد في اآلية علي ما يعطيه »... فرمايند دهد در اين باره چنين ميباشد كه تا آسمان شاخه دارد و همواره ميوه ميمي

 «السياق هو اصل التوحيد الذي يتفرّع عليه سائر االعتقادات الحقة و ينمو عليه االخالق الزاكية و تنشأ منه االعمال الصالحه
يابند و هيچ موجودي نه خود مستقل است و ها از خداوند سبحان تنزل ميآن نظر كه بر اساس توحيد تمام فيضو از « 0»

 نه به غير خداوند اعتماد دارد و نه در

__________________________________________________ 

 .433و  431ص  -15الميزان ج (1)

 .033ص  1الميزان ج (2)

 .33ص  14الميزان ج (3)

 43ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

ر اي كه باي كه بر اين اصل داللت دارد و نيز آيهشود بلكه هر موجودي ريشه غيبي دارد، آيهمحدوده طبيعت خالصه مي
 و من غرر اآليات القرآنية المشتملة»... دانند كند، آن را از غرر آيات ميصيانت قرآن كريم از هر گزند تحريف آور داللت مي
 .«1...« »ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ علي حقائق جمّة في السورة قوله تعالي وَ إِنْ مِنْ شَيْ

و انزال « 0»و انزال پوشاك و پر مرغان « 4»نه تنها مسأله انزال حديد « ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ»زيرا به استناد آيه 
كردند بلكه مسأله تنزل وحي و فرشته و مانند آن را از باب تفسير قرآن به قرآن حل مي و« 2»هشت زوج از چهارپايان 

باشند و نيز مسأله ايمان عالم مي« أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»قرآن و همچنين مسأله هدايت ملكوتي كه ويژه امامت است كه: 
بر قدر و پيوند لوح محو و اثبات با لوح محفوظ و ديگر  ذرّيه و اخذ ميثاق به وحدانيت خداي سبحان و مسأله سبق قضا

نمودند و بهمين مناسبت بعضي از آيات سوره رعد را نيز جزء آيات باهره و نوراني بشمار مسائل الهي را در پرتو آن حلّ مي
لسورة ما يتضمّنه قوله و من الحقائق الباهرة المذكورة في هذه ا»... باشد آوردند، در عين آنكه سراسر قرآن كريم نور مي

لَّهِ الْمَكْرُ  وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ و قوله فَلِأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً و قوله أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ و قوله يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ
 «3«. »جَمِيعاً

 گيرد وت هستي است بلكه هر گونه كمال وجودي از آن ذات مقدّسه نشأت ميو چون خداوند سبحان نه تنها داراي كماال
هر گونه كمالي كه آميخته با تناهي و نقص باشد از حضرتش مسلوب است بلكه تنها كماالت نامحدود هستي است كه عين 

ياا أَ»... است، از اين جهت آيه كند و راه ارتباطي خلق با خلق خداوند عالم است و هر اسمي داللت بر يكي از آن كماالت مي
و اآلية من غرر اآليات القرآنية تنير »فرمايند: را از غرر آيات قرآني دانسته و چنين مي« 5« »ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني

و « 3« »ةت و تشريك العبادحقيقة ما يراه القرآن الكريم من توحيد الذات و توحيد العبادة قبال ما يراه الوثنيّة من توحيد الذا



 به همين

__________________________________________________ 

 .33ص  14الميزان ج (1)

 .43سوره حديد آيه (2)

 .45سوره اعراف آيه (3)

 .5سوره زمر آيه (4)

 .014ص  11الميزان ج (5)

 .113سوره اسراء آيه (6)

 .0و ص  403ص  10الميزان ج (7)

 43الميزان، مقدمه، ص: ترجمه 

 :گويندچنين مي« اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني»از سوره طه:  3مناسبت درباره آيه 

 «4...« »اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ »و چون آيه: « 1....« »و من غرر اآليات في السورة قوله تعالي »

نمايد، سخن مرحوم استاد در اين باره خداوند سبحان را كه ريشه همه معارف قرآني است بيان مي بطور وضوح جريان توحيد
 .«0« »و من غرر اآليات فيها آية النور»... آنست كه 

شود كه همه كارها از آن خداي گردد و در آن روز روشن ميو از اين جهت كه غبار كثرت در روز ظهور وحدت حقه زايل مي
« 2» «يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»اشد كه در حقيقت روز ظهور توحيد راستين است از آيه: بسبحان مي
و در تأييد اين مطلب وقتي از محضر مرحوم استاد علّامه پرسيدم به چه « 3« »و هي من غرر اآليات ...»كنند چنين ياد مي

همين سؤال را از حضور استادمان مرحوم آقاي قاضي )همان عارف  :قلب قرآن است، فرمودند« يس»اركه مناسبت سوره مب
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ »نامور و عالم رباني( پرسيدم، ايشان در جواب فرمودند بمناسبت دو آيه آخر سوره: 

و من »فرمايد: لذا مرحوم استاد درباره اين دو آيه چنين مي« ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْفَسُبْحانَ الَّذِي  -فَيَكُونُ
كه هدف نهايي آفرينش و تدبير « وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي»و همچنين آيه: « 5...« »غرر اآليات فيها قوله تعالي انما امره 

 .داندن ساالر جهان انساني حضرت پيامبر اكرم صلي اللَّه عليه و آله را خداوند سبحان ميآن و قرارگاه كاروا

 كند از اين جهت كهكه پيوند ضروري عمل با عامل را در قيامت ترسيم مي« وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي»و نيز آيه: 
نمايند جزء آيات كليدي به حساب آمده و و كيفر را بيان ميخطوط كلي سير مسافران كوي هستي و همچنين مدار پاداش 

 :زيرا در آيه« 3...« »و من غرر اآليات فيها اي في سورة النجم قوله وَ أَنَّ إِلي »فرمايند: درباره آنها چنين مي

 منتهي خواهد شد. لذا در تأييدهمه تدبيرها و ايجاد روابط بين اشيا و پرورش آنها فقط به خداوند سبحان « وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ»
 و اآلية تثبت الربوبيّة المطلقة للَّه»... آن فرمودند: 

__________________________________________________ 

 .143ص  12الميزان ج (1)

 .03سوره نور آيه (2)

 [.....] .32ص  13الميزان ج (3)

 .13سوره انفطار آيه (4)

 .002ص  43الميزان ج (5)



 .52ص  13الميزان ج (6)

 .43ص  13الميزان ج (7)

 43ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 .«... سبحانه

شه باشد در رديف آيات ريها ميناظر به توحيد ربوبي و تنظيم هندسي تمام پديده« ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍإِنَّا كُلَّ شَيْ»و چون آيه: 
و همچنين « 1« »و من غرر آياتها ما في آخرها من آيات القدر»تند: قرآن كريم شمرده شده و درباره آن چنين مرقوم داش

اي آيات هفتگانه پايان سوره حشر كه هم ترغيب به لقاي پروردگار از راه مراقبت و محاسبت در آنها مطرح است و هم عده
ا لي آمده و درباره آنهاز اسماي حسناي باري تعالي كه هر كدام مجري فيض جدا و تجلي عليحده باشد به حساب آيات اصو

 «4...« »و من غرر اآليات فيها اآليات السبع في آخرها »چنين فرمودند: 

كه بر انحصار هستي حقيقي در خداوند « ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ»و همچنين آيه: 
م آن حضرت نباشد باطل است كه محتواي آن توحيد كامل است، در عداد آيات كليدي سبحان داللت داشته و هر چه به نا

...« قوله تعالي: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ  (و من غرر اآليات فيها )في سورة لقمان»قرار گرفت، لذا در باره آن چنين مرقوم فرمودند: 
«0». 

حان است كه بدون آن هست محض، چيزي موجود و خالصه آنكه مبدء تمام وجودهاي خارجي هستي محض خداوند سب
نخواهد شد و مبدء تمام وجودهاي علمي شناخت آن هستي محض است كه بدون معرفت او چيزي شناخته نخواهد شد. از 

باشد و وحدت ذات و وحدت مبدء خلق و اين جهت آيات توحيدي كه بيانگر صفات جمال و جالل آن ذات مقدّسه مي
نمايد، از غرر آيات بشمار آمده و جزء معارف كليدي قرآن كريم محسوب نيز وحدت معبود را تبيين ميوحدت ربّ و مدبّر و 

دار شود زيرا اين بخش از قرآن عهدهاي فهميده نميباشند، و بدون آنها هيچ آيهشوند كه مبدء شناخت ساير آيات ميمي
ات زير گردد و اين روش يعني از آيي ديگر آيات قرآني روشن ميباشند و با نيل به اين قواعد كلّقواعد كلّي قرآن شناسي مي

همان سيره مرضيّه ائمه اطهار عليهم السالم بوده كه مرحوم استاد « 2»بنائي و معارف كليدي پي به سائر آيات بردن 
 دارفرمايد: اگر اين سبك سابقهمي

__________________________________________________ 

 .51ص  13زان المي(1)

 .401ص  13الميزان ج (2)

 .443ص  15الميزان ج (3)

 .14ص  1الميزان ج (4)

 03ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

همان تفسير « 4»و اين اسلوب ويژه  «1»گشت يافت بسياري از اسرار قرآني آشكار ميشد و ادامه ميبه نسيان سپرده نمي
 .لغات و ... خارج خواهد بودقرآن به قرآن است كه از معاجم و فهارس و 

اس باشد كه به صورت قيمي« وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً»و اين روش بهترين مصداق براي آيه: 
لبي قضيّه د ساستثنايي بيان شده، يعني هيچگونه اختالفي در سراسر قرآن مجيد نيست و منظور اين جمله تنها بيان عق

نيست كه بين معاني قرآن هيچ اختالفي نيست، بلكه مراد تبيين عقد اثباتي آنست، يعني همه مفاهيم قرآني منسجم و 
اند و به يكديگر انثنا و گرايش دارند و هر آيه در محتواي خود صادق و نسبت به محتواي آيه ديگر بدون واسطه يا هماهنگ



 فرمايده قرآن ناطق أمير المؤمنين عليه السّالم از آيه مذكور چنين استفاده ميباشد، چه اينكبواسطه مصدق مي

فاً وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِال -و ذكر ان الكتاب يصدّق بعضه بعضا و انه ال اختالف فيه فقال سبحانه ...»
 «... عميقوَ انّ القرآن ظاهره انيق و باطنه  -كَثِيراً

 .يعني برخي از آيات مصدّق بعض ديگر هستند «3»

بنا بر اين همه آيات موافق يكديگرند كه اين يك عقد ايجابي است نه تنها با هم اختالف ندارند كه اين يك عقد سلبي 
.. و سمّيت ».فرمايد است و از اين جهت سراسر قرآن كريم متشابه و مثاني همديگرند چه اينكه مرحو علّامه چنين مي

حيث  -ثانِيَكِتاباً مُتَشابِهاً مَ -اآليات القرآنية مثاني الن بعضها يوضح حال البعض و يلوي و ينعطف عليه كما يشعر به قوله
جمع بين كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا و بين كون آياته مثاني و في كالم النّبي صلي اللَّه عليه و آله في صفة 

 .«2» ...«و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علي بعض  -ق بعضه بعضا و عن علي عليه السّالم فيهيصدّ -القرآن

و شايد جدا نمودن هر آيه از آيات ديگر و آنها را در تفسير آيه مورد بحث مالحظه نكردن و هر كدام را بريده از جمع 
اهد مدد نگرفتن، يك نحوه تفرقه ايجاد كردن بين آيات ديگران مشاهده نمودن و از آيات ديگر به عنوان دليل يا تأييد و ش

 منسجم و متّحد قرآن باشد

__________________________________________________ 

 .31ص  1الميزان ج (1)

 .52ص  1الميزان ج (2)

 .51نهج البالغه صبحي الصالح ص (3)

 .434ص  14الميزان ج (4)

 01ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

زگشت اين نوع تجزيه و پراكنده ساختن اعضاي پيكر يگانه كالم خدا به آن باشد كه در قرآن به عنوان يك روش كه با
زيرا گرچه « 1« »كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ...»نكوهيده از بيگانگان نسبت به قرآن ياد شده 

اند كساني هستند كه اعضاي قرآن را تعضيه و تفرقه نمودند و به بعضي از آنها ايمان آورده -عضين -طبق روايات منظور از
ه هاي نارواي گوناگون روا داشتند مانند آنكو نسبت به بعض ديگر كفر ورزيدند و همچنين كساني كه درباره قرآن نسبت

و مانند آن، ولي هر آيه را از ديگر آيات كه همانند اجزاي گاهي گفتند قرآن سحر است و گاهي گفتند اسطوره و افسانه است 
 اي كه به ديگر آيات انثنا وروند منقطع نمودن خود يك نحو تعضيه و تفرقه ناپسند است، زيرا آيهيك واحد بشمار مي
نا و گرايش شده كه انثتوان آن را بدون گرايش به مفاهيم آيات ديگر تفسير كرد، البته با توجه به اصل ياد انعطاف دارد نمي

باشد كه در شجره طوبي قرآن عبارت از آيات كليدي و معارف توحيدي هاي اصيل ميهاي فرعي به همان ريشهاوّلي شاخه
 .باشندمي

 10ص : « ..... قدس سره»ويژگيهاي اخالقي و تعليمي مرحوم عالمه طباطبائي 

 :كنم تا اسوه اهل تحقيق و تأليف باشدمتبحّر را نقل ميدر پايان بعضي از سجاياي آن حكيم متأله و مفسر 

خصوصا نام كسي را در نقد و تحليل  -الميزان -در نوشتارهاي خود عموما و تفسير شريف« قدس سره»مرحوم عالمه  -1
رخورد هم ب فرمودند فكرها است كه بانمودند و ميبردند بلكه غالبا به جرح و تعديل اصل رأي و فكر توجه مينظر او نمي



 .بود« انظر الي ما قال و ال تنظر الي من قال»دارند نه صاحبان افكار و محور قدح و مدح ايشان 

نمودند و مقام انديشمند را گرامي ميشمردند و ايشان در هنگام نقد و جرح يك نظر، حرمت صاحب نظر را حفظ مي -2
 شان بكند نداشتند مگر در مورد ضرورت از بابهرگز تعبيري كه تحقيرآميز باشد يا حكايت از علم زدگي اي

 «ردّوا الحجر من حيث جاء فان الشر ال يدفعه اال الشّر»

«2». 
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 [.....] .012كلمات قصار أمير المؤمنين عليه السّالم )نهج البالغه صبحي صالح( (2)

 04لميزان، مقدمه، ص: ترجمه ا

ايشان با اينكه در مسائل عادي حضور ذهني نداشتند ولي در مسائل عقلي عموما و مباحث تفسيري خصوصا حضور  -3
ذهني كامل داشتند و اين همان انصراف ممدوح است نه نسيان مذموم و اين نشانه همان آميختگي قرآن با گوشت و خون 

بيماري و بستري افراد فراموششان شدند ولي اذكار را از ياد نبرد كه نشانه استقرار ايمان  باشد چه اينكه در دورانايشان مي
 .است

كردند و در هنگام قرائت متن ايشان در تدريس فن شريف حديث حتما نام راويان را هر چند ضعيف بودند ذكر مي -4
ن اشاره به ضعف يك سند حرمت روات را رعايت حديث، سند را نيز ميخواندند كه نام بزرگان و محدّثان احيا شود و ضم

 .توان يافتها ميميكردند، و ديگر سجاياي حضرتش را از ياد نامه

رسيد و شد سپس به فلسفه و عرفان مياز منطق شروع مي« قدس سره»هاي كالسيك حضرت استاد دوره درس -5
آله است ختم ميشد و ارتحالش همانند زندگي پرثمرش سرانجام به قرآن و حديث كه ميراث رسول اكرم صلي اللَّه عليه و 

ذهب المتذكرون و بقي »اي در جهان علم بوجود آورد گرچه او متذكر بود و راقم اين سطور ناسي يا متناسي تحرك تازه
 .نهج البالغه «الناسون او المتناسون

 1232ذيحجة  41 1050شهريور  45جوادي آملي  -قم

 00 ترجمه الميزان، مقدمه، ص:

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 11مقدمه مترجم در چاپ دوم ..... ص : 

 (8ه الحجر، آيه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ اين قرآن را ما نازل كرديم و بطور قطع آن را حفظ خواهيم كرد. )سور

آن كريمت را كه در طول قرنهاي گذشته مورد هجوم دشمنانت واقع نهيم كه قرپروردگارا منّتت را با كمال خضوع گردن مي
شده بود بوسيله مجاهدتهاي بندگان صالحت براي ما حفظ فرمودي، و به عجز خود از اداء شكر اين نعمتت اعتراف داريم 

ادند و آن را كه زيرا خود شاهد دوران غربت قرآنت بوديم كه چگونه دشمنانت بيش از هر دوران ديگر مورد حمله قرارش د
به منظور هدايت بشر نازل فرمودي از زندگي بشر حذف كردند و جز نامي از آن باقي نگذاشتند و ديديم كه چگونه براي 

ات )امام خميني( را برانگيختي تا عليه دشمنانت برخيزد و عموم مسلمين و ترين بندهحفظ و تجديد حيات آن خالص
ستداران اهل بيت پيغمبر تواند بياري دينت و قرآنت بخواند و ديديم كه چگونه با مخصوصا مردم اين سرزمين را كه دو



 .مددهاي غيبي، خود او و مردم او را ياري فرمودي و بيني دشمنانش را بخاك ماليدي و انقالب اسالمي را به ثمر رسانيدي

 ك سو پروردگارا ما استحقاق اينهمه عنايت را نداشتيم اين تو بودي كه خواستي از ي

 02ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

زحمات بندگان صالحت از انبياء و اولياء و علماء و شهداء ضايع نگردد و از سوي ديگر حجّتت بر ما تمام شود. اينك از تو 
پايان خود و سالم خالصانه ما را به روح آنان نثار فرمايي و بعموم مسلمين و مخصوصا مردم ايران خواهيم صلوات بيمي
وفيق دهي تا از اين اثر نفيس كه به اعتراف دوست و دشمن بهترين تفسيري است كه تا كنون نوشته شده حدّ اعالي ت

توانند نعمت قرآنت و زحمات بندگان استفاده را بكنند و دلهاي خود را به نور معارف آن روشن سازند كه جز اين راه نمي
 «1«. »لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًاقُلْ ما أَسْئَ»ات را سپاسگزاري كنند: برگزيده

خواهم مگر همين كه راهي بسوي اي پيامبر به مردم بگو در برابر شمع قرآن كه فرا راه زندگيتان افروختم مزدي نمي)
 .(پروردگار خود پيش بگيريد

يي كه در انتشارات اسالمي وابسته بجامعه مدرسين قم در تجديد چا  اين كتاب خواهيم كه به همه فضالو نيز از تو مي
 .زحمات طاقت فرسايي تحمل فرمودند پاداش خير مرحمت فرمايي

 54/ 14/ 3سيد محمد باقر موسوي همداني فرزند مرحوم حجة االسالم و المسلمين آقاي هادي گروسي )قدس سره( 
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 .33فرقان/ (1)

 03ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

 12مقدّمه مترجم در چاپ اوّل ..... ص : 

سپاس و ستايش خداي عز و جل را كه به امر ما ابناء بشر عنايتي خاص فرمود، و نعمتهايي ارزاني داشت كه عمر دهر حتي 
حد بر سرآمد نعمتهايش، يعني نعمت عقل و دين، دو چراغي كه در داخل و خارج ما ، ستايش بيبراي شمردنش كافي نيست

 .بيفروخت، و پيش پاي بندگي ما را در دو سرا روشن ساخت

ستايش او را كه ما را در عصر آخرين پيامبرش بيافريد، و به خطابات آخرين كتابش مخاطبمان ساخت، و به معارف آن كه 
 .ف است آشنا كردعاليترين معار

و درود او برآورنده آن كتابش كه از هر پيامبري ديگر بيشتر رنج كشيد، و در انقاذ بشر از حيرت ضاللت و منجالب جهل و 
 .اي نياسودماديت لحظه

هاي اهمنتهاي او بر وي، و بر اوصيائش كه امينان او، و چراغهاي تاريكي ما، و خلفاي او، و دستاويزهاي ما در پرتگدرود بي
 .ضاللت بودند

هاي زالل علم و معرفت بودند، و مخصوصا بر آخرين هاي مكرمت، و سرچشمهدرود بر آنان كه معدنهاي فضيلت، و ريشه
ايشان كه او را براي آينده بشر ذخيره كرد، براي روزي كه ديگر اثري از جهل و ستم نماند، و جهان به دست توانايش 

 .گلستان گردد

 ستايش ناقابل، ستايش و سپاس زبان ما بود، خدايا به همه ما توفيق ده تا عمال پروردگارا اين 



 05ترجمه الميزان، مقدمه، ص: 

 .هم از عهده شكر نعمتهايت برآئيم، و در نتيجه به آن هدف كه به منظور آن ما را آفريدي برسيم

 .به كمال صرفنظر كنيزيرا تو بزرگتر از آني كه پرورده خود را دور بيندازي، و از رساندنش 

 .بار الها توفيقمان ده تا نخست كالم مجيدت را بفهميم و سپس به آن عمل كنيم

پروردگارا اين ننگ را بر ما مپسند، كه از اين سراي رخت بربنديم، در حالي كه كالم تو را نشنيده و نفهميده باشيم، و 
 .بهره از سعادت و كمال واقعي خود رفته باشيمبي

 .بريم، كه تو بهترين پناهگاهيچنين ننگي به تو پناه ميالها از 

توجه داشته باشد كه ترجمه پنج جلد عربي تفسير الميزان، در ده جلد فارسي، بقلم  -كه خدايش توفيق دهد -خواننده عزيز
 شتن بضاعتچند تن از فضالي ارجمند حوزه علميه قم نوشته، و حتي چا  شده بود، و حاجت نبود كه اين ناچيز با ندا

علمي بار ديگر آن را ترجمه كنم، لكن از آنجايي كه تا به امروز حدود بيست و چند جلد اين تفسير بقلم اين ناچيز ترجمه 
شده بود، و استاد عاليقدر ما علّامه طباطبائي كه خدا وجود پر بركتش را مستدام بدارد مايل بودند همه اين كتاب به يك 

و به اين حقير امر فرمودند تا بقيه مجلدات آن را نيز ترجمه كنم، و نيز از آنجايي كه مخالفت نسق و يك قلم ترجمه شود. 
امر ايشان را شايسته نميديدم، لذا دستورشان را پذيرفته و ده جلد اول اين دوره تفسير را بار ديگر ترجمه ميكنم، تا همه 

مسئلت دارم توفيق اين خدمت را به اين بنده ناقابلش چهل جلد آن به يك قلم ترجمه شده باشد، و از خداي عز و جل 
ارزاني بدارد، و آن را ذخيره و سرمايه آخرتم قرار دهد، و نيز از درگاه مقدسش اميدوارم نيش قلمم را از كوچكترين خطا و هر 

اب بركتي در اين كتچه كه مورد رضاي او نيست حفظ فرموده، و در رعايت امانت در ترجمه اين اثر نفيس ياريم فرمايد، و 
 .مند شوند، تا اجر بيشتري عايد اين حقير گرددقرار دهد كه مورد توجه بندگانش قرار گرفته، افراد بيشتري از آن بهره

 .و هو الموفّق و المعين

 3، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 7مقدمه مؤلف )در توضيح روش تفسيري كتاب([ ..... ص : ]

 اشاره

يم الحمد للَّه الذي انزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا، و الصالة علي من جعله شاهدا و بسم اللَّه الرحمن الرح
 .مبشرا و نذيرا، و داعيا الي اللَّه باذنه و سراجا منيرا و علي آله الذين اذهب عنهم الرجس، و طهرهم تطهيرا

ايم، براي خواننده ني آيات قرآن كريم اتخاذ نمودهدر اين مقدمه روشي را كه ما در اين كتاب در بحث و جستجو از معا
 .معرفي ميكنيم

 7معني تفسير و تاريخچه آن[ ..... ص : ]

رين اشتغاالت تنخست بايد بگوئيم: تفسير كه بمعناي بيان معاني آيات قرآني، و كشف مقاصد و مداليل آنست، از قديمي
ول كرده است. و تاريخ اين نوع بحث كه نامش تفسير است، از علمي است، كه دانشمندان اسالمي را به خود جلب و مشغ

عَلِّمُكُمُ الْكِتابَ يكُمْ وَ يُعصر نزول قرآن شروع شده، و اين معنا از آيه: )كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ، يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا، وَ يُزَكِّ



تان كند، و كتاب و خود شما فرستاديم، تا بر شما بخواند آيات ما را، و تزكيه وَ الْحِكْمَةَ، هم چنان كه در شما رسولي از
فرمايد: همان رسولي كه كتاب قرآن به او نازل شد، آن كتاب را به به خوبي استفاده ميشود، چون مي« 1»حكمتتان بياموزد( 
 .دهدشما تعليم مي
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 3، ص: 1ترجمه الميزان، ج

روش تفسيري طبقات اول و دوم مفسرين و بيان علل اختالف روش اهل علم در تفسير قرآن پس از ]

 1رسول خدا )ص([ ..... ص : 

ليهم طبقه اول از مفسرين اسالم، جمعي از صحابه بودند، )كه البته مراد ما از صحابه غير علي ع و ائمه اهل بيت ع
گذرد(، مانند ابن عباس، و عبد السالمند، براي اينكه در باره آن حضرت سخني جداگانه داريم، كه بزودي از نظر خواننده مي

 .اللَّه بن عمر، و ابي، و غير ايشان، كه دامن همت به كمر زده، و دنبال اين كار را گرفتند

نزول آنها، و مختصري استدالل به آيات براي توضيح آياتي آن روز بحث از قرآن از چارچوبه جهات ادبي آيات، و شان 
 .ديگر، و اندكي تفسير بروايات وارده از رسول خدا )ص(، در باب قصص و معارف مبدأ و معاد، و امثال آن تجاوز نميكرد

و قرن ز كه در ددر مفسرين طبقه دوم، يعني تابعين، چون مجاهد، و قتاده، و ابن ابي ليلي، و شعبي، و سدي، و ديگران ني
اول هجرت بودند، جريان به همين منوال بود، ايشان هم چيزي به آنچه مفسرين طبقه اول، و صحابه، در طريقه تفسير 

سلوك كرد، بودند، نيفزودند، تنها چيزي كه به آن اضافه كردند، اين بود كه بيشتر از گذشتگان در تفسير خود، روايت آوردند، 
روايات، احاديثي بود كه يهوديان جعل كرده، و در بين قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت، و  )كه متاسفانه در بين آن

چگونگي ابتداء خلقت آسمانها، و تكوين زمين، و درياها، و بهشت شداد، و خطاهاي انبياء و تحريف قرآن، و چيزهايي ديگر 
اي روايات تفسيري و غير تفسيري، از آن قبيل رهاز اين قبيل دسيسه و داخل احاديث صحيح نمودند، و هم اكنون در پا

 .(شودروايات ديده مي

ف، و هايي مختلشود، و مسلمانان در بالد فتح شده با فرقهبعد از رسول خدا )ص( در عصر خلفاء، فتوحات اسالمي شروع مي
مي هاي كالشود بحثسبب مي گون، و با علماي اديان و مذاهب مختلف آشنا ميشوند، و اين خلطه و آميزشامتهايي گونه

 .در مسلمانان شايع شود

از سوي ديگر در اواخر سلطنت امويان و اوائل عباسيان، يعني در اواخر قرن اول هجرت، فلسفه يونان بزبان عربي ترجمه 
 .شده، در بين علماي اسالم انتشار يافت، و همه جا مباحث عقلي ورد زبانها و نقل مجالس علماء شد

گري نيز در اسالم راه يافته، جمعي از مردم به آن وم مقارن با انتشار بحثهاي فلسفي، مطالب عرفاني و صوفيو از سوي س
 .هاي نفساني دريابندتمايل نمودند، تا بجاي برهان و استدالل فقهي، حقايق و معارف ديني را از طريق مجاهده و رياضت

صرف كه در صدر اسالم نسبت بدستورات رسول خدا )ص( داشتند، و از سوي چهارم، جمعي از مردم سطحي به همان تعبد 
باقي ماندند، و بدون اينكه كاري به عقل و فكر خود داشته باشند، در فهم آيات قرآن به احاديث اكتفاء نموده، و در فهم 

 كردند، تنها ازز قرآن ميكردند، و اگر هم احيانا بحثي ااي ننموده، به ظاهر آنها تعبد ميمعناي حديث هم هيچگونه مداخله
 جهات ادبي آن 



 3، ص: 1ترجمه الميزان، ج

بود، و بس. اين چهار عامل باعث شد كه روش اهل علم در تفسير قرآن كريم مختلف شود، عالوه بر اين چهار عامل، عامل 
، لمانان تفرقه افكنده بودمهم ديگري كه در اين اختالف اثر به سزايي داشت، اختالف مذاهب بود، كه آن چنان در ميان مس

اي، كلمه واحدي نمانده بود، جز دو كلمه )ال اله اال اللَّه و محمد رسول اللَّه(، و گر نه در كه ميان مذاهب اسالمي هيچ جامعه
 .تمامي مسائل اسالمي اختالف پديد آمده بود

ن است، در زمين و آنچه بر آنست و قضاء و قدر در معناي اسماء خدا، در صفات و افعال خدا، در معناي آسمانها، و آنچه در آ
و جبر، و تفويض، و ثواب، و عقاب، و نيز در مرگ، و برزخ، و در مسئله بعث، و بهشت، و دوزخ، و كوتاه سخن آنكه در 

تمامي مسائلي كه با حقايق و معارف ديني ارتباط داشت، حتي اگر كوچكترين ارتباطي هم داشت اختالفات مذهبي در آن 
بر طبق  ايز راه يافته بود، و در نتيجه در طريقه بحث از معاني آيات قرآني متفرق شدند، و هر جمعيتي براي خود طريقهني

 .طريقه مذهبي خود درست كرد

 9روش تفسيري محدثين و انتقاد آن[ ..... ص : ]

 كردند بآنچه كه از صحابه و تابعين شناس بودند، در فهم معاني آيات اكتفاءاما آن عده كه به اصطالح محدث، يعني حديث
 اند؟ هر چه ميخواهد باشد،اند؟ و تابعين چه معنايي براي فالن آيه كردهروايت شده، حاال صحابه در تفسير آيه چه گفته

همين كه دليل نامش روايت است، كافي است، اما مضمون روايت چيست؟ و فالن صحابه در آن روايت چه گفته؟ مطرح 
، براي گفتند در باره اين آيه چيزي نميتوان گفتهم كه در تفسير آيه روايتي نرسيده بود توقف ميكردند، و مي نيست، هر جا

اينكه نه الفاظش آن ظهوري را دارد كه احتياج به بحث و اعمال فكر نداشته باشد، و نه روايتي در ذيلش رسيده كه آن را 
از نزد پروردگار است، هر چند كه ما معنايش را نفهميم، و تمسك  معنا كرده باشد، پس بايد توقف كرد، و گفت: همه

ما بدان ايمان داريم،  :ميكردند بجمله )وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا( راسخان در علم گويند
 «1»فهميم. اش از ناحيه پروردگار ما است، نه تنها آنهايي كه ما ميهمه

ا از كار اند، عقل و انديشه راند، براي اينكه با اين روش كه پيش گرفتهاند خطا رفتهاين عده در اين روشي كه پيش گرفته
اند: ما حق نداريم در فهم آيات قرآني عقل و شعور خود را بكار بريم، تنها بايد ببينيم روايت از اند، و در حقيقت گفتهانداخته

يا فالن صحابه ديگر چه معنايي نقل كرده و حال آنكه اوال قرآن كريم نه تنها عقل را از اعتبار نينداخته، بلكه  ابن عباس و
 ،(معقول هم نيست كه آن را از اعتبار بيندازد، براي اينكه اعتبار قرآن و كالم خدا بودن آن )و حتي وجود خدا

__________________________________________________ 
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بوسيله عقل براي ما ثابت شده، و در ثاني قرآن كريم حجيتي براي كالم صحابه و تابعين و امثال ايشان اثبات نكرده، و 
جت و حهيچ جا نفرموده يا ايها الناس هر كس صحابي رسول خدا باشد، هر چه به شما گفت بپذيريد، كه سخن صحابي ا

است، و چطور ممكن است حجت كند با اينكه ميان كلمات اصحاب اختالفهاي فاحش هست، مگر آنكه بگويي قرآن بشر را 
گوئيها دعوت كرده، و حال آنكه چنين دعوتي نكرده، و بلكه در مقابل دعوت كرده تا در به سفسطه يعني قبول تناقض

ن آن بكار ببندند، و بوسيله تدبر اختالفي كه ممكن است در آياتش بنظر آياتش تدبر كنند، و عقل و فهم خود را در فهميد



برسد، بر طرف نمايند، و ثابت كنند كه در آياتش اختالفي نيست، عالوه، خداي تعالي قرآن كريم خود را هدايت و نور و 
و  ودش، يعني قتادهء معرفي كرده، آن وقت چگونه ممكن است چيزي كه خودش نور است، بوسيله غير ختبيان كل شي

ها باشد، تا او را هدايت كنند، و امثال او روشن شود، و چطور تصور دارد چيزي كه هدايت است، خودش محتاج ابن عباس
 !ها باشد تا آن را بيان كنند؟چگونه چيزي كه خودش بيان هر چيز است، محتاج سدي

 01و تطبيق[ ..... ص :  اشاره به روش متكلمين در تفسير قرآن و بيان فرق بين تفسير]

اي در مذهب داشتند، همين اختالف مسلك وادارشان كرد كه در تفسير و فهم معاني آيات و اما متكلمين كه اقوال مختلفه
 اي مخالف يكي از آن آراءقرآني اسير آراء مذهبي خود باشند، و آيات را طوري معنا كنند كه با آن آراء موافق باشد، و اگر آيه

 .ويل كنند، آنهم طوري تاويل كنند كه باز مخالف ساير آراء مذهبيشان نباشدبود، تا

و ما فعال به اين جهت كاري نداريم، كه منشا اتخاذ آراء خاصي در تفسير در برابر آراء ديگران، و پيروي از مسلك 
هاي است، و يا صرفا تعصبهاي علمي است، و يا منشا آن تقليدهاي كوركورانه از ديگران مخصوصي، آيا اختالف نظريه

قومي است، چون اينجا جاي بررسي آن نيست، تنها چيزي كه بايد در اينجا بگوئيم اين است كه نام اين قسم بحث 
هاي خاصي تر است، تا آن را تفسير بخوانيم، چون وقتي ذهن آدمي مشوب و پابند نظريهتفسيري را تطبيق گذاشتن مناسب

خواهد نظريه خود را بر قرآن بيند، و ميي در چشم دارد، كه قرآن را نيز به همان رنگ ميباشد، در حقيقت عينك رنگين
 .تحميل نموده، قرآن را با آن تطبيق دهد، پس بايد آن را تطبيق ناميد نه تفسير

رآن چه ق كند، با خود بگويد: ببينماي از آيات فكر و بحث ميآري فرق است بين اينكه يك دانشمند، وقتي پيرامون آيه
ميگويد؟ يا آنكه بگويد اين آيه را به چه معنايي حمل كنيم، اولي كه ميخواهد بفهمد آيه قرآن چه ميگويد، بايد تمامي 

هاي علمي خود را موقتا فراموش كند، و به هيچ نظريه علمي تكيه نكند، ولي دومي نظريات خود را در معلومات و نظريه
كند، و معلوم است كه اين نوع بحث، بحث از معناي خود ها بحث را شروع ميس آن نظريهمسئله دخالت داده، و بلكه بر اسا

 .آيه نيست
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 00روش فالسفه مشاء و اشراقي و متصوفه در تفسير قرآن و رد بر آنها[ ..... ص : ]

بحث در پيرامون قرآن پرداختند، سر از تطبيق و  و اما فالسفه؟ آنان نيز به همان دچار شدند كه متكلمين شدند، وقتي به
شان در آوردند، البته منظور ما از فلسفه، فلسفه بمعناي اخص آن يعني فلسفه الهي به تاويل آيات مخالف با آراء مسلم

لي متنهايي نيست، بلكه منظور، فلسفه بمعناي اعم آن است، كه شامل همه علوم رياضيات و طبيعيات و الهيات و حكمت ع
 .ميشود

شود، يكي مشرب مشاء، كه بحث و تحقيق را البته خواننده عزيز توجه دارد كه فلسفه به دو مشرب جداي از هم تقسيم مي
تنها از راه استدالل معتبر ميداند و ديگري مشرب اشراق است كه ميگويد حقايق و معارف را بايد از راه تهذيب نفس و جال 

 .ف كرددادن دل، به وسيله رياضت، كش

مشائيان وقتي به تحقيق در قرآن پرداختند، هر چه از آيات قرآن در باره حقايق ما وراء طبيعت و نيز در باره خلقت و حدوث 
آسمانها و زمين و برزخ و معاد بود، همه را تاويل كردند، حتي باب تاويل را آن قدر توسعه دادند، كه به تاويل آياتي كه با 



 .گار بود قناعت نكرده، آياتي را هم كه با فرضياتشان ناسازگار بود تاويل نمودندمسلميات فلسفيان ناساز

هايي براي خود فرض كردند، و روي اين اساس فرضي ديوارها مثال در طبيعيات، در باب نظام افالك، تئوري و فرضيه
د، افالك نامنها را )اصول موضوعه( مييهريزد يا خير، كه در اصطالح علمي اين فرضچيدند، و باال بردند، ببينند آيا فرو مي

كلي و جزئي فرض كردند، عناصر را مبدأ پيدايش موجودات دانسته، و بين آنها ترتيب قائل شدند، و براي افالك و عناصر، 
اي فرضي چيده شده، و ها روي پايهاند كه همه اين خشتاحكامي درست كردند، و معذلك با اينكه خودشان تصريح كرده

ها بود تاويلش كردند )زهي بي اي از قرآن مخالف همين فرضيهشاهد و دليل قطعي براي آن نداريم، با اين حال اگر آيه هيچ
 .(انصافي

و اما آن دسته ديگر فالسفه كه متصوفه از آنهايند، بخاطر اشتغالشان به تفكر و سير در باطن خلقت، و اعتنايشان به آيات 
ظاهر، و آيات آفاقي، بطور كلي باب تنزيل يعني ظاهر قرآن را رها نموده، تنها به تاويل آن  انفسي، و بي توجهيشان بعالم

پرداختند، و اين باعث شد كه مردم در تاويل آيات قرآني، جرأت يافته، ديگر مرز و حدي براي آن نشناسند، و هر كس هر 
د، بر هم بافته آيات قرآني را با آن معنا كنند، و چه دلش خواست بگويد، و مطالب شعري كه جز در عالم خيال موطني ندار

خالصه بهر چيزي بر هر چيزي استدالل كنند، و اين جنايت خود را به آنجا بكشانند، كه آيات قرآني را با حساب جمل و 
اشته، ذباصطالح بازتر و بيشتر و حروف نوراني و ظلماني تفسير كنند، حروفي را نوراني و حروفي ديگر را ظلماني نام گ

حروف هر كلمه از آيات را به اين دو قسم حروف تقسيم نموده، آنچه از احكام كه خودشان براي اين دو قسم حروف 
  .اند، بر آن كلمه و آن آيه مترتب سازندتراشيده
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 ، و مخاطبين در آيات آن، تنها علمايو پر واضح است كه قرآن كريم نازل نشد كه تنها اين صوفيان خيالباف را هدايت كند
علم اعداد، و ايقوف و حروف نيستند، و معارف آنهم بر پايه حساب جمل كه ساخته و پرداخته منجمين است، پي ريزي 

 .نشده، و چگونه شده باشد؟ و حال آنكه نجوم از سوقاتيهاي يونان است، كه به زبان عربي ترجمه شد

اند: براي قرآن ظاهري و باطني رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت ع رسيده، كه مثال فرمودهخواهيد گفت روايات بسياري از 
 .(است، و براي باطن آن باز باطن ديگري است، تا هفت بطن، و يا هفتاد بطن، )تا آخر حديث

ه باطن داختند، و هم بگوئيم: بله ما نيز منكر باطن قرآن نيستيم، و لكن پيغمبر و ائمه ع هم به ظاهر قرآن پردر پاسخ مي
آن، هم به تنزيل آن، و هم به تاويلش، نه چون نامبردگان كه بكلي ظاهر قرآن را رها كنند، آن وقت تازه در باره تاويل 

طالح اند، چه تاويل باصحرف داريم، منظور از تاويل در لسان پيامبر و ائمه ع آن تاويلي نيست كه نامبردگان پيش گرفته
هاي مستحدثي كه در زبان مسلمانان و بعد از نزول از معنايي كه مخالف ظاهر كالم باشد، و با لغات و واژهآقايان عبارتست 

قرآن و انتشار اسالم رايج گشته جور درآيد، ولي تاويلي كه منظور قرآن كريم است، و در آياتي از قرآن نامش برده شده، 
 .در اوائل سوره آل عمران توضيح بيشتر آن خواهد آمد اصال از مقوله معنا و مفهوم نيست، كه انشاء اللَّه

وضع تفسير در قرن حاضر و پيدايش روش تفسير قرآن بر مبناي علوم طبيعي و اجتماعي[ ..... ص : ]

00 

اي در تفسير پيدا شد، و آن اين اين وضع تفسير قرآن در قرون گذشته بود، و اما در قرن حاضر؟ در اين اعصار مسلك تازه
دانند، در اثر فرورفتگي و غور در علوم طبيعي، و امثال آن، كه اساسش حس و تجربه جمعي كه خود را مسلمان مياست، 



گري پيدا كرده، يا بطرف مذهب است، و نيز غور در مسائل اجتماعي، كه اساسش تجربه و آمارگيري است، روحيه حسي
گويد: به سمت مذهب اصالت عمل ليز خوردند، مذهبي كه مي فالسفه مادي و حسي سابق اروپايي تمايل پيدا كردند، و يا

)هيچ ارزشي براي ادراكات انسان نيست، مگر آن ادراكاتي كه منشا عمل باشد، آنهم عملي كه به درد حوائج زندگي مادي 
 (.كندبخورد، حوائجي كه جبر زندگي آن را معين مي

 :انداند، و در نتيجه گفتهن گرائيدهاي مسلمان نما به سوي آاين مذهب اصالت است كه پاره

معارف ديني نميتواند مخالف با علم باشد، و علم ميگويد اصالت وجود تنها مال ماده و خواص محسوس آنست، پس در دين 
و معارف آن هم هر چه كه از دائره ماديات بيرون است، و حس ما آن را لمس نميكند، مانند عرش، و كرسي، و لوح، و قلم، 

 .ال آن بايد به يك صورت تاويل شودو امث

و اگر از وجود هر چيزي خبر دهد كه علوم متعرض آن نيست، مانند وجود معاد و جزئيات آن، بايد با قوانين مادي توجيه 
  .شود
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 رسالت، و امامت، و امثال آن، همه امورو نيز آنچه كه تشريع بر آن تكيه كرده، از قبيل وحي، و فرشته، و شيطان، و نبوت، و 
اي مادي و گذاريم، و روح هم خودش پديدهروحي هستند كه به تناسب نام يكي را وحي و نام ديگري را ملك و غيره مي

نوعي از خواص ماده است، و مسئله تشريع هم اساسش يك نبوغ خاص اجتماعي است، كه ميتواند قوانين خود را بر پايه 
 .بنا كند، تا اجتماعي صالح و راقي بسازد افكار صالح

 01نظر مسلمان نماهاي پيرو اين روش درباره روايات[ ..... ص : ]

اين آراء مسلمان نماهاي اعصار جديد در باره معارف قرآن است، و اما در باره روايات ميگويند: از آنجايي كه در ميان روايات 
توان اعتماد نمود، مگر آن حديثي كه با كتاب بطور كلي به هيچ حديثي نمي احاديثي جعلي دسيسه شده، و راه يافته، لذا

يعني قرآن كريم موافق باشد، و كتاب هم بايد با آيات خودش و با راهنمايي علم، تفسير شود، نه به آراء و مذاهب سابق، كه 
 .حس و تجربه است اساسش استدالل از راه عقل است، چون علم همه آنها را باطل كرده، زيرا اساس علم

اند، و يا الزمه اين گفتارشان است، كه بايد طريق حس و تجربه را پيروي ها سخناني است كه آقايان يا صريحا گفتهاين
كرد، و ما در اينجا در صدد آن نيستيم كه اصول علمي و فلسفي آنان را بررسي نموده، و در باره ديواري كه روي اين اساس 

 .اند بحث كنيمچيده

 01روش اينها نيز تطبيق است نه تفسير[ ..... ص : ]

يق است، عينا اند، كه تفسيرشان تفسير نيست، بلكه تطبگوييم: كه اشكالي كه بر طريقه مفسرين گذشته كردهتنها اين را مي
 .اريمه ما دكنند كه تفسير واقعي قرآن همين است كبخود آنان وارد است، هر چند كه با طمطراقي هر چه بيشتر دعوي مي

ل هاي علمي را اصاند، پس چرا نظريهبراي اينكه اگر آقايان مانند مفسرين سلف معلومات خود را بر قرآن تحميل نكرده
مسلم گرفته، تجاوز از آن را جايز نميدانند، پس اينان نيز در انحراف سلف شريكند، و چيزي از آنچه را كه آنان فاسد كردند 

 .اصالح نكردند



 01هاي تفسيري ياد شده و الزمه اين نقص[ ..... ص : نحراف مشترك تمام مسلكنقص و ا]

هايي كه در باره تفسير برايش نقل كرديم دقت بفرمايد، خواهد ديد كه همه در اين نقص و خواننده عزيز اگر در اين مسلك
اند، اند، بر قرآن كريم تحميل نمودههشريكند: كه آنچه از ابحاث علمي و يا فلسفي بدست آورد ()كه نقص بسيار بزرگي است

بدون اينكه مداليل آيات بر آنها داللت داشته باشد، و در نتيجه تفسير اينان نيز تطبيق شده، و تطبيق خود را تفسير نام 
 .اي از آيات را تاويل كردندنهادند، و حقايق قرآن را به صورت مجازها در آورده، تنزيل عده

ون ابهام و اغالق است و منشا اختالفات، اختالف در مصاديق است[ ..... ص : مفاهيم آيات قرآني بد]

01 

و « 1»)همانطور كه در اوائل گفتار اشاره كرديم( اين شد كه قرآني كه خودش را به )هُديً لِلْعالَمِينَ(،  -و الزمه اين انحراف
 نموده، هدايت نباشد،معرفي « 0»ءٍ(، و )تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ «4»)نُوراً مُبِيناً(، 
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دش بيان ومگر به كمك غير خودش، و بجاي نور مبين مستنير به غيرش باشد، از غير خودش نور بگيرد، و بوسيله غير خ
كند، و به قرآن نور و بيان ميدهد؟! نميدانيم، و اگر آن علمي كه شود، حاال آن غير چيست؟ كه ما را بسوي قرآن هدايت مي

كه مورد اختالف هم شده، و چه )بزعم آقايان نور بخش و مبين قرآن و هادي بسوي آنست، و خودش مورد اختالف شد، 
 .نميدانيم !ود؟اختالف شديدي( آيا مرجع چه خواهد ب

و بهر حال هيچيك از اين اختالفاتي كه ذكر شد، منشاش اختالف نظر در مفهوم لفظ آيه، و معناي لغوي و عرفي عربي 
اش نبوده، براي اينكه هم كلمات قرآن، و هم جمالت آن، و آياتش كالمي است عربي، و آنهم عربي مفرد آن، و جمله

ب و غير عربي كه عارف به لغت و اساليب كالم عربي است توقف نميكند. و در آشكار، آن چنان كه در فهم آن هيچ عر
يابيم كه در مفهومش اغالق و تعقيدي باشد، ميان همه آيات قرآن، )كه بيش از چند هزار آيه است(، حتي يك آيه نمي

ترين حال آنكه قرآن فصيح بطوري كه ذهن خواننده در فهم معناي آن دچار حيرت و سرگرداني شود، و چطور چنين نباشد و
ترين شرط فصاحت اين است كه اغالق و تعقيد نداشته باشد، و حتي آن آياتي هم كه جزو كالم عرب است، و ابتدايي
آيند، مانند آيات نسخ شده، و امثال آن، در مفهومش غايت وضوح و روشني را دارد، و تشابهش متشابهات قرآن بشمار مي
 .از آن را نميدانيم، نه اينكه معناي ظاهرش نامعلوم باشدبخاطر اين است كه مراد 

پس اين اختالف از ناحيه معناي كلمات پيدا نشده، بلكه همه آنها از اختالف در مصداق كلمات پيدا شده، و هر مذهب و 
 تصديقياند، كه آن ديگري قبول ندارد، اين از مدلول تصوري و مسلكي كلمات و جمالت قرآن را بمصداقي حمل كرده

 .كلمه، چيزي فهميده، و آن ديگري چيزي ديگر

 01توضيح و تحقيق درباره علت سبقت معاني مادي كلمات وضع شده به ذهن[ ..... ص : ]



توضيح اينكه انس و عادت )همانطوري كه گفته شده(، باعث ميشود كه ذهن آدمي در هنگام شنيدن يك كلمه، و يا يك 
ويد، و قبل از هر معناي ديگر، آن معناي مادي و يا لواحق آن به ذهن در آيد، و ما جمله، به معناي مادي آن سبقت ج

ور است، و سر و انسانها از آنجايي كه بدنهايمان، و قواي بدنيمان، ما دام كه در اين دنياي مادي هستيم، در ماده غوطه
بصر، و كالم، و اراده، و رضا، و غضب، و خلق،  كارش همه با ماده است، لذا مثال اگر لفظ حيات، و علم، و قدرت، و سمع، و

آيد، همان معنايي كه از اين كلمات در خود سراغ شنويم، فورا معناي مادي اينها به ذهن ما در ميو امر، و امثال آن را مي
 .داريم

او،  ان، و لشگريانو همچنين وقتي كلمات آسمان، و زمين، و لوح، و قلم، و عرش، و كرسي، و فرشته، و بال فرشته، و شيط
 شنويم، مصاديق طبيعي و از پياده نظام، و سواره نظامش را مي
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 .شودمادي آن به ذهن ما سبقت ميجويد، و قبل از هر معناي ديگري داخل در فهم ما مي

بفالن چيز عالم است، و يا فالن چيز را  شنويم كه ميگويند: خدا عالم را خلق كرده، و يا فالن كار را كرده، و ياو چون مي
كنيم، خواهد، همه اينها را مانند خلق، و علم، و اراده، و مشيت، خودمان مقيد بزمانش مياراده كرده، و يا خواسته، و يا مي

ر د چون معهود در ذهن ما اين است كه خواسته ماضي و مربوط به گذشته است، و ميخواهد مضارع و مربوط به آينده است،
 .گذاريمباره )خواسته و ميخواهد( خدا همين فرق را مي

فرمايد: )لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا، نزد ما بيشتر هم هست، و يا مي« 1»فرمايد: )وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ( شنويم كه خداي تعالي ميباز وقتي مي
آنچه نزد خدا است بهتر است، و يا « 0»نْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، فرمايد: )وَ ما عِگيريم نه از ميان شما( و يا مياز نزد خود مي« 4»
رسد كه كلمه )نزد( همان معنايي را در باره خدا گرديد(، فورا بذهنمان ميبه نزد او بر مي« 2»فرمايد( )إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مي
 .دهد، و آن عبارت است از حضور در مكاني كه ما هستيمدهد، كه در باره ما ميمي

 (فرمايد: )وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً، أَمَرْنا مُتْرَفِيهاشنويم كه ميو چون مي

فرمايد: )وَ نُرِيدُ أَنْ شنويم كه ميدهيم كه ...، و يا مياي را هالك كنيم بعياشهايش دستور ميچون بخواهيم قريه «5»
خدا آساني براي شما « 3»فرمايد: )يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، شنويم كه ميمي ايم كه منت نهيم ...، و يااراده كرده« 5»نَمُنَّ( 

ه شنويم، مقيد برسد كه اراده خدا هم از سنخ اراده ما است، و از اين قبيل كلمات را وقتي مياراده كرده(، فورا به ذهنمان مي
 .كنيم كه در خود ما مقيد به آنها استآن قيودي مي

هم نداريم، براي اينكه از روز اول كه ما ابناء بشر لفظ، )چه فارسي چه عربي و چه هر زباني ديگر( را وضع كرديم، اي چاره
براي اين وضع كرديم كه موجودي اجتماعي بوديم، و ناگزير بوديم، منويات خود را به يكديگر بفهمانيم، و فهماندن منويات 

ذاشتيم قبال كه هر وقت من صداي )آب( را از خود در آوردم، تو بدان كه من آن خواهد، لذا با يكديگر قرار گاي ميوسيله
 .(كند، و به همين منوال الفاظ ديگرچيزي را ميگويم، كه رفع تشنگي مي

و زندگي اجتماعي را هم حوائج مادي به گردن ما گذاشت، چون منظور از آن اين بود كه دست به دست هم داده، هر يك، 
اجتماع را انجام دهيم، تا به اين وسيله استكمال كرده باشيم، و كارهاي اجتماعي همه مربوط به امور مادي،  يكي از كارهاي

كند، روي اين جهت هر لفظي را كه هايي كه غرض ما را تامين ميو لوازم آنست، ناگزير الفاظ را وضع كرديم، براي مسمي
 شنويم، فورامي
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 .رسدمعناي ماديش به ذهنمان مي

 01يابد[ ..... ص : داللت الفاظ موضوعه با تغيير شكل موضوع له تغيير نمي]

د، حاال دهلكن بايد اين را هم بدانيم كه اگر ما الفاظ را وضع كرديم، براي آن چيزي وضع كرديم كه فالن فائده را بما مي
دهد، باز لفظ نام برده، نام آن چيز هست، توضيح اينكه: اش تغيير كرد، ما دام كه آن فائده را مياگر آن چيز شكل و قيافه

ايم از آنجا كه مادي هستند، محكوم به تغير و تبدلند، چون حوائج آدمي رو به تبدل ما براي هر يك نامي نهادهاشيايي كه 
يابد، مثال كلمه چراغ را ما در اولين روزي كه بزبان جاري كرديم، بعنوان نام يك ظرفي بود، است، و روز به روز تكامل مي

كرديم، انداختيم، و لبه فتيله را از لبه ظرف بيرون گذاشته، روشن ميروغن مي اي در آنريختيم، و فتيلهكه روغن در آن مي
آورديم شنونده چنين چيزي از آن چراغ( به زبان مي)هاي تاريك پيش پاي ما را روشن كند، و هر وقت كلمه تا در شب

تا امروز كه بصورت چراغ برق در آمد،  فهميد، ولي روز بروز در اثر پيشرفت ما، چراغ هم پيشرفت كرد، و تغيير شكل داد،مي
در  اش، وليبصورتي كه از اجزاء چراغ اوليه ما، هيچ چيز در آن وجود ندارد، نه ظرف سفالي آن هست، نه روغنش، و نه فتيله

 .برديمبريم كه از پيه سوز سابق ميگوييم چراغ، براي چه؟ براي اينكه از المپ همان فائده را ميعين حال باز به المپ مي

و همچنين كلمه ميزان يا ترازو، كه در اولين روزي كه آن را بزبان آورديم، طبق قرار قبلي براي، اين آن را وضع كرديم، كه 
ا آن ايم، كه بشود، ولي امروز آالتي درست كردهشنونده از آن چيزي را بفهمد كه كاال و اجناس ما بوسيله آن سنجيده مي

سنجيم، پس اين هم ميزان هست، چيزي كه هست ميزان الحرارة است، و همچنين كلمه سالح حرارت، و برودت، را هم مي
 .كه در روز اول چوب و چماق بود، بعدا شمشير و گرز شد، و امروز تو  و تفنگ شده است

نامها هم  و لكنپس بنا بر اين هر چند كه مسماي نامها تغيير كرده، بحدي كه از اجزاء سابقش نه ذاتي مانده، و نه صفاتي، 
گذاري، فائده و غرضي بود كه از مسماها عايد چنان باقي مانده است، و اين نيست مگر بخاطر اينكه منظور روز اول ما از نام

شد، نه شكل و صورت آنها، و ما دام كه آن فائده و آن غرض حاصل است، اسم هم بر آن صادق است، در نتيجه ما ما مي
 .گيري، و دفاع، و غيره باقي است نام ميزان، و چراغ، و اسلحه، نيز باقي استدام كه غرض سنجش، و نور

بنا بر اين بايد توجه داشته باشيم، كه مالك و مدار در صادق بودن يك اسم، و صادق نبودن آن، موجود بودن غرض، و 
يك صورت بدانيم، و تا قيامت هر  غايت، و موجود نبودن آنست، و نبايد نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده، و آن را نام

 گوييم، باز همان پيه سوز را اراده كنيموقت چراغ مي

 01جمود مقلدين از اصحاب حديث به ظواهر آيات و رد بر آنها[ ..... ص : ]



 13، ص: 1اما متاسفانه انس و عادت نميگذارد ما اين توجه را داشته باشيم، و همين باعث شده كه ترجمه الميزان، ج

قلدين از اصحاب حديث، چون فرقه حشويه، و مجسمه، به ظواهر آيات جمود كرده، و آيات را به همان ظواهر تفسير كنند، م
 .گو اينكه اين جمود، جمود بر ظواهر نيست، بلكه جمود بر انس و عادت است در تشخيص مصاديق

سازد كه اتكاء و اعتماد كردن در فهم ن ميكند، و روشو در بين خود ظواهر، ظواهري هست كه اين جمود را تخطئه مي
، (ءٌمعاني آيات، بر انس و عادت، مقاصد آيات را در هم و بر هم نموده، امر فهم را مختل ميسازد، مانند آيه: )لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

چون « 0»و آيه: )سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ(، « 4»بِيرُ(، و آيه: )ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَ «1»
اگر درك خدا، چون درك ما باشد، او مثل ما خواهد بود، در حالي كه آيه اولي ميگويد: او مثل ندارد، و آيه سومي او را از 

 .دارداش بگوئيم، منزه ميآنچه كه ما در باره

ر درك معاني آيات، به فهم عادي و مصداقهاي مانوس در ذهن اكتفاء نكنند، هم و همين جهت باعث شده كه ديگر مردم د
چنان كه دور بودن از خطا و به دست آوردن مجهوالت، انسان را وادار كرده تا دست به دامان بحثهاي علمي شود، و تجويز 

 .كند كه بحث را در فهم حقايق قرآن و تشخيص مقاصد عاليه آن دخالت دهد

 07استفاده از علم براي درك حقائق قرآن و جمود به ظواهر آن[ ..... ص : دو راهي ]

از يك سو ناگزير بود دنبال علم تفسير برود، و حقايق قرآن را با ذهني ساده، نه با عينك معلومات شخصي، مو شكافي كند، 
چراغ( را )نموده، و در مثل كلمه و از سوي ديگر در فهم معاني آيات، به فهم عادي و مصداق مانوس در ذهن خود قناعت ن

رفت، و اگر دو دستي خواست بفهم عادي خود قناعت كند، دنبال علم نميحمل بر پيه سوز نكند، چون اگر از روز اول مي
دامن علم را چسبيد، براي اين بود كه فهميد فكرش بدون بحث علمي مصون از خطاء نيست، عالوه بر اينكه فكر عادي به 

 .ت را براي انسان كشف نميكندتنهايي مجهوال

 07دو روش براي فهم حقائق قرآن از راه ابحاث علمي و روش مقبول از اين دو[ ..... ص : ]

تواند راه ميانه را برود، نه آن قدر علم را در درك حقايق قرآن دخالت دهد، كه سرانجام بر سر اين دو راهي، كمتر كسي مي
آورد، و نه آن قدر بفكر ساده خود جمود دهد، كه تا روز قيامت چراغ را بر پيه سوز، و سالح سر از علم ايقوف و زبر و بينه در 

 .را بر گرز و كمند، حمل كند

شود، نتائج حاصله را بر قرآن تحميل نكند، چون فهميدن حقايق قرآن، بلكه در عين اينكه به ذيل ابحاث علمي متمسك مي
اي كه قرآن متعرض آنست، بحثي علمي، و دو جور است، يكي اينكه ما در مسئلهو تشخيص مقاصد آن، از راه ابحاث علمي 

آيه هم همين را  :يا فلسفي را آغاز كنيم، و هم چنان دنبال كنيم، تا حق مطلب برايمان روشن و ثابت شود، آن وقت بگوئيم
 ميگويد، اين روش
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 .پسنددهر چند كه مورد پسند بحثهاي علمي و نظري است، و لكن قرآن آن را نمي

ت ورد نظر را بدسدوم اينكه براي فهم آن مسئله، و تشخيص مقصود آن آيه، از نظائر آن آيه كمك گرفته، منظور از آيه م
گويد عيبي ندارد(، و اين روشي است كه ميتوان آن را تفسير خواند، خود آوريم، )آن گاه اگر بگوئيم علم هم همين را مي

ء ميداند، آن وقت چگونه ممكن است كه بيان خودش نباشد، قرآن پسندد، چون قرآن خود را تبيان كل شيقرآن آن را مي
فرمايد: )هُديً لِلنَّاسِ، وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي، تي از هدي، و جدا سازنده حق از باطل معرفي نموده، ميخود را هدايت مردم و بينا

آن وقت چطور ممكن است هدايت، و بينه، و فرقان، و نور مردم در تمامي حوائج زندگيشان باشد، ولي در « 1»وَ الْفُرْقانِ(، 
 .، نه هدايت باشد، و نه تبيان، و نه فرمان، و نه نور؟ترين حاجتشان كه فهم خود قرآن استضروري

كند، و فرموده: )وَ هاي خود هدايت ميكنند مژده داده، كه ايشان را به راهقرآن بتمامي افرادي كه در راه خدا مجاهدت مي
انا فهم كالم پروردگارشان است، ايشان را ترين جهادشان كه همآن وقت در مهم« 4»الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا(، 

و به فرضيات علمي احاله كند(، و چه جهادي اعظم از مجاهدت در فهم كتاب خدا، و چه سبيلي بهتر از )هدايت نكند؟ 
 كند بسيار است، كه انشاء اللَّه در بحثسبيل قرآن بشر را بسوي او هدايت ميكند؟! و آياتي كه قرآن را چنين معرفي مي

 .كنيمم و متشابه، در اوائل سوره آل عمران به همه آنها اشاره نموده، در اطرافش بحث مفصل ميمحك

 01اند[ ..... ص : اي كه رسول خدا )ص( و ائمه اهل البيت )ع( در تفسير قرآن سلوك كردهطريقه]

د، رسولي كه خدا قرآن را نخست به اناي كه رسول خدا )ص( و امامان اهل بيت او در تفسير سلوك نمودهباقي ميماند طريقه
)روح االمين آن را بر قلب « 0»او تعليم كرده، و او را معلم سايرين قرار داده، و فرموده: )نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلي قَلْبِكَ(، 

)ما كتاب را بر تو نازل كرديم، تا براي « 2»نُزِّلَ إِلَيْهِمْ(، تو نازل كرده(، و نيز فرموده: )وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما 
 وَ مُ الْكِتابَمردم بيان كني، كه چه چيز براي آنان نازل شده( ...، و نيز فرموده: )يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ، وَ يُزَكِّيهِمْ، وَ يُعَلِّمُهُ

 .... (دهدا تزكيه نموده، كتاب و حكمت را تعليمتان ميآيات آن را بر شما ميخواند و شما ر) «5»، (الْحِكْمَةَ

و امامان اهل بيت كه رسول خدا )ص( ايشان را در حديث مورد اتفاق بين شيعه و سني )اني تارك فيكم الثقلين، ما ان 
، من دو چيز وضتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب اللَّه و عترتي، اهل بيتي، و انهما لن يفترقا، حتي يردا علي الح

شويد، يكي كتاب خدا، و يكي گذارم، كه ما دام به آن دو تمسك جوييد، ابدا بعد از من گمراه نميگران در شما جانشين مي
 عترتم اهل بيتم را، و اين

__________________________________________________ 

 133آيه  -سوره البقره -1

 53آيه  -سوره عنكبوت -2

 132آيه  -شعراءسوره  -3

 22سوره نحل آيه  -4

 152آل عمران آيه  -5

 13، ص: 1ترجمه الميزان، ج

منصوب براي چنين مقامي كرده،  «1»، (شوند، تا كنار حوض بر من در آينددو حتي چشم بر هم زدني از يكديگر جدا نمي
و نيز علم « 4»نْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَ) :و خدا هم تصديقش كرده، كه فرموده



 :اند نفي كرده، و فرمودهبه قرآن را از غير ايشان كه مطهرين

است كريم و خواندني در )به درستي كه اين قرآن كتابي « 0»إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ، ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، )
 .(كتابي مكنون كه احدي جز مطهرين با آن تماس ندارد

آيد، شان در تعليم و تفسير قرآن كريم، بطوري كه از احاديث تفسيري آنان بر مياين پيغمبر و اين امامان اهل بيت ع، طريقه
هاي روايتي اين كتاب از نظر خواننده اي است كه ما بيان كرديم، و ما بزودي آن احاديث را در ضمن بحثهمين طريقه
گذرانيم، آن وقت خواهيد ديد كه هيچ اهل بحثي در آن همه روايت حتي به يك حديث برنميخورد، كه رسول خدا عزيز مي

 .اي علمي كمك گرفته باشنداي از حجت و برهاني علمي و نظري و يا فرضيهو يا ائمه اهل بيت ع در تفسير آيه

ها چون ص( در باره قرآن كريم فرمود: )وقتي فتنه)چنين كاري كرده باشند؟ با اينكه رسول خدا  و چطور ممكن است
هاي شبي ديجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه كردند، در آن هنگام بر شما باد بقرآن، كه او شافعي است، كه پاره

خدا او را تصديق كرده، هر كس آن را به عنوان گري از نقائص بشر است كه شفاعت و وساطتش امضاء شده، و شكوه
كشاند، و هر كس آن را پشت سر اندازد، و كارنامه پيش روي خود بگذارد، تا به آن عمل كند، او وي را به سوي بهشت مي

 .راندهايي ديگر عمل كند، همان قرآن او را از پشت سر به سوي آتش ميبه برنامه

نمايد، و آن كتاب تفصيل، و جدا سازي حق از باطل است، و كتاب بيان سبيل راه ميقرآن دليلي است كه بسوي بهترين 
است، كه هر لحظه به تو سعادتي ميدهد، كتاب فصل است، نه شوخي، كتابي است كه ظاهري و باطني دارد، ظاهرش همه 

ن داراي داللتها و حكمت است، و باطنش همه علم، ظاهرش ظريف و لطيف، و باطنش بسيار ژرف و عميق است، قرآ
شود، در آن توان شمرد، غرائب آن هرگز كهنه نميعالمتها است، و تازه داللتهايش هم دالالتي دارد عجائب قرآن را نمي

 «2»هاي حكمت است، قرآن دليل بر هر پسنديده است نزد كسي كه انصاف داشته باشد. چراغهاي هدايت، و مناره

و با اين صفات به )ه ديدگان خود را در آن بچراند، و نظر خود را به اين صفات برساند بنا بر اين بر هر كسي الزم است ك
 قرآن نظر كند( تا دچار هالكت نشود، و از خليدن خار به پاي چشمش
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رهايي يابد، چه تفكر مايه حيات قلب شخص بصير است، چنين كسي مانند چراغ بدستي ميماند كه در تاريكيهاي شب نور 
ندارد،  وه بر اينكه در مسير خود توقفيآفريند رهايي يابد، عالدارد، او به سهولت و بخوبي ميتواند از خطرهايي كه تاريكي مي

اي ديگر را بيان ميكند، و اي از آن پارهفرمايد: )قرآن چنين است كه پارهعلي ع هم )به طوري كه در نهج البالغه آمده( مي
 «1»بعضي از آن شاهد بعضي ديگر است( .... 

 .اندآن، ائمه ع پيموده و اين يگانه راه مستقيم و روش بي نقصي است كه معلمين قرآن و هاديان

 01پيروي ما از روش آنان و ذكر جهات و محورهاي مورد بحث در اين تفسير[ ..... ص : ]



دهيم، و از آيات قرآن در ضمن بياناتي بحث و ما نيز بياري خداي سبحان روش تفسيري خود را به همين طرز قرار مي
 .مكنياي عرفاني، تكيه نمياي علمي، يا مكاشفهرضيهكنيم، و بهيچ وجه بحثي نظري، و فلسفي، و يا به فمي

و نيز در اين تفسير در جهات ادبي قرآن بيش از آن مقداري كه در فهم معنا از اسلوب عربي محتاج به آن هستيم، و تا آن 
خاص لمي كه فهم اشاي عاي بديهي، و يا مقدمهفهميم، و يا مقدمهنكته را بيان نكنيم از اسلوب عربي كالم آن معنا را نمي

 .كنيمدر آن اختالف ندارد، ذكر نمي

بنا بر اين از آنچه تا كنون بيان كرديم به دست آمد، كه ما در اين تفسير به منظور اينكه به طريقه اهل بيت ع تفسير كرده 
 :كنيمباشيم تنها در جهات زير بحث مي

ز حيات، و علم، و قدرت، و سمع، و بصر، و يكتايي، و امثال معارفي كه مربوط است به اسماء خداي سبحان و صفات او، ا -1
 .داندآن، و اما ذات خداي عز و جل، بزودي خواهي ديد كه قرآن كريم آن ذات مقدس را غني از بيان مي

و  معارف مربوط به افعال خداي تعالي، چون خلق، و امر، و اراده، و مشيت، و هدايت، و اضالل، و قضاء، و قدر، و جبر، -2
 .تفويض، و رضا، و غضب، و امثال آن، از كارهاي متفرق

هايي كه بين او و انسان هستند، مانند حجابها، و لوح، و قلم، و عرش، و كرسي، و بيت معارفي كه مربوط است به واسطه -3
 .المعمور، و آسمان، و زمين، و مالئكه، و شيطانها، و جن، و غير ذلك

 .د انسان در زندگي قبل از دنيامعارفي كه مربوط است به خو -4

معارفي كه مربوط است بانسان در دنيا، چون تاريخ پيدايش نوع او، و خودشناسيش، و شناسايي اصول اجتماعي، و مسئله  -5
نبوت، و رسالت، و وحي، و الهام، و كتاب، و دين، و شريعت، كه از اين باب است مقامات انبياء، كه از داستانهاي آنان استفاده 

 شود، همان داستانهايي كه قرآنمي
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 .كريم از آن حضرات حكايت كرده است

 .معارف مربوط به انسان در عوالم بعد از دنيا، يعني عالم برزخ و معاد -6

بوط به اخالق نيك و بد انسان، كه مقامات اولياء در صراط بندگي يعني اسالم و ايمان و احسان و اخبات و معارف مر -7
 .اخالص و غير ذلك مربوط به اين معارف است

و اما آياتي كه مربوط است به احكام ديني، در اين تفسير پيرامون آنها بحث نشده، چون كه بحث پيرامون آنها مربوط به 
 .ست نه تفسيركتاب فقه ا

اي را كه آيه بينينتيجه اين طريقه از تفسير اين شده كه در تمامي اين كتاب و در تفسير همه آيات قرآني يك بار هم نمي
ه آن معنايي بيني، بله تاويل ببر معنايي خالف ظاهر حمل كرده باشيم، پس در اين كتاب تاويلي كه ديگران بسيار دارند نمي

 .كند، به زودي خواهي ديد كه آن تاويل اصال از قبيل معاني نيستاثباتش ميكه قرآن در چند جا 

دار ايم، و در آن بان مقهايي متفرق از روايات قرار دادهسپس در هر چند آيه بعد از تمام شدن بحثها و بيانات تفسيري، بحث
سالم اللَّه عليهم اجمعين هم از طرق عامه و  كه بر ايمان امكان داشت، از روايات منقوله از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت

كند، در اين كتاب نقل نكرديم، ايم، و اما آن رواياتي كه از مفسرين صحابه و تابعين چيزي نقل ميهم خاصه ايراد نموده
مگر )براي اينكه صرف نظر از اينكه رواياتي است در هم و بر هم، كالم صحابه و تابعين حجيتي براي مسلمانان ندارد، 



 .(رواياتي كه بعنوان موقوفه نقل شده است

و بزودي اهل بحث اگر در روايات منقوله از ائمه ع دقت بفرمايند مطلع خواهد شد كه اين طريقه نويني كه بيانات اين كتاب 
قه ياي است كه در فن تفسير سلوك شده، و طرترين طريقهاي جديد نيست، بلكه قديميبر آن اساس نهاده شده، طريقه

 .معلمين تفسير سالم اللَّه عليهم است

هاي مختلف فلسفي، و علمي، و تاريخي، و اجتماعي، و اخالقي، هست، كه در آنها نيز به البته در خالل اين كتاب بحث
ها به ذكر آن مقدماتي كه سنخيت با بحث داشته اكتفاء نموده، و از ذكر ايم، و در همه اين بحثمقدار وسعمان بحث كرده

 .مقدماتي كه مقدميت ندارد، و خارج از طور بحث است خودداري نموديم

 .نمائيم كه بهترين ياور و راهنما استو سداد و رشاد را از خداي تعالي مسئلت مي

 فقير الي اللَّه محمد حسين طباطبائي
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 01سوره حمد ..... ص : (1)

 اشاره
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 01[ ..... ص : 2تا  0(: آيات 0سوره الفاتحة )]

 اشاره

 (1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )

 (3إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) (2( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )0( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )4الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )

 01ترجمه آيات: ..... ص : 

 (1بنام خدايي كه هم رحمتي عام دارد و هم رحمتي خاص به نيكان. )

 (4ستايش مر خدا را كه مالك و مدبر همه عوالم است. )

 (0هم رحمتي عام دارد و هم رحمتي خاص به نيكان. )

 (2خدايي كه مالكيت علي االطالقش در روز جزا. )

 (3طلبيم )تو ياري مي پرستيم و تنها ازبراي همه مكشوف ميشود تنها تو را مي

 01[ ..... ص : "بسم اللَّه "بيان ]سبب ابتداء به

 اشاره



خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند، و يا ميشود كه مردم، عملي را كه ميبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ( بسيار مي)
پر اثر شود، و نيز آبرويي و احترامي به خود بگيرد، و يا حد اقل كنند، تا باين وسيله مبارك و عزيزي و يا بزرگي آغاز مي
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 .آيد، به ياد آن عزيز نيز بيفتندمي

 02. ص : كند[ ....آغاز نمودن اعمال و گفتار با نام خدا ادب است و عمل را خدايي و نيك فرجام مي]

شود، و يا خانه، و يا شود كه مولودي كه برايشان متولد ميكنند، مثال ميعين اين منظور را در نامگذاريها رعايت مي
گذارند، تا آن نام با بقاء آن مولود، و آن بناي جديد، باقي بماند، كنند، بنام محبوبي و يا عظيمي نام مياي كه بنا ميمؤسسه

ي بقاء يابد، و تا مسماي دومي باقي است باقي بماند، مثل كسي كه فرزندش را به نام پدرش نام و مسماي اولي به نوع
 .گذارد، تا همواره نامش بر سر زبانها بماند، و فراموش نشودمي

ا ت اين معنا در كالم خداي تعالي نيز جريان يافته، خداي تعالي كالم خود را به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده،
آنچه كه در كالمش هست مارك او را داشته باشد، و مرتبط با نام او باشد، و نيز ادبي باشد تا بندگان خود را به آن ادب، 

مؤدب كند، و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت نموده، آن را با نام وي آغاز نموده، مارك وي را 
شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد، و مقصود اصلي از آن اعمال، خدا و رضاي او باشد، و در  به آن بزند، تا عملش خدايي

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

ن است كه خداي تعالي در چند جا از كالم گوئيم دليل آن ايخواهيد پرسيد كه دليل قرآني اين معنا چيست؟ در پاسخ مي
خود بيان فرموده: كه آنچه براي رضاي او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بي اثر خواهد بود، و نيز فرموده: 

نابود و هباء اند پردازد، و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام ندادهبزودي بيك يك اعمالي كه بندگانش انجام داده مي
كند، و نيز فرموده: هيچ چيزي جز وجه اند، حبط و بي اثر و باطل ميكند، و آنچه به غير اين منظور انجام دادهمنثورا مي

كريم او بقاء ندارد، در نتيجه هر چه به احترام او و وجه كريمش و به خاطر رضاي او انجام شود، و به نام او درست شود باقي 
د او باقي و فنا ناپذير است، و هر امري از امور از بقاء، آن مقدار نصيب دارد، كه خدا از آن امر نصيب داشته ماند، چون خومي
 .باشد

كند، و آن اين است كه رسول خدا )ص( فرمود: و نيز اين معنا همانست كه حديث مورد اتفاق شيعه و سني آن را افاده مي
و كلمه « 1»رسد( ماند، و به نتيجه نمياگر به نام خدا آغاز نشود، ناقص و أبتر مي)هر امري از امور كه اهميتي داشته باشد، 

 .)ابتر( بمعناي چيزيست كه آخرش بريده باشد

توانيم بگوئيم حرف )باء( كه در اول )بسم اللَّه( است، از ميان معناهايي كه براي آنست، معناي ابتداء با اين از همين جا مي
 .(كنمشود: كه )من به نام خدا آغاز ميتر است، در نتيجه معناي جمله اين مييم مناسبمعنايي كه ما ذكر كرد
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 01.... ص : غرض از سراسر قرآن يك امر است و آن هدايت، اين يك امر با نام خدا آغاز شده[ .]



رسد كه كالم خدا با اين جمله آغاز شده، و كالم، خود فعلي است از تر به نظر ميمخصوصا اين تناسب از اين جهت روشن
افعال، و ناگزير داراي وحدتي است، و وحدت كالم به وحدت معنا و مدلول آن است، پس ال جرم كالم خدا از اول تا به 

ناي واحد غرضي است كه به خاطر آن غرض، كالم خود را به بندگان خود القاء كرده آخرش معناي واحدي دارد، و آن مع
 .است

هِ حال آن معناي واحدي كه غرض از كالم خداي تعالي است چيست؟ از آيه: )قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِ
و آياتي ديگر، كه خاصيت و « 1»نمايد( ...، ر آمد، كه به سوي خدا راه مياللَّهُ، از سوي خدا به سوي شما نوري و كتابي آشكا

نتيجه از كتاب و كالم خود را هدايت بندگان دانسته، فهميده ميشود: كه آن غرض واحد هدايت خلق است، پس در حقيقت 
به همين جهت سبيل  هدايت خلق با نام خدا آغاز شده، خدايي كه مرجع همه بندگان است، خدايي كه رحمان است، و

كند، آن سبيلي كه خير هستي و زندگي آنان در پيمودن آن رحمتش را براي عموم بندگانش چه مؤمن و چه كافر بيان مي
ن كند، آاش را براي خصوص مؤمنين بيان ميسبيل است، و خدايي كه رحيم است، و به همين جهت سبيل رحمت خاصه

شود، و در جاي ديگر از اين دو قسم نموده، و به ديدار پروردگارشان منتهي ميسبيلي كه سعادت آخرت آنان را تامين 
ءٍ، فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رحمتم همه اش خبر داده، فرمود: )وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْرحمتش، يعني رحمت عامه و خاصه

اين ابتداء به نام خدا نسبت به « 4»دهم( قوي پيشه كنند اختصاص ميچيز را فرا گرفته، و بزودي همه آن را به كساني كه ت
تمامي قرآن بود، كه گفتيم غرض از سراسر قرآن يك امر است، و آن هدايت است، كه در آغاز قرآن اين يك عمل با نام 

 .خدا آغاز شده است

 01علت ابتداء هر سوره با بسم اللَّه[ ..... ص : ]

شريف بر سر هر سوره تكرار شده، نخست بايد دانست كه خداي سبحان كلمه )سوره( را در كالم و اما اينكه اين نام 
و « 2»و فرموده: )فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ( « 0»فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ(، ) :مجيدش چند جا آورده، از آن جمله فرموده

ها فهميم كه هر يك از اين سورهاز اين آيات مي« 5»و فرموده: )سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها(. « 3» فرموده: )إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ(،
اي از كالم خدا است، كه براي خود و جداگانه، وحدتي دارند، نوعي از وحدت، كه نه در ميان ابعاض يك سوره هست، طائفه

 .اي ديگراي و سورهو نه ميان سوره

اي غرضي خاص و آيد مختلف است، و هر سورهفهميم كه اغراض و مقاصدي كه از هر سوره بدست مينجا ميو نيز از اي
 كند، غرضي را كه تا سوره تمام نشودمعناي مخصوصي را ايفاء مي
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ها راجع به آن غرض واحدي است كه در شود، و بنا بر اين جمله )بسم اللَّه( در هر يك از سورهآن غرض نيز تمام نمي



 .خصوص آن سوره تعقيب شده است

راجع به غرضي است كه در خصوص اين سوره هست و آن معنايي كه از خصوص اين سوره پس بسم اللَّه در سوره حمد 
آيد حمد خدا است، اما نه تنها بزبان، بلكه باظهار عبوديت، و نشان دادن عبادت و آيد، و از ريخت اين سوره برميبدست مي

دگان خود گفته، تا ادب در مقام كمك خواهي و در خواست هدايت است، پس كالمي است كه خدا به نيابت از طرف بن
 .اظهار عبوديت را به بندگان خود بياموزد

گويد، و امر ذي بال و مهم همين كند، و قبل از انجامش بسم اللَّه ميو اظهار عبوديت از بنده خدا همان عملي است كه مي
و معنايش اين است: خدايا من به نام  كاري است كه اقدام بر آن كرده، پس ابتدا به نام خداي سبحان هم راجع به او است،

خواهيم است، در حقيقت مي "ابتداء "كنم، پس بايد گفت: متعلق باء در بسم اللَّه سوره حمدتو عبوديت را براي تو آغاز مي
كنم، تا اخالص در مقام عبوديت، و گفتگوي با خدا را به حد كمال برسانيم، و بگوئيم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز مي

اين عملم نشانه و مارك تو را داشته باشد، و خالص براي تو باشد، ممكن هم هست همانطور كه قبال گفتيم متعلق آن فعل 
)باء(  اند:كنم، بعضي هم گفتهباشد، و معنايش اين باشد كه خدايا من خواندن سوره و يا قرآن را با نام تو آغاز مي ()ابتداء

إِيَّاكَ ) :تر است، براي اينكه در خود سوره، مسئله استعانت صريحا آمده، و فرمودابتداء مناسب استعانت است، و لكن معني
 .نَسْتَعِينُ(، ديگر حاجت به آن نبود كه در بسم اللَّه نيز آن را بياورد

 07[ ..... ص : "اسم "معني و موارد استعمال لفظ]

مسمي داللت كند، و اين كلمه از ماده )سمه( اشتقاق يافته، و سمه و اما اسم؟ اين كلمه در لغت بمعناي لفظي است كه بر 
زدند، تا مشخص شود كداميك از كدام شخص است، و ممكن هم هست به معناي داغ و عالمتي است كه بر گوسفندان مي

اسم( از لفظ )اشتقاقش از )سمو( به معناي بلندي باشد، مبدأ اشتقاقش هر چه باشد كاري نداريم، فعال آنچه لغت و عرف 
 .فهمد، لفظ داللت كننده است، و معلوم است كه الزمه اين معنا اين است كه غير مدلول و مسمي باشدمي

البته اين يك استعمال است، استعمال ديگر اينكه اسم بگوئيم و مرادمان از آن ذاتي باشد كه وصفي از اوصافش مورد نظر 
ز مقوله الفاظ نيست، بلكه از اعيان خارجي است، چون چنين اسمي همان ما است، كه در اين مورد كلمه )اسم( ديگر ا
 .مسماي كلمه )اسم( به معناي قبلي است

كند بر آن ذاتي كه به اين اسم كه يكي از اسماء خداي تعالي است( اسمي است كه داللت مي -دانا -مثال كلمه )عالم
و همين كلمه در عين حال اسم است براي ذاتي كه از  مسمي شده، و آن ذات عبارت است از ذات بلحاظ صفت علمش،

 خود آن ذات جز از مسير صفاتش خبري نداريم، در 
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كرد، ولي در مورد دوم، ديگر اسم لفظ نيست، بلكه ذاتي است از مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود، كه بر معنايي داللت مي
 .ز صفاتذوات كه داراي وصفي است ا

اي شده، كه يكي مانند ساير كلمات از مقوله الفاظ، و جايي ديگر از مقوله اعيان و اما اينكه چرا با اين كلمه چنين معامله
اند لفظ )اسم( وضع شده براي الفاظي كه داللت بر گوئيم علتش اين شده كه نخست ديدهخارجي باشد؟ در پاسخ مي

د، به كنكه اوصاف هر كسي در معرفي او و متمايز كردنش از ديگران كار اسم را مي مسمياتي كند، ولي بعدها بر خوردند
 كند،طوري كه اگر اوصاف كسي طوري در نظر گرفته شود كه ذات او را حكايت كند، آن اوصاف درست كار الفاظ را مي

 .سم ناميدندكند، و چون چنين ديدند، اينگونه اوصاف را هم اچون الفاظ بر ذوات خارجي داللت مي



شود، و بان لحاظ اصال امري لفظي است، نتيجه اين نامگذاري اين شد كه فعال )اسم( همانطور كه در مورد لفظ استعمال مي
 .شود، و به اين لحاظ از مقوله الفاظ نيست، بلكه از اعيان استهمچنين در مورد صفات معرف هر كسي نيز استعمال مي

كند بر ذات، و از هر چيزي به ذات نزديكتر است، اسم بمعناي دوم است، )كه با تجزيه ت ميآن گاه ديدند آن چيزي كه دالل
كند، با وساطت اسم بمعناي دوم است، از اين رو اسم و تحليل عقلي اسم شده(، و اگر اسم به معناي اول بر ذات داللت مي

 .بمعناي دوم را اسم ناميدند، و اسم به معناي اول را اسم اسم

شود لغت را حمل بر آن كرد، پس هر دهد، و نميهمه اينها كه گفته شد مطالبي است كه تحليل عقلي آن را دست مي البته
 .جا كلمه )اسم( را ديديم، ناگزيريم حمل بر همان معناي اول كنيم

كردند، كه آيا اسم ها ميدر صدر اول اسالم اين نزاع همه مجامع را بخود مشغول كرده بود، و متكلمين بر سر آن مشاجره
شود، چون آن قدر روشن شده كه به حد عين مسمي است؟ و يا غير آنست؟ و لكن اينگونه مسائل ديگر امروز مطرح نمي

ضرورت رسيده است، و ديگر صحيح نيست كه آدمي خود را به آن مشغول نموده، قال و قيل صدر اول را مورد بررسي قرار 
 .خن ديگري را ابطال كند، پس بهتر آن است كه ما نيز متعرض آن نشويمدهد، و حق را به يك طرف داده، س

 01[ ..... ص : "اللَّه "توضيح لفظ جالله]

و اما لفظ جالله )اللَّه(، اصل آن )ال اله( بوده، كه همزه دومي در اثر كثرت استعمال حذف شده، و بصورت اللَّه در آمده است، 
، معنايش اين است كه فالني (گويند )اله الرجل و يالهه به معناي پرستش است، وقتي ميإله( باشد، ك)و كلمه )اله( از ماده 

باشد، كه بمعناي تحير و سرگرداني است، و كلمه نامبرده بر وزن  (عبادت و پرستش كرد، ممكن هم هست از ماده )و ل ه
باشد، و اگر خداي را نوشته شده( مي)مكتوب  )فعال( به كسره فاء، و بمعناي مفعول )مالوه( است، هم چنان كه كتاب بمعناي

، ص: 1اند، چون مالوه و معبود است، و يا بخاطر آن است كه عقول بشر در شناسايي او حيران و ترجمه الميزان، جاله گفته
43 

 .سرگردان است

رآن اين كلمه بر سر زبانها دائر اسم خاص( خدا شده، و گر نه قبل از نزول ق)و ظاهرا كلمه )اللَّه( در اثر غلبه استعمال علم 
 :شناختند، هم چنان كه آيه شريفهبود، و عرب جاهليت نيز آن را مي

: اللَّه(، توَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ و اگر از ايشان بپرسي چه كسي ايشان را خلق كرده، هر آينه خواهند گف)
 :لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وَ هذا لِشُرَكائِنا، پس در باره قربانيان خود گفتندفَقالُوا هذا ) :و آيه« 1»

 .كنداين شناسايي را تصديق مي« 4»اين مال اللَّه، و اين مال شركائي كه ما براي خدا داريم(، 

ماء تعالي به تمامي اس كند بر اينكه كلمه )اللَّه( علم و اسم خاص خدا است، اين است كه خداياي كه داللت مياز جمله ادله
ود، مثال ششود، ولي با كلمه )اللَّه( توصيف نميحسنايش و همه افعالي كه از اين اسماء انتزاع و گرفته شده، توصيف مي

گوييم اللَّه رحمان است، رحيم است، ولي بعكس آن نميگوئيم، يعني هرگز گفته نميشود: كه رحمان اين صفت را دارد كه مي
گوييم )رحم اللَّه و علم اللَّه و رزق اللَّه، خدا رحم كرد، و خدا دانست، و خدا روزي داد،( ولي هرگز نيز مياللَّه است و 

ه از گيرد، و ننميگوئيم )اللَّه الرحمن، رحمان اللَّه شد(، و خالصه، اسم جالله نه صفت هيچيك از اسماء حسناي خدا قرار مي
 .رفته ميشودآن چيزي به عنوان صفت براي آن اسماء گ

كند، و از آنجايي كه وجود خداي سبحان كه اله تمامي موجودات است، خودش خلق را به سوي صفاتش هدايت مي
توان گفت كه كلمه )اللَّه( بطور التزام داللت بر همه صفات كمالي او فهماند كه به چه اوصاف كمالي متصف است، لذا ميمي



اللَّه( اسم است براي ذات واجب الوجودي كه دارنده تمامي صفات كمال است، و گر دارد، و صحيح است بگوئيم لفظ جالله )
نه اگر از اين تحليل بگذريم، خود كلمه )اللَّه( پيش از اينكه نام خداي تعالي است، بر هيچ چيز ديگري داللت ندارد، و غير از 

 .استعنايتي كه در ماده )ا ل ه( است، هيچ عنايت ديگري در آن بكار نرفته 

 09معني رحمن و رحيم و فرق آن دو[ ..... ص : ]

اند، و رحمت صفتي است انفعالي، و تاثر خاصي و اما دو وصف رحمان و رحيم، دو صفتند كه از ماده رحمت اشتقاق يافته
ثر ااست دروني، كه قلب هنگام ديدن كسي كه فاقد چيزي و يا محتاج به چيزي است كه نقص كار خود را تكميل كند، مت

آيد، تا حاجت آن بيچاره را بر آورد، و نقص او را جبران كند، چيزي كه شده، و از حالت پراكندگي به حالت جزم و عزم در مي
هست اين معنا با لوازم امكانيش در باره خدا صادق نيست، و به عبارت ديگر، رحمت در خداي تعالي هم به معناي تاثر قلبي 

ي آن را حذف كرد، و باقي مانده را كه همان اعطاء، و افاضه، و رفع حاجت حاجتمند است، به نيست، بلكه بايد نواقص امكان
 .خدا نسبت داد
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رحيم( بر وزن فعيل صفت مشبهه )كند، و كلمه رحمت داللت ميرحمان( صيغه مبالغه است كه بر كثرت و بسياري )كلمه 
است، كه ثبات و بقاء و دوام را ميرساند، پس خداي رحمان معنايش خداي كثير الرحمة، و معناي رحيم خداي دائم الرحمة 

ات و است، و بهمين جهت مناسب با كلمه رحمت اين است كه داللت كند بر رحمت كثيري كه شامل حال عموم موجود
شود، و به همين معنا در بسياري از موارد در قرآن استعمال شده، از آن جمله فرموده: )الرَّحْمنُ انسانها از مؤمنين و كافر مي

و نيز فرموده: )قُلْ مَنْ كانَ « 1»عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي، مصدر رحمت عامه خدا عرش است كه مهيمن بر همه موجودات است( 
و از اين « 4»لْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَداا، بگو آن كس كه در ضاللت است بايد خدا او را در ضاللتش مدد برساند( فِي الضَّاللَةِ فَ

 .قبيل موارد ديگر

تر آنست كه كلمه )رحيم( بر نعمت دائمي، و رحمت ثابت و باقي او داللت كند، رحمتي كه تنها و نيز بهمين جهت مناسب
كند كه فنا ناپذير است، و آن عالم آخرت است، هم چنان كه خداي تعالي ، و در عالمي افاضه ميكندبمؤمنين افاضه مي

و نيز فرموده: )إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ « 0»فرمود: )وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً، خداوند همواره، به خصوص مؤمنين رحيم بوده است(، 
رحمان عام است،  :اندو آياتي ديگر، و به همين جهت بعضي گفته« 2»حيم است(، رَحِيمٌ، بدرستي كه او به ايشان رئوف و ر

 .شود، و رحيم خاص مؤمنين استو شامل مؤمن و كافر مي

 11معني حمد و فرق آن با مدح[ ..... ص : ]

ار خود انجام ثنا شونده باختياند به معناي ثنا و ستايش در برابر عمل جميلي است كه الْحَمْدُ لِلَّهِ( كلمه حمد بطوري كه گفته)
 شود )من فالنيمدح( كه هم اين ثنا را شامل ميشود، و هم ثناي بر عمل غير اختياري را، مثال گفته مي)داده، بخالف كلمه 

گوئيم آن را را در برابر كرامتي كه دارد حمد و مدح كردم( ولي در مورد تأللؤ يك مرواريد، و يا بوي خوش يك گل نمي
 .(توانيم بگوئيم )آن را مدح كردمبلكه تنها مي حمد كردم



رساند، و ممكن است )الم( جنس باشد، و هر كدام حرف )الف و الم( كه در اول اين كلمه آمده استغراق و عموميت را مي
 .باشد مالش يكي است

 :فرمايدبراي اينكه خداي سبحان مي

و اعالم ميدارد كه هر موجودي كه « 3»ن است خداي شما كه خالق هر چيز است(، ءٍ، ايذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ)
ءٍ خَلَقَهُ آن خدايي كه هر چه را خلق كرده مصداق كلمه )چيز( باشد، مخلوق خداست، و نيز فرموده: )الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ

 و اثبات كرده كه هر چيزي كه مخلوق است به آن« 5»زيبايش كرده(، 

__________________________________________________ 

 3سوره طه آيه  -1

 33سوره مريم آيه  -2

 20سوره احزاب آيه  -3

 113سوره توبه آيه  -4

 54سوره غافر آيه  -5

 3سوره سجده آيه  -6

 01، ص: 1ترجمه الميزان، ج

يبايي دائر مدار خلقت است، هم چنان كه جهت كه مخلوق او است و منسوب به او است حسن و زيبا است، پس حسن و ز
خلقت دائر مدار حسن ميباشد، پس هيچ خلقي نيست مگر آنكه به احسان خدا حسن و به اجمال او جميل است، و بعكس 

 .هيچ حسن و زيبايي نيست مگر آنكه مخلوق او، و منسوب به او است

وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، ذليل و خاضع ) :نيز فرموده« 1»خداي واحد قهار(، و نيز فرموده: )هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ او است 
و در اين دو آيه خبر داده است از اينكه هيچ چيزي را به اجبار كسي و قهر قاهري « 4»شد وجوه در برابر حي قيوم( 

بلكه هر چه خلق كرده با علم و اختيار خود كرده، در نتيجه  اي انجام نميدهد،نيافريده، و هيچ فعلي را به اجبار اجبار كننده
هيچ موجودي نيست مگر آنكه فعل اختياري او است، آن هم فعل جميل و حسن، پس از جهت فعل تمامي حمدها از آن او 

 .است

است كه معبودي جز او نيست، و او را است  اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني، خدا) :و اما از جهت اسم، يك جا فرموده
ت اس و جايي ديگر فرموده: )وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ، خداي را« 0»اسماء حسني(، 

« 2»ورزند رها كنيد، و بخودشان واگذاريد(، ر مياسمايي حسني، پس او را به آن اسماء بخوانيد، و آنان را كه در اسماء او كف
 .شودو اعالم داشته كه او هم در اسمائش جميل است، و هم در افعالش، و هر جميلي از او صادر مي

پس روشن شد كه خداي تعالي هم در برابر اسماء جميلش محمود و سزاوار ستايش است، و هم در برابر افعال جميلش، و 
زند مگر آنكه در حقيقت حمد خدا است، چ حمدي از هيچ حامدي در برابر هيچ امري محمود سر نمينيز روشن شد كه هي

براي آنكه آن جميلي كه حمد و ستايش حامد متوجه آنست فعل خدا است، و او ايجادش كرده، پس جنس حمد و همه آن از 
 .آن خدا است

 10.. ص : استشهاد بر اينكه جنس حمد و همه حمد از آن خدا است[ ...]



از سوي ديگر ظاهر سياق و به قرينه التفاتي كه در جمله: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ( ...، بكار رفته، و ناگهان خداي سبحان مخاطب 
بندگان قرار گرفته، چنين داللت دارد كه سوره مورد بحث كالم بنده خداست، به اين معنا كه خداي تعالي در اين سوره به 

خواهد اظهار عبوديت ه چگونه حمدش گويد، و چگونه سزاوار است ادب عبوديت را در مقامي كه ميدهد كبنده خود ياد مي
 .كند، رعايت نمايد، و اين ظاهر را جمله )الْحَمْدُ لِلَّهِ( نيز تاييد ميكند

 براي اينكه حمد توصيف است، و خداي سبحان خود را از توصيف واصفان از بندگانش
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 10بيان اينكه خدا از حمد حامدان منزه است و دليل آن[ ..... ص : ]

ند، مگر كننَ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، خدا منزه است از آنچه توصيفش ميمنزه دانسته، و فرموده: )سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُو
و در كالم مجيدش هيچ جا اين اطالق را مقيد نكرده، و هيچ جا عبارتي نياورده كه حكايت كند « 1»بندگان مخلص او(، 

اند، در خطابش به نوح ع كرده كه حمد خدا گفته اي از انبياء مخلصش، كه از آنان حكايتحمد خدا را از غير خدا، بجز عده
، (ر نجات دادفرموده: )فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس بگو حمد آن خدايي را كه ما را از قوم ستمكا

سپاس خدايي را « 0»عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ،  و از ابراهيم حكايت كرده كه گفت: )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي «2»
كه در سر پيري اسماعيل و اسحاق را بمن داد( و در چند جا از كالمش به رسول گراميش محمد )ص( فرموده: كه )وَ قُلِ 

و از اهل « 3»الحمد للَّه(  :مْدُ لِلَّهِ گفتندو از داود و سليمان ع حكايت كرده كه: )وَ قاال الْحَ« 2»الْحَمْدُ لِلَّهِ بگو الحمد للَّه(، 
دالني كه از كينه دروني، و كالم بيهوده، و فسادانگيز پاكند، نقل كرده كه آخرين كالمشان حمد خدا است، بهشت يعني پاك

 «6» .(و فرموده: )وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

هر چند خداي تعالي حمد را از بسياري مخلوقات خود حكايت كرده، و بلكه آن را به همه مخلوقاتش  و اما غير اين موارد
 :و نيز فرموده« 3»نسبت داده، و فرموده: )وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ(، 

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، هيچ چيز نيست مگر آنكه خدا را با حمدش  ءٍو نيز فرموده: )وَ إِنْ مِنْ شَيْ« 3»وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ(، )
 «3»گويد(. تسبيح مي

كنيد همه جا خود را از حمد حامدان، مگر آن عده كه گفتيم، منزه ميدارد، هر جا سخن از اال اينكه بطوري كه مالحظه مي
يح را اصل در حكايت قرار داده، و حمد را با آن ذكر حمد حامدان كرده، حمد ايشان را با تسبيح جفت كرده، و بلكه تسب

 .گويندتمامي موجودات با حمد خود او را تسبيح مي :كرده، و همانطور كه ديديد فرموده

 گوييم براي اينكه غيرخواهي پرسيد چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخست تسبيح را از ايشان حكايت كرده؟ مي
ودي به افعال جميل او، و به جمال و كمال افعالش احاطه ندارد، هم چنان كه به جميل صفاتش و خداي تعالي هيچ موج

اسماءش كه جمال افعالش ناشي از جمال آن صفات و اسماء است، احاطه ندارد، هم چنان كه خودش فرموده: )وَ ال 
 «10» .(يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً، احاطه علمي به او ندارند
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بنا بر اين، مخلوق خدا به هر وضعي كه او را بستايد، به همان مقدار به او و صفاتش احاطه يافته است و او را محدود به 
حدود آن صفات دانسته، و به آن تقدير اندازه گيري كرده، و حال آنكه خداي تعالي محدود بهيچ حدي نيست، نه خودش، و 

فعالش، پس اگر بخواهيم او را ستايش صحيح و بي اشكال كرده باشيم، بايد قبال نه صفات، و اسمائش، و نه جمال و كمال ا
او را منزه از تحديد و تقدير خود كنيم، و اعالم بداريم كه پروردگارا! تو منزه از آني كه به تحديد و تقدير فهم ما محدود 

 «1»دانيد(. داند و شما نمينْتُمْ ال تَعْلَمُونَ، خدا ميشوي، هم چنان كه خودش در اين باره فرموده: )إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَ

اما مخلصين از بندگان او كه گفتيم: حمد آنان را در قرآن حكايت كرده، آنان حمد خود را حمد خدا، و وصف خود را وصف او 
 .اند، براي اينكه خداوند ايشان را خالص براي خود كردهقرار داده

دگي اقتضاء دارد، اين است كه بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنائي ثنا گويد كه خود خدا پس روشن شد آنچه كه ادب بن
خود را به آن ستوده، و از آن تجاوز نكند، هم چنان كه در حديث مورد اتفاق شيعه و سني از رسول خدا )ص( رسيده كه در 

توانم بشمارم، و پروردگارا من ثناء تو را نمي« 4» گفت: )ال احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت علي نفسك(ثناي خود مي
 .ايبگويم، تو آن طوري كه بر خود ثنا كرده

دهد كه بنده او اليق آموزد، و تعليم ميپس اينكه در آغاز سوره مورد بحث فرمود: )الْحَمْدُ لِلَّهِ( تا باخر، ادب عبوديت را مي
 .اش بگويد، به تعليم و اجازه خود او است، او دستور داده كه بندهگويدآن نبود كه او را حمد گويد، و فعال كه مي

 11[ ..... ص : "مالك مدبر "معني رب]

ه اند )ملك يوم الدين(، اما كلمالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( ...، بيشتر اساتيد قرائت خوانده)
 اين كلمه مالكي است كه امر مملوك خود را تدبير كند، پس معناي مالك در كلمه )رب( خوابيده،)رب( معناي 

 11معني مالكيت و تقسيم آن به حقيقي و اعتباري[ ..... ص : ]

و ملك نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، يك نوع اختصاص مخصوص است. كه بخاطر آن اختصاص، چيزي قائم به 
شود كه مالك آن چيز است، ود، و الزمه آن صحت تصرفات است، و صحت تصرفات قائم به كسي ميشچيزي ديگر مي



فالن متاع ملك من است، معنايش اين است كه آن متاع يك نوع قيامي بوجود من دارد، اگر من باشم  :گوئيموقتي مي
 .ندتواند در آن تصرف كتوانم در آن تصرف كنم، ولي اگر من نباشم ديگري نميمي
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البته اين معناي ملك در ظرف اجتماع است، كه )مانند ساير قوانين اجتماع( امري وضعي و اعتباري است، نه حقيقي، اال اين 
ناميم، توضيح اين كه ما در خود چيزهايي سراغ اعتباري از يك امر حقيقي گرفته شده، كه آن را نيز ملك ميكه اين امر 

داريم كه به تمام معناي كلمه، و حقيقتا ملك ما هستند، و وجودشان قائم به وجود ما است، مانند اجزاء بدن ما، و قواي بدني 
ا، چشايي ما، و دهان ما، المسه ما، و پوست بدن ما، بويايي ما، و بيني ما، و ما، بينايي ما، و چشم ما، شنوايي ما، و گوش م

شود گفت مال ما هستند، چون وجودشان قائم به وجود نيز دست و پا و ساير اعضاي بدن ما، كه حقيقتا مال ما هستند، و مي
و معناي اين ملك همين است كه  اي ندارند،ما است، اگر ما نباشيم چشم و گوش ما جداي از وجود ما هستي عليحده

بق دلخواه توانيم طگفتيم: اوال هستيشان قائم به هستي ما است، و ثانيا جدا و مستقل از ما وجود ندارند، ثالثا اين كه ما مي
 .خود از آنها استفاده كنيم، و اين معناي ملك حقيقي است

دانيم، چون اين ملك هم مانند آوريم، ملك خود ميبدست ميآن گاه آنچه را هم كه با دسترنج خود، و يا راه مشروعي ديگر 
كنيم، و لكن ملك حقيقي نيست، به خاطر اين كه ماشين آن ملك چيزي است كه ما به دلخواه خود در آن تصرف مي

 د، پسروم آنها هم با من از دنيا برونسواري من و خانه و فرش من وجودش قائم بوجود من نيست، كه وقتي من از دنيا مي
 .ملكيت آنها حقيقي نيست، بلكه قانوني، و چيزي شبيه بملك حقيقي است

 11مالكيت خدا حقيقي است و ملك حقيقي جدا از تدبير متصور نيست[ ..... ص : ]

از ميان اين دو قسم ملك آنچه صحيح است كه به خدا نسبت داده شود، همان ملك حقيقي است، نه اعتباري، چون ملك 
شود، يك مال ما دام مال من است كه نفروشم، و به ارث ندهم، و بعد از فروختن اعتبار طالن اعتبار، باطل مياعتباري با ب

 .شود، و معلوم است كه مالكيت خداي تعالي نسبت به عالم باطل شدني نيستملكيت من باطل مي

 رضا كره زمين با همه موجودات زنده وو نيز پر واضح است كه ملك حقيقي جداي از تدبير تصور ندارد، چون ممكن نيست ف
غير زنده روي آن در هستي خود محتاج بخدا باشد، ولي در آثار هستي مستقل از او و بي نياز از او باشد، وقتي خدا مالك 

ها است، هستي كره زمين از او است، و هستي حيات روي آن، و تمامي آثار حيات از او است، در نتيجه پس همه هستي
ر زمين و موجودات در آن، و همه عالم از او خواهد بود، پس او رب تمامي ما سواي خويش است، چون كلمه رب تدبير ام

 .بمعناي مالك مدبر است

 11[ ..... ص : "عالمين "معني]

ه است، ك "آنچه ممكن است كه با آن علم يافت "و اما كلمه عالمين( اين كلمه جمع عالم بفتحه الم است، و معنايش)
كنند، و معلوم زنند، و امضاء ميزنند، و مهر و موم ميآن وزن قالب، و خاتم، و طابع، است، يعني آنچه با آن قالب ميوزن 

 35 :، ص1است كه معناي اين كلمه شامل تمامي موجودات ترجمه الميزان، ج



م جماد، و عالم نبات، و عالم حيوان، و توان عالم خواند، و هم نوع نوع آنها را، مانند عالشود، هم تك تك موجودات را ميمي
 .عالم انسان، و هم صنف صنف هر نوعي را، مانند عالم عرب، و عالم عجم

و اين معناي دوم كه كلمه عالم بمعناي صنف صنف انسانها باشد، با مقام آيات كه مقام شمردن اسماء حسناي خدا است، تا 
ست، چون مراد از يوم الذين روز قيامت است، چون دين بمعناي جزاء است، و جزاء تر ارسد به )مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( مناسبمي

شود مراد از عالمين هم عوالم انس و جن، و جماعتهاي آنان در روز قيامت مخصوص به انسان و جن است، پس معلوم مي
 .است

و همين كه كلمه نامبرده در هر جاي قرآن آمده، به اين معنا آمده، خود، مؤيد احتمال ما است، كه در اينجا هم عالمين به 
و « 1»معناي عالم اصناف انسانها است، مانند آيه: )وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ، تو را بر همه زنان عالميان اصطفاء كرد(، 

و آيه: )أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ « 4»رسان باشد(، عالَمِينَ نَذِيراً، تا براي عالميان بيملِيَكُونَ لِلْ)آيه 
 «0»رويد، كه قبل از شما احدي از عالميان چنان كار نكرده است(. الْعالَمِينَ؟ آيا به سر وقت گناه زشتي مي

 12رسد[ ..... ص : بنظر بهتر مي "ملك يوم الدين "قرائتفرق بين مالك و ملك و اينكه ]

فتحه است، و اما ملك ب -و اما )مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(، در سابق معناي مالك را گفتيم، و اين كلمه اسم فاعل از ملك بكسره ميم
ر امور ي، و مالكيت و تدبيميم و كسره الم، صفت مشبهه از ملك به ضم ميم است، بمعناي سلطنت و نيروي اداره نظام قوم

 .قوم است، نه مالكيت خود قوم، و بعبارتي ديگر ملك، مالك مردم نيست، بلكه مالك امر و نهي و حكومت در آنان است

 اند، و هر چند هر دواند، براي آن وجوهي از تاييد نيز درست كردهالبته هر يك از مفسرين و قاريان كه يك طرف را گرفته
، يعني سلطنت بر ملك به ضمه، و ملك به كسره، در حق خداي تعالي ثابت است، اال آنكه ملك بضمه معناي از سلطنت

شود منسوب بزمان كرد، و گفت: ملك عصر فالن، و پادشاه قرن چندم، ولي ملك بكسره ميم به زمان منسوب ميم را مي
هن، در آيه مورد بحث هم ملك را به روز جزا گويند: مالك قرن چندم، مگر بعنايتي دور از ذشود، و هيچ وقت نمينمي

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ، ) :نسبت داده، و فرموده: )ملك يوم الدين(، پادشاه روز جزاء، و در جاي ديگر باز فرموده
 .رسدين( به نظر بهتر ميو به همين دليل قرائت )ملك يوم الد« 2»امروز ملك از كيست؟ از خداي واحد قهار( 
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 11معني رحمن و رحيم و حمد خدا ...([ ..... ص : بحث روايتي ]شاهد احاديثي در باره معني بسم اللَّه و جزء قرآن بودن آن و 

 :انددر كتاب عيون اخبار الرضا، و در كتاب معاني، از حضرت رضا ع، روايت آورده

زنم، و آن كه در معناي جمله )بسم اللَّه( فرمود: معنايش اين است كه من خود را به داغ و عالمتي از عالمتهاي خدا داغ مي
 «1»ه بدانند من بنده چه كسي هستم(، شخصي پرسيد: سمة )داغ( چيست؟ فرمود: عالمت. داغ عبادت است، )تا هم



و اين معنا در مثل فرزندي است كه از معناي قبلي ما متولد شده، چون ما در آنجا گفتيم: باء در )بسم اللَّه( باء ابتداء  :مؤلف
زند، بايد خود را هم كه عبادتش منسوب به آن است ياست، چون بنده خدا عبادت خود را به داغي از داغهاي خدا عالمت م

 .به همان داغ، داغ بزند

اند، كه فرمود: اين كلمه به اسم و در تهذيب از امام صادق ع، و در عيون و تفسير عياشي از حضرت رضا ع روايت آورده
 «4»تر است از مردمك چشم به سفيدي آن. اعظم خدا نزديك

 .در )پيرامون اسم اعظم( خواهد آمد انشاء اللَّه تعالي مؤلف: و بزودي معناي روايت

 و و در كتاب عيون از امير المؤمنين ع روايت كرده كه فرمود: كلمه )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ( جزء سوره فاتحة الكتاب است،
 «0»ناميد. لكتاب را سبع المثاني ميآورد، و فاتحة اهمواره آن را ميخواند، و آيه اول سوره بحسابش مي (رسول خدا )ص

مؤلف: و از طرق اهل سنت و جماعت نظير اين معنا روايت شده است، مثال دارقطني از ابي هريره حديث كرده كه گفت: 
يد، را بخوان رسول اللَّه )ص( فرمود: چون سوره حمد را ميخوانيد، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را هم يكي از آياتش بدانيد، و آن

 «2»چون سوره حمد، ام القرآن، و سبع المثاني است، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، يكي از آيات اين سوره است. 

و در خصال از امام صادق ع روايت كرده كه گفت ايشان فرمودند: اين مردم را چه ميشود؟ خدا آنان را بكشد، به بزرگترين 
 «3»پرداخته و پنداشتند كه گفتن آن آيه بدعت است. آيه از آيات خدا 
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، كه تترين آيه را از كتاب خدا دزديدند، و آن آيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اسو از امام باقر ع روايت است كه فرمود: محترم
 «1»بر بنده خدا الزم است در آغاز هر كار آن را بگويد، چه كار بزرگ، و چه كوچك، تا مبارك شود. 

مؤلف: روايات از ائمه اهل بيت ع در اين معنا بسيار زياد است، كه همگي داللت دارند بر اينكه بسم اللَّه جزء هر سوره از 
ه ندارد، و در روايات اهل سنت و جماعت نيز رواياتي آمده كه بر اين معنا هاي قرآن است، مگر سوره برائت، كه بسم اللَّسوره

 .داللت دارند

اي بر من از آن جمله در صحيح مسلم از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: در همين لحظه پيش سوره
 :و از ابي داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت« 4»، نازل شد، آن گاه شروع كردند بخواندن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فهميد كجا است، تا آنكه آيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ وي حديث را صحيح دانسته(، رسول خدا )ص( غالبا اول و آخر سوره را نمي)
 «0»الرَّحِيمِ نازل ميشد، )و بين دو سوره قرار ميگرفت(. 

 «2»ام باقر ع روايت شده. مؤلف: اين معنا بطرق شيعه از ام

روايت شده كه در حديثي فرمود: اللَّه، اله هر  (و در كافي و كتاب توحيد، و كتاب معاني، و تفسير عياشي، از امام صادق )ع
 «3»موجود، و رحمان رحم كننده بتمامي مخلوقات خود، و رحيم رحم كننده به خصوص مؤمنين است. 

 «5»رمود: رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحيم اسم عام است به صفت خاص. و از امام صادق ع روايت شده كه ف



از بياني كه ما در سابق داشتيم روشن شد كه چرا رحمان عام است، و مؤمن و كافر را شامل ميشود، ولي رحيم خاص  :مؤلف
اص است به صفت عام، و رحيم، اسم گردد، و اما اينكه در حديث باال فرمود رحمان اسم خاست، و تنها شامل حال مؤمن مي

عام است به صفت خاص، گويا مرادش اين باشد كه رحمان هر چند مؤمن و كافر را شامل ميشود، ولي رحمتش خاص دنيا 
 گيرد، و هم آخرت را، ولي مخصوص مؤمنين است، واست، و رحيم هر چند عام است، و رحمتش هم دنيا را مي
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بعبارتي ديگر رحمان مختص است به افاضه تكوينيه، كه هم مؤمن را شامل ميشود، و هم كافر را، و رحيم هم افاضه 
م تشريعي را، كه بابش باب هدايت و سعادت است، و مختص است به مؤمنين، براي اينكه ثبات تكويني را شامل است و ه
 «1»هايي است كه به مؤمنين افاضه ميشود، هم چنان كه فرمود: )وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(. و بقاء مختص به نعمت

گم كرد، و فرمود: اگر خدا آن را بمن بر گرداند، من  و در كشف الغمه از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: پدرم استري را
گويم، كه از آن راضي شود، اتفاقا چيزي نگذشت كه آن را با زين و لجام آوردند، سوار شد هايي حمد مياو را به ستايش

چ و ديگر هي همين كه، لباسهايش را جابجا و جمع و جور كرد، كه حركت كند، سر باسمان بلند كرد و گفت: )الحمد للَّه(،
ها را مخصوص او كردم، هيچ حمدي نگفت، آن گاه فرمود: در ستايش خدا از هيچ چيز فروگذار نكردم، چون تمامي ستايش

 «4»نيست مگر آنكه خدا هم داخل در آنست. 

فرمود: خداي مؤلف: در عيون، از علي ع روايت شده: كه شخصي از آن جناب از تفسير كلمه )الْحَمْدُ لِلَّهِ( پرسيد، حضرت 
هاي خود را آنهم سر بسته و در بسته و بطور اجمال براي بندگان خود معرفي كرده، چون نميتوانستند تعالي بعضي از نعمت

نسبت بهمگي آنها معرفت يابند، و بطور تفصيل بدان وقوف يابند چون عدد آنها بيش از حد آمار و شناختن است، لذا به 
 «0»)الحمد للَّه علي ما انعم به علينا(.  ايشان دستور داد تنها بگويند

اين حديث اشاره دارد بآنچه گذشت، كه گفتيم حمد از ناحيه بنده در حقيقت يادآوري خداست، اما به نيابت، تا رعايت  :مؤلف
 .ادب را كرده باشد

 11شود[ ..... ص : بحث فلسفي ]بيان عقلي اينكه هر ثناء و حمدي به حمد خدا منتهي مي

هاي عقلي قائم است بر اينكه استقالل معلول در ذاتش و در تمامي شئونش همه بخاطر و بوسيله علت است، و هر برهان
ايست از هستي علتش، پس اگر براي حسن و جمال، حقيقتي در وجود باشد، كمال آن، و استقاللش از كمالي كه دارد سايه

 .شوندلتي كه تمامي علل به او منتهي ميآن خداي واجب الوجود متعالي است، براي اينكه او است ع

و ثنا و حمد عبارت از اين است كه موجود با وجود خودش كمال موجود ديگري را نشان دهد، البته موجود ديگري كه همان 



 علت او است، و چون تمامي كمالها از تمامي موجودات به خداي
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گردد، پس بايد گفت )الْحَمْدُ شود، و به او منتهي ميشود، پس حقيقت هر ثناء و حمدي هم به او راجع ميتعالي منتهي مي
 .(لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

 19بيان[ ..... ص : ]

 اشاره

الخ كلمه عبد بمعناي انسان و يا هر داراي شعور ديگريست كه ملك غير باشد، البته اينكه « 1»إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( )
گفتيم )يا هر داراي شعور( بخاطر اطالق عبد به غير انسان با تجريد بمعناي كلمه است، كه اگر معناي كلمه را تجريد كنيم، 

وصيات انساني را از آن حذف كنيم، باقي ميماند )هر مملوكي كه ملك غير باشد(، كه باين اعتبار تمامي موجودات با و خص
شوند، و بهمين اعتبار خداي تعالي فرموده: )إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً، هيچ كس شعور عبد مي
 «4»مين نيست مگر آنكه با عبوديت رحمان خواهند آمد(. در آسمانها و ز

كلمه عبادت از كلمه )عبد( گرفته شده و علي القاعده بايد همان معنا را افاده كند، و لكن چه اشتقاقهاي گوناگوني از آن 
وديت كه اصل عبشده، و يا معاني گوناگوني بر حسب اختالف موارد پيدا كرده، و اينكه جوهري در كتاب صحاح خود گفته: 

معناي لغوي كلمه را بيان نكرده، بلكه الزمه معني را معناي كلمه گرفته، و گر نه خضوع هميشه « 0»بمعناي خضوع است، 
گويند: )فالن خضع لفالن، فالني براي فالن كس كرنش و خضوع كرد(، ولي كلمه عبادت شود، و ميبا الم، متعدي مي

ع شود كه معناي كلمه عبادت خضوپرستيم( از اينجا معلوم ميئيم: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ترا ميگوشود، و ميبخودي خود متعدي مي
 .نيست

و كوتاه سخن، اينكه: عبادت و پرستش از آنجايي كه عبارت است از نشان دادن مملوكيت خويش براي پروردگار، با استكبار 
الكيت من و يا اطاعت من شريك باشند، لذا خداي تعالي از سازد، چون ممكن است دو نفر در مسازد، ولي با شرك مينمي

استكبار از عبادت نهي نكرده، ولي از شرك ورزيدن باو نهي كرده، چون اولي ممكن نبوده، ولي دومي ممكن بوده است، لذا 
ر نَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ، آنهايي كه از عبادت من سدر باره استكبار باين عبارت فرموده: )إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُو

و در باره شرك فرموده: )وَ ال يُشْرِكْ « 2»كنند، بزودي با خواري و ذلت داخل جهنم خواهند شد(، پيچند، و تكبر ميمي
مري ممكن دانسته، از آن شود شرك را اپس معلوم مي« 3»بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، واحدي را شريك در عبادت پروردگارش نگيرد( 

نهي فرموده، چون اگر چيزي ممكن و مقدور نباشد، نهي از آن هم لغو و بيهوده است، بخالف استكبار از عبوديت كه با 
 .عبوديت جمع نميشود
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 11فرق بين عبوديت عبد در برابر مولي و عبوديت بندگان نسبت به خدا[ ..... ص : ]

ز عبد ا و عبوديت ميان بندگان و موالي آنان تنها در برابر آن چيزي صحيح است كه موالي از عبيد خود مالكند، هر مواليي
اش مالك است، و اما آن شئوني را كه از او مالك خود بان مقدار اطاعت و انقياد و بندگي استحقاق دارد، كه از شئون بنده

ر زيد است، اش پستواند در برابر آنها از بنده خود مطالبه بندگي كند، مثال اگر بندهنيست، و اصال قابليت ملك ندارد، نمي
د كه پسر عمرو شود، و يا اگر بلندقامت است، از او بخواهد كه كوتاه شود، اينگونه امور، متعلق عبادت و تواند از او بخواهنمي

 .گيردعبوديت قرار نمي

اين وضع عبوديت عبيد در برابر موالي عرفي است، و اما عبوديت بندگان نسبت به پروردگار متعال، وضع ديگري دارد، چون 
اي دارد، براي اينكه موالي عرفي يك چيز از بنده خود را مالك بود، و صد چيز ع عليحدهمالكيت خدا نسبت به بندگان وض

ديگرش را مالك نبود، ولي خداي تعالي مالكيتش نسبت به بندگان علي االطالق است، و مشوب با مالكيت غير نيست، و 
اي يگرش ملك غير خدا باشد، و يا پارهبنده او در مملوكيت او تبعيض بر نميدارد، كه مثال نصف او ملك خدا، و نصف د

 .اي تصرفات ديگر جائز نباشدتصرفات در بنده براي خدا جائز باشد، و پاره

اي از شئون عبد )كه همان كارهاي اختياري او است(، مملوك ما هم چنان كه در عبيد و موالي عرفي چنين است، پاره
اي شئون ديگرش )كه همان افعال غير چه ما را بيل بزند، ولي پارهتوانيم باو فرمان دهيم، كه مثال باغشود، و ميمي

م اي تصرفات ما در او جائز است، كه گفتيگيرد، و نيز پارهاختياري او از قبيل بلندي و كوتاهي او است( مملوك ما قرار نمي
 .ا جائز نيستاي ديگر )مانند كشتن بدون جرم آنان( براي مفالن كار مشروع ما را انجام دهد، و پاره

پس خداي تعالي مالك علي االطالق و بدون قيد و شرطها است، و ما و همه مخلوقات مملوك علي االطالق، و بدون قيد و 
شرط اوئيم، پس در اينجا دو نوع انحصار هست، يكي اينكه رب تنها و منحصر در مالكيت است، و دوم اينكه عبد تنها و 

 چيزي ندارد،منحصرا عبد است، و جز عبوديت 

 11[ ..... ص : "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "وجه تقدم مفعول در]

و اين آن معنايي است كه جمله: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...( بر آن داللت دارد، چون از يك سو مفعول را مقدم داشته، و نفرموده 
پرستيم و از سوي ديگر قيد و شرطي براي عبادت ي غير تو را نميپرستيم يعنبلكه فرموده: تو را مي (پرستيمت)نعبدك، مي

شود كه ما به غير از بندگي تو شاني نداريم، پس تو غير از نياورده، و آن را مطلق ذكر كرده، در نتيجه معنايش اين مي
 .پرستيده شدن شاني نداري، و من غير از پرستيدنت كاري ندارم

 )به بيان گذشته( قوام هستيش به مالك است، ديگر تصور  نكته ديگر اينكه ملك از آنجا كه
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ندارد كه خودش حاجت و حائل از مالكش باشد، و يا مالكش از او محجوب باشد، مثال وقتي جنابعالي به خانه زيدي نگاه 



ها، در اين نظر ممكن است زيد را از خانهايست كني، اين نگاه تو دو جور ممكن است باشد، يكي اينكه اين خانه خانهمي
نبيني، و اصال بياد او نباشي، و اما اگر نظرت بدان خانه از اين جهت باشد كه خانه زيد است، در اينصورت ممكن نيست كه 

 اي، چون مالك آن است. و از آنجايي كه برايت روشن شد كه مااز زيد غافل شوي، بلكه با ديدن خانه، زيد را هم ديده
سواي خدا بجز مملوكيت، ديگر هيچ چيز ندارند، و مملوكيت، حقيقت آنها را تشكيل ميدهد، ديگر معنا ندارد كه موجودي از 
موجودات، و يا يك ناحيه از نواحي وجود او، از خدا پوشيده بماند، و محجوب باشد، هم چنان كه ديگر ممكن نيست به 

گيريم كه خداي تعالي حضور مطلق دارد، هم شته باشيم، از اينجا نتيجه ميموجودي نظر بيفكنيم، و از مالك آن غفلت دا
ءٍ ءٍ شَهِيدٌ؟ أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ، أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْچنان كه خودش فرموده: )أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ

پروردگار تو بس نيست كه بر هر چيزي ناظر و شاهد است؟ بدانكه ايشان از ديدار پروردگارشان در  مُحِيطٌ، آيا همين براي
و وقتي مطلب بدين قرار بود، پس حق عبادت خدا اين است كه از هر دو « 1»شكند، بدانكه خدا بهر چيزي احاطه دارد(، 

 .جانب حضور باشد

كند، او را بعنوان معبودي حاضر و روبرو عبادت كند، و و وقتي او را عبادت مياما از جانب پروردگار عز و جل، به اينكه بنده ا
همين باعث شده كه در سوره مورد بحث در جمله )إِيَّاكَ نَعْبُدُ( ناگهان از سياق غيبت به سياق حضور و خطاب التفات شود، 

ستش او پرستيم(، چون گفتيم حق پر)تو را ميگفت حمد خدايي را كه چنين و چنانست، ناگهان بگويد: با اينكه تا كنون مي
 .اين است كه او را حاضر و روبرو بدانيم

كند. غايب و و اما از ناحيه بنده، حق عبادت اين است كه خود را حاضر و روبروي خدا بداند، و آني از اينكه دارد عبادت مي
عبادت خود را قسمت نكند، كه در يك قسمت آن غافل نشود، و عبادتش تنها صورت عبادت و جسدي بي روح نباشد، و نيز 
 .مشغول پروردگارش شود، و در قسمت ديگر آن، مشغول و بياد غير او باشد

پرستان، كه يك مقدار از عبادت حال يا اينكه اين شرك را، هم در ظاهر داشته باشد، و هم در باطن، مانند عبادت عوام بت
اص پرستان، براي اين بود كه خواي نماينده خدا، يعني بت، و اينكه گفتيم عوام بتكردند، و يك مقدار را بررا براي خدا مي

 پرستان اصال عبادت خدا رااز بت
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اشد، مانند كسي كه مشغول عبادت خداست، اما منظورش از عبادت كردند، و يا آنكه اين شرك را تنها در باطن داشته بنمي
اند، از غير خدا است و يا طمع در بهشت، و ترس از آتش است، چه تمام اينها شرك در عبادت است كه از آن نهي فرموده

و نيز فرموده: )أَال لِلَّهِ الدِّينُ « 1»ت كن(، اند: )فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، خداي را با دينداري خالص عبادآن جمله فرموده
نَ، آگاه لَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوالْخالِصُ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي إِنَّ ال

اينكه  پرستيم مگر برايت دين خالص و كساني كه از غير خدا اوليائي گرفتند گفتند ما اينها را نميباش كه از آن خدا اس
 «4»كند(. قدمي بسوي خدا نزديكمان كنند، بدرستي كه خدا در ميان آنان و اختالفي كه با هم داشتند حكومت مي

 10شرائط كمال عبادت و اوصاف عبادت حقيقي[ ..... ص : ]

عبادت وقتي حقيقتا عبادت است كه عبد عابد در عبادتش خلوص داشته باشد، و خلوص، همان حضوري است كه بنا بر اين 
قبال بيان كرديم، و روشن شد كه عبادت وقتي تمام و كامل ميشود كه به غير خدا بكسي ديگر مشغول نباشد، و در عملش 



 بجايي نباشد، نه به اميدي، و نه ترسي، حتي نه اميد بهشريكي براي سبحان نتراشد، و دلش در حال عبادت بسته و متعلق 
بهشتي، و نه ترس از دوزخي، كه در اين صورت عبادتش خالص، و براي خدا است، بخالف اينكه عبادتش بمنظور كسب 

 .بهشت و دفع عذاب باشد، كه در اينصورت خودش را پرستيده، نه خدا را

بخودش هم مشغول نباشد كه اشتغال به نفس، منافي با مقام عبوديت  و همچنين عبادت وقتي تمام و كامل ميشود كه
 است، عبوديت كجا و منم زدن و استكبار كجا؟

م پرستيم و از تو ياري ميجوئيم( همين دوري از منو گويا علت آمدن پرستش و استعانت بصيغه متكلم مع الغير )ما تو را مي
كته اشاره كند كه گفتيم مقام عبوديت با خود ديدن منافات دارد، لذا بنده خدا زدن و استكبار بوده باشد، و ميخواهد بهمين ن

پرستيم، چون بهمين مقدار هم در ذم نفس و دور عبادت خود، و همه بندگان ديگر را در نظر گرفته ميگويد: ما تو را مي
ترم، انيت و خودبيني و استكبار نزديكافكندن تعينات و تشخصات اثر دارد، چون در وقتي كه من خود را تنها ببينم، به ان

 .امبخالف اينكه خودم را مخلوط با ساير بندگان، و آميخته با سواد مردم بدانم، كه اثر تعيني و تشخص را از بين برده

از آنچه گذشت اين مسئله روشن شد، كه اظهار عبوديت در جمله )إِيَّاكَ نَعْبُدُ( الخ، از نظر معنا و از حيث اخالص، 
رسد نقص است، اين است كه بنده عبادت را بخودش نسبت ايست كه هيچ نقصي ندارد، تنها چيزي كه بنظر ميملهج

 ميدهد و بمالزمه براي خود دعوي استقالل در وجود و
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 .كند، با اينكه مملوك هيچگونه استقاللي در هيچ جهتي از جهاتش ندارد، چون مملوك استدر قدرت و اراده مي

كه )وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(، يعني همين  :رسد، اضافه كردو گويا براي تدارك و جبران همين نقص كه در بدو نظر بنظر مي
 .گيريم، و استعانت ميجوئيمز تو نيرو ميعبادتمان نيز باستقالل خود ما نيست، بلكه ا

رسانند، و آن عبادت خالصانه است كه هيچگونه پس بر رويهم دو جمله: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( يك معنا را مي
 .اي در آن نيستشايبه

اياك نعبد اعنا و اهدنا الخ، ) :نفرمودو ممكن است بهمين جهت كه گفته شد، استعانت و عبادت هر دو را بيك سياق آورد، و 
 .(طلبيمكنيم و از تو ياري ميكنيم ما را ياري فرما و هدايت فرما( بلكه فرمود: )تو را عبادت ميتو را عبادت مي

نعبد  اياكخواهي گفت: پس چرا در جمله بعدي يعني )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( اين وحدت سياق را رعايت نكرد؟ و نفرمود: )
گوييم: اين تغيير سياق در خصوص جمله سوم علتي و اياك نستعين و اياك نستهدي الي صراط مستقيم(؟، در جواب مي

 .كنيمدارد، كه بزودي انشاء اللَّه بيان مي

ه حضور كه در اين سوره از غيبت بپس با بياني كه در ذيل آيه: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( الخ آورديم، وجه و علت التفاتي 
شده روشن گرديد، و نيز وجه انحصار عبادت در خدا، كه از مقدم آوردن مفعول )اياك( از فعل )نعبد و نستعين( استفاده 

ميشود، و همچنين وجه اينكه چرا در كلمه )نعبد( عبادت را مطلق آورد، و نيز وجه اينكه چرا بصيغه متكلم مع الغير فرمود: 
بال فاصله فرمود: )نستعين( و وجه اينكه  (كنم(، و باز وجه اينكه چرا بعد از جمله )نعبدد( و نفرمود )اعبد، من عبادت مي)نعب

چرا دو جمله نامبرده را در سياق واحد شركت داد، ولي جمله سوم يعني )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( را بان سياق نياورد، روشن 
 .گرديد



اند، كه هر كس بخواهد ميتواند بكتب آنان مراجعه كند، و خداي ين نكات ديگري در اطراف اين سوره ذكر كردهالبته مفسر
 .سبحان طلبكاري است كه احدي نميتواند دين او را بپردازد

 22، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 11[ ..... ص : 7تا  1(: آيات 0سوره الفاتحة )]

 اشاره

 (3( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ ال الضَّالِّينَ )5تَقِيمَ )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْ

 11ترجمه آيات: ..... ص : 

 (5ما را بسوي صراط مستقيم هدايت فرما. )

 (3صراط آنان كه برايشان انعام فرمودي. نه آنان كه برايشان غضب كردي. و نه گمراهان )

 11..... ص : بيان 

 11معني صراط[ ..... ص : ]

اننده ز نظر خواهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ( الخ، معناي كلمه )هدايت( از بياني كه در ذيل )صراط( ا)
 .گذرد معلوم ميشودمي

بهمند، و اما از نظر عرف و اصطالح قرآن كريم، بايد بدانيم و اما صراط، اين كلمه در لغت به معناي طريق و سبيل نزديك 
 كه خداي تعالي صراط را بوصف استقامت توصيف كرده، و آن گاه

 23، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .پيمايند كه خدا بر آنان انعام فرمودهبيان كرده كه اين صراط مستقيم را كساني مي

ورد درخواست عبادت كار، قرار گرفته، و نتيجه و غايت عبادت او واقع شده، و صراطي كه چنين وصفي و چنين شاني دارد، م
 .كند كه عبادت خالصش در چنين صراطي قرار گيردو بعبارت ديگر، بنده عبادت كار از خدايش درخواست مي

 12[ ..... ص : "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ "چند مقدمه براي توضيح و تفسير آيه]

فسير آيه مورد بحث محتاج بچند مقدمه است مقدمه اول اينكه خداي سبحان در كالم مجيدش براي نوع بشر و توضيح و ت
كنند و در خصوص انسان بلكه براي تمامي مخلوقات خود راهي معرفي كرده، كه از آن راه بسوي پروردگارشان سير مي

كَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ، هان اي آدمي، بدرستي كه تو بسوي پروردگارت تالش فرموده: )يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ، إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّ
 «1»باآلخره بديدار او منتهي ميشود(.  -چه كفر باشد و چه ايمان -كني، و اين تالش تومي

 :و نيز فرموده« 4»و در باره عموم موجودات فرموده: )وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ بازگشت بسوي او است( 

و آياتي ديگر كه بوضوح داللت دارند بر اينكه « 0»گردد( ي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، آگاه باش كه همه امور بسوي او برميأَال إِلَ)
 .تمامي موجودات راهي براي خود دارند، و همه راههاشان بسوي او منتهي ميشود



ست، و همه سبيلها و راهها يك جور و داراي يك آيد كه سبيل نامبرده يكي نيمقدمه دوم اينكه از كالم خداي تعالي بر مي
صفت نيستند، بلكه همه آنها از يك نظر به دو قسم تقسيم ميشوند، و آن اين آيه شريفه است كه فرموده: )أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ 

دُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ؟ اي بني آدم آيا با تو عهد نكردم كه يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ؟ وَ أَنِ اعْبُ
 «2»شيطان را نپرستي، كه او تو را دشمني آشكار است؟ و اينكه مرا بپرستي كه اين است صراط مستقيم(؟. 

 :پس معلوم ميشود در مقابل صراط مستقيم راه ديگري هست، هم چنان كه اين معنا از آيه

ه خود را ي خوانند، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، من نزديكم، و دعافَإِنِّي قَرِيبٌ)
« 3»كنم پس بايد مرا اجابت كنند، و بمن ايمان آورند، باشد كه رشد يابند( در صورتي كه واقعا مرا بخواند مستجاب مي

 .آورندفهماند بعضي غير خدا را ميخوانند، و غير خدا را اجابت نموده، بغير او ايمان مياده ميشود، چون مياستف

 نَ، مرا بخوانيد تا اجابتو همچنين از آيه: )ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِي
فهماند راه او كه مي« 5»آيند(، كنند، بزودي با خواري و ذلت بجهنم در ميكساني كه از عبادت من سرپيچي ميكنم، 
 ترين راه است، و آن راه عبارتست از عبادتنزديك
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اي أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ، آنان را از نقطه) :و دعاي او، آن گاه در مقابل، راه غير خدا را دور معرفي كرده، و فرمود
به خدا ندارند، و مسير و سبيل ايمان را  رساند غايت و هدف نهايي كساني كه ايمانكه مي« 1»زنند( دور صدا مي

 .پيمايند، غايتي است دورنمي

 11راه بسوي خدا دو گونه است: دور و نزديك[ ..... ص : ]

تا اينجا روشن شد كه راه بسوي خدا دو تا است، يكي دور، و يكي نزديك، راه نزديك راه مؤمنين، و راه دور راه غير ايشان 
 .سوره انشقاق( راه خدا است 6)آيه  است، و هر دو راه هم بحكم

 11تقسيم ديگري براي راه بسوي خدا[ ..... ص : ]

ه يك كرد، تقسيم ديگري است كمقدمه سوم اينكه عالوه بر تقسيم قبلي، كه راه خدا را بدو قسم دور و نزديك تقسيم مي
نْها ايد: )إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَفرمراه را بسوي بلندي، و راهي ديگر را بسوي پستي منتهي ميداند، يك جا مي

از ب ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ، كساني كه آيات ما را تكذيب كرده، و از پذيرفتن آن استكبار ورزيدند، دربهاي آسمان برويشان
برويشان باز ميشود، چون اگر هيچكس بسوي آسمان معلوم ميشود آنهايي كه چنين نيستند، دربهاي آسمان « 4»نميشود( 

 .كوبيد، براي درب معنايي نبودهاي آسمان را نميباال نميرفت، و درب



فرمايد: )وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوي، كسي كه غضب من بر او احاطه كند، او بسوي پستي و در جايي ديگر مي
 .)هوي( از مصدر )هوي( است، كه معناي سقوط را ميدهدچون كلمه  -«0»كند( سقوط مي

وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ، فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ كسي كه ايمان را با كفر عوض كند، راه را ) :فرمايدو در جايي ديگر مي
ست، و نه بسوي سقوط، بلكه اصال راه را گم رساند دسته سومي هستند كه نه راهشان بسوي باال اكه مي« 2»گم كرده(، 

اند، آنها كه راهشان بسوي باال است، كساني هستند كه ايمان به آيات خدا دارند، و از عبادت او كرده دچار حيرت شده
كنند، و بعضي ديگر راهشان بسوي پستي منتهي ميشود، و آنها كساني هستند كه بايشان غضب شده، و بعضي استكبار نمي

اند، و آنان )ضالين( اند، و اي بسا كه آيه مورد بحث باين سه طائفه اشاره كند، ر اصال راه را از دست داده و گمراه شدهديگ
 .طائفه سوم باشند (الذين انعمت عليهم( طائفه اول، و )مغضوب عليهم( طائفه دوم، و )ضالين)

غضوب عليهم(، و طريق )ضالين( نيست، پس قهرا و پر واضح است كه صراط مستقيم آن دو طريق ديگر، يعني طريق )م
 .ورزندهمان طائفه اول، يعني مؤمنين خواهد بود كه از آيات خدا استكبار نمي
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 17سبيل مؤمنين نيز تقسيمات و درجاتي دارد[ ..... ص : ]

د بلند انرا كه ايمان آوردهمقدمه چهارم اينكه از آيه: )يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ، خداوند كساني 
هايي دارد، آيد كه همين طريق اول نيز تقسيمبر مي« 1»برد(، ند، به درجاتي باال مياكند، و كساني را كه علم داده شدهمي

و يك طريق نيست و كسي كه با ايمان بخدا براه اول يعني سبيل مؤمنين افتاده، چنان نيست كه ديگر ظرفيت تكاملش پر 
ورد آن وقت از اصحاب صراط مستقيم شده باشد، بلكه هنوز براي تكامل ظرفيت دارد، كه اگر آن بقيه را هم بدست آ

 .ميشود

 17ضاللت، شراك و ظلم در خارج يك مصداق دارند[ ..... ص : ]

توضيح اينكه اوال بايد دانست كه هر ضاللتي شرك است، هم چنان كه عكسش نيز چنين است، يعني هر شركي ضاللت 
قَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ، و كسي كه كفر را با ايمان عوض كند راه ميانه را گم است، بشهادت آيه )وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَ

بِلاا أَضَلَّ مِنْكُمْ جِو آيه: )أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَ لَقَدْ « 4»كرده است(، 
شيطان را نپرستيد، كه دشمن آشكار شما است، بلكه مرا بپرستيد، كه اين است صراط مستقيم، در حالي كه او جمع  كَثِيراً، و

كه آيه اولي كفر را ضاللت، و دومي ضاللت را كفر و شرك ميداند، و قرآن شرك را  «3»، (كثيري از شما را گمراه كرده
هايش، در قيامت ميگويد: )إِنِّي كه بعد از همه اضاللهايش، و خيانت كندظلم، و ظلم را شرك ميداند، از شيطان حكايت مي

كرديد، و مرا شريك جرم ميساختيد، كفر كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، من بآنچه شما مي
 :و در اين كالم خود شرك را ظلم دانسته، و در آيه« 2»د(، ورزم و بيزارم، براي اينكه ستمگران عذابي دردناك دارنمي



ه، و ايمان خود را آميخته با الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، وَ هُمْ مُهْتَدُونَ، كساني كه ايمان آورد)
ظلم را شرك و نقطه مقابل ايمان شمرده است، چون اهتداء و ايمني « 3»د(، انظلم نكردند ايشان امنيت دارند، و راه را يافته

 .از ضاللت و يا عذاب را كه اثر ضاللت است مترتب برداشتن صفت ايمان و زايل گشتن صفت ظلم كرده است

سه معرف ايم: هر يك از اين و كوتاه سخن آنكه ضاللت و شرك و ظلم در خارج يك مصداق دارند، و آنجا هم كه گفته
شود، منظورمان مصداق است، نه مفهوم چون پر واضح است كه مفهوم ضاللت ديگري است، و يا بوسيله ديگري معرفي مي

 .غير ظلم و شرك، و از ظلم غير از آن دوي ديگر، و از شرك هم باز غير آن دو تاي ديگر است

ر گمراهان است، صراطي است كه بهيچ وجه شرك حال كه اين معني را دانستي معلوم شد: كه صراط مستقيم كه صراط غي
 يابد، نهو ظلم در آن راه ندارد، هم چنان كه ضاللتي در آن راه نمي
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ضاللت در باطن، و قلب، از قبيل كفر و خاطرات ناشايست، كه خدا از آن راضي نيست، و نه در ظاهر اعضاء و اركان بدن، 
شود، و اين همانا حق توحيد علمي و عملي چون معصيت و يا قصور در اطاعت، كه هيچيك از اينها در آن صراط يافت نمي

وحيد هم همين دو مرحله را دارد، ديگر شق سومي برايش نيست، و بفرموده قرآن، بعد از حق غير از ضاللت چه است، و ت
 :تواند باشد؟ آيهمي

سوره انعام(، كه چند سطر قبل گذشت، نيز بر همين معنا منطبق است، كه در آن امنيت در طريق را اثبات نموده،  -82)
ل گويند اسم فاعالبته اينكه گفتيم وعده ميدهد، بر اساس آن نظريه ادبي است، كه ميدهد، باهتداء تام و تمام وعده مي

حقيقت در آينده است، )دقت بفرمائيد( اين يك صفت بود از صفات صراط مستقيم. مقدمه پنجم اينكه اصحاب صراط 
قول، هم در ظاهر، و هم در باطن، مستقيم در صورت عبوديت خدا، داراي ثبات قدم بتمام معنا هستند، هم در فعل، و هم در 

كنند، چنانچه و ممكن نيست كه نام بردگان بر غير اين صفت ديده شوند، و در همه احوال خدا و رسول را اطاعت مي
هَداءِ وَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّنخست در باره آنها فرمود: )وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ 

الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً، كسي كه خدا و رسول را اطاعت كند، چنين كساني با آنان هستند كه خدا بر ايشان انعام 
اين ايمان و اطاعت را چنين و سپس « 1»كرده، از انبياء، و صديقين، و شهدا، و صالحان، كه اينان نيكو رفقايي هستند(، 

سَلِّمُوا رَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، وَ يُتوصيف كرده: )فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَ
هِ، بِأَنْفُسَكُمْ، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ، ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ، وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ أَنِ اقْتُلُوا  :تَسْلِيماً، وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ

ند، و در نآورند، مگر وقتي كه تو را حاكم بر خود بدالَكانَ خَيْراً لَهُمْ، وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً، نه به پروردگارت سوگند، ايمان واقعي نمي
دهد بهر چه تو حكم كني راضي باشند، و احساس ناراحتي نكنند، و صرفا تسليم بوده اختالفاتي كه ميانه خودشان رخ مي

باشند، بحدي كه اگر ما واجب كنيم كه خود را بكشيد، يا از شهر و ديارتان بيرون شويد، بيرون شوند، ولي جز عده كمي از 
نكه اگر اينطور باشند، و به اندرزها عمل كنند، براي خودشان بهتر، و در استواريشان مؤثرتر ايشان اينطور نيستند، و حال آ



 «4»است(. 

تر از اصحاب صراط مستقيم دانسته، وصف آنان را با آن همه فضيلت كه تازه مؤمنيني را كه چنين ثبات قدمي دارند، پائين
سوره نساء( فرموده: اين مؤمنين با كساني  53ه، چون در آيه )برايشان قائل شد، ما دون صف اصحاب صراط مستقيم دانست

 محشور و رفيقند كه خدا بر آنان انعام
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ايشانند، و نيز فرموده: با آنان رفيقند، و نفرموده يكي از ايشانند، پس يعني اصحاب صراط مستقيم(، و نفرموده: از )كرده، 
 .تر از مؤمنين دارندشود اصحاب صراط مستقيم، يعني )الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ( مقامي عاليمعلوم مي

شمارد، تر از ايشان ميبلكه پائينسوره نساء(، در اينكه مؤمنين را در زمره اصحاب صراط مستقيم ندانسته،  -53نظير آيه )
باشد، چون در اين مي «1»مْ وَ نُورُهُمْ( آيه: )وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُ

نان نيستند، بعنوان پاداش، اجر و نور آنان را بايشان داده، و آيه مؤمنين را ملحق بصديقين و شهداء كرده، و با اينكه جزو آ
اند، در حقيقت آنها هم نزد پروردگارشان صديق و شهيد محسوب و كساني كه به خدا و رسوالن وي ايمان آورده) :فرموده
 .(شوند، و نور و اجر ايشان را دارندمي

ه بلندتري از درجه مؤمنين خالص دارند، حتي مؤمنيني كه شود اصحاب صراط مستقيم، قدر و منزلت و درجپس معلوم مي
 .دلها و اعمالشان از ضاللت و شرك و ظلم بكلي خالص است

آورد: به اينكه مؤمنين با اينكه چنين فضائلي را دارا هستند، مع ذلك در پس تدبر و دقت در اين آيات براي آدمي يقين مي
رند كه خود را به )الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ برسانند(، و با پر كردن بقيه ظرفيت فضيلت كامل نيستند، و هنوز ظرفيت آن را دا

خود، همنشين با آنان شوند، و بدرجه آنان برسند، و بعيد نيست كه اين بقيه، نوعي علم و ايمان خاصي بخدا باشد، چون در 
اند، و آنان كه علم به ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ، خداوند آنهايي را كه از شما ايمان آوردهآيه )يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّ
الَّذِينَ أَنْعَمَ )شود: برتري دارندگان علم را از مؤمنين باالتر دانسته، معلوم مي «2» (بردايشان داده شده، بدرجاتي باال مي
همان علمي است كه خدا به آنان داده، نه علمي كه خود از مسير عادي كسب كنند، پس اللَّهُ عَلَيْهِمْ( از مؤمنين، بداشتن 

اصحاب صراط مستقيم كه )أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ( بخاطر داشتن نعمتي كه خدا بايشان داده، )يعني نعمت علمي مخصوص(، قدر و 
التراند، اين هم يك صفت و امتياز در اصحاب صراط منزلت باالتري دارند، و حتي از دارندگان نعمت ايمان كامل نيز با

 .مستقيم

 19موارد استعمال صراط و سبيل در قرآن و فرق آن دو[ ..... ص : ]

ه، هاي خود خواندمقدمه ششم اينكه خداي تعالي در كالم مجيدش مكرر نام صراط و سبيل را برده، و آنها را صراط و سبيل
شود: هاي چندي را بخود نسبت داده، پس معلوم مييم بخود نسبت نداده، ولي سبيلبا اين تفاوت كه بجز يك صراط مستق

مْ هُميان خدا و بندگان چند سبيل و يك صراط مستقيم بر قرار است، مثال در باره سبيل فرموده: )وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّ
 سُبُلَنا، و
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ولي هر جا صحبت از صراط مستقيم به « 1»كنيم(، هاي خود هدايتشان ميكساني كه در راه ما جهاد كنند، ما بسوي سبيل
ط مستقيم را به بعضي از بندگان نسبت ميان آمده، آن را يكي دانسته است، از طرف ديگر جز در آيه مورد بحث كه صرا

داده، در هيچ مورد صراط مستقيم را بكسي از خاليق نسبت نداده، بخالف سبيل، كه آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش 
سبيل  رَةٍ، بگو ايننسبت داده، يك جا آن را برسولخدا )ص( نسبت داده، و فرموده: )قُلْ هذِهِ سَبِيلِي، أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِي

 :كاران نسبت داده، و فرمودهجاي ديگر آن را به توبه «2»، (من است، كه مردم را با بصيرت بسوي خدا دعوت كنم

آن را به مؤمنين نسبت داده،  (115)و در سوره نساء آيه « 0»سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ، راه آن كس كه بدرگاه من رجوع كند(، )
 .(يلِ الْمُؤْمِنِينَو فرموده: )سَبِ

از اينجا معلوم ميشود كه سبيل غير از صراط مستقيم است، چون سبيل متعدد است، و باختالف احوال رهروان راه عبادت 
مختلف ميشود، بخالف صراط مستقيم، كه يكي است، كه در مثل بزرگراهي است كه همه راههاي فرعي بدان منتهي 

نَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ، سُبُلَ السَّالمِ، وَ يُخْرِجُهُمْ مِميشود، هم چنان كه آيه: )قَدْ جاءَ
وسيله آن خدا ب هالظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، از ناحيه خدا بسوي شما نوري و كتابي روشن آمد، ك

ها بسوي نور بيرون نمايي نموده و باذن خود از ظلمتهاي سالمت راههر كس كه در پي خوشنودي او باشد به سبيل
بان اشاره دارد، چون سبيل را متعدد و بسيار قلمداد نموده، « 2»فرمايد( كند، و بسوي صراط مستقيمشان هدايت ميمي

ا هها است، و يا اين است كه آن سبيلاين است كه صراط مستقيم همه آن سبيلصراط را واحد دانسته است، حال يا 
 .ندآيهاي فرعي است، كه بعد از اتصالشان بيكديگر بصورت صراط مستقيم و شاه راه در ميهمانطور كه گفتيم راه

وأم با آورند، مگر تمُشْرِكُونَ، بيشترشان بخدا ايمان نمي مقدمه هفتم اينكه از آيه شريفه: )وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ
مع ها( جآيد كه يك مرحله از شرك )كه همان ضاللت باشد(، با ايمان )كه عبارت است از يكي از سبيلبرمي «5»، (شرك

اللت و ض ميشود، و اين خود فرق ديگري ميان سبيل و صراط است، كه سبيل با شرك جمع ميشود، ولي صراط مستقيم با
 .(شرك جمع نميشود، هم چنان كه در آيات مورد بحث هم در معرفي صراط مستقيم فرمود: )وَ لَا الضَّالِّينَ

ها با مقداري نقص، و يا حد اقل با امتيازي جمع ميشود، دقت در آيات نامبرده در باال بدست ميدهد: كه هر يك از سبيل
 ارد و نه صراطبخالف صراط مستقيم، كه نه نقص در آن راه د
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از  ها، كه هر يك مصداقياست، بخالف سبيلمستقيم زيد از صراط مستقيم عمرو امتياز دارد، بلكه هر دو صراط مستقيم 
گردد، اما صراط هاي ديگر ممتاز ميشود، و غير او ميصراط مستقيم است، و لكن با امتيازي كه بواسطه آن از سبيل



مستقيمي كه در ضمن اين است، عين صراط مستقيمي است كه در ضمن سبيل ديگر است، و خالصه صراط مستقيم با هر 
 .متحد استها يك از سبيل

 20هاي خدا مثل روح است نسبت به بدن[ ..... ص : مثل صراط مستقيم نسبت به سبيل]

و آيه: )قُلْ إِنَّنِي « 1»هم چنان كه از بعضي آيات نامبرده و غير نامبرده از قبيل آيه: )وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ( 
دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، بگو بدرستي پروردگار من، مرا بسوي صراط مستقيم كه ديني هَدانِي رَبِّي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، 

 .نيز اين معنا استفاده ميشود« 4»است قيم، و ملت حنيف ابراهيم، هدايت فرموده( 

ها مشترك هستند، پس چون هم عبادت را صراط مستقيم خوانده، و هم دين را، با اينكه اين دو عنوان بين همه سبيل
هاي خدا، مثل روح است نسبت به بدن، همانطور كه بدن يك انسان در ميتوان گفت مثل صراط مستقيم نسبت به سبيل

زندگيش اطوار مختلفي دارد، و در هر يك از آن احوال و اطوار غير آن انسان در طور ديگر است، مثال انسان در حال جنين 
ليت، و بلوغ، و جواني، و كهولت و سالخوردگي، و فرتوتي است، ولي در عين حال روح او همان غير همان انسان در حال طفو

 .روح است، و در همه آن اطوار يكي است، و با بدن او همه جا متحد است

 و و نيز بدن او ممكن است باحوالي مبتال شود، كه بر خالف ميل او باشد و روح او صرفنظر از بدنش آن احوال را نخواهد،
گيرد، چون او مفطور بفطرت خدا است، كه اقتضاي آن را نداشته باشد، بخالف روح كه هيچوقت معرض اين اطوار قرار نمي

شود، و با اينكه روح و بدن از اين دو جهت با هم فرق دارند، در فطرياتش دگرگون نمي« 0»بحكم )ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ(، 
 .رده همان بدن او است، و انساني كه فرض كرديم مجموع روح و بدن استعين حال روح آن انسان نامب

ين، و ها مثال سبيل مؤمنين، و سبيل منيبهمچنين سبيل بسوي خدا بهمان صراط مستقيم است، جز اينكه هر يك از سبيل
ي گردد، ولآفتي مي سبيل پيروي كنندگان رسول خدا )ص(، و هر سبيل ديگر، گاه ميشود كه يا از داخل و يا خارج دچار

ها كه ايمان كه يكي از سبيل :صراط مستقيم همانطور كه گفتيم هرگز دچار اين دو آفت نميشود، چه، مالحظه فرموديد
است، گاهي با شرك هم جمع ميشود هم چنان كه گاهي با ضاللت جمع ميشود، اما هيچ يك از شرك و ضاللت با صراط 

 هاي بسياري است، بعضي از آنهاكه براي سبيل مرتبه گردد، پس معلوم شدمستقيم جمع نمي
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يگر دورتر است، اما هر چه هست تر، و بعضي دخالص، و بعضي ديگر آميخته با شرك و ضاللت است، بعضي راهي كوتاه
 .رود و بمعنايي ديگر همان صراط مستقيم است، كه بيانش گذشتبسوي صراط مستقيم مي

صراط  ها ازو خداي سبحان همين معنا يعني اختالف سبيل و راههايي را كه بسوي او منتهي ميشود و اينكه همه آن سبيل
باطل زده بيان كرده، و فرموده: )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ  مستقيم و مصداق آنند، در يك مثلي كه براي حق و

 وَ قَّ زَبَدٌ مِثْلُهُ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَبِقَدَرِها، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ، أَوْ مَتاعٍ
لَّهُ الْأَمْثالَ، خدا آبي از آسمان الْباطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً، وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، كَذلِكَ يَضْرِبُ ال

ش بر م كه شما در آتگيرها هر يك بقدر ظرفيت خود جاري شدند، پس سيل كفي بلند با خود آورد از آنچه هفرستد سيلمي



كف بي  زند كهآن ميدميد تا زيوري يا اثاثي بسازيد نيز كفي مانند كف سيل هست خدا اينچنين حق و باطل را مثل مي
زند(. رود و اما آنچه بحال مردم نافع است در زمين باقي ميماند خدا مثلها را اينچنين ميفائده بعد از خشك شدن از بين مي

«1» 

ها را در گرفتن معارف و كماالت، مختلف دانسته است، در فرمائيد در اين مثل ظرفيت دلها و فهمظه ميبطوري كه مالح
عين اينكه آن معارف همه و همه مانند باران متكي و منتهي بيك رزقي است آسماني، در آن مثل يك آب بود، ولي باشكال 

ز است، عنايتي است آسماني، اما در هر دلي بشكلي و مختلف از نظر كمي و زيادي سيل در آمد، در معارف نيز يك چي
آيد، كه تمامي اين بحث در ذيل خود آيه سوره رعد انشاء اللَّه خواهد آمد، و باآلخره اين نيز يكي از اي خاص در مياندازه

 .تفاوتهاي صراط مستقيم با سبل است، و يا بگو: يكي از خصوصيات آنست

 20[ ..... ص : "مستقيم "ري از مقدمات ذكر شده و با توجه به معني كلمهمعني صراط مستقيم با نتيجه گي]

حال كه اين هفت مقدمه روشن گرديد، معلوم شد كه صراط مستقيم راهي است بسوي خدا، كه هر راه ديگري كه خاليق 
از صراط مستقيم را دارا اي كند، بهرهاي از آنست، و هر طريقي كه آدمي را بسوي خدا رهنمايي ميبسوي خدا دارند، شعبه

كند، كه خودش از اي كه فرض شود، بان مقدار آدمي را بسوي خدا و حق راهنمايي مياست، باين معنا كه هر راهي و طريقه
صراط مستقيم دارا و متضمن باشد، اگر آن راه بمقدار اندكي از صراط مستقيم را دارا باشد، رهرو خود را كمتر بسوي خدا 

كشاند، و اما خود صراط مستقيم بدون هيچ قيد و شرطي رهرو خود را بسوي ر بيشتر داشته باشد، بيشتر ميكشاند، و اگمي
رساند، و بهمين جهت خداي تعالي نام آن را صراط مستقيم نهاد، چون كلمه صراط بمعناي راه كند، و ميخدا هدايت مي

 (روشن است، زيرا از ماده )ص ر ط
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گرفته شده، كه بمعناي بلعيدن است، و راه روشن كانه رهرو خود را بلعيده، و در مجراي گلوي خويش فرو برده، كه ديگر 
 .گذارد كه از شكمش بيرون شودتواند اين سو و آن سو منحرف شود، و نيز نمينمي

كلمه )مستقيم( هم بمعناي هر چيزي است كه بخواهد روي پاي خود بايستد، و بتواند بدون اينكه بچيزي تكيه كند بر و 
اي كه بر امور خود مسلط است، در نتيجه برگشت كنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد، مانند انسان ايستاده

ير نباشد، حال كه معناي صراط آن شد، و معناي مستقيم اين، پس معناي مستقيم بچيزي است كه وضعش تغيير و تخلف پذ
صراط مستقيم عبارت ميشود از صراطي كه در هدايت مردم و رساندنشان بسوي غايت و مقصدشان، تخلف نكند، و صد در 

ي هِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِصد اين اثر خود را به بخشد، هم چنان كه خداي تعالي در آيه شريفه: )فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّ
ا حفظشان كند، رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ، وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً، و اما آنهايي كه به خدا ايمان آورده و از او خواستند ت

كند، هدايتي كه همان صراط ميهاي خود نموده، و بسوي خويش هدايت بزودي خدايشان داخل رحمت خاصي از رحمت
آن راهي را كه هرگز در هدايت رهرو خود تخلف ننموده، و دائما بر حال خود باقي است، صراط مستقيم « 1»مستقيم است(، 

 .ناميده

هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً، كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي و نيز در آيه: )فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ، وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّ
ند، ش بخواهد هدايت كالسَّماءِ، كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ، وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً، كسي كه خداي



ازد، ساش را تنگ و بي حوصله ميخدايش بخواهد گمراه كند، سينهسازد، و كسي كه اش را براي اسالم گشاده ميسينه
اه سازد، و اين ررود، آري اين چنين خداوند پليدي را بر آنان كه ايمان ندارند مسلط ميبطوري كه گويي باسمان باال مي

و نيز در آيه: )قالَ هذا طريقه مستقيم خود را غير مختلف و غير قابل تخلف معرفي كرده، « 4»مستقيم پروردگار تو است( 
، و صراط مستقيم من استصِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ، فرمود اين 

ه خودش ابي، مگر آن گمراهي كتواني بر آنان تسلط يام، بدرستي بندگان من كسانيند، كه تو نميمن خود را بدان ملزم كرده
سنت و طريقه مستقيم خود را دائمي، و غير قابل تغيير معرفي فرموده، و در حقيقت  «0»باختيار خود پيروي تو را بپذيرد(، 

ت، و نه خدا نه تبديلي خواهي يافخواهد بفرمايد: )فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، براي سنت مي
 «2»دگرگوني(، 

 21پنج نكته در باره صراط مستقيم[ ..... ص : ]

 .پس از آنچه كه ما در باره صراط مستقيم گفتيم پنج نكته بدست آمد
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شود از نظر كمال، و نقص، و نايابي و رواجي، و دوري و نزديكيش اينكه طرقي كه بسوي خداي تعالي منتهي مي -نكته اول
اخبات. هم چنان كه  از منبع حقيقت، و از صراط مستقيم، مختلف است، مانند طريقه اسالم و ايمان، و عبادت، و اخالص، و

ها، كفر، و شرك، و جحود، و طغيان، و معصيت، نيز از مراتب مختلفي از گمراهي را دارا هستند، هم در مقابل اين نامبرده
يُظْلَمُونَ، براي هر  چنان كه قرآن كريم در باره هر دو صنف فرموده: )وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ، وَ هُمْ ال

 «1»شوند(. كنند، تا خدا سزاي عملشان را بكمال و تمام بدهد، و ايشان ستم نمياي درجاتي است از آنچه ميدسته

ها و اين معنا نظير معارف الهيه است، كه عقول در تلقي و درك آن مختلف است، چون استعدادها مختلف، و بالوان قابليت
 .( نيز باين اختالف گواهي ميداد13 -آيه شريفه )رعدمتلون است، هم چنان كه 

ها است، همچنين اصحاب صراط مستقيم كه خدا اينكه همانطور كه صراط مستقيم مهيمن و ما فوق همه سبيل -نكته دوم
امور  آنان را در آن صراط جاي داده، مهيمن و ما فوق ساير مردمند، چون خداي تعالي امور آنان را خودش بعهده گرفته، و

وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً، اينان بهترين رفيقند(، ) :مردم را بعهده آنان نهاده، و امر هدايت ايشان را بانان واگذار نموده، و فرموده
تُونَ الزَّكاةَ، وَ هُمْ راكِعُونَ، تنها ولي و إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ، وَ يُؤْ) :و نيز فرموده« 4»

اند، يعني آنان كه نماز ميگذارند، و در حال ركوع صدقه ميدهند(، سرپرست شما خدا است، و رسول او، و آنان كه ايمان آورده
 ين و شهداء وكه بحكم آيه اول صراط مستقيم و يا بگو )صراط الذين انعم اللَّه عليهم(، را صراط انبياء و صديق «0»

صالحين دانسته، بحكم آيه دوم با در نظر گرفتن روايات متواتره صراط، امير المؤمنين علي بن ابي طالب ع شمرده است، و 
 .آن جناب را اولين فاتح اين صراط دانسته، كه انشاء اللَّه بحث مفصل آن در آيه بعدي خواهد آمد



 21[ ..... ص : "الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَاهْدِنَا  "تحقيق در باره معني هدايت در]

هدايت بسوي صراط مستقيم وقتي معنايش  (گوئيم: )ما را بسوي صراط مستقيم هدايت فرمااينكه وقتي مي -نكته سوم
فته گوئيم در صحاح گشود، كه معناي صراط مستقيم معين گردد، لذا ما نخست به بحث لغوي آن پرداخته، ميمشخص مي
اند، كه اين كلمه همه جا بمعناي داللت نيست، علماي اهل لغت به وي اشكال كرده« 2»ي داللت است، ساير هدايت بمعنا

بلكه وقتي بمعناي داللت است، كه مفعول دومش را بوسيله كلمه )الي( بگيرد، و اما در جايي كه خودش و بدون كلمه 
 ا الصِّراطَ(، كه هم ضمير )نا( و هم )صراط( رانامبرده هر دو مفعول خود را گرفته باشد، نظير آيه )اهْدِنَ
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ت؟ پرسد منزل زيد كجا اسكسي كه در مقابل شخصي كه ميمفعول گرفته، بمعناي ايصال و رساندن مطلوب است، مثل 
 .دست او را گرفته بدون دادن آدرس، و داللت زباني، او را بدر خانه زيد برساند

 اند بامثال آيه: )إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ، تو هر كس را كه دوست بداريو استدالل كرده
كه چون كلمه هدايت در آن هر دو مفعول را « 1»كند(، كني، و لكن خداست كه هر كه را بخواهد هدايت ميهدايت نمي

گرفته، بمعناي رساندن به مطلوبست، نه راهنمايي، چون داللت و راهنمايي چيزي نيست كه از پيغمبر  (بدون حرف )الي
ي، كننا ندارد آيه نامبرده بفرمايد: تو هر كس را بخواهي داللت نمي)ص( نفي شود، زيرا او همواره داللت ميكرد، پس مع

ه را تواني هر كبخالف اينكه كلمه نامبرده بمعناي رساندن بهدف باشد، كه در اينصورت صحيح است بفرمايد تو نمي
 .بخواهي بهدف برساني

ت خدا يعني رساندن بمطلوب و هدف است، آن را بدون حرف كه راجع بهداي« 4»و در آيه: )وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً(، 
كه راجع بهدايت رسول خدا « 0»)الي( متعدي بدو مفعول كرده است، بخالف آيه: )وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ(، 

 .ص( است، كلمه هدايت را با حرف )الي( متعدي بدو مفعول كرده است)

جا كه بمعناي رساندن بمطلوب و هدف باشد بخودي خود به هر دو مفعول متعدي ميشود، و پس معلوم ميشود هدايت هر 
 .هر جا كه بمعناي نشان دادن راه و داللت بدان باشد، با حرف )الي( بدو مفعول متعدي ميشود

را از رسول قصص( كه هدايت  -35اين اشكالي بود كه بصاحب صحاح كردند، و لكن اشكالشان وارد نيست، چون در آيه )
كرد، نفي در آن مربوط به حقيقت هدايت است، كه قائم بذات خداي تعالي است، ميخواهد بفرمايد مالك خدا )ص( نفي مي

، نه تر، آيه نامبرده در مقام نفي كمال استحقيقي، خداي تعالي است، نه اينكه تو اصال دخالتي در آن نداري، و بعبارتي ساده
اند، نقض كه خود قرآن كريم آن آيه را در صورتي كه معنايش آن باشد كه اشكال كنندگان پنداشتهنفي حقيقت، عالوه بر اين

كند كه گفت: )يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ، اي مردم مرا پيروي كنيد، تا شما را نموده، از مؤمن آل فرعون حكايت مي
 «2»برشاد برسانم(. 

ت كه معناي هدايت در آنجا كه با حرف )الي( مفعول دوم را بگيرد، و آنجا كه بخودي خود بگيرد، پس حق مطلب اين اس



 متفاوت نميشود، و بطور كلي اين كلمه چه بمعناي داللت باشد، و چه
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بينيم گاهي بدون اين بمعناي رساندن بهدف، در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف )الي( هست، چيزي كه هست اگر مي
 رحرف مفعول دوم را گرفته، احتمال ميدهيم از باب عبارت متداول )دخلت الدار( باشد، كه در واقع )دخلت في الدار داخل د

 .خانه شدم( ميباشد

و كوتاه سخن آنكه: هدايت عبارتست از داللت و نشان دادن هدف، بوسيله نشان دادن راه، و اين خود يك نحو رساندن 
بهدف است، و كار خدا است، چيزي كه هست خداي تعالي سنتش بر اين جريان يافته كه امور را از مجراي اسباب به جريان 

 اش دركند، تا مطلوب و هدف براي هر كه او بخواهد روشن گشته، و بندهاي فراهم ميهم وسيلهاندازد، و در مسئله هدايت 
 .مسير زندگي به هدف نهايي خود برسد

اهد فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ، خداوند هر كه را بخو) :و اين معنا را خداي سبحان بيان نموده، فرموده
و نيز فرموده: )ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ « 1»هدايت كند، سينه او را براي اسالم پذيرا نموده، و ظرفيت ميدهد(، 

هدايت  نكند، اياللَّهِ، ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ، سپس پوست بدن و دلهايشان بسوي ياد خدا نرم ميشود و ميل مي
 «4»خدا است، كه هر كه را بخواهد از آن موهبت برخوردار ميسازد(. 

و اگر در آيه اخير، لينت و نرم شدن با حرف )الي( متعدي شده، از اين جهت بوده كه كلمه نامبرده بمعناي ميل، اطمينان، و 
در حقيقت لينت نامبرده عبارتست از  امثال آن را متضمن است، و اينگونه كلمات هميشه با حرف )الي( متعدي ميشوند، و

پذيرد، و بدان ميل نموده، اطمينان و آورد، كه بخاطر آن صفت و حالت ياد خدا را مياش پديد ميصفتي كه خدا در قلب بنده
ها ها مختلفند، هدايت نيز باختالف آنها مختلف ميشود، چون هدايت بسوي آن سبيليابد، و همانطور كه سبيلآرامش مي

 .ت، پس براي هر سبيلي هدايتي است، قبل از آن، و مختص باناس

شان را كنند، ما ايجهاد مي آيه شريفه: )وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، و كساني كه در ما
كند چون فرق نيز باين اختالف اشاره مي« 0»ا نيكوكاران است(، كنيم، و بدرستي خدا بهاي خود هدايت ميحتما به راه

است بين اينكه بنده خدا در راه خدا جهاد كند، و بين اينكه در خدا جهاد كند، در اولي شخص مجاهد سالمت سبيل، و از 
طلبد، و خدا هم و را ميميان برداشتن موانع آن را ميخواهد، بخالف مجاهد در دومي، كه او خود خدا را ميخواهد، و رضاي ا

هدايت بسوي سبيل را برايش ادامه ميدهد، البته سبيلي كه او لياقت و استعدادش را داشته باشد، و همچنين از آن سبيل به 
 .سبيلي ديگر، تا آنجا كه وي را مختص بذات خود جلت عظمته كند
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 27آيا طلب هدايت توسط نماز گزار تحصيل حاصل نيست؟[ ..... ص : ]

هاي مختلف محفوظ ميباشد، لذا صحيح است كه چهارم اينكه: صراط مستقيم از آنجايي كه امري است كه در تمامي سبيل
ن هدايت شده، باز هم بسوي آن هدايت شود، خداي تعالي او را از صراط بسوي صراط هدايت كند، باين معنا كه يك انسا

سبيلي كه قبال بسوي آن هدايتش كرده بوده، با هدايت بيشتري تكميل نموده به سبيلي كه ما فوق سبيل قبلي است هدايت 
ت زبان حال بندگان هدايت شده خدا است، از زبان ايشان حكايت بينيم كه در آيات مورد بحث كه حكايفرمايد، پس اگر مي

كند، كه همه روزه ميگويند: )ما را بسوي صراط مستقيم هدايت فرما(، نبايد تعجب كنيم، و يا اشكال كنيم كه چنين مي
، و تحصيل اند، ديگر چه معنا دارد از خدا طلب هدايت كنند؟ و اين در حقيقت تحصيل حاصل استافرادي هدايت شده

 .حاصل محال است، و چيزي كه محال است، سؤال بدان تعلق نميگيرد، و درخواست كردني نيست

 ها بسيار، و دارايها هست و گفتيم سبيلزيرا جوابش از مطلب باال معلوم شد، چون گفتيم صراط در ضمن همه سبيل
از صراطي )يعني سبيلي( بصراطي ديگر كه ما فوق  مراتبي بسيارند، چون چنين است بنده خدا از خدا ميخواهد: كه او را

 .آنست هدايت كند، و نيز از آن بمافوق ديگر

رين اديان، و تو نيز نبايد اشكال كنيم به اينكه اصال درخواست هدايت بسوي صراط مستقيم، از مسلماني كه دينش كامل
رساند كه وي خود را در صراط مستقيم مي ترين صراطها است، صحيح نيست، و معناي بدي ميدهد، چونصراطش مستقيم

 .كندتر ميندانسته، و درخواست ديني كامل

چون هر چند كه دين و شريعت اسالم كاملترين اديان سابق است، ولي كاملتر بودن شريعت مطلبي است، و كاملتر بودن 
ن اديان، هدايت بسوي صراط يك متشرع از متشرعي ديگر مطلبي است ديگر، درخواست يك مسلمان و دارنده كاملتري

و خالصه  تر از خودم برسان،مستقيم را، معنايش آن نيست كه شما فهميديد بلكه معنايش اين است كه خدايا مرا به مسلمان
تر از اين ايمان كه فعال دارم بگردان، و مرا بمرتبه باالتري از ايمان و عمل صالح ايمان و عمل باحكام اسالم را كامل

 .برسان

مثل ساده مطلب را روشن ميسازد، و آن اين است كه هر چند كه دين اسالم از دين نوح و موسي و عيسي ع كاملتر يك 
كه  رسد؟ قطعا ميدانيماست، ولي آيا يك فرد مسلمان معمولي، از نظر كماالت معنوي، به پايه نوح و موسي و عيسي ع مي

عمل بانها غير حكم واليتي است كه از تمكن در آن شرايع و تخلق نميرسد، و اين نيست، مگر بخاطر اينكه حكم شرايع و 
 تر و برترهاي گذشته باشد، كاملبان اخالق حاصل ميشود، آري دارنده مقام توحيد كامل و خالص، هر چند از اهل شريعت

 است از كسي كه بان مرتبه از توحيد و اخالص نرسيده، و حيات 
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در روح و جانش جايگزين نگشته، و نور هدايت الهيه در قلبش راه نيافته است، هر چند كه او از اهل شريعت معرفت 
ها باشد، پس صحيح است چنين فردي از خدا در خواست هدايت ترين شريعتترين و وسيعمحمديه )ص(، يعني كامل

نان يد، هر چند كه شريعت خود او كاملتر از شريعت آبصراط مستقيم، يعني براهي كه كملين از شرايع گذشته داشتند، بنما
 .است



 21پاسخ عجيب برخي مفسرين و اشكال وارد بر آنان[ ..... ص : ]

دانش  اند، پاسخي كه مقامدر اينجا به پاسخ عجيبي بر ميخوريم، كه بعضي از مفسرين محقق و دانشمند از اشكال باال داده
ه: بطور كلي دين خدا در همه ادوار بشريت يكي بوده، و آنهم اسالم است، و معارف وي با آن هيچ سازگاري ندارد، وي گفت

اي فروعي كه متفرع بر آن اصول است، باز در همه شرايع يكي بوده، تنها اصولي آن كه توحيد و نبوت و معاد باشد، و پاره
تر، و شامل شئون بيشتري از يه آن وسيعص( بر شرايع سابق خود دارد، اين است كه احكام فرع)مزيتي كه شريعت محمديه 

زندگي انسانها است، پس در اسالم بر حفظ مصالح بندگان عنايت بيشتري شده، و از سوي ديگر در اين دين، براي اثبات 
معارفش بيك طريق از طرق استدالل اكتفاء نشده، بلكه به همه انحاء استدالل، از قبيل حكمت، و موعظه حسنه، و جدال 

تر از يك مسلمان عهد مسيح ع است، و هم معارف مسك شده است، پس هم وظائف يك مسلمان امروز سنگيناحسن، ت
تر است و در نتيجه در برابر هر يك از تكاليفش، و هر يك از معارفش، يك نقطه انحراف دارد، و قهرا دينش بيشتر و وسيع

هاي بسياري كه دارد، به راه كند، كه در سر دو راهيبه هدايت بيشتري نيازمند است، از اين رو از خدا درخواست مي
 .مستقيمش هدايت كند

و هر چند كه دين خدا يكي، و معارف كلي و اصولي در همه آنها يكسان است، و لكن از آنجايي كه گذشتگان از بشريت 
ستور داده تا در كار آنان نظر كنيم، و قبل از ما، راه خدا را پيمودند، و در اين راه بر ما سبقت داشتند، لذا خداي تعالي بما د

هاي خود، خود را حفظ كردند، و از خداي خود استمداد نمودند، ما نيز عبرت بگيريم، و از خداي ببينيم چگونه در سر دو راهي
 .خود استمداد كنيم

ناي كار تفسير زير باشكالي كه باين پاسخ وارد است، اين است كه: اساس، آن اصولي است كه مفسرين سابق در مسلك 
خود كرده بودند، اصولي كه مخالف با قواعد و اصول صحيح تفسير است، و يكي از آن اصول ناصحيح اين است: 

پنداشتند حقيقت و واقعيت معارف اصولي دين يكي است، مثال واقعيت ايمان بخدا، در نوح ع، و در يك فرد از امت او مي
و يك حقيقت است، و شدت و ضعفي در كار نيست، و سخاوت، و شجاعت، و علم، و يكي است، و نيز ترس از خدا در آن د

تقوي، و صبر، و حلم، و ساير كماالت معنوي در پيامبر اسالم و يك فرد عادي از امتش يك چيز است، و چنان نيست، كه 
 در رسول خدا )ص( مرتبه عاليتر آنها، و در آن فرد مرتبه داني آنها
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باشد، و تنها تفاوتي كه يك پيغمبر با يك فرد امتش، و يا با يك پيغمبر ديگر دارد، اين است كه خدا او را بزرگتر اعتبار 
كرده، و رعيتش را كوچكتر شمرده، بدون اينكه اين جعل و قرارداد خدا متكي بر تكوين و واقعيت خارجي باشد، عينا نظير 

كنيم، بدون اينكه از حيث وجود انساني م است، يكي را پادشاه، و بقيه را رعيت او اعتبار ميجعلي كه در ميان خود ما مرد
 .تفاوتي با يكدگر داشته باشند

اي ديگر دارد، كه خود زائيده آنست، و آن اين است كه براي ماده، اصالت قائل بودند، و از آنچه ما و اين اصل، منشا و ريشه
كردند، تنها از ما وراء ماده، خدا را، آنهم بخاطر اصالت نموده، يا در باره اصالت آن توقف مي وراء ماده است، يا بكلي نفي

 .كردنددليل، استثناء مي

پنداشتند كه حس براي ما و عامل اين انحراف فكري يكي از دو چيز بود، يا بخاطر اعتمادي كه بعلوم مادي داشتند، مي
دبر و دانستند كه پيرامون آياتش تنداريم، و يا )العياذ باللَّه( قرآن را اليق آن نمي كافي است، و احتياجي بماوراء محسوسات

 .گفتند فهم عامي در درك معاني آن كافي استمو شكافي كنند، و مي



 .هاي علمي آتيه از نظر خواننده خواهد گذشتاي طوالني دارد كه انشاء اللَّه تعالي در بحثاين بحث دنباله

ينكه مزيت اصحاب صراط مستقيم بر سايرين، و همچنين مزيت صراط آنان بر سبيل سايرين، تنها بعلم است، ا -نكته پنجم
تر نهاي پائينه عمل، آنان بمقام پروردگارشان علمي دارند كه ديگران ندارند، و گر نه در سابق هم گفتيم، كه در سبيل

وقتي برتري اصحاب صراط مستقيم به عمل نبود، باقي  صراط مستقيم، اعمال صالح كامل، و بدون نقص نيز هست، پس
ماند مگر علم، و اما اينكه آن علم چه علمي و چگونه علمي است؟ انشاء اللَّه در ذيل آيه: )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ نمي

 .اش بحث خواهيم كرددر باره« 1»أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها( 

)يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ، خدا كساني از شما را كه ايمان دارند، و  گوئيم آيه:در اينجا تنها مي
يَرْفَعُهُ،  و همچنين آيه: )إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ« 4»كند( اند، بدرجاتي بلند ميكساني كه علم داده شده

رساند آنچه باين مزيت اشعار دارد، چون مي« 0»برد( رود و عمل صالح آن را باال ميكلمه طيب خودش بسوي خدا باال مي
رود، كلمه طيب و علم است، و اما عمل صالح، اثرش كمك در باال رفتن علم است، و بزودي در خودش بسوي خدا باال مي

 .خواهد آمد انشاء اللَّهتفسير آيه نامبرده تتمه مطالب 
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 :اندكافي از امام صادق ع روايت آمده، كه در معناي عبادت فرمودهدر كتاب 

كنند، عبادت آنان عبادت بردگان ناتوان است، و منشاش عبادت سه جور است، مردمي هستند كه خدا را از ترس عبادت مي
ت و بادت اجيران اسكنند، عبادت آنان عزبوني بردگي است، مردمي ديگر خداي تبارك و تعالي را بطلب ثوابش عبادت مي

كنند، عبادت آنان منشا آن عالقه باجرت است، مردمي ديگر خداي عز و جل را بخاطر محبتي كه باو دارند عبادت مي
 «1»عبادت آزادگان، و بهترين عبادت است. 

ادت كنند كه بثوابش رغبت دارند، عبادت آنان عبو در نهج البالغه آمده كه مردمي خدا را بدان جهت عبادت مي
كنند، كه عبادتشان عبادت بردگان پيشگان است، و خود نوعي تجارت است، قومي ديگر خدا را از ترس، بندگي ميتجارت

 «4»كنند، كه عبادت آنان عبادت آزادگان است. است، قومي سوم هستند كه خدا را از در شكر عبادت مي

ادق ع آمده: كه فرمودند مردم، خدا را سه جور عبادت و در كتاب علل، و نيز كتاب مجالس، و كتاب خصال، از امام ص
كنند، كه عبادت آنان عبادت حريصان است، و منشا آن اي او را بخاطر رغبتي كه بثوابش دارند عبادت ميكنند، طبقهمي

ت، س اسكنند، كه عبادت آنان عبادت بردگان، و منشاش زبوني و ترطمع است، و جمعي ديگر او را از ترس آتش عبادت مي
كنم، كه دوستش دارم، و اين عبادت بزرگواران است، كه خدا در و لكن من خداي عز و جل را از اين جهت عبادت مي

 و ايشان در امروز از فزع ايمنند(، و نيز فرموده: )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ« 0»شان فرموده: )وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ باره



، بگو: اگر خدا را دوست ميداريد پس پيروي من كنيد تا خدا هم دوستتان بدارد(، پس هر كس «2»فَاتَّبِعُونِي، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 
خداي عز و جل را دوست بدارد، خدا هم او را دوست ميدارد، و هر كس خدا دوستش بدارد، از ايمنان خواهد بود، و اين 

 «3»كنند. كه جز پاكان با آن تماس پيدا نمي مقامي است مكنون، و پوشيده،
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از بياني كه در گذشته گذشت، معناي اين سه روايت روشن ميشود، و اگر عبادت احرار و آزاد مردان را گاهي به شكر،  :مؤلف
ه رت است از اينكو گاهي ديگر به حب، توصيف كردند، از اين جهت است كه برگشت هر دو بيكي است، چون شكر عبا

نعمت ولي نعمت را در جايش مصرف كني، و شكر عبادت باين است كه از روي محبت انجام شود، و تنها براي خود خدا 
صورت بگيرد، نه منافع شخصي، و يا دفع ضرر شخصي، بلكه خدا را عبادت كني، بدان جهت كه خدا است، يعني بذات خود 

او چون جميل بالذات است، ذاتا محبوب است، يعني خودش دوست داشتني  جامع تمامي صفات جمال و جالل است، و
است، نه اينكه چون ثواب ميدهد، و يا عقاب را بر ميدارد؟ مگر محبت جز ميل بجمال و مجذوب شدن در برابر آن چيز 

 .ديگري است؟

و يا چون ولي نعمت است، و  پس برگشت اينكه بگوئيم: خدا معبود است، چون خدا است، و يا چون جميل و محبوب است،
 .شكرش واجب است، همه بيك معنا است

الخ، فرموده: يعني، ما از تو غير تو را نميخواهيم، و  (و از طرق عامه از امام صادق ع روايت شده كه در تفسير آيه )إِيَّاكَ نَعْبُدُ
كنند، در حالي كه در دل بياد همه چيز يكنيم، آن طور كه جاهالن به خيال خود تو را عبادت معبادتت در عوض چيزي نمي

 «1»هستند جز تو. 

كند، كه قبال از آيات مورد بحث استفاده كرديم، كه معناي عبادت، حضور و اخالص اي اشاره ميمؤلف: اين روايت به نكته
 .است، چون عبادت بمنظور ثواب، و يا دفع عذاب، با خلوص و حضور منافات دارد

، از امام صادق ع روايتي آمده، كه در ضمن آن فرمود: هر كس معتقد باشد كه خدا بصفت عبادت و در كتاب تحف العقول
ميشود، نه به ادراك، اعتقاد خود را بخدايي حوالت داده كه غايب است، و كسي كه معتقد باشد كه پروردگار متعال به صفت 

ت، و كسي كه معتقد باشد كه موصوف، منسوب موصوفش عبادت ميشود، توحيد را باطل كرده، چون صفت، غير موصوف اس
به صفت عبادت ميشود، خداي كبير را كوچك و صغير شمرده است، پس مردم، خدا را آن طور كه هست نميتوانند 

 «4»گيري كنند. اندازه

 10و پاسخ ضمني به شبهه تحصيل حاصل[ ..... ص :  "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ "معني]

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ فرموده: خدايا ما را بلزوم ) :اني، از امام صادق ع روايت آورده، كه در معناي جملهو در كتاب مع
طريقي ارشاد فرما، كه به محبت تو، و به بهشتت منتهي ميشود، و از اينكه پيروي هواهاي خود كنيم، و در نتيجه هالك 



 گيرد، و نيزگرديم، جلو مي
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 «1»گذارد آراء خود را اخذ كنيم، و در نتيجه نابود شويم. نمي

رمود: يعني خدايا! توفيق خودت را كه ما تا كنون بوسيله آن و نيز در معاني از علي ع روايت آورده، كه در باره آيه نامبرده ف
 «4»مان نيز هم چنان تو را اطاعت كنيم. تو را اطاعت كرديم، در باره ما ادامه بده، تا در روزگار آينده

، ركند، شبهه اين بود كه شخص نمازگزااين دو روايت دو وجه مختلف در پاسخ از شبهه تحصيل حاصل را بيان مي :مؤلف
 .گزارد، ديگر معنا ندارد در نماز خود از خدا هدايت بسوي راه مستقيم را درخواست كندراه مستقيم را يافته، كه نماز مي

روايت اولي پاسخ ميدهد به اينكه: مراتب هدايت در مصداقهاي آن مختلف است، و نمازگزار همه روزه از خدا ميخواهد از هر 
هدايت شود، و روايت دومي پاسخ ميدهد: كه هر چند مراتب آن در مصاديق مختلف است، اي كه هست بمرتبه باالتر مرتبه

و لكن از نظر مفهوم يك حقيقت است، و نمازگزار نظري باختالف مراتب آن ندارد، بلكه تنها نظرش اين است كه اين 
 .موهبت را از من سلب مكن، و هم چنان آن را ادامه بده

ير، تر از غلو، و بلندتر از تقصايت آورده كه فرمود: صراط مستقيم در دنيا آن راهي است كه كوتاهو نيز در معاني از علي ع رو
و در مثل فارسي نه شور شود، و نه بي نمك باشد، بلكه راه ميانه باشد، و در آخرت عبارتست از طريق مؤمنين بسوي 

 «0»بهشت. 

 10:  [ ..... ص"الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ "مراد از]

باز در معاني از علي ع روايت آورده، كه در معناي جمله )صراط الذين( الخ، فرمود: يعني بگوئيد: خدايا ما را به صراط كساني 
، شان داديهدايت فرما، كه بر آنان اين انعام فرمودي كه موفق بدينت و اطاعتت نمودي، نه اين انعام كه مال و سالمتي

 .مت مال و سالمتي متنعم هستند، ولي كافر و يا فاسقندچون بسا ميشود كساني به نع

 أَنْعَمَ ذِينَآن گاه اضافه فرمود: كه ايشان آن كسانيند كه خدا در باره آنها فرموده: )وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ، فَأُولئِكَ مَعَ الَّ
 ،«3« »2»لشُّهَداءِ، وَ الصَّالِحِينَ، وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً( اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مِنَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِينَ، وَ ا

 10روايتي از رسول خدا )ص( در باره سوره حمد و فضيلت آن[ ..... ص : ]

و در كتاب عيون از حضرت رضا ع از پدران بزرگوارش از امير المؤمنين ع روايت آورده كه فرمود: از رسول خدا )ص( شنيدم 
 :اي تعالي فرمودهفرمود: خدمي

او ام هر چه بخواهد بام تقسيم كردم، نصفش از من، و نصفش از بنده من است، و بندهفاتحة الكتاب را بين خودم و بنده
 :ميدهم، چون او ميگويد: )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(، خداي عز و جلش ميگويد
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و بر من است اينكه امور او را در آن كار تتميم كنم، و در احوالش بركت بگذارم، و ام كار خود را با نام من آغاز كرد، بنده
 :چون او ميگويد: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ( پروردگار متعالش ميگويد

از نرسيده، ب هايي كه در اختيار دارد، از ناحيه من است، و بالهايي كه به ويبنده من مرا حمد گفت، و اقرار كرد: كه نعمت
هاي دنيايي و آخرتي او را زياده نموده، بالهاي گيرم، كه نعمتبلطف و تفضل من است، و من شما فرشتگان را گواه مي

 .آخرت را از او دور كنم، همانطور كه بالهاي دنيا را از او دور كردم

شهادت داد: كه من رحمان و رحيم هستم، من نيز ام الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ( خداي جل جاللش ميگويد: بنده) :و چون او ميگويد
، و كنمگيرم، كه بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصيبش را از عطاء خودم جزيل و بسيار ميشما را شاهد مي

ه من راف كرد به اينكام اعتچون او ميگويد: )مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(، خداي تعااليش ميگويد: شما شاهد باشيد، همانطور كه بنده
كنم، و حسنات او را قبول نموده، از گناهانش مالك روز جزا هستم، در آن روز كه روز حساب است، حساب او را آسان مي

 .كنمصرفنظر مي

ت هام راست گفت، و براستي مرا عبادت كرد، و بهمين جفرمايد: بندهو چون او ميگويد: )إِيَّاكَ نَعْبُدُ(، خداي عز و جلش مي
 .گيرم، در برابر عبادتش پاداشي دهم، كه هر كس كه در عبادت، راه مخالف او را رفته بحال او رشك بردشما را گواه مي

ام از من استعانت جست، و بسوي من پناهنده گشت، من و چون او ميگويد: )وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(، خداي تعااليش ميگويد: بنده
ه او را در امورش اعانت كنم، و در شدايدش بدادش برسم، و در روز گرفتاريهايش دست او را گيرم، كنيز شما را شاهد مي

 .بگيرم

و چون او ميگويد: )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ(، تا آخر سوره، خداي عز و جلش ميگويد: همه اينها و آنچه غير اينها درخواست 
 .ترسد ايمني بخشيدمتجابت كردم، و آنچه آرزو دارد برآوردم، و از آنچه ميهايش را اسكند بر آورده است، من همه خواسته

«1» 

و اين روايت همانطور « 4»مؤلف: قريب باين مضمون را مرحوم صدوق در كتاب علل خود از حضرت رضا ع روايت كرده، 
تيم: اين گفته قبلي ما است، كه گف كند، پس اين خود مؤيدفرمائيد، سوره فاتحة الكتاب را در نماز تفسير ميكه مالحظه مي

اش در مقام عبادت، و اظهار عبوديت است، اش، و زبان حال بندهسوره كالم خداي سبحان است، اما به نيابت از طرف بنده
 كند، و بنا بر اين سوره اصال برايكه چگونه خدا را ثناء ميگويد، و چگونه اظهار بندگي مي
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اي نظير آن ديده نميشود، منظورم از اين حرف چند نكته است. اول اينكه سوره عبادت درست شده، و در قرآن هيچ سوره
اش وقتي روي دل متوجه بسوي او اش، و اينكه بندها در مقام نيابت از بندهمورد بحث از اول تا بآخرش كالم خدا است، ام

ميسازد، و خود را در مقام عبوديت قرار ميدهد، چه ميگويد. و دوم اينكه اين سوره بدو قسمت تقسيم شده، نصفي از آن براي 



 .خدا، و نصفي ديگر براي بنده خدا است

معارف قرآني است، و با همه كوتاهيش بتمامي معارف قرآني اشعار دارد، چون  نكته سوم اينكه اين سوره مشتمل بر تمامي
قرآن كريم با آن وسعت عجيبي كه در معارف اصوليش، و نيز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخالقش گرفته تا 

هايش، همه و همه ستانها، و عبرتها، و وعيدها، و دااحكام، و احكامش از عبادات گرفته تا سياسات، و اجتماعيات، و وعده
زند، اول توحيد، دوم نبوت، و سوم معاد، و فروعات آن، و گردد، و از آن چند ريشه جوانه ميبياناتش به چند اصل بر مي

چهارم هدايت بندگان بسوي آنچه مايه صالح دنيا و آخرتشان است، و اين سوره با همه اختصار و كوتاهيش، مشتمل بر اين 
 .ترين بيان، بانها اشاره نموده استترين لفظ، و روشنميباشد، و با كوتاه چند اصل

 11خوانند[ ..... ص : هاي سوره حمد و مقايسه آن با آنچه مسيحيان در نماز ميبيان ويژگي]

از نم حال براي اينكه بعظمت اين سوره پي ببري، ميتواني معارف مورد بحث در اين سوره را كه خداي تعالي آن را جزو
كند، مقايسه ( آن را حكايت مي10 -3 -:5مسلمانان قرار داده، با آنچه كه مسيحيان در نماز خود ميگويند، و انجيل متي )

 .فهمي كه سوره حمد چيستكني، آن وقت مي

اد، و ب در انجيل نامبرده كه بعربي ترجمه شده، چنين ميخوانيم )پدر ما آن كسي است كه در آسمانها است، نام تو متقدس
فرمانت نافذ، و مشيتت در زمين مجري، همانطور كه در آسمان مجري است، نان ما كفاف ما است، امروز ما را بده، و ديگر 

بخشيم، )يعني از ما ياد بگير(، و ما را در بوته تجربه و هيچ، و گناه ما بيامرز، همانطور كه ما گناهكاران بخويشتن را مي
 .عوض از شر شرير نجات ده امتحان قرار مده، بلكه در

كند دقت بفرما، كه چه چيزهايي را بعنوان معارف الهي و آسماني خوب، در اين معاني كه الفاظ اين جمالت آنها را افاده مي
آموزد، كه بگويد: پدر ما )يعني خداي تعالي( در آموزد، و چگونه ادب بندگي در آن رعايت شده، اوال بنمازگزار ميبه بشر مي

انها است، )در حالي كه قرآن خدا را منزه از مكان ميداند( و ثانيا در باره پدرش دعاي خير كند، كه اميدوارم نامت آسم
متقدس باشد، )البته فراموش نشود كه متقدس باشد، نه مقدس، و خالصه قداست قالبي هم داشته باشد كافي است( و نيز 

باشد، همانطور كه در آسمان هست، حال چه كسي ميخواهد دعاي اين  (اميدوارم كه فرمانت در زمين مجري، )و تيغت برا
 بنده را در باره خدايش مستجاب كند؟ نميدانيم، آنهم دعايي كه 
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 .تر است، تا بدعاي واقعيبشعارهاي احزاب سياسي شبيه

را بدهد، و در مقابل بخشش و مغفرتي كه او نسبت به  و ثالثا از خدا و يا بگو پدرش درخواست كند: كه تنها نان امروزش
كند، وي نيز نسبت باو با مغفرت خود تالفي نمايد، و همانطور كه او در مقابل جفاكاران از حق خود گنهكاران خود مي

ز خود كند، خدا هم از حق خود نسبت باو اغماض كند، حاال اين نمازگزار مسيحي چه حقي از خودش دارد، كه ااغماض مي
 .او باشد، و خدا باو نداده باشد؟ نميدانيم

و رابعا از پدر بخواهد كه او را امتحان نكند، بلكه از شر شرير نجات دهد، و حال آنكه اين درخواست درخواست امري است 
 .معنا نداردمحال، و نشدني، براي اينكه اينجا دار امتحان و استكمال است، و اصال نجات از شرير بدون ابتالء و امتحان 

 12سخن عجيب گوستاولوبون[ ..... ص : ]



كني، كه نوشته قسيس فاضل گوستاولوبون را در كتاب تاريخ تمدن اسالمش ببيني، كه از همه اينها بيشتر وقتي تعجب مي
فس، و ن ميگويد اسالم در معارف ديني چيزي بيشتر از ساير اديان نياورده، چون همه اديان بشر را بسوي توحيد، و تزكيه

ها را گفته، چيزي كه برتري يك دين را بر دين كردند، اسالم نيز همينتخلق باخالق فاضله، و نيز به عمل صالح دعوت مي
كند باين است كه ببينيم كدام يك از اديان ثمره بيشتري در اجتماعات بشري داشته، )و ال بد منظورش اين ديگر اثبات مي

نماها نيز تر آنكه بعضي از مسلمانليم و تربيت بيشتر از اسالم است( و از اين نيز عجيباست كه ثمره دين مسيحيت در تع
 .اين گفتار وي را نشخوار كرده، و پيرامون آن داد سخن داده است

 12بحث روايتي ديگر ..... ص : 

 12[ ..... ص : "صراط مستقيم "چند روايت درباره مراد از]

 :اند، كه فرموداز امام صادق ع روايت آوردهدر كتاب فقيه و در تفسير عياشي 

 «1»صراط مستقيم، امير المؤمنين ع است. 

و در كتاب معاني از امام صادق ع روايت آورده، كه فرمود: صراط مستقيم، طريق بسوي معرفت خدا است، و اين دو صراط 
ي كه اطاعتش بر خلق واجب شده، و اما است، يكي صراط در دنيا، و يكي در آخرت، اما صراط در دنيا عبارتست از امام

صراط در آخرت، پلي است كه بر روي جهنم زده شده، هر كس در دنيا از صراط دنيا بدرستي رد شود، يعني امام خود را 
 گذرد، و كسي كه در دنيا امام خود رابشناسد، و او را اطاعت كند، در آخرت نيز از پل آخرت باساني مي
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 «1»كند. لغزد، و بدرون جهنم سقوط مينشناسد، در آخرت هم قدمش بر پل آخرت مي

ا حجابي نيست، و نه خدا از حجت و نيز در كتاب معاني از امام سجاد ع روايت آورده كه فرمود: بين خدا، و بين حجت خد
 هاي وحيخود در پرده و حجاب است، مائيم ابواب خدا، و مائيم صراط مستقيم، و مائيم مخزن علم او، و مائيم زبان و مترجم

 «4»او، و مائيم اركان توحيدش، و مائيم گنجينه اسرارش. 

اسباط از ابن عباس روايت شده، كه در ذيل آيه: )اهْدِنَا و از ابن شهر آشوب از تفسير وكيع بن جراح، از ثوري، از سدي، از 
 «3» .الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( گفته: يعني اي بندگان خدا، بگوئيد: خدايا ما را بسوي محبت محمد و اهل بيتش ع ارشاد فرما

مصداق بارز و روشن مؤلف: و در اين معاني روايات ديگري نيز هست، و اين روايات از باب جري، يعني تطبيق كلي بر 
 .خواهند بفرمايند كه مصداق بارز صراط مستقيم، محبت آن حضرات استآنست، مي

 11يعني تطبيق كلي بر مصداق بارز[ ..... ص :  "جري "توضيح اصطالح]

حي بريم، اصطالاين را هم بايد دانست، كه كلمه جري )تطبيق كلي بر مصداق(، كه ما در اين كتاب از آن بسيار نام مي
 .ايماست كه از كلمات ائمه اهل بيت ع گرفته

اند: هيچ مثال در تفسير عياشي از فضيل بن يسار روايت شده، كه گفت: من از امام باقر ع از اين حديث پرسيدم، كه فرموده
حسابي اي در قرآن نيست، مگر آنكه ظاهري دارد، و باطني، و هيچ حرفي در قرآن نيست، مگر آنكه براي او حدي و آيه



است، و براي هر حدي مطلعي است، منظورشان از اين ظاهر و باطن چيست؟ فرمود: ظاهر قرآن تنزيل آن، و باطنش تاويل 
، مانند آفتاب و ماه در (آنست، بعضي از تاويلهاي آن گذشته، و بعضي هنوز نيامده، )يجري كما يجري الشمس و القمر

)تا آخر حديث(. و در اين معنا روايات ديگري « 2»شود، د، آن تاويل واقع ميها آمجريان است، هر وقت چيزي از آن تاويل
نيز هست، و اين خود سليقه ائمه اهل بيت ع است، كه همواره يك آيه از قرآن را بر هر موردي كه قابل انطباق با آن باشد 

داند، براي سليقه و روش را صحيح مي كنند، هر چند كه اصال ربطي بمورد نزول آيه نداشته باشد، عقل هم همينتطبيق مي
اينكه قرآن بمنظور هدايت همه انسانها، در همه ادوار نازل شده، تا آنان را بسوي آنچه بايد بدان معتقد باشند، و آنچه بايد 

بدان متخلق گردند، و آنچه كه بايد عمل كنند، هدايت كند، چون معارف نظري قرآن مختص بيك عصر خاص، و يك حال 
 ص نيست، آنچه را قرآن فضيلتمخصو
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ناپسند شمرده، هميشه ناپسند و زشت است، و آنچه را كه از خوانده، در همه ادوار بشريت فضيلت است، و آنچه را رذيلت و 
احكام عملي تشريع نموده، نه مخصوص بعصر نزول است، و نه باشخاص آن عصر، بلكه تشريعي است عمومي و جهاني و 

 .ابدي

ل شد، و يا الن جريان نازبينيم كه در شان نزول آيات، رواياتي آمده، كه مثال ميگويند: فالن آيه بعد از فو بنا بر اين، اگر مي
فالن آيات در باره فالن شخص يا فالن واقعه نازل شده، باري نبايد حكم آيه را مخصوص آن واقعه، و آن شخص بدانيم، 
چون اگر اينطور فكر كنيم، بايد بعد از انقضاء آن واقعه، و يا مرگ آن شخص، حكم آيه قرآن نيز ساقط شود، و حال آنكه 

 .كندآورد، علت آن را مطلق ذكر ميو وقتي براي حكم نامبرده تعليل مي حكم آيه مطلق است،

اي از غير مؤمنين مذمتي كرده، مدح و ذم خود را بصفات كند، و يا از عدهمثال اگر در حق افرادي از مؤمنين مدحي مي
ر قوي، و يا فالن فضيلت است، و اگايم، بخاطر تپسنديده، و ناپسند آنان تعليل كرده، و فرموده: اگر آن دسته را مدح كرده

ايم، بخاطر فالن رذيلت است، و پر واضح است كه تا آخر دهر، هر كسي داراي آن فضيلت باشد، اين دسته را مذمت كرده
شود. و نيز قرآن كريم خودش مشمول حكم آن آيه است، و هر كسي داراي اين رذيلت باشد، حكم اين آيه شامل حالش مي

د، كه كنفرمايد: )يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ، خدا با اين قرآن كسي را هدايت ميعنا داللت نموده، ميصريحا بر اين م
 :و نيز فرموده« 1»پيرو خوشنودي خدا باشد(، 

 اينكه قرآن كتابي است عزيز، كه نه در عصر نزول، باطلوَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ، ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ ال مِنْ خَلْفِهِ، و )
و نيز فرموده: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، بدرستي كه ما قرآن را « 4»كند، و نه در اعصار بعد(، در آن رخنه مي

 «0»نازل كرديم، و بطور قطع خود ما آن را حفظ خواهيم كرد(. 

ات در تطبيق آيات قرآني بر ائمه اهل بيت ع، و يا تطبيق بعضي از آنها بر دشمنان ائمه ع، و خالصه روايات جري و رواي
مه خواهيم هبسيار زياد است، كه در ابواب مختلف وارد شده، و اي بسا عده آنها بصدها روايت برسد، و ما فعال در اينجا نمي

كنيم و در اينجا تنها خواستيم معناي كلمه جري را هاي روايتي آنها ذكر ميدر بحث آنها را ذكر كنيم، بلكه هر يك از آنها را



ايم، و حتي در بحثهاي روايتي نيز بيشتر آنها را گفته، خاطر نشان سازيم: كه ما اين اصطالح را از ائمه اهل بيت ع گرفته
 .(يا غرض از آن داشته باشد، )دقت فرمائيد كنيم، مگر آن مقداري را كه ارتباطي با بحث، ومتروك گذاشته، نقل نمي
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 11( ..... ص : 011سوره بقره مشتمل بر دويست و هشتاد و شش آيه )(2)

 11[ ..... ص : 2تا  0(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( وَ الَّذِينَ 0( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ )4( ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ )1الم )
 (2نَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ )يُؤْمِنُو

 (3أُولئِكَ عَلي هُديً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 11ترجمه آيات ..... ص : 

 .گانش رحمتي خاص داردكنم كه بر همه موجودات رحمتي عمومي و بر نيكان از بندبنام خدايي آغاز مي

 (1) -ميم -الم -الف

 (4اين كتاب كه در آن هيچ نقطه ابهامي نيست راهنماي كساني است كه تقواي فطري خود را دارند. )

 آنها كه بعالم غيب ايمان دارند و با نماز كه بهترين مظهر عبوديت است خدا را عبادت و با زكاة 
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 (0خدمت بنوع است وظائف اجتماعي خود را انجام ميدهند. )كه بهترين 

 (2و همانهايي كه با آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان، و بآخرت يقين دارند. )

 (3چنين كسان بر طريق هدايتي از پروردگار خويش و هم ايشان تنها رستگارانند )

 19در اين سوره مباركه[ ..... ص :  هاي عمده حقائق بيان شدهبيان ]قسمت

 اشاره

توان غرض واحدي كه مورد نظر همه آياتش باشد در آن از آنجايي كه اين سوره بتدريج، و بطور متفرق نازل شده، نمي
دهد، و آن عبارتست از بيان اين گير خبر ميتوان گفت: كه قسمت عمده آن از يك غرض واحد و چشميافت، تنها مي



عبادت حقيقي خداي سبحان باين است كه بنده او بتمامي كتابهايي كه او بمنظور هدايت وي و بوسيله انبيايش حقيقت كه 
 .نازل كرده، ايمان داشته باشد، و ميان اين وحي و آن وحي، اين كتاب و آن كتاب، اين رسول و آن رسول، فرقي نگذارد

ماني اند، كه چرا ميانه اديان آسفقين، تخطئه، و اهل كتاب مالمت شدهدر اين سوره عالوه بر بيان حقيقت نامبرده، كفار و منا
اي از احكام از قبيل برگشتن قبله از بيت المقدس بسوي كعبه، و رسوالن الهي فرق گذاشتند؟ و در هر فرازي بمناسبت عده

 .و احكام حج، وارث، و روزه، و غير آن را بيان نموده، بفرازي ديگر پرداخته است

هاي قرآن آمده، انشاء اللَّه در ابتداي سوره اي كه در اول بعضي از سورهميم(، گفتار پيرامون حروف بريده -الم -الف)
 .آيدشوري، از نظر خواننده خواهد گذشت، و همچنين گفتار در معناي هدايت بودن، و كتاب بودن قرآن مي

 19باشند[ ..... ص : اللت ميمتقين داراي دو هدايتند هم چنان كه كفار و منافقين در دو ض]

 وهُديً لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ( الخ، متقين عبارتند از مؤمنين، چون تقوي از اوصاف خاصه طبقه معيني از مؤمنين نيست، )
و در نتيجه  ،تر، مؤمن بي تقوي باشنداي از مراتب ايمان باشد، كه دارندگان مرتبه پائيناينطور نيست كه تقوي صفت مرتبه

تقوي مانند احسان و اخبات و خلوص، يكي از مقامات ايمان باشد، بلكه صفتي است كه با تمامي مراتب ايمان جمع ميشود، 
 .مگر آنكه ايمان، ايمان واقعي نباشد

يانه طبقات ز مكند، ادليل اين مدعا اين است: خداي تعالي دنبال اين كلمه، يعني كلمه )متقين(، وقتي اوصاف آن را بيان مي
مؤمنين، با آن همه اختالف كه در طبقات آنان است، طبقه معيني را مورد نظر قرار نميدهد، و طوري متقين را توصيف 

 .نميكند كه شامل طبقه معيني شود

 19هدايت اول متقين از سالمت فطرت و هدايت دوم از ناحيه قرآن و فرع بر هدايت اول است[ ..... ص : ]

كند، از اوصاف معرف تقوي، تنها پنج صفت را ذكر گانه كه حال مؤمنين و كفار و منافقين را بيان ميو در اين آيات نوزده
كند، و آن عبارتست از ايمان بغيب، و اقامه نماز، و انفاق از آنچه خداي سبحان روزي كرده، و ايمان بآنچه بر انبياء خود مي

 نازل فرموده، و بتحصيل يقين 
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بآخرت، و دارندگان اين پنج صفت را باين خصوصيت توصيف كرده: كه چنين كساني بر طريق هدايت الهي و داراي آن 
 .هستند

ت اند، داراي اين پنج صففهماند كه نامبردگان بخاطر اينكه از ناحيه خداي سبحان هدايت شدهو اين طرز بيان بخوبي مي
تاب اند(، مگر بهدايتي از خداي تعالي، آن گاه كتر اينكه ايشان متقي و )داراي پنج صفت نامبرده نشدهد، سادهانكريمه گشته

فهميم كه هدايت كتاب، ال رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ(، پس مي)كند: كه هدايت همين متقين است، خود را چنين معرفي مي
فهميم كه متقين، داراي دو هدايتند، يك هدايت اولي كه را در پي داشت، و نيز ميغير آن هدايتي است كه اوصاف نامبرده 

 .بخاطر آن متقي شدند، و يك هدايت دومي كه خداي سبحان بپاس تقوايشان بايشان كرامت فرمود

ضاللت، و  داراي دوآن وقت مقابله بين متقين كه گفتيم داراي دو هدايتند، با كفار و منافقين درست ميشود، چون كفار هم 
منافقين داراي دو كوري هستند، يكي ضاللت و كوري اول، كه باعث اوصاف خبيثه آنان از كفر و نفاق و غيره شد، دوم 

اي كه ضاللت و كوري اولشان را بيشتر كرد، اولي را بخود آنان نسبت داد، و دومي را بخودش، كه بعنوان ضاللت و كوري
شان كرد، و در خصوص كفار فرمود: )خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ، وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي بيشتريمجازات دچار ضاللت و كوري 



 .غشاوت را بخود آنان نسبت داد، و مهر زدن بر دلهاشان را بخودش« 1»أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ(، 

مرض اولي را بخود « 4»رَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً(، فِي قُلُوبِهِمْ مَ) :فرمايدهم چنان كه در آيات بعد در باره منافقين مي
 منافقين نسبت ميدهد، و مرض دومي ايشان را بخودش، بهمان معنايي كه از آيه )يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً، وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَ ما

ان را، كند، و با آن گمراه نميكند مگر فاسقي را هدايت مييُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ، خدا با اين قرآنش بسياري را گمراه، و بسيار
اند(،، و آيه: )فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وقتي خودشان از راه راست )آنهايي را كه قبل از برخورد با قرآن فاسق بوده« 0»

 .استفاده ميشود« 2»كند( منحرف شوند، خدا هم دلهاشان را منحرف مي

ر سه اند، و هاه سخن آنكه: متقين ميان دو هدايت واقعند، هم چنان كه كفار و منافقين ميانه دو ضاللت قرار گرفتهو كوت
اند، و دومي را خداوند بعنوان جزا بر اوليشان اضافه كرده طبقه از دو خصيصه خود، يكي را يعني اولي را خودشان داشته

 .است

گيرد، معلوم ميشود هدايت اولي قبل از قرآن بوده، و علت آن سالمت صورت ميو چون هدايت دومي متقين بوسيله قرآن 
 فطرت بوده است )و اما اينكه چرا بعضي فطرتشان سالم است،
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ان اش خود انسو بعضي ناسالم، و آيا علت تامه آن وراثت و خوبي و بدي پدر و مادر و شير و امثال آنها است، و يا علت تامه
 .(گوييم هيچيك از اينها علت تامه نيست، ولي همه آنها بمقدار اقتضاء اثر دارد. مترجماست؟ در پاسخ مي

ا است كه اگر فطرت كسي سالم باشد، ممكن نيست كه باين حقيقت اعتراف نكند، كه من موجود اين وجداني همه م
محتاجم، و احتياجم بچيزي است كه خارج از ذات خودم است، و همچنين غير من تمامي موجودات، و آنچه كه بتصور و 

مري است كه سلسله همه حوائج بدو منتهي وهم يا عقل درآيد، محتاج بامري هستند خارج از ذاتشان، و آن امر و آن چيز، ا
 .ميشود

پس شخصي كه سالمت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ايمان به موجودي غايب از حس خودش دارد: موجودي كه هستي 
 .خودش و هستي همه عالم، مستند بان موجود است

كند كه اين مبدء كه حتي فكر مي شخص سليم الفطره بعد از آنكه بچنين موجودي غيبي ايمان آورد، و اعتراف كرد،
اي از دقائق از حوائج موجودات غافل نميماند، و براي هر موجودي آن چنان سرپرستي دارد كه گويي غير از آن ديگر دقيقه

مخلوقي ندارد، چگونه ممكن است از هدايت بندگانش غافل بماند، و راه نجات از اعمال مهلك، و اخالق مهلك را بانان 
 ننمايد؟

ورد، و آكند، و سؤاالت ديگري كه از آن زائيده ميشود سر از مسئله توحيد و نبوت و معاد در ميمين سؤالي كه از خود ميه
در نتيجه خود را ملزم ميداند كه در برابر آن مبدء يكتا خضوع كند چون خالق و رب او و رب همه عالم است، و نيز خود را 

برآيد، و وقتي بهدايت او رسيد، آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و فضيلت ملزم ميداند كه در جستجوي هدايت او 
همه را در راه احياء آن هدايت و نشر آن دين بكار بندد، و اين همان نماز و انفاق است، اما نه نماز و زكاة قرآن، چون گفتار 



اندازد، بد، بلكه نماز و زكاتي كه فطرتش بگردنش مييااي است كه اينها را در فطرت خود ميما در باره شخص سليم الفطره
 .پذيردو او هم از فطرتش مي

از اينجا معلوم شد كه اين پنج صفتي كه خداي تعالي آنها را زمينه هدايت قرآني خود قرار داده، صفاتي است كه فطرت سالم 
يدهد كه بزودي بوسيله قرآنش ايشان را كند، و در آيات مورد بحث بدارندگان چنين فطرتي وعده مدر آدمي ايجاد مي

گانه نامبرده، متوسط ميان دو هدايتند، هدايتي سابق كند، البته هدايتي زائد بر هدايت فطرتشان، پس اعمال پنجهدايت مي
دايت اند، بطوري كه اگر بعد از هبر آن اعمال، و هدايتي ال حق بانها، و اعتقاد صادق و اعمال صالح ميان دو هدايت واسطه

 .دهدفطرت، آن اعتقاد و آن اعمال نباشد، هدايت دومي دست نمي

دليل بر اينكه هدايت دومي از ناحيه خداي سبحان، و فرع هدايت اولي است، آيات بسياري است كه چند آيه از آنها ذيال از 
 فِيگذرد: )يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، نظر خواننده مي
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 الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ

تر كند، و خالصه آن چنانشان را آن چنان، خدا كساني را كه ايمان آوردند، به قول ثابت در حياة دنيا و در آخرت پا بر جا مي
مترجم( )روبي زيادترش كرد تا با اليه پس معلوم ميشود بقول معروف چشمه بايد از خودش آب داشته باشد،« 1»ميسازد(، 

مان كُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ، اي كساني كه اي)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَ يَجْعَلْ لَ
ريد، تا خدا از رحمتش دو برابر بشما بدهد، و برايتان نوري قرار دهد، تا با آن ايد. از خدا بترسيد، و برسول او ايمان بياوآورده

شود ايمان اولي ايد، ايمان بياوريد، معلوم مي)فراموش نشود كه فرمود: اي كساني كه ايمان آورده« 4»نور مشي كنيد( 
هَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ، اگر خدا را ياري فطري است، و ايمان دومي برسول و بكتاب او است. مترجم. إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

شود ياري كردن دين خدا كه همان هدايت اولي )معلوم مي« 0»سازد(، كند، و ايمانتان را قوي ميكنيد، خدا ياريتان مي
 .(شود ثبات قدم را، كه خود هدايت دومي و زائد بر اولي استاست سبب مي

، پس معلوم ميشود انحراف از هدايت اولي، كه «2»كند( ي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ، خدا مردم تبهكار را هدايت نميوَ اللَّهُ ال يَهْدِ)
 .گردد، و از اين قبيل آياتي ديگركاري باشد، باعث محروميت از هدايت خدا ميهمان تبه

است، يكي از ناحيه خود مردم، و يكي بعنوان و مسئله ضاللت كفار و منافقين، عينا مانند هدايت متقين، داراي دو مرحله 
 .مجازات از ناحيه خدا، كه انشاء اللَّه بزودي بيانش خواهد آمد

 گيرند، حياتي است كه فعال پنهانو در آيات مورد بحث بحياة ديگري اشاره شده، كه انسانها در آن حياة زندگي را از سر مي
سبت بظاهر، حياتي است كه زندگي انسان بوسيله آن حياة در همين دنيا و بعد است، و نسبت بحياة دنيا جنبه باطن را دارد ن

گردد، هم چنان كه فرمود: )أَ وَ مَنْ كانَ شود، و در بين، مرگي، و انعدامي فاصله نمياز مردن و در بعث و قيامت يكسره مي
اسِ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها؟ آيا كسي كه مرده و بي جان مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ، وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً، يَمْشِي بِهِ فِي النَّ

بود، او را زنده كرديم، و برايش نوري قرار داديم، تا با آن در ميانه مردم آمد و شد كرد، مثل كسي است كه در ظلمتها قرار 
 .ودي بحث ما پيرامون اين زندگي خواهد آمدكه انشاء اللَّه بز «3»دارد، و بيرون شدني برايش نيست؟( 

 70معني ايمان[ ..... ص : ]

ن( اشتقاق يافته، كانه شخص با  -م -يؤمنون(:ايمان، عبارتست از جايگير شدن اعتقاد در قلب، و اين كلمه از ماده )ء)
 ايمان، بكسي كه بدرستي و راستي و پاكي وي اعتقاد



__________________________________________________ 

 43سوره ابراهيم آيه  -1

 43سوره حديد آيه  -2

 3سوره محمد آيه  -3

 3سوره صف آيه  -4

 144سوره انعام آيه  -5

 30، ص: 1ترجمه الميزان، ج

دهد كه هرگز در اعتقاد خودش دچار شك و ترديد دهد، يعني آن چنان دل گرمي و اطمينان ميپيدا كرده، امنيت مي
 .چون آفت اعتقاد و ضد آن شك و ترديد استشود، نمي

 71اشاره به مراتب ايمان[ ..... ص : ]

و ايمان همانطور كه قبال هم گفتيم، معنايي است داراي مراتبي بسيار چون اذعان و اعتقاد، گاهي بخود چيزي پيدا ميشود و 
ق اي لوازم آن نيز متعلست، بطوري كه به پارهتنها اثر وجود آن چيز بر آن اعتقاد مترتب ميشود، و گاهي از اين شديدتر ا

ن هم گيريم: كه مؤمنيگردد و گاهي از اين نيز شديدتر ميشود، و به همه لوازم آن متعلق ميشود، و از همين جا نتيجه ميمي
 .در اعتقادشان بغيب، و بخداي حاضر و ناظر، و بروز جزاي او، در يك طبقه نيستند، بلكه طبقات مختلفي دارند

 71معني غيب و ايمان به غيب[ ..... ص : ]

بالغيب(:كلمه غيب بر خالف شهادت، عبارتست از چيزي كه در تحت حس و درك آدمي قرار ندارد، و آن عبارتست از )
ما خداي سبحان، و آيات كبراي او، كه همه از حواس ما غايبند، و يكي از آنها وحي است، كه در جمله )وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ

 «1»أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( الخ، به آن اشاره فرموده. 

پس مراد از ايمان به غيب در مقابل ايمان بوحي، و ايمان بآخرت، عبارتست از ايمان بخداي تعالي، و در نتيجه در اين چند 
مواره اصرار و تاكيد دارد در اينكه بندگان خدا نظر گانه دين اشاره شده است، و قرآن كريم هآيه به ايمان بهمه اصول سه

 .كند به اينكه: از عقل سليم و لب خالص پيروي كنندخود را منحصر در محسوسات و ماديات نكنند، و ايشان را تحريك مي

 71[ ..... ص : "وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ "در "ايقان "وجه تعبير به]

نُونَ( الخ، قبال اعتقاد راسخ به توحيد و نبوت را به كلمه ايمان تعبير آورد، و در اين جمله اعتقاد راسخ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِ)
بخصوص به آخرت را به ايقان تعبير كرده، و اين بدان جهت است كه بالزمه يقين، كه عبارتست از فراموش نكردن آخرت، 

ن را اي از لوازم آچيزي ايمان دارد و هيچ شكي در آن ندارد، اما پارهنيز اشاره كرده باشد، چون بسيار ميشود انسان نسبت ب
كند، و در نتيجه عملي منافي با ايمانش انجام ميدهد، بخالف يقين كه ديگر با فراموشي نميسازد، و ممكن فراموش مي

اشد، بياد روزي باشد كه در آن نيست انسان، عالم و مؤمن بروز حساب باشد، و همواره آن روز را در خاطر داشته و بياد آن ب
اي گناهان را مرتكب شود، چنين كسي نه تنها مرتكب رسند، و در عين حال پارهروز بحساب كوچك و بزرگ اعمالش مي

 .گرددهاي خدا نزديك هم نميگاهگناه نميشود، بلكه از ترس، بقرق

هَوي، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، هم چنان كه خداي تعالي در باره آنان فرموده: )وَ ال تَتَّبِعِ الْ



 لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ، بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ، خواهش نفس را پيروي

__________________________________________________ 

 2سوره بقره آيه  -1

 32، ص: 1ترجمه الميزان، ج

كند، كساني كه از راه خدا گمراه ميشوند، عذابي شديد دارند، بخاطر اينكه روز حساب را مكن، كه تو را از راه خدا گمراه مي
، و فهمانيد كه ضاللت از راه خدا تنها بخاطر فراموشي روز حساب است، و بدين جهت در آيات مورد «1»فراموش كردند( 

 .يُوقِنُونَ(، چون بياد آخرت بودن، و بدان يقين داشتن، تقوي را نتيجه ميدهدبحث فرمود: )وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ 

اش از خداي سبحان است، و هيچ قسمي از آن بهيچ كس نسبت داده أُولئِكَ عَلي هُديً مِنْ رَبِّهِمْ( الخ، هدايت همه)
 .نميشود، مگر بطريق مجاز گويي، كه بحث مفصلش انشاء اللَّه بزودي خواهد آمد

جمله مورد بحث، مؤمنين را بهدايت توصيف كرده، و در موردي ديگر هدايت را اينطور تعريف كرده كه: )فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ  در
و گشادگي سينه، بمعناي « 4»اش را گشاده ميسازد( يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، يعني كسي را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه

وَ مَنْ يُوقَ ) :كه هر تنگي و تنگ نظري و بخل را از آن دور ميسازد، و چون در جاي ديگر فرموده وسعت ان است، وسعتي
لذا « 0»شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، كسي كه او را از بخل دروني حفظ كرده باشند چنين كساني از رستگارانند(، 

أُولئِكَ عَلي هُديً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ ) :فرمايدتگاري برده، ميبينيم در آخر آيه مورد بحث هم نامي از رسمي
 «4» .(الْمُفْلِحُونَ

 71بحث روايتي ] )شامل دو روايت در باره غيب و انفاق در آيه كريمه([ ..... ص : 

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( فرموده: يعني )كسي كه ايمان الَّذِينَ ) :در كتاب معاني االخبار از امام صادق ع روايت آمده، كه در ذيل آيه
 .«3»بقيام قائم ع داشته باشد، و آن را حق بداند( 

 .مؤلف: اين معنا در غير اين روايت نيز آمده، ولي اين روايات همه از باب تطبيق كلي بر مصداق بارز آنست

: )وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ(، فرموده: يعني از آنچه ما بايشان و در تفسير عياشي از امام صادق )ع( روايت شده كه در ذيل جمله
 «5»كنند، و علم را گسترش ميدهند. ايم، بديگران تعليم ميتعليم كرده

يعني از آنچه ما بايشان تعليم  :و نيز در كتاب معاني االخبار از آن جناب، و در ذيل همان جمله روايت آمده، كه فرمود
 بديگران داده، علم را گسترش ميدهند، و از آنچه از قرآن بايشانايم داده
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مؤلف: اين دو روايت مبني بر اين هستند كه انفاق، اعم از انفاق مالي باشد، و همين طور هم هست، هم چنان كه قبال 
 .گفتگويش گذشت

 72گرا([ ..... ص : بحث فلسفي ])پيرامون اعتماد به غير ادراكات حسي و پاسخ به دانشمندان حس

ماد هاي حسي، يعني بر مباني عقلي اعتبحث پيرامون اين معنا گفتگو داريم، كه آيا جائز است انسان بر غير از ادراك در اين
كند، يا نه؟ و اين مسئله خود يكي از مسائلي است كه معركه آراء دانشمندان غربي اخير قرار گرفته، و روي آن از دو طرف 

اند، و گر نه بيشتر قدماء و متاخرين از دانشمندان غرب روي آن ايستادگي كرده اند، البته همانطور كه گفتيمحرفها زده
 .اندحكماي اسالم، فرقي ميان ادراكات حسي و عقلي نگذاشته، هر دو را مثل هم جائز دانسته

ت كه هاند: كه برهان علمي شانش اجل از آنست كه پيرامون محسوسات اقامه شود، اصال محسوسات را بدان جبلكه گفته
 .محسوسند شامل نميشود

 اند كه اعتماد بر غير حس صحيح نيست، بايندانهاي آنان، بر آن شدهدر مقابل، بيشتر دانشمندان غرب، و مخصوصا طبيعي
انجامد، و معياري كه خطاي آن را از آيد، و براهين آن بخطا ميدليل كه مطالب عقلي محض، غالبا غلط از آب در مي

سد، و ردر دست نيست، چون معيار بايد حس باشد، كه دست حس و تجربه هم بدامن كليات عقلي نميصوابش جدا كند، 
چون سر و كار حس تنها با جزئيات است، و وقتي اين معيار بان براهين راه نداشت، تا خطاي آنها را از صوابش جدا كند، 

سي، كه راه خطاي آن بسته است، براي اينكه وقتي ديگر بچه جرأت ميتوان بان براهين اعتماد كرد؟! بخالف ادراكهاي ح
مثال يك حبه قند را چشيديم، و ديديم كه شيرين است، و اين ادراك خود را دنبال نموده، در ده حبه، و صد حبه و بيشتر 

ات بكنيم كه پس بطور كلي قند شيرين است، و اين دركهاي ذهني چندين باره را در خارج نيز اثتجربه كرديم، يقين مي
ها است، بر عدم جواز اعتماد بر براهين عقلي، اما دليلشان عليل، و مورد اشكال است، آنهم چند كنيم. اين دليل غربيمي

 .اشكال

اول اينكه همه مقدماتي كه براي بدست آوردن آن نتيجه چيدند مقدماتي بود عقلي، و غير حسي پس آقايان با مقدماتي 
 .اند، غافل از آنكه اگر اين دليلشان صحيح باشد، مستلزم فساد خودش ميشودا باطل كردهعقلي، اعتماد بر مقدمات عقلي ر

 دوم اينكه غلط و خطاء در حس، كمتر از خطاء در عقليات نيست، و اگر باور ندارند بايد تا

__________________________________________________ 
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بجايي مراجعه كنند، كه در محسوسات و ديدنيها ايراد شده، پس اگر صرف خطاء در بابي از ابواب علم، باعث شود كه ما از 
آن علم سد باب نموده، و بكلي از درجه اعتبار ساقطش بدانيم، بايد در علوم حسي نيز اعتمادمان سلب شده، و بكلي درب 

 .كنيم علوم حسي را هم تخته

سوم اينكه در علوم حسي نيز تشخيص ميان خطا و صواب مطالب، با حس و تجربه نيست، و در آنجا نيز مانند علوم عقلي 
تشخيص با عقل و قواعد عقلي است، و مسئله حس و تجربه تنها يكي از مقدمات برهان است، توضيح اينكه مثال وقتي با 

دهيم كه در ذائقه چه اثري دارد، و آن گاه اين حس خود را با تجربه حس خود خاصيت فلفل را درك كنيم، و تشخيص 
تكرار كرديم، تازه مقدمات يك قياس برهاني براي ما فراهم شده، و آن قياس بدين شكل است: اين تندي مخصوص براي 

ي است، و اين ئمي و غالبفلفل دائمي و يا غالبي است، و اگر اثر چيز ديگري ميبود براي فلفل دائمي يا غالبي نميشد ولي دا



 .فرمائيد همه مقدماتش عقلي و غير حسي است، و در هيچيك آنها پاي تجربه در ميان نيامدهبرهان بطوري كه مالحظه مي

چهارم اينكه تمامي علوم حسي در باب عمل با تجربه تاييد ميشوند، و اما خود تجربه اثباتش با تجربه ديگر نيست، و گر نه 
به، آيد، نه حس و تجرتجربه تا ال نهايت تجربه بخواهد، بلكه علم بصحت تجربه از طريق عقل بدست مي آمد يكالزم مي

 .پس اعتماد بر علوم حسي و تجربي بطور ناخودآگاه اعتماد بر علوم عقلي نيز هست

ي و وم حتي علوم حسكند، در حالي كه علپنجم اينكه حس، جز امور جزئي را كه هر لحظه در تغيير و تبديل است درك نمي
وس و روند، و اين نتائج محستجربي، آنچه بدست ميدهند، كليات است، و اصال جز براي بدست آوردن نتائج كلي بكار نمي

كند، كه مثال قلب و كبد دارد، و در اثر تكرار از اين مجرب نيستند، مثال علم تشريح از بدن انسان، تنها اين معنا را درك مي
اعضاي چند انسان، يا كم و يا زياد، همين دركهاي جزئي تكرار ميشود، و اما حكم كلي هرگز نتيجه  مشاهده، و ديدن

نميدهد، يعني اگر بنا باشد در اعتماد و اتكاء تنها بآنچه از حس و تجربه استفاده ميشود اكتفاء كنيم، و اعتماد به عقليات را 
 ي نظري، و بحثي علمي، دست يابيم، پس همانطور كه در مسائلبكلي ترك كنيم، ديگر ممكن نيست بادراكي كلي، و فكر

حسي كه سر و كار تنها با حس است، ممكن است و بلكه الزم است كه به حس اعتماد نموده، و درك آن را پذيرفت، 
 .همچنين در مسائلي كه سر و كار با قوه عقل، و نيروي فكر است، بايد بدرك آن اعتماد نموده، و آن را پذيرفت

و مرادمان از عقل آن مبدئي است كه اين تصديقهاي كلي، و احكام عمومي بدان منتهي ميشود، و جاي هيچ ترديد نيست، 
كه با انسان چنين نيرويي هست، يعني نيرويي بنام عقل دارد، كه ميتواند مبدء صدور احكام كلي باشد، با اين حال چطور 

 تصور دارد، كه قلم صنع و تكوين چيزي را 
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اي كه صنع و تكوين برايش تعيين در آدمي قرار دهد، كه كارش همه جا و همواره خطا باشد؟ و يا حد اقل در آن وظيفه
اي و كاري اختصاص كرده امكان خطا داشته باشد؟ مگر غير اين است كه تكوين وقتي موجودي از موجودات را بوظيفه

ارجي ميان آن موجود و آن فعل برقرار كرده باشد، و در موجود مورد بحث يعني عقل، وقتي صنع اي خميدهد، كه قبال رابطه
گذارد، تا حق را از باطل تميز دهد، كه قبال خود صنع ميان عقل و تميز بين حق و و تكوين آن را در انسانها بوديعت مي

خطا( بر قرار كند؟ )ي ميان موجودي )عقل( و معدومي ااي خارجي برقرار كرده باشد، و چطور ممكن است رابطهباطل رابطه
 .اي نيسترود، بلكه اصال ميان عقل و خطا رابطهپس نه تنها عقل هميشه خطا نمي

روند، اين نه بخاطر اين است كه بينيم گاهي عقل و يا حواس ما در درك مسائل عقلي و يا حسي بخطا ميو اما اينكه مي
اي است، بلكه علت ديگري دارد، كه بايد براي بدست آوردن آن بجايي ديگر مراجعه رابطهميان عقل و حواس ما با خطا 

 .(كرد، چون اينجا جاي بيان آن نيست )و راهنما خدا است

 77بحث فلسفي ديگر ])در اثبات وجود علم و رد بر سوفسطائيان و شكاكان([ ..... ص : 

 اشاره

يابد، كه از هر چيز عين خارجي آن دست را نشناخته اين معنا را در خود مياي كه هنوز باصطالح پشت و روي انسان ساده
را درك ميكند بدون اينكه توجه داشته باشد به اينكه علم واسطه ميان او و آن موجود است، و اين سادگي را همواره دارد تا 

بگردد، آن وقت متوجه ميشود كه  -است تر از علم، و باالتر از شككه پائين -آنكه در موردي دچار شك و ترديد، و يا ظن
فهميده و درك ميكرده بوسيله علم بوده، و علم بين او و مدركاتش تا كنون در مسير زندگي و معاش دنيويش هر چه را مي



 بيند كه گاهي در فهم و دركشواسطه بوده، و از اين به بعد هم بايد سعي كند با چراغ علم قدم بردارد، مخصوصا وقتي مي
كند در عالم خارج و بيرون از ذهن كه هيچ خطا و غلطي شود، چون فكر ميشود، اين توجهش بيشتر مير اشتباه ميدچا

ت كند در وجودش حقيقتي هساينجاست كه يقين مي -چون گفتيم خطا و غلط يعني چيزي كه در خارج نيست -وجود ندارد
د در ذهن است( و اين واقعيتي است كه ذهن ساده يك انسان آن بنام علم، )يعني ادراكي ذهني، كه مانع از ورود نقيض خو

 .يابدرا در مي

نتيجه  گير، باز بهمانهاي طوالني و جستجوهاي پيكنيم بعد از بحثوقتي مسئله را در زير قعر انبيق علمي هم وارسي مي
 .رسيم كه ذهن ساده ما بان برخورده بودمي

 كنيم، دهيم، و آن را تجزيه و تحليل مير انبيق قرار ميزيرا وقتي ادراكهاي خود را در زير قع
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ه ابتدايي و اي نيست، و آن دو مسئلتر از آنها هيچ مسئلهشوند، كه ديگر ابتداييبينيم كه همه آنها به دو مسئله منتهي ميمي
)هست و نيست از يك مورد سلب  -4وند(، ش)هست و نيست در يك مورد با هم جمع نمي -1بديهي اين است كه 

 .تر آنكه ممكن نيست موجودي هم باشد و هم نباشد، و نه باشد و نه نباشد، ساده(نميشوند

دليل اين مطلب آنست كه هيچ مسئله بديهي و يا علمي نيست، مگر آنكه در تماميتش محتاج باين دو قضيه بديهي و اولي 
دو مسئله شك داريم، باز در همين شك خود محتاج باين دو قضيه هستيم، چون است، حتي اگر فرض كنيم كه در اين 

ممكن نيست هم شك داشته باشيم و هم در عين حال شك نداشته باشيم، و وقتي بداهت اين دو قضيه ثابت شد، هزاران 
الش علميش، و در اعمهاي مسئله تصديقي و علمي كه ما محتاج به اثبات آنيم ثابت ميشود، مسائلي كه آدمي در نظريه

گاه آدمي در آن موقف علم اي علمي پيش نميايد، مگر آنكه تكيهآري هيچ موقفي علمي و هيچ واقعه .محتاج بدانها است
است، حتي آدمي شك خود را هم با علم تشخيص ميدهد، و همچنين ظن خود، و يا جهل خود را، يك جا يقين دارد كه 

 .كه شك دارد، و جايي ديگر يقين دارد كه ظن دارد و جاي چهارم يقين دارد كه نادان استعلم دارد، جايي ديگر يقين دارد 

 تا بجايي رسيد دانش من كه بدانم همي كه نادانم

مترجم پس احتياج انسان در تمامي مواقف زندگيش بعلم، بدان حد است كه حتي در تشخيص علم و شك و ظن و جهلش 
 .نيز محتاج بعلم است

ف در عصر يونانيها جماعتي پيدا شدند، بنام سوفسطائيها، كه وجود علم را انكار كردند، و گفتند اصال بهيچ چيز ولي مع االس
كردند، جمعي ديگر بنام كردند، حتي در خودشان، و در شكشان هم شك ميعلم نداريم، و در باره هر چيزي شك مي

ي نمودند، آنها هم وجود علم را از خارج از خود، و افكار خود، شكاكها، كه مسلكي نزديك مسلك آنها داشتند، از آنان پيرو
 .اي تراشيدنديعني ادراكات خود، نفي نموده، و براي خود ادله

ترين علوم و ادراكات، )كه عبارتست از ادراكهاي حاصل از حواس ظاهري ما(، سرشار است از ترين و روشناول اينكه قوي
بينيم، و حال آنكه آن طور نيست، و از اين قبيل خطاها در حس بسيار ورت دائره ميگردان را بصخطا و غلط، شعله آتش

آيد، و دست كنيم، بنظر آب سرد مياست، دست خود از آب پنجاه درجه حرارت در آورده در آب پانزده درجه حرارت فرو مي
ا اين حال ديگر چطور ممكن است، نسبت آيد، بكنيم، داغ بنظر ميديگرمان را از آب يخ در آورده، در همان آب فرو مي

 .بموجوداتي كه خارج از وجود ما است، علم پيدا كنيم، و بان علم اعتماد هم بكنيم

 دوم اينكه ما بهر چيز كه خارج از وجود ما است، بخواهيم دست بيابيم كه چيست؟ و چگونه
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يم كبوتر خواهيم ببينايم، نه بان چيز، مثال مييقت ما بعلم خود دست يافتهيابيم، پس در حقاست؟ بوسيله علم دست مي
شناسيم، پس ما در حقيقت چيست؟ و چگونه است؟ ما از راه علم يعني ارتسام نقشي از كبوتر در ذهن خود كبوتر را مي

انه ما است، با اين حال ما چگونه ايم، نه كبوتري كه در خارج از وجود ما، و لب بام خكبوتر ذهن خود را ديده، و شناخته
ايم؟ توانيم بحقيقت موجودي از موجودات دست پيدا كنيم؟ و يقين كنيم كه آن موجود همانطور است كه ما درك كردهمي

 .تر آنها همين دو وجه بوداند، كه مهموجوهي ديگر براي اثبات نظريه خود آورده

كند، براي اينكه وقتي بنا باشد بهيچ قضيه تصديقي ود را باطل ميجواب وجه اولشان اين است كه: اين دليل خودش خ
اعتماد نكنيم، بقضايايي هم كه دليل شما از آن تشكيل شده، نبايد اعتماد كرد، عالوه بر اينكه اعتراف بوجود خطاهاي بسيار، 

در عالم به خطايي بر خود اعتراف بوجود صواب هم هست، حال يا صوابهايي معادل خطاها، و يا بيشتر، چون وقتي 
مگر غير  :گوييمايم. عالوه بر اينكه بايشان ميخوريم، كه بصواب هم بر خورده باشيم و گر نه از كجا خطا را شناختهمي

اند كه تمامي تصديقهايشان صحيح، و بدون خطا است؟ كسي چنين ادعايي كنند، ادعاء كردهسوفسطائيان كه بعلم اعتماد مي
قابل  كنند كه بعضي از علومگوييد: هيچ علمي قابل اعتماد نيست، ادعاء ميقابل شما كه بطور كلي مينكرده، بلكه در م

وجبه تواند ماعتماد هست، و اين موجبه جزئيه براي ابطال سلب كلي شما كافي است، و دليلي كه شما اقامه كرديد نمي
 .جزئيه خصم شما را باطل كند

گفتيم هست، و ميتوان بدان اعتماد است كه: محل نزاع بين ما و شما علم بود، كه ما ميو اما وجه دوم، پاسخ از آن اين 
يزي كه كنيد، چگفتيد اصال علم نيست، آن وقت در دليل دوم خود اعتراف كرديد كه بهر چيزي علم پيدا ميكرد، و شما مي

و شما نبود، و ما نخواستيم بگوئيم واحدي  گوييد علم ما غير آن موجود خارجي است، و اين مسئله مورد بحث ماهست مي
 .ايمهم نگفته كه واقعيت هر چيزي كه ما درك كنيم همانطور است كه ما درك كرده

عالوه بر اين، اينكه خود آقايان روزمره بحكم اضطرار مجبور ميشوند، بر خالف نظريه خود عمل كنند، چون از صبح تا بشام 
پرسيم: آقا شما اين همه براي غذا كشت، بسوي غذا، بسوي آب، از ايشان ميدر حركتند، حركت بسوي كسب، بسوي 

كني، براي اين است كه واقعا غذا بخوري، و آب بنوشي، و رفع گرسنگي، و عطش از خود كني، يا تنها تصور غذا، تالش مي
كني، و بدر خانه طبيب فرار مي گريزي، و يا از مرضهاي مهلكو آب تو را اينچنين كوك كرده، و يا اگر از شير درنده مي

كشد، كند، و تصور مرض كسي را نميترسي، يا از تصور آنها، تصور شير كه كسي را پاره نميروي، آيا از واقعيت آنها ميمي
 اي، و پس واقعيت شير و مرض را درك كرده
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، و از صبح تا بشام مشغول باطل كردن آني. و كوتاه سخن آنكه هر ايناخودآگاه بدست خودت نظريه فلسفيت را باطل كرده
كند، كه بپا خيزيم، و براي رفع آن حاجت كند، در ما ايجاد حركتي ميحاجت نفساني كه احساسات ما آنها را بما الهام مي

س از جا برنميخاستيم، پ تالش كنيم، با اينكه اگر اين احساس حاجت نبود و ما روزي هزار بار تصور حاجت ميكرديم هرگز
ايم، و در دومي تنها نقش معلوم ميشود ميان آن تصور حاجت، و اين تصور حاجت فرق است، در اولي واقع و خارج را ديده

، شودذهني را، اولي واقعيت خارجي دارد، و دومي ندارد، و يا بگو اولي بوسيله امري خارجي و مؤثر، در نفس آدمي پيدا مي
كند، ولي دومي خود علم است، پس كند، اولي را علم كشف ميود انسان و باختيار خودش در دل ايجاد ميولي دومي را خ

 .معلوم ميشود كه علم هست

 11شبهه ماديون در وجود علم و رد بر آنها و اثبات تجرد و غير مادي بودن علم و ادراك[ ..... ص : ]



اي است قوي، كه همان شبهه، اساس علوم مادي قرار جهت ديگر شبههالبته اين را هم بايد دانست كه در وجود علم، از 
ا به ثبوت هاي علمي اين معنا رگرفته است، كه علم ثابت را )با اينكه هر علمي ثابت است(، نفي كنند. توضيح اينكه: بحث

مسير حركت قرار دارد، و رسانده كه علم طبيعت در تحول و تكامل است، و هر جزء از اجزاء عالم طبيعت كه فرض شود، در 
رو بسوي كمال دارد، و بنا بر اين اساس، هيچ موجودي نيست، مگر آنكه در آن دوم از وجودش، غير آن موجود، در آن اول 

 .وجودش ميباشد

از سوي ديگر ميدانيم، و هيچ شكي نداريم، در اينكه فكر و انديشه از خواص مغز و دماغ است، و چون دماغ، خود موجودي 
ي است، فكر نيز اثري مادي خواهد بود، و قهرا مانند ساير موجودات در تحت قانون تحول و تكامل قرار دارد، پس ماد

ايم، در مسير تغير و تحول قرار دارد، و ديگر معنا و تمامي ادراكات ما كه يكي از آنها ادراكهايي است كه نامش را علم نهاده
ماند، بله اين معنا هست، كه ادراكهاي ما دوام نسبي دارند، آنهم نه بطور نميمفهومي براي علم ثابت و ال يتغير باقي 

صديقات تر از ساير تتر، و يا نقيض آن پنهانمساوي، بلكه بعضي از تصديقات، دوام و بقاء بيشتري دارد، و عمرش طوالني
لمه م داريم، در حالي كه علم بمعناي واقعي كگوييم بفالن چيز علايم، و مياست، كه ما نام اينگونه تصديقات را علم گذاشته

ود ايم، و احتمال ميدهيم دير يا زكه عبارتست از علم بعدم نقيض، نداريم، بلكه تا كنون به نقض و نقيض آن بر نخورده
 .نقيضش ثابت شود، پس علمي در عالم وجود ندارد

، كه علم، همانطور كه گفتند، مادي، و از ترشحات جواب از شبهه اين است كه: اين شبهه وقتي صحيح و قابل اعتناء است
دماغ و مغز باشد، نه موجودي مجرد، در حالي كه اين ادعا نه در حد خود روشن است، و نه دليلي بر آن دارند، بلكه حق 

 مطلب آنست كه علم بهيچ وجه مادي نيست، براي 
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 .اص ماديت در آن وجود نداردبينيم هيچيك از آثار و خواينكه مي

يكي از آثار ماديت كه در همه ماديات هست، اين است كه امر مادي قابل انقسام است، چون مادي آن را گويند كه  -1
داراي ابعاد ثالثه باشد، و چيزي كه داراي بعد است، قابل انقسام نيز هست، ولي علم، بدان جهت كه علم است بهيچ وجه 

 كنيم اين صورت علميه ما قابل انقسام نيست بشهادت اينكه)مثال وقتي ما زيد پسر عمرو را تصور مي قابل انقسام نيست،
 .(نيم زيد نداريم

اثر مشترك ماديات اين است كه در حيطه زمان و مكان قرار دارند، و هيچ موجود مادي سراغ نداريم كه از مكان و زمان  -2
زئي، بينيم يك حادثه معين، و جپذيرد، و نه زمان، بدليل اينكه مياست، نه مكان ميبيرون باشد، و علم، بدان جهت كه علم 

كه در فالن زمان، و فالن مكان واقع شده، در تمامي مكانها، و زمانها قابل تعقل است، و ما ميتوانيم همه جا و همه وقت 
 .آن را با حفظ همه خصوصياتش تصور و تصديق كنيم

يات اين است كه ماديات بتماميشان در تحت سيطره حركت عمومي قرار دارند، و بهمين جهت اثر سوم و مشترك ماد -3
بينيم كه علم، بدان جهت كه علم است در مجراي حركت قرار تغير و تحول، خاصيت عمومي ماديات شده است، ولي مي

ات دارد، با حيثيت تغير و تبدل منافندارد و بهمين جهت محكوم باين تحول و دگرگوني نيست، بلكه اصال حيثيت علم ذاتا 
 .علم عبارتست از ثبوت، و تحول عبارتست از بي ثباتي

پذيرفت، و مانند ماديات محكوم به تحول و دگرگونگي بود، ديگر اگر علم از چيزهايي بود كه بحسب ذاتش تغير مي -4
كه بايد اول حادثه قبلي را تعقل كنيم بعد آن ممكن نبود يك چيز را و يك حادثه را در دو وقت مختلف با هم تعقل كرد، بل

بينيم كه دو حادثه مختلف الزمان را، در يك آن را از ذهن بيرون نموده حادثه بعدي را وارد ذهن سازيم، در حالي كه مي



ه خودتان ككنيم، و نيز اگر علم، مادي بود، بايد اصال نتوانيم حوادث گذشته را در زمان بعد تعقل كنيم، براي اينتعقل مي
 :گفتيد

 .هر چيزي در آن دوم غير آن چيز در آن اول است

پس اين وجوه و وجوه ديگري كه ذكر نكرديم، داللت دارند بر اينكه علم، بدان جهت كه علم است مادي نيست، و اما آنچه 
ما در باره آن حرفي  گردد،در عضو حساس و يا بگو در دماغ پيدا ميشود، و آن فعل و انفعالي كه در اين عضو حاصل مي

نداريم، چون تخصصي در آن نداريم، اما شما هم دليلي نداريد كه اين فعل و انفعالهاي طبيعي همان علم است، و صرف 
گيرد، دليل بر آن نيست كه تصور، همان عمل دماغي اينكه در هنگام مثال تصور يك حادثه، در دماغ عملي صورت مي

 .امون مسئله علم كرديم كافي است، بحث بيشتر از اين را بايد در جاي ديگر جستجو كرداست، و همين مقدار بحثي كه پير
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 10[ ..... ص : 7تا  1(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

( خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي أَبْصارِهِمْ 5إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )
 (7)غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

 10ترجمه آيات ..... ص : 

 (5بر ايشان يكسان است چه ايشان را اندرز بكني و چه اندرز نكني ايمان نخواهند آورد. )كساني كه كافر شدند 

 (3ايست و ايشان عذابي عظيم دارند )خدا بر دلهاشان مهر زده و بر گوش و چشمهاشان پرده

 10بيان ..... ص : 

 اشاره

ته، بدليل گير گشريشه كرده، و انكار حق در قلوبشان جايإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا( الخ، اينان كساني هستند كه كفر در دلهاشان )
فرمايد: انذار كردنت و نكردنت بر ايشان يكسان است، معلوم است كسي كه كفر و جحودش اينكه در وصف حالشان مي

وم معلسطحي است، در اثر انذار و اندرز دست از كفر و جحودش بر ميدارد، و كسي كه انذار و عدم آن بحالش يكسان است، 
 .دار گشتهاست كه كفر و جحود در دلش ريشه

 10كدام دسته از كفارند؟[ ..... ص :  "الذين كفروا "مراد از]

رود منظور، صناديد و سردمداران مشركين قريش و بزرگان و اما اينكه منظور از اين كفار كدام دسته از كفارند؟ احتمال مي
 جاجت بخرج داده، ومكه باشند، آنهايي كه در امر دين عناد و ل
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در دشمني با دين خدا از هيچ كوشش و كارشكني كوتاهي نكردند، تا آنجا كه خداي تعالي در جنگ بدر و ساير غزوات تا 



 .آخرين نفرشان را هالك كرد

ن بخواهيم مورد گفتگوي در ايمؤيد اين احتمال تعبير )يكسان است چه ايشان را انذار بكني و چه نكني( است، چون اگر 
ايم كه باب هدايت بكلي مسدود است، و اصال آمدن پيامبر اسالم سودي جمله را همه طبقات كفار بدانيم، ملتزم باين شده

 .بحال هيچ كافري ندارد، و حال آنكه قرآن كريم ببانگ بلند بر خالف اين گواهي ميدهد

مده، يكي اينجا، و يكي در سوره يس، و سوره يس در مكه، و سوره بقره در عالوه بر اينكه اين تعبير در دو جاي قرآن آ
رسد كه مراد همان كفار مكه باشند، و اصال در هر جاي قرآن اوائل هجرت و قبل از جنگ بدر نازل شد، پس بنظر قريب مي

اي در كردند، مگر آنكه قرينهلفت مياند، كه در اوائل بعثت با دعوت ديني مخاكه تعبير )الذين كفروا( آمده، مراد كفار مكه
كالم باشد، كه خالف آن را برساند، نظير تعبير به )الذين آمنوا(، كه بزودي خواهيم گفت: هر جا در قرآن مطلق و بدون 
اند، قرينه آمده باشد، مراد از آن مسلمانان مكه، يعني دسته اول از مسلمين است، كه بچنين خطابي تشريفي اختصاص يافته

 .اي در كالم، خالف آن را اثبات كندگر آنكه قرينهم

در اين جمله سياق تغيير يافته، يعني در اول، مهر بر دلها زدن را بخودش « 1»خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ، وَ عَلي سَمْعِهِمْ( )
 :نسبت داده، ولي پرده بر گوش و چشم داشتن را بخود كفار نسبت داده، و فرموده

فهماند كه يك مرتبه از كفر از ر دلهاشان زده، و بر گوشها و چشمهايشان پرده است، و اين اختالف در تعبير ميخدا مهر ب
اند، و يك مرتبه شديدتري را خدا بعنوان مجازات بر رفتهناحيه خودشان بوده، و آن اين مقدار بوده كه زير بار حق نمي

اي قرار دارد، يكي حجاب خودشان، و يكي حجاب خدا، و بزودي پاره دلهاشان افكنده، پس اعمال آنان در وسط دو حجاب
 .خواهد آمد انشاء اللَّه تعالي« 4»مطالب ديگر در باره اين فراز در ذيل آيه: )إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا(، 

وت ضعف است، و مراتبي مختلف، و آثاري متفا اين را هم ناگفته نگذاريم كه كفر، مانند ايمان صفتي است كه قابل شدت و
 .دارد، همانطور كه ايمان اينطور است

 11بحث روايتي ] )شامل روايتي از امام صادق )ع( در باره وجود كفر([ ..... ص : 

م رايدر كافي از زبيري از امام صادق ع روايت آورده كه گفت: بآنجناب عرضه داشتم: وجوه كفر را كه در كتاب خدا آمده ب
 بيان بفرما، فرمود: كفر در كتاب خدا بر

__________________________________________________ 
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 پنج قسم است، اول كفر جحود، و جحود هم خود، دو جور است، سوم كفر بترك دستورات الهي، چهارم كفر برائت، پنجم
 .كفران نعمت

اما قسم اول دو قسم جحود، يكي جحود و انكار ربوبيت خدا است، و اين اعتقاد كسي است كه ميگويد: نه ربي هست، و نه 
گويند، همانهايند كه قرآن بهشتي، و نه دوزخي، و صاحبان اين عقيده دو صنف از زنادقه هستند، كه بايشان دهري هم مي

 :اندهكالمشان را حكايت كرده كه گفت

ميراند( و اين ديني است كه از طريق امتحان و دل بخواه براي خود درست وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ، جز روزگار كسي ما را نمي)
جز  «1»اند، و گفتارشان خالي از حقيقت و تحقيق است، هم چنان كه خداي عز و جل فرموده: )إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ كرده



افر مِنُونَ، كساني كه كليل ديگري ندارند(، و نيز فرموده: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْپندار د
ين آورند، ايعني بدين توحيد ايمان نمي« 4»آورند(، شدند بر ايشان يكسان است، چه انذارشان كني، و چه نكني ايمان نمي

 .يكي از وجوه كفر است

و اما وجه دوم از جحود، جحود بر معرفت است، و آن اين است كه كسي با اينكه حق را شناخته، و برايش ثابت شده، انكار 
دا را انكار كردند، دين خ« 0»شان فرموده: )وَ جَحَدُوا بِها، وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ، ظُلْماً وَ عُلُواا، كند، كه خداي عز و جل در باره

با اينكه در دل بحقانيت آن يقين داشتند، ولي چون ظالم، و سركش بودند، زير بار آن نرفتند(، و نيز فرموده: )وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ 
ار كافِرِينَ، قبل از آمدن اسالم يهوديان بكفيَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا، كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الْ

بخشد، ولي همين كه اسالم آمد، بدان كافر شدند، پس آيد، و ما را بر شما پيروزي ميگفتند بزودي پيامبر آخر الزمان ميمي
 «2»لعنت خدا باد بر كافران(. 

حكايت كرده كه گفت: )هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، اش از سليمان وجه سوم از كفر، كفران نعمت است، كه خداي سبحان در باره
ت، تا مرا  كَرِيمٌ، اين از فضل پروردگارم اسلِيَبْلُوَنِي، أَ أَشْكُرُ؟ أَمْ أَكْفُرُ؟ وَ مَنْ شَكَرَ، فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

م؟ و كسي كه شكر گزارد، بنفع خود شكر كرده و كسي كه كفران كند خدا بي كنگزارم؟ يا كفران ميبيازمايد، آيا شكر مي
و نيز فرموده: )لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ، اگر شكر بگذاريد نعمت را « 3»نياز و كريم است(، 

 :و نيز فرموده« 5»ابم شديد است(، برايتان زياده كنم، و اگر كفر بورزيد، بدرستي عذ

 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وَ اشْكُرُوا لِي، وَ ال تَكْفُرُونِ، بياد من افتيد تا بيادتان بيفتم و شكرم بگذاريد، و)

__________________________________________________ 
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 .در اين چند آيه كلمه كفر بمعناي كفران نعمت است« 1»كفرانم مكنيد(، 

تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ، وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ ال ) :وجه چهارم از كفر، ترك دستورات خداي عز و جل ميباشد، كه در آن باره فرموده
 أَنْفُسَكُمْ، وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ، مِنْ وَ ال تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُالءِ تَقْتُلُونَ

عُدْوانِ، وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُساري، تُفادُوهُمْ، وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ، أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ دِيارِهِمْ، تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْ
الْكِتابِ؟ و تكفرون ببعض؟ و چون پيمان از شما گرفتيم، كه خون يكديگر مريزيد، و يكديگر را از ديارتان بيرون مكنيد، شما 

كرديد، و شهادت داديد، آن گاه همين شما يكديگر را كشتيد، و از وطن بيرون كرديد، و بر دشمني  هم بر اين پيمان اقرار
اندن بر گرفتيد، با اينكه فديه گرفتن و بيرون رآنان و جنايتكاري پشت به پشت هم داديد، و چون اسيرتان ميشدند، فديه مي

كنيد(؟ پس در يعني عمل نمي) «4»ورزيد؟( به بعضي كفر مي آوريد، وشما حرام بود، آيا به بعضي احكام كتاب ايمان مي
اين آيه منظور از كفر، ترك دستورات خداي عز و جل ميباشد، چون نسبت ايمان هم بايشان داده، هر چند كه اين ايمان را 

وْمَ نْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ يَاز ايشان قبول نكرده، و سودمند بحالشان ندانسته، و فرموده: )فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِ



، بجز خواري در الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلي أَشَدِّ الْعَذابِ، وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پس چيست جزاي هر كه از شما چنين كند
 «0»كنيد غافل نيست(. ا از آنچه ميگردند، و خدزندگي دنيا، و روز قيامت بسوي شديدترين عذاب بر مي

اش از ابراهيم خليل )ع( حكايت كرده، كه گفت: )كَفَرْنا بِكُمْ، وجه پنجم از كفر، كفر برائت است، كه خداي عز و جل در باره
ز شما بيزاريم، و ميان ما و شما دشمني و خشم آغاز شد، و وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ا
كه در اين آيه كفر بمعناي بيزاري آمده، و نيز از ابليس « 2»دست از دشمني برنميداريم، تا آنكه بخداي يگانه ايمان بياوريد( 

از  بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ، من كند، كه از دوستان انسي خود در روز قيامت بيزاري جسته، ميگويد: )إِنِّي كَفَرْتُحكايت مي
كند، كه در قيامت از يكدگر بيزاري پرستان حكايت مي، و نيز از قول بت«3»اينكه شما مرا در دنيا شريك قرار داديد بيزارم( 

لْعَنُ لْحَياةِ الدُّنْيا، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، وَ يَميجويند، و فرموده: )إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً، مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ا
پرستي شما در دنيا رعايت دوستي با يكديگر بود، ولي روز قيامت از يكديگر بيزاري جسته، بَعْضُكُمْ بَعْضاً، تنها علت بت
 .«3»معناي بيزاري آمده ، كه كفر در اين آيه نيز ب«6» (يكديگر را لعنت خواهيد كرد

 .پذيردمؤلف: اين روايت در حقيقت ميخواهد بفرمايد: كه كفر شدت و ضعف مي
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 اشاره

يَخْدَعُونَ إاِلَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ( يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما 3وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ )
( وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِي 13( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ )3ما يَشْعُرُونَ )

 (14هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ ال يَشْعُرُونَ )( أَال إِن11َّالْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ )

( وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ 10لكِنْ ال يَعْلَمُونَ ) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أاَل إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ  (12إِذا خَلَوْا إِلي شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ) آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ

( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ 15وا مُهْتَدِينَ )أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدي فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُ (15)يَعْمَهُونَ 
 (13ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُونَ )

لُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظ13ُصُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ال يَرْجِعُونَ )
( يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ 13الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ )



 (43ءٍ قَدِيرٌ )شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ قامُوا وَ لَوْ
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 .(3اند )ايم و لكن )دروغ ميگويند و( هرگز ايمان نياوردهو بعضي از مردم كسانيند كه ميگويند بخدا و بروز جزا ايمان آورده

 .(3كنند اما نميدانند )كنند ولي نميدانند كه جز بخود نيرنگ نمياند نيرنگ ميبا خدا و با كساني كه ايمان آورده

در دلهاشان مرضي است پس خدا بكيفر نفاقشان آن بيماري را زيادتر كرد، و ايشان بخاطر دروغها كه ميگويند عذابي 
 .(13دردناك دارند )

 .(11ه ميشود در زمين فساد مكنيد ميگويند ما اصالحگرانيم )و چون بايشان گفت

 .(14تو آگاه باش ايشان مفسدانند ولي خود نميدانند )

و چون بايشان گفته ميشود مانند مردم ايمان بياوريد ميگويند: آيا مانند سفيهان ايمان بياوريم آگاه باش كه خود ايشان 
 .(10سفيهند و لكن نميدانند )

ا گويند ما با شمائيم، مكنند ميايم و چون با شيطانهاي خود خلوت ميگويند: ما ايمان آوردهبينند مين را ميو چون مؤمنا
 .(12كنيم )ايشان را مسخره مي

 .(13گذارد تا در طغيان خود كور دل بمانند )كند و هم چنان وا ميخدا هم ايشان را مسخره مي

 .(15دند و تجارتشان سود نكرد و هدايت نيافتند )ها هستند كه ضاللت را بهدايت خريهمين

حكايت آنها چون سرگذشت كسي است كه آتشي بيفروخت تا پيش پايش روشن شود همين كه اطرافش را روشن كرد خدا 
 .(13هايي رهاشان كرد كه ديدن نتوانند )نورشان بگرفت و در ظلمت

 .(13كر و الل و كورند و از ضاللت باز نيايند )

ها و رعد و برق همراه داشته باشد رعد و برقي كه از نهيب آن باراني سخت كه از آسمان بريزد، باراني كه ظلمتيا چو 
 .(13انگشتان در گوشها كنند و خدا فراگير كافران است )

همان  زنزديك باشد كه برق ديدگانشان ببرد هر گاه روشن شود راه روند و چون تاريك شود باز ايستند اگر خدا ميخواست ا
 .(43گرفت كه خدا بهر چيز توانا است )اول چشمها و گوششان را مي

 17بيان ..... ص : 

 اشاره

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ( تا آيه بيستم. كلمه خدعه بمعناي نوعي نيرنگ است، و شيطان بمعناي موجودي سراپا شر است، و )
 .اندبهمين جهت ابليس را شيطان ناميده

كند، كه انشاء اللَّه گفتار مفصل ما در باره آنان در سوره منافقين و مواردي ديگر خواهد آيات وضع منافقين را بيان ميدر اين 
  .آمد
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 11دو مثل در شرح وضع و حال منافقين[ ..... ص : ]

سي فرمايد منافقين مثل كآوردن مثلي، وضع منافقين را مجسم ساخته، ميدر آيه:)مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً( الخ، با 
ميمانند كه در ظلمتي كور قرار گرفته، بطوري كه خير را از شر، و راه را از چاه و نافع را از مضر، تشخيص نميدهد، و براي بر 

اي ديگر خود را به بيند، يا وسيله زند، يا آتشي روشن كند، كه با آن اطرافطرف شدن آن ظلمت، دست باسباب روشني مي
اي از وسائل كه دارد يا باد، يا باران، يا امثال آن، آتشش را و چون آتش روشن ميكند و پيرامونش روشن ميشود خدا بوسيله

خاموش كند، و دو باره بهمان ظلمت گرفتار شود، و بلكه اين بار ميان دو ظلمت قرار گيرد، يكي ظلمت تاريكي، و يكي هم 
 .ظلمت حيرت، و بي اثر شدن اسباب

زنند، و از بعضي فوائد دين برخوردار ميشوند، چون خود را مؤمن قلمداد اين حال منافقين است، كه بظاهر دم از ايمان مي
عني ي كنند، و از اين قبيل منافع برخوردار ميشوند، اما همين كه مرگشانبرند، و با آنان ازدواج مياند، از مؤمنين ارث ميكرده

گيرد، و آنچه رسد، خداي تعالي نور خود را از ايشان ميآن موقعي كه هنگام برخورداري از تمامي آثار ايمان است فرا مي
اند، تا باجتماع بقبوالنند كه، مسلمانيم، باطل نموده، در ظلمت قرارشان ميدهد كه هيچ چيز را درك بعنوان دين انجام داده

 گيرند، يكي ظلمت اصليشان، و يكي ظلمتي كه اعمالشان ببار آورده.؟قرار مينكنند، و در ميان دو ظلمت 

الخ، كلمه )صيب(، بمعناي باران پر پشت است، و معناي كلمه )برق( معروف است، و كلمه )رعد(  (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ)
 اي برق آسمان، كه بزمينارتست از تكهخيزد، و كلمه صاعقه عبزند برميبمعناي صدايي است كه از ابر وقتي برق مي

 .افتدمي

كند، كه اظهار ايمان ميكنند، ولي در دل كافرند، باين اين آيه مثل دومي است كه خداوند حال منافقين را با آن مجسم مي
چيز را از  هيچ بيند، وبيان كه ايشان بكسي ميمانند، كه دچار رگبار توأم با ظلمت شده است، ظلمتي كه پيش پايش را نمي

ديگر چيزها تميز نميدهد، ناگزير شدت رگبار او را وادار بفرار ميكند، ولي تاريكي نميگذارد قدم از قدم بردارد، از سوي ديگر 
يابد، جز اينكه از برق آسمان استفاده كند، اما رعد و صاعقه هول انگيز هم از هر سو دچار وحشتش كرده، قرارگاهي نمي

ه است، دوام و بقاء ندارد، همين كه يك قدم برداشت برق خاموش گشته، دو باره در تاريكي فرو برق آسمان هم يك لحظ
 .رودمي

كند، چون اگر نكند باصطالح اين حال و روز منافق است، كه ايمان را دوست نميدارد، اما از روي ناچاري بدان تظاهر مي
ش بنور ايمان روشن نگشته، لذا راه زندگيش آن طور كه بايد نانش آجر ميشود، ولي چون دلش با زبانش يكسان نيست، و دل

 افتد، و هموارهاش روي آب ميروشن نميباشد، و معلوم است كسي كه ميخواهد بچيزي تظاهر كند كه ندارد، ال يزال پته
 دچار خطا و 
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 .ايستدرود، اما خدا رسوايش نموده، دو باره ميه ميلغزش ميشود، يك قدم با مسلمانان و بعنوان يك فرد مسلمان را

گيرد، كه از همان روز اول رسوا شود، و مسلمانان فريبش را نخورند، )اما و اگر خدا بخواهد اين ايمان ظاهري را هم از او مي
 .(خدا چنين چيزي را نخواسته است
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 اشاره

( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ 41يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
( وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا 44الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ 

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَ (40عَلي عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )
( وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 42الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ )

مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها وا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُ
 (43خالِدُونَ )

 91ترجمه آيات ..... ص : 

، ص: 1(. ترجمه الميزان، ج41ايد پرهيزكاري كنيد )هان اي مردم پروردگار خويش را كه شما و اسالفتان را آفريد بپرستيد ش
31 

ها براي روزي شما پديد خدايي كه براي شما زمين را فرشي و آسمان را بنائي كرد و از آسمان آبي فرود آورده با آن ميوه
 .(44كرد، پس شما با اينكه علم داريد براي خدا همتا مگيريد )

 گوئيد غير خدا ياراناي مانند آن بياريد و اگر راست ميايم بشك اندريد سورهردهو اگر از آنچه ما بر بنده خويش نازل ك
 .(40خويش را بخوانيد )

 .(42و اگر نكرديد و هرگز نخواهيد كرد پس از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ است و براي كافران مهيا شده بترسيد )

ها در پيش دارند كه جويها در آن روانست و چون كه بهشت اند نويدشان دهكساني كه ايمان آورده و كارهاي صالح كرده
اي از آن روزيشان شود بگويند اين همانست كه قبال روزي ما شده بود، و نظير آن بايشان بدهند، و در آنجا همسران ميوه

 .(43پاكيزه دارند و خود در آن جاودانند )

 90بيان ..... ص : 

 اشاره

هاي سه گانه، يعني متقين، و كفار، و وا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ( الخ، بعد از آنكه خداي سبحان حال فرقهيا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ)
منافقين را بيان نموده فرمود: متقين بر هدايتي از پروردگار خويشند، و قرآن مايه هدايت آنان است، و با آنان كار دارد، و 

و چشمشان پرده است، و منافقين خود بيمار دلند، و خدا هم بعنوان مجازات،  كفار، مهر بر دلشان زده شده، و بر گوش
 .(كند، بطوري كه كر و الل و كور شوند، )و اين بيانات در طول نوزده آيه آمدهبيماري دلهاشان را بيشتر مي

بال ين ملحق شوند، و دناينك در آيه مورد بحث اين نتيجه را گرفته، كه مردم را بسوي بندگي خود دعوت كند، تا به متق
ون(، رساند كه جمله )لعلكم تتقكفار و منافقين را نگيرند، و اين مطالب را در طول پنج آيه مورد بحث آورده، و اين سياق مي
 .متعلق بجمله )اعبدوا ربكم( است، نه بجمله )خلقكم(، هر چند كه بانهم برگردد صحيح است

جمع )ند( بر وزن مثل، و نيز بمعناي آنست، و اينكه جمله: )و انتم  (أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( الخ، كلمه )انداد فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ)
آورد، شدت تاكيد در نهي را  (تعلمون( را مقيد بقيد خاصي نكرد، و نيز آن را بصورت جمله حاليه از جمله: )فال تجعلوا



ر هم كه باشد، جائز نيست براي خدا مثل و مانندي قائل شود، در حالي كه فهماند: كه آدمي علمش بهر مقدارساند، و ميمي
 .خداي سبحان او را و نياكان او را آفريده، و نظام كون را طوري قرار داده كه رزق و بقاء او را تامين كند

هماند: كه قرآن معجزه است، و هيچ بشري فاتوا، پس بياوريد(، امر تعجيزي است، تا بهمه بف)فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ( امر در )
تواند نظيرش را بياورد، و اينكه اين كتاب از ناحيه خدا نازل شده، و در آن هيچ شكي نيست، معجزه است كه تا زمين و نمي

زمان باقي است، آن نيز باعجاز خود باقي است، و اين تعجيز، در خصوص آوردن نظيري براي قرآن، در قرآن كريم مكرر 
 لِهِ، وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍده، مانند آيه: )قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ، ال يَأْتُونَ بِمِثْآم

 توانندظَهِيراً، بگو اگر انس و جن دست بدست هم دهند، كه مثل اين قرآن بياورند، نمي

 34، ص: 1زان، جترجمه المي

و نيز مانند آيه: )أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، وَ ادْعُوا « 1»بياورند، هر چند كه مدد كار يكديگر شوند( 
رآن افترايي است كه بخدا بسته، بگو اگر راست مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ و يا آنكه ميگويند: اين ق

گوييد، غير از خدا هر كس را كه ميخواهيد دعوت كنيد، و بكمك بطلبيد، و شما هم ده سوره مثل آن بخدا افتراء ببنديد( مي
«4». 

از طرف  يفه تعجيزي استگردد، و در نتيجه آيه شرو بنا بر اين ضمير در كلمه )مثله(، به كلمه )ما(، در جمله )مما نزلنا( برمي
 .قرآن، و بي سابقه بودن اسلوب و طرز بيان آن

ممكن هم هست ضمير نامبرده به كلمه )عبد(، در جمله )عبدنا( برگردد، كه در اين صورت آيه شريفه تعجيز بخود قرآن 
 رده كه تعليمي نديده ونيست، بلكه بقرآن است از حيث اينكه مردي بي سواد و درس نخوانده آن را آورده، كسي آن را آو

اين معارف عالي و گرانبها و بيانات بديع و بي سابقه و متقن را از احدي از مردم نگرفته، در نتيجه آيه شريفه در سياق آيه: 
خواست نه من أَ فَال تَعْقِلُونَ؟ بگو: اگر خدا مي )قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، وَ ال أَدْراكُمْ بِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ

داشتم، خود شما شاهديد كه مدتها از عمرم قبل از اين قرآن در بين شما خواندم، و نه از آن اطالعي ميآن را بر شما مي
مبرده بعنوان تفسير و در بعضي روايات هر دو احتمال نا« 0»كنيد؟( زيستم، در حالي كه خبري از آنم نبود، باز هم تعقل نمي

 .آيه مورد بحث آمده

اش معجزه است، حتي كوچكترين اين نكته را هم بايد دانست كه اين آيه و نظائر آن داللت دارد بر اينكه قرآن كريم همه
 اش، مانند سوره كوثر، و سوره عصر، و اينكه بعضي احتمال داده، و يا شايد بدهند، كه ضمير در )مثله( بخصوص سورهسوره

مورد بحث، و در آيه سوره يونس بخصوص سوره يونس برگردد، احتمالي است كه فهم مانوس با اسلوبهاي كالم آن را 
زند: كه ساخته و پرداخته رسول خدا )ص( است، و آن جناب آن را بخدا پذيرد، براي اينكه كسي كه بقرآن تهمت مينمي

 .ه و دو سورهافتراء بسته، بهمه قرآن نظر دارد، نه تنها بيك سور

اگر شك داريد، يك سوره مانند سوره بقره و يا يونس بياوريد، چون برگشت  :با اين حال معنا ندارد در پاسخ آنان بفرمايد
معنا بنظير اين حرف ميشود، كه بگوئيم: اگر در خدايي بودن سوره كوثر يا اخالص مثال شك داريد، همه دست بدست هم 

 .داندو يا يونس بياوريد، و اين طرز سخن را هر كس بشنود زشت و ناپسند ميدهيد، و يك سوره مانند بقره 
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 91اعجاز و ماهيت آن ..... ص : 

و آياتي كه نقل كرديم، ادعاء كرده است: بر اينكه آيت و معجزه است، و استدالل كرده به قرآن كريم در آيه مورد بحث، 
اينكه اگر قبول نداريد، مانند يك سوره از آن را بياوريد، و اين دعوي قرآن بحسب حقيقت بدو دعوي منحل ميشود، يكي 

مصاديق آن معجزات است، و معلوم است كه  اينكه بطور كلي معجزه و خارق عادت وجود دارد، و دوم اينكه قرآن يكي از
اگر دعوي دوم ثابت شود، قهرا دعوي اولي هم ثابت شده، و بهمين جهت قرآن كريم هم در مقام اثبات دعوي اولي بر 

نيامد، و تنها اكتفاء كرد باثبات دعوي دوم، و اينكه خودش معجزه است و بر دعوي خود استدالل كرد به مسئله تحدي، و 
 .و وقتي بشر نتوانست نظير آن را بياورد هر دو نتيجه را گرفتتعجيز، 

گيرد، با اينكه اسمش با خودش است، كه ماند، كه معجزه چگونه صورت ميچيزي كه هست اين بحث و سؤال باقي مي
ون پذيرد، چمشتمل بر عملي است كه عادت جاري در طبيعت، يعني استناد مسببات باسباب معهود و مشخص آن را نمي

فكر ميكند، قانون علت و معلول استثناء پذير نيست، نه هيچ سببي از مسببش جدا ميشود، و نه هيچ مسببي بدون سبب پديد 
شود كه مثال عصاي موسي بدون علت كه توالد آيد، و نه در قانون عليت امكان تخلف و اختالفي هست، پس چطور ميمي

ال قبل با دم مسيحايي مسيح زنده شود؟! قرآن كريم اين شبهه را زايل كرده، و و تناسل باشد، اژدها گردد؟ و مرده چندين س
كند: اصل اعجاز ثابت است، و قرآن خود يكي از معجزات كند، يعني هم بيان ميحقيقت امر را از هر دو جهت بيان مي

 .بياوردتواند نظيرش را است، و براي اثبات اصل اعجاز دليلي است كافي، براي اينكه احدي نمي

شود كه در طبيعت امري رخ دهد، كه عادت طبيعت را خرق كرده، كند كه حقيقت اعجاز چيست، و چطور ميو هم بيان مي
 .و كليت آن را نقض كند؟

 91اعجاز قرآن ..... ص : 

ر آيات د در اينكه قرآن كريم براي اثبات معجزه بودنش بشر را تحدي كرده هيچ حرفي و مخالفي نيست، و اين تحدي، هم
مكي آمده، و هم آيات مدني، كه همه آنها داللت دارد بر اينكه قرآن آيتي است معجزه، و خارق، حتي آيه قبلي هم كه 

 فرمود: )وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا مي

 32، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

اي نظير سوره بقره، و بدست شخصي بي ستداللي است بر معجزه بودن قرآن، بوسيله تحدي، و آوردن سورها «1»الخ، 
سواد مانند رسول خدا )ص(، نه اينكه مستقيما و بال واسطه استدالل بر نبوت رسول خدا )ص( باشد، بدليل اينكه اگر 

فرمود: )و ان كنتم في ريب من رسالة عبدنا، اگر ر اولش مياستدالل بر نبوت آن جناب باشد، نه بر معجزه بودن قرآن، بايد د
ايم شك داريد، يك در رسالت بنده ما شك داريد(، ولي اينطور نفرمود، بلكه فرمود: اگر در آنچه ما بر عبدمان نازل كرده

آن واقع شده، هايي كه در قرسوره مثل اين سوره را بوسيله مردي درس نخوانده بياوريد، پس در نتيجه تمامي تحدي
اند، و آيات مشتمله بر اين تحديها از نظر استداللي را ميمانند كه بر معجزه بودن قرآن و نازل بودن آن از طرف خدا شده

اند، نظير آيه سوره بقره، و بعضي بر ده سوره، و بعضي بر ها در باره يك سوره تحدي كردهعموم و خصوص مختلفند، بعضي



 :وص بالغت آن، و بعضي بر همه جهات آن. يكي از آياتي كه بر عموم قرآن تحدي كرده، آيهعموم قرآن و بعضي بر خص

است « 4»نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ، ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كا)
 .اش گذشت، و اين آيه در مكه نازل شده، و عموميت تحدي آن جاي شك براي هيچ عاقلي نيستكه ترجمه

 91اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب كالم يا جهتي ديگر از جهات، به تنهايي نيست[ ..... ص : ]

رب ، و تنها بايد عپس اگر تحديهاي قرآن تنها در خصوص بالغت و عظمت اسلوب آن بود، ديگر نبايد از عرب تجاوز ميكرد
اي دارند، بلكه عربهاي خالص جاهليت و آنها را تحدي كند، كه اهل زبان قرآنند، آنهم نه كردهاي عرب، كه زبان شكسته

اند، آن هم قبل از آنكه زبانشان با زبان ديگر اختالط پيدا كرده، و فاسد شده باشد، كه هم جاهليت و هم اسالم را درك كرده
ينيم سخني از عرب آن هم با اين قيد و شرطها بميان نياورده، و در عوض روي سخن بجن و انس كرده بو حال آنكه مي

 .است، پس معلوم ميشود معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب كالم نيست

و همچنين غير بالغت و جزالت اسلوب، هيچ جهت ديگر قرآن به تنهايي مورد نظر نيست، و نميخواهد بفهماند تنها در 
ن صفت معجزه است مثال در اينكه مشتمل بر معارفي است حقيقي، و اخالق. فاضله، و قوانين صالحه، و اخبار غيبي، و فال

معارف ديگري كه هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته، معجزه است، چون هر يك از جهات را يك طائفه از جن و انس 
كرد، )يعني فرمود: اگر شك داريد مثلش را بياوريد(، و نفرمود كتابي فهمند، نه همه آنها پس اينكه بطور مطلق تحدي مي

فهماند كه قرآن از هر جهتي كه ممكن است مورد فصيح مثل آن بياوريد، و يا كتابي مشتمل بر چنين معارف بياوريد، مي
 .برتري قرار گيرد برتر است، نه يك جهت و دو جهت

__________________________________________________ 

 .40سوره بقره آيه  -1

 33سوره االسراء آيه  -2

 33، ص: 1ترجمه الميزان، ج
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ن فصحاء و هم تريترين بلغاء و هم آيتي است فصيح، براي فصيحبنا بر اين قرآن كريم هم معجزيست در بالغت، براي بليغ
آسا، براي علماء و هم ايست براي حكماء در حكمتش، و هم سرشارترين گنجينه علمي است معجزهالعادهخارق 
آسا، براي قانون، و سياستي است بديع، و بي سابقه براي سياستمداران و حكومتي است ترين قانوني است معجزهاجتماعي

حقايقي كه راهي براي كشف آن ندارند، مانند امور غيبي، ايست براي همه عالميان، در معجزه، براي حكام، و خالصه معجزه
 .و اختالف در حكم، و علم و بيان

كند، آنهم اعجاز براي تمامي افراد جن و انس، از اينجا روشن ميشود كه قرآن كريم دعوي اعجاز، از هر جهت براي خود مي
تبحر و چه مفضول، چه و چه و چه، البته چه عوام و چه خواص، چه عالم و چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه فاضل م

 .بشرطي كه اينقدر شعور داشته باشد كه حرف سرش شود

براي اينكه هر انساني اين فطرت را دارد كه فضيلت را تشخيص دهد، و كم و زياد آن را بفهمد پس هر انساني ميتواند در 
كند، با ن گاه آن را در هر حدي كه درك ميهايي كه در خودش و يا در غير خودش سراغ دارد، فكر كند، و آفضيلت

فضيلتي كه قرآن مشتمل بر آنست مقايسه كند، آن گاه بحق و انصاف داوري نمايد، و فكر كند، و انصاف دهد، آيا نيروي 



بشري ميتواند معارفي الهي، و آن هم مستدل از خود بسازد؟ بطوري كه با معارف قرآن هم سنگ باشد؟ و واقعا و حقيقتا 
ادل و برابر قرآن باشد؟ و آيا يك انسان اين معنا در قدرتش هست كه اخالقي براي سعادت بشر پيشنهاد كند، كه مع
اش بر اساس حقايق باشد؟ و در صفا و فضيلت درست آن طور باشد كه قرآن پيشنهاد كرده؟! و آيا براي يك انسان اين همه

اش آن قدر وسيع باشد، كه تمامي افعال بشر را شامل بشود؟ و ه دامنهامكان هست، كه احكام و قوانيني فقهي تشريع كند، ك
در عين حال تناقضي هم در آن پديد نيايد؟ و نيز در عين حال روح توحيد و تقوي و طهارت مانند بند تسبيح در تمامي آن 

 احكام و نتائج آنها، و اصل و فرع آنها دويده باشد؟

ر را داشته باشد، ممكن ميداند كه چنين آمارگيري دقيق از افعال و حركات و سكنات و آيا عقل هيچ انساني كه حد اقل شعو
انسانها، و سپس جعل قوانيني براي هر حركت و سكون آنان، بطوري كه از اول تا باخر قوانينش يك تناقض ديده نشود از 

كه در باشند، نشو و نما نكرده باشد، بلكسي سر بزند كه مدرسه نرفته باشد، و در شهري كه مردمش با سواد و تحصيل كرده 
شان از انسانيت و فضائل و كماالت بي شمار آن، اين باشد كه از راه غارتگري، و جنگ محيطي ظهور كرده باشد، كه بهره

لقمه ناني بكف آورده، و براي اينكه بسد جوعشان كافي باشد، دختران را زنده بگور كنند، و فرزندان خود را بكشند، و به 
 پدران خود فخر نموده، مادران را همسر خود سازند، و 

 35، ص: 1ترجمه الميزان، ج

بفسق و فجور افتخار نموده، علم را مذمت، و جهل را حمايت كنند، و در عين پلنگ دماغي و حميت دروغين خود، تو سري 
آيند، روزي برده دسته جمعي روم شوند،  ها استعمارشان كنند، روز ديگر زير يوغ حبشه درخور هر رهگذر باشند، روزي يمني

 گذاري برخيزد؟روز ديگر فرمانبر بي قيد و شرط فارس شوند؟ آيا از چنين محيطي ممكن است چنين قانون

و آيا هيچ عاقلي بخود جرئت ميدهد كه كتابي بياورد، و ادعاء كند كه اين كتاب هدايت تمامي عالميان، از بي سواد و 
رد و از معاصرين من و آيندگان، تا آخر روزگار است، و آن گاه در آن اخباري غيبي از گذشته و آينده، و دانشمند و از زن و م

از امتهاي گذشته و آينده، نه يكي، و نه دو تا، آنهم در بابهاي مختلف، و داستانهاي گوناگون قرار داده باشد، كه هيچيك از 
ق هاي ديگر را تصديو درستي هم بي بهره نباشد، هر قسمتش قسمتاين معارف با ديگري مخالفت نداشته، و از راستي 

كند؟! و آيا يك انسان كه خود يكي از اجزاء عالم ماده و طبيعت است، و مانند تمامي موجودات عالم محكوم به تحول و 
ام، و مواعظ، و تكامل است، ميتواند در تمامي شئون عالم بشري دخل و تصرف نموده، قوانين، و علوم، و معارف، و احك

امثال، و داستانهايي در خصوص كوچكترين و بزرگترين شئون بشري بدنيا عرضه كند، كه با تحول و تكامل بشر متحول 
نشود، و از بشر عقب نماند؟ و حال و وضع خود آن قوانين هم از جهت كمال و نقص مختلف نشود، با اينكه آنچه عرضه 

اي معارف باشد كه در آغاز عرضه شده، در آخر دو باره تكرار شده باشد، و در ن پارهكرده، بتدريج عرضه كرده باشد و در آ
طول مدت، تكاملي نكرده تغيري نيافته باشد، و نيز در آن فروعي متفرع بر اصولي باشد؟ با اينكه همه ميدانيم كه هيچ 

ر، ساله كه شد جور ديگكند، چهلكر ميماند، در جواني يك جور فانساني از نظر كمال و نقص عملش بيك حال باقي نمي
 .پير كه شد جوري ديگر

ن، كه ماند، كه اين مزاياي كلي، و غير آپس انسان عاقل و كسي كه بتواند اين معاني را تعقل كند، شكي برايش باقي نمي
معاني  نتواند اينقرآن مشتمل بر آنست، فوق طاقت بشري، و بيرون از حيطه وسائل طبيعي و مادي است، و بفرض هم كه 

را درك كند، انسان بودن خود را كه فراموش نكرده، و و جدان خود را كه گم ننموده، و جدان فطري هر انساني باو ميگويد: 
اي كه نيروي فكريت از دركش عاجز ماند، و آن طور كه بايد نتوانست صحت و سقم و درستي و نادرستي آن را در هر مسئله

 .هيچيك را نيافت، بايد باهل خبره و متخصص در آن مسئله مراجعه بكني بفهمد، و ماخذ و دليل
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بر اين  ايدر اينجا ممكن است خواننده عزيز بپرسد كه اينكه شما اصرار داريد عموميت اعجاز قرآن را ثابت كنيد، چه فائده
 د؟اي دارعموميت مترتب ميشود، و تحدي عموم مردم چه فائده

ا اي كه ببايد خواص بفهمند كه قرآن معجزه است، زيرا عوام در مقابل هر دعوتي سريع االنفعال و زود باورند، و هر معامله
پذيرند، مگر همين مردم نبودند كه در برابر دعوت امثال حسينعلي بهاء، و قادياني، و مسيلمه كذاب، خاضع ايشان بكنند، مي

 ا اينكه آنچه آنها آورده بودند به هذيان بيشتر شباهت داشت، تا سخن آدمي؟شده، و آنها را پذيرفتند؟! ب

گوييم: اوال تنها راه آوردن معجزه براي عموم بشر، و براي ابد اين است كه آن معجزه از سنخ علم و معرفت در پاسخ مي
واي دراكه انسان باشد، ممكن باشد، چون غير از علم و معرفت هر چيز ديگري كه تصور شود، كه سر و كارش با ساير ق

نيست عموميت داشته، ديدنيش را همه و براي هميشه ببينند، شنيدنيش را همه بشر، و براي هميشه بشنوند عصاي 
موسايش براي همه جهانيان، و براي ابد معجزه باشد، و نغمه داوديش نيز عمومي و ابدي باشد، چون عصاي موسي، و نغمه 

كه غير از علم و معرفت باشد، قهرا موجودي طبيعي، و حادثي حسي خواهد بود، كه خواه ناخواه داود، و هر معجزه ديگري 
محكوم قوانين ماده، و محدود به يك زمان، و يك مكان معيني ميباشد، و ممكن نيست غير اين باشد، و بفرض محال يا 

ري بايد همه سكنه روي زمين براي ديدن آن در نزديك به محال، اگر آن را براي تمامي افراد روي زمين ديدني بدانيم، با
يك محل جمع شوند، و بفرضي هم كه بگوئيم براي همه و در همه جا ديدني باشد، باري براي اهل يك عصر ديدني 

 .خواهد، بود نه براي ابد

له علم و معرفت شد، بخالف علم و معرفت، كه ميتواند براي همه، و براي ابد معجزه باشد، اين اوال، و ثانيا وقتي از مقو
جواب اشكال شما روشن ميشود، چون بحكم ضرورت فهم مردم مختلف است، و قوي و ضعيف دارد، هم چنان كه كماالت 

كند، اين است كه نيز مختلف است، و راه فطري و غريزي انسان براي درك كماالت كه روزمره در زندگيش آن را طي مي
كند، فهميده، و هر جا كميت فهمش از درك چيزي عاجز ماند، بكساني مراجعه مي هر چه را خودش درك كرد، و فهميد، كه

پرسند، در مسئله اعجاز قرآن نيز اند، و آن گاه حقيقت مطلب را از ايشان ميكه قدرت درك آن را دارند، و آن را درك كرده
در پي كشف آن برآيند، و معجزه  كند، كه صاحبان فهم قوي، و صاحب نظران از بشر،فطرت غريزي بشر حكم باين مي

بودن آن را درك كنند، و صاحبان فهم ضعيف بايشان مراجعه نموده، حقيقت حال را سؤال كنند، پس تحدي و تعجيز قرآن 
 .عمومي است، و معجزه بودنش براي فرد فرد بشر، و براي تمامي اعصار ميباشد
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قرآن كريم بعلم و معرفت تحدي كرده، يعني فرموده: اگر در آسماني بودن آن شك داريد، همه دست بدست هم دهيد، و 
ءٍ، ما كتابي درست كنيد كه از نظر علم و معرفت مانند قرآن باشد، يك جا فرموده: )وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

و جايي ديگر فرموده: )ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ، « 1»همه چيزها است بر تو نازل كرديم( كتاب را كه بيان 
 .، و از اين قبيل آياتي ديگر«4»هيچ تر و خشكي نيست مگر آنكه در كتابي بيانگر، ضبط است( 

قرآن كريم بيان كرده و آنچه از جزئيات كه همين  آري هر كس در متن تعليمات عاليه اسالم سير كند، و آنچه از كليات كه
و از هر چه نهي قرآن در آيه:، )وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول شما را بهر چه امر كرد انجام دهيد، 

و « 2»لَّهُ تا در ميان مردم بآنچه خدا نشانت داده حكم كني( و آيه: )لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ ال« 0»كرد اجتناب كنيد( 



آياتي ديگر به پيامبر اسالم حوالت داده، و آن جناب بيان كرده، مورد دقت قرار دهد، خواهد ديد كه اسالم از معارف الهي 
ا در هر چيز ديگري كه انسانهفلسفي، و اخالق فاضله، و قوانين ديني و فرعي، از عبادتها، و معامالت، و سياسات اجتماعي و 

 ترين مسائل را نيز متعرض است، ومرحله عمل بدان نيازمندند، نه تنها متعرض كليات و مهمات مسائل است، بلكه جزئي
عجيب اين است كه تمام معارفش بر اساس فطرت، و اصل توحيد بنا شده، بطوري كه تفاصيل و جزئيات احكامش، بعد از 

 .كندگردد، و اصل توحيدش بعد از تجزيه بهمان تفاصيل بازگشت مييتحليل، به توحيد بر م

قرآن كريم خودش بقاء همه معارفش را تضمين كرده، و آن را نه تنها صالح براي تمامي نسلهاي بشر دانسته، و در آيه: )وَ 
لْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، نه از گذشته و نه در آينده، باطل در إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ، ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَ

و آيه: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَ « 3»يابد، چون كتابي است عزيز، و نازل شده از ناحيه خداي حكيم حميد( اين كتاب راه نمي
فرموده: كه اين كتاب با مرور ايام و كرور ليالي « 5»كنيم( د ما آن را حفظ ميإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، ما ذكر را نازل كرديم، و خو

كند و قانون تحول و كهنه نميشود، كتابي است كه تا آخرين روز روزگار، ناسخي، هيچ حكمي از احكام آن را نسخ نمي
 .سازدتكامل آن را كهنه نمي
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دانان عصر حاضر، اين معنا برايشان مسلم شده: كه قوانين شناسان، و قانونخواهي گفت علماي علم االجتماع، و جامعه
با تحول اجتماع و تكامل آن تحول بپذيرد، و پا بپاي اجتماع رو بكمال بگذارد، و معنا ندارد كه زمان بسوي اجتماعي بايد 

جلو پيش برود، و تمدن روز بروز پيشرفت بكند، و در عين حال قوانين اجتماعي قرنها قبل، براي امروز، و قرنها بعد باقي 
 .بماند

 .خواهيم داد انشاء اللَّه« 1»نَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً( الخ جواب اين شبهه را در تفسير آيه: )كانَ ال

و خالصه كالم و جامع آن اين است كه: قرآن اساس قوانين را بر توحيد فطري، و اخالق فاضله غريزي بنا كرده، ادعاء 
س منشا ز آن نواميكند كه تشريع )تقنين قوانين( بايد بر روي بذر تكوين، و نواميس هستي جوانه زده و رشد كند، و امي

گذاران، اساس قوانين خود را، و نظريات علمي خويش را بر تحول اجتماع بنا نموده، معنويات را گيرد، ولي دانشمندان و قانون
گيرند، نه بمعارف توحيد كار دارند، و نه به فضائل اخالق، و بهمين جهت سخنان ايشان همه بر سير تكامل بكلي ناديده مي
 .زند، و چيزي كه هيچ مورد عنايت آنان نيست، كلمه عاليه خداستو فاقد روح فضيلت دور مي اجتماعي مادي،

 99تحدي بكسي كه قرآن بر وي نازل شده ..... ص : 

 :قرآن كريم بشر را بشخص رسول خدا )ص(، كه آورنده آنست، تحدي كرده و فرموده

هم الفاظش معجزه است و هم معانيش، امري طبيعي نيست، آوردن شخصي امي و درس نخوانده و مربي نديده كتابي را كه 



 فَال تَعْقِلُونَ؟ أَ گيرد: )قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، وَ ال أَدْراكُمْ بِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ،و جز بمعجزه صورت نمي
ا فهميديد، شما ميدانيد كه قبل از اين سالهكردم، و نه شما ميتالوت نكنم، نمي بگو اگر خدا ميخواست اين قرآن را بر شما
آري رسول خدا )ص( سالها بعنوان مردي عادي در بين مردم زندگي  «2»كنيد؟ در ميان شما بودم، آيا باز هم تعقل نمي

لم بميان آورده بود، حتي احدي از كرد، در حالي كه نه براي خود فضيلتي و فرقي با مردم قائل بود، و نه سخني از ع
معاصرينش يك بيت شعر و يا نثر هم از او نشنيد، و در مدت چهل سال كه دو ثلث عمر او ميشود، )و معموال هر كسي كه 
در صدد كسب جاه و مقام باشد، عرصه تاخت و تازش، و بحبوحه فعاليتش، از جواني تا چهل سالگي است مترجم( با اين 

اين مدت نه مقامي كسب كرد، و نه يكي از عناوين اعتباري كه مالك برتري و تقدم است بدست آورد،  حال آن جناب در
 آن گاه در رأس چهل سالگي

__________________________________________________ 
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ابي آورد، كه فحول و عقالي قومش از آوردن چون آن عاجز ماندند، و زبان بلغاء و فصحاء و شعراي ناگهان طلوع كرد، و كت
دانشان به لكنت افتاد، و الل شد، و بعد از آنكه كتابش در اقطار زمين منتشر گشت، احدي جرئت نكرد كه در مقام سخن

نه فاضلي دانا چنين هوسي كرد، نه خردمندي در ياراي خود  معارضه با آن بر آيد، نه عاقلي اين فكر خام را در سر پروريد، و
 .ديد، و نه زيرك هوشياري اجازه چنين كاري بخود داد

اند: وي سفري براي تجارت بشام كرده، ممكن است اش احتمال دادند، اين بود: كه گفتهنهايت چيزي كه دشمنانش در باره
ين گرفته باشد، در حالي كه سفرهاي آن جناب بشام عبارت بود از يك سفر در آنجا داستانهاي كتابش را از رهبانان آن سرزم

كه با عمويش ابو طالب كرد، در حالي كه هنوز بسن بلوغ نرسيده بود، و سفري ديگر با ميسره غالم خديجه ع كرد، كه در 
 .و روز مالزمش بودند ساله(، عالوه بر اينكه جمعي كه با او بودند شبساله بود، )نه چهلآن روزها بيست و پنج

و بفرض محال، اگر در آن سفر از كسي چيزي آموخته باشد، چه ربطي باين معارف و علوم بي پايان قرآن دارد؟ و اين همه 
حكمت و حقايق در آن روز كجا بود؟ و اين فصاحت و بالغت را كه تمامي بلغاي دنيا در برابرش سر فرود آورده، و سپر 

 .ء در برابرش الل و الكن شده، از چه كسي آموخته؟انداختند، و زبان فصحا

 .رفته، كه شمشير ميساختاند: كه وي در مكه گاهي بسر وقت آهنگري رومي ميو يا گفته

مِيٌّ، وَ دُونَ إِلَيْهِ أَعْجَلْحِو قرآن كريم در پاسخ اين تهمتشان فرمود: )وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لِسانُ الَّذِي يُ
هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، ما دانستيم كه آنان ميگويند بشري اين قرآن را بوي درس ميدهد، )فكر نكردند آخر( زبان آن كسي 

 .«1»كه قرآن را بوي نسبت ميدهند غير عربي است، و اين قرآن بزبان عربي آشكار است( 

معلوماتش را از سلمان فارسي گرفته، كه يكي از علماي فرس، و داناي بمذاهب و اديان بوده  اي ازاند: كه پارهو يا گفته
است، با اينكه سلمان فارسي در مدينه مسلمان شد، و وقتي بزيارت آن جناب نائل گشت، كه بيشتر قرآن نازل شده بود چون 

كلي اسالم، و داستانها كه در آيات مدني هست، نيز  بيشتر قرآن در مكه نازل شد، و در اين قسمت از قرآن تمامي آن معارف
وجود دارد، بلكه آنچه در آيات مكي هست، بيشتر از آن مقداري است كه در آيات مدني وجود دارد، پس سلمان كه يكي از 

 .صحابه آن جناب است، چه چيز بمعلومات او افزوده؟
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عالوه بر اينكه خودشان ميگويند سلمان داناي بمذاهب بوده، يعني به تورات و انجيل، و آن تورات و انجيل، امروز هم در 
 غير تاريخ آن دسترس مردم هست، بردارند و بخوانند و با آنچه در قرآن هست مقايسه كنند، خواهند ديد كه تاريخ قرآن

كتابها، و داستانهايش غير آن داستانها است، در تورات و انجيل لغزشها و خطاهايي بانبياء نسبت داده، كه فطرت هر انسان 
معمولي متنفر از آن است، كه چنين نسبتي را حتي به يك كشيش، و حتي به يك مرد صالح متعارف بدهد، واحدي اينگونه 

 .ي قوم خود نميكندجسارتها را به يكي از عقال

و اما قرآن كريم ساحت انبياء را مقدس دانسته، و آنان را از چنان لغزشها بري ميداند، و نيز در تورات و انجيل مطالب پيش 
آموزد، و اما قرآن كريم از آن مطالب اي است، كه نه از حقيقتي پرده بر ميدارد، و نه فضيلتي اخالقي به بشر ميپا افتاده

 .مردم در معارف و اخالقشان بدرد ميخورد آورده، و بقيه را كه قسمت عمده اين دو كتابست رها كردهآنچه براي 

 010تحدي قرآن كريم به خبرهايي كه از غيب داده ..... ص : 

 :قرآن كريم در آيات بسياري با خبرهاي غيبي خود تحدي كرده، يعني به بشر اعالم نموده

 .ترديد داريد، كتابي نظير آن مشتمل بر اخبار غيبي بياوريد كه اگر در آسماني بودن اين كتاب

كَ، ما يْو اين آيات بعضي در باره داستانهاي انبياء گذشته، و امتهاي ايشان است، مانند آيه: )تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ، نُوحِيها إِلَ
كنيم، و تو خودت و قومت ان از خبرهاي غيب است، كه ما بتو وحي ميكُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ ال قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا، اين داست

 :، و آيه«1»هيچيك از آن اطالع نداشتيد( 

سرگذشت يوسف از خبرهاي غيبي ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ، اين )
هاي خود را يكي كردند، تا با كنيم، تو خودت در آن جريان نبودي، و نديدي كه چگونه حرفت، كه ما بتو وحي مياس

مَ؟ وَ يَفُلُ مَرْو آيه: )ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ، أَيُّهُمْ يَكْ« 4»يوسف نيرنگ كنند( 
كنيم. و گر نه تو آن روز نزد ايشان نبودي، كه ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ، إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اين از خبرهاي غيبي است، كه ما بتو وحي مي

انداختند، كه كدامشان سرپرست مريم شود، و نيز نبودي كه چگونه بر سر اين كار با هم مخاصمه هاي خود ميداشتند قرعه
و آيه: )ذلِكَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، اينست عيسي بن مريم آن قول حقي كه در او « 0»كردند( مي

 .و آياتي ديگر« 2»كنند(، شك مي
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 فِي يَغْلِبُونَو يك قسمت ديگر در باره حوادث آينده است، مانند آيه: )غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَي الْأَرْضِ، وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَ
دند، ولي هم ايشان بعد از شكستشان بزودي و در چند سال بعد غلبه تر شكست خوربِضْعِ سِنِينَ، سپاه روم در سرزمين پائين

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، لَرادُّكَ إِلي مَعادٍ، آن خدايي كه قرآن را نصيب تو كرد، بزودي تو را ) :، و آيه«1»خواهند كرد( 



آيه )لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مُحَلِّقِينَ  ، و«4»گرداند( بدانجا كه از آنجا گريختي، يعني بشهر مكه بر مي
 رُؤُسَكُمْ، وَ مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَ، بزودي داخل مسجد الحرام ميشويد، انشاء اللَّه، در حالي كه سرها تراشيده باشيد، و تقصير

، و آيه: )سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلي مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها،: ذَرُونا «3» (كرده باشيد، و در حالي كه هيچ ترسي نداشته باشيد
كه  :نَتَّبِعْكُمْ، بزودي آنها كه از شركت در جهاد تخلف كردند، وقتي براي گرفتن غنيمت روانه ميشويد، التماس خواهند كرد

)إِنَّا نَحْنُ  -، و آيه«3»كند( للَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، و خدا تو را از شر مردم حفظ ميو آيه: )وَ ا« 2»اجازه دهيد ما هم بيائيم( 
ايم، و خودمان نيز بطور مسلم آن را حفظ خواهيم كرد( نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ بدرستي كه ما خودمان ذكر را نازل كرده

ها داده، و همانطور كه وعده داد تحقق يافت، و مشركين مكه و كفار را مؤمنين را وعده ، و آيات بسياري ديگر كه«5»
 .تهديدها كرد، و همانطور كه تهديد كرده بود، واقع شد

ي إِذا ونَ، حَتَّو از اين باب است آيات ديگري كه در باره امور غيبي است، نظير آيه: )وَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها، أَنَّهُمْ ال يَرْجِعُ
أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، يا وَيْلَنا قَدْ  فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ، وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ

آن شهري كه ما نابودشان كرديم، و مقدر نموديم كه ديگر باز  كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا، بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ، ممكن نيست مردم
اي سرازير شوند، و وعده حق نگردند، اينكه باز گردند، مگر وقتي كه راه ياجوج و ماجوج باز شود، در حالي كه از هر پشته

ود در بر ما كه از اين آتيه خ نزديك شود، كه در آن هنگام ديده آنان كه كافر شدند از شدت تحير باز ميماند، و ميگويند: واي
، و آيه )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ، «3»غفلت بوديم، بلكه حقيقت مطلب آنست كه ستمگر بوديم( 

 داد: كه بزودي ايشان را جانشينلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خدا كساني از شما را كه ايمان آوردند، و عمل صالح كردند، وعده 
 ، و آيه )قُلْ: هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ، بگو خدا قادر است بر اينكه عذابي از باالي«3»در زمين كند( 

 .«3»سر بر شما مسلط كند( 
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، و آيه )وَ أَنْبَتْنا «1»ها را فرستاديم تا گياهان نر و ماده را تلقيح كنند(، باز از اين باب است آيه: )وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ، ما باد
و آيه: )وَ الْجِبالَ « 4»ءٍ مَوْزُونٍ و رويانديم در زمين از هر گياهي موزون كه هر يك وزن مخصوص دارد( فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ
كه اينگونه آيات از حقايقي خبر داده كه در روزهاي نزول قرآن در « 0»بندي زمين نكرديم(، ها را استخوانأَوْتاداً، آيا ما كوه

هاي علمي طوالني بشر موفق هيچ جاي دنيا اثري از آن حقايق علمي وجود نداشته، و بعد از چهارده قرن، و بعد از بحث
 .بكشف آنها شده است



را  ور كه در مقدمه كتاب گفتيم، معناي يك آيهباز از اين باب است )البته اين مطلب از مختصات اين تفسير است كه همانط
كند، و از بعضي براي بعضي ديگر شاهد از آيات ديگر قرآن استفاده نموده، براي فهم يك آيه ساير آيات را استنطاق مي

ه اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، اي كساني ك گيرد( آيه شريفه: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِيمي
زند، چون بزودي خداوند مردماني خواهد آورد، كه ايد! هر كس از شما از دين خود بر گردد، ضرري بدين خدا نميايمان آورده

لٌ، فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و آيه شريفه )وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُو« 2»دوستشان دارد، و ايشان او را دوست ميدارند(، 
و آيه « 3»براي هر امتي رسولي است، همين كه رسولشان آمد، در ميان آن امت بعدالت حكم ميشود(، تا آخر چند آيه 

ها، روي دل بسوي دين حنيف كن، كه فطرة خدايي است، شريفه )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْ
، و آياتي ديگر كه از حوادث عظيم آينده اسالم و يا آينده دنيا خبر «5»آن فطرتي كه خدا بشر را بدان فطرت آفريده( 

ز سوره اسراء ايراد ميدهد، كه همه آن حوادث بعد از نزول آن آيات واقع شده، و بزودي انشاء اللَّه مقداري از آنها را در بحث ا
 .كنيممي

 011تحدي قرآن به اينكه اختالفي در آن نيست ..... ص : 

وْ لَقرآن كريم باين معنا تحدي كرده، كه در سراپاي آن اختالفي در معارف وجود ندارد، و فرموده: )أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَ 
كنند؟ كه اگر از ناحيه غير خدا بود، اختالفهاي زيادي يهِ اخْتِالفاً كَثِيراً، چرا در قرآن تدبر نميكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، لَوَجَدُوا فِ

، و اين تحدي درست و بجا است، براي اينكه اين معنا بديهي است، كه حيات دنيا، حيات مادي و «3»يافتند( در آن مي
 قانون حاكم در آن
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وجودش تدريجي  قانون تحول و تكامل است، هيچ موجودي از موجودات، و هيچ جزئي از اجزاء اين عالم نيست، مگر آنكه
رود، تا هم در رود، از نقص شروع شده، بسوي كمال مياست، كه از نقطه ضعف شروع ميشود، و بسوي قوة و شدت مي

 .ذاتش، و هم در توابع ذاتش، و لواحق آن، يعني افعالش، و آثارش تكامل نموده، بنقطه نهايت كمال خود برسد

ل در تحول و تكامل است، هم در وجودش، و هم در افعالش، و هم در آثارش، يكي از اجزاء اين عالم انسان است، كه ال يزا
گيرد، پس احدي از ما انسانها نيست، رود، يكي از آثار انسانيت، آن آثاريست كه با فكر و ادراك او صورت ميبه پيش مي

هاي خود ل در لحظه دوم، به لغزشتر است، و نيز ال يزايابد، كه امروزش از ديروزش كاملمگر آنكه خودش را چنين در مي
در لحظه اول بر ميخورد، لغزشهايي در افعالش، در اقوالش، اين معنا چيزي نيست كه انساني با شعور آن را انكار كند، و در 

 .نفس خود آن را نيابد



 سه سال بمردم قرائت و اين كتاب آسماني كه رسول خدا )ص( آن را آورده، بتدريج نازل شده، و پاره پاره و در مدت بيست و
اي در مدينه، اي از آن در مكه، و پارهميشد، در حالي كه در اين مدت حاالت مختلفي، و شرائط متفاوتي پديد آمد، پاره

 اياي در حضر، قسمتي در حال سلم، و قسمتي در حال جنگ، طائفهاي در سفر، و پارهاي در روز، پارهاي در شب، و پارهپاره
اي ديگر در اي از آياتش در حال امنيت و آرامش، و عدهاي در حال غلبه و پيشرفت، عدهو شكست، و طائفهدر روز عسرت 

 .حال ترس و وحشت نازل شده

آنهم نه اينكه براي يك منظور نازل شده باشد، بلكه هم براي القاء معارف الهيه، و هم تعليم اخالق فاضله، و هم تقنين 
م در همه حوائج زندگي نازل شده است، و با اين حال در چنين كتابي كوچكترين اختالف در نظم قوانين، و احكام ديني، آنه

متشابهش ديده نميشود، هم چنان كه خودش در اين باره فرموده: )كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ(، كتابي كه با تكرار مطالب در آن 
 «1»نظم متشابهش محفوظ است. 

م، اما از نظر معارف و اصولي كه در معارف بيان كرده، نيز اختالفي در آن وجود ندارد، طوري اين از نظر اسلوب و نظم كال
ضي از آن كند، و بعنيست كه يكي از معارفش با يكي ديگر آن متناقض و منافي باشد، آيه آن آيه ديگرش را تفسير مي

هم چنان كه امير المؤمنين علي )ع( فرمود: )بعضي اي ديگر است، اي از آن مصدق جملهكند، و جملهبعض ديگر را بيان مي
 ، و اگر از ناحيه غير خدا بود، هم نظم«4»اي ديگر است( اي از آن شاهد پارهاز قرآن ناطق به مفاد بعض ديگر و پاره
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گشت، و هم معنا و معارفش اش از نظر فصاحت و بالغت متفاوت ميالفاظش از نظر حسن و بهاء مختلف ميشد، و هم جمله
 .از نظر صحت و فساد، و اتقان و متانت متغاير ميشد

 012اشكال بر ادعاي عدم اختالف در قرآن و پاسخ آن[ ..... ص : ]

ها همه كه گفتيد، صرف ادعا بود، و متكي بدليلي قانع كننده نبود، عالوه ممكن است شما خواننده عزيز بگويي: اين در اينجا
اند، و چه بسيار كتابهايي در متناقضات قرآن تاليف شده و در بر اينكه بر خالف دعوي شما اشكالهاي زيادي بر قرآن كرده

اند، كه برگشت همه آنها باين است كه قرآن از جهت بالغت قاصر است، و ارائه دادهآن كتابها متناقضاتي در باره الفاظ قرآن 
اند، كه برگشت آنها باين است كه قرآن در آراء و نظريات و تعليماتش بخطاء رفته، و از طرف نيز تناقضاتي معنوي نشان داده

 ويالتي است كه اگر بخواهيم سخن قرآن را باناند، كه در حقيقت برگشتش به تاهايي باين اشكاالت دادهمسلمانان پاسخ
 .نددپسمعاني معنا كنيم، سخني خواهد شد بيرون از اسلوب كالم، و فاقد استقامت، سخني كه فطرت سالم آن را نمي

گوييم: اشكالها و تناقضاتي كه بدان اشاره گرديد، در كتب تفسير و غير آن با جوابهايش آمده، و يكي از آن در پاسخ مي
 .اتر است، تا بيان متابها همين كتابست، و بهمين جهت بايد بپذيريد، كه اشكال شما به ادعاي بدون دليل شبيهك

چون در هيچيك از اين كتابها كه گفتيم اشكالي بدون جواب نخواهي يافت، چيزي كه هست معاندين، اشكالها را در يك 
اند، براي اينكه معاند و دشمن اند، و يا درست نقل نكردهدهكتاب جمع آوري نموده، و در آوردن جوابهايش كوتاهي كر

 .تر استاند، و در مثل معروف ميگويند: اگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد، چشم كينه و دشمني متهمبوده



 012رفع شبهه در باره نسخ كه در قرآن صورت گرفته[ ..... ص : ]

 گويي؟ه در قرآن صورت گرفته، چه ميخواهي گفت بسيار خوب، خود شما در باره نسخي ك

اي كنيم، مگر آنكه آيهاي را نسخ نميبا اينكه خود قرآن كريم در آيه )ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها، هيچ آيه
للَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ، و چون آيتي را در جاي آيتي و همچنين در آيه: )وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ، وَ ا« 1»آوريم،( بهتر از آن مي
، اعتراف كرده: به اينكه در آن نسخ و تبديل واقع شده، «4»كند( كنيم، باري خدا داناتر است بآنچه نازل ميديگر عوض مي

 .و بفرضي كه ما آن را تناقض گويي ندانيم، حد اقل اختالف در نظريه هست

ئله نسخ نه از سنخ تناقض گويي است، و نه از قبيل اختالف در نظريه و حكم، بلكه نسخ ناشي از گوييم مسدر پاسخ مي
اختالف در مصداق است، باين معنا كه يك مصداق، روزي با حكمي انطباق دارد، چون مصلحت آن حكم در آن مصداق 

 وجود دارد، و روزي ديگر با آن حكم انطباق
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عوت كند، مثال در آغاز دندارد، براي اينكه مصلحت قبليش به مصلحت ديگر مبدل شده، كه قهرا حكمي ديگر را ايجاب مي
زنداني  هاكه براي جلوگيري از زناي زنان، ايشان را در خانه ها مبتال بزنا بودند، مصلحت در اين بوداسالم، كه اكثر خانواده

كه در زناي غير محصنه  :كنند، ولي بعد از گسترش اسالم، و قدرت يافتن حكومتش آن مصلحت جاي خود را باين داد
 .تازيانه بزنند، و در محصنه سنگسار كنند

ه اگر يهوديان در صدد برآمدند مسلمانان را از دين و نيز در آغاز دعوت اسالم، و ضعف حكومتش، مصلحت در اين بود ك
برگردانند، مسلمانان بروي خود نياورده، و جرم ايشان را نديده بگيرند، ولي بعد از آنكه اسالم نيرو پيدا كرد، اين مصلحت 

 .جاي خود را بمصلحتي ديگر داد، و آن جنگيدن و كشتن، و يا جزيه گرفتن از آنان بود

فهمد حكم در آيه بزودي منسوخ ميشود، و مصلحت و مسئله آيه قرآن طوري نازل شده كه هر خواننده ميو اتفاقا در هر د
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ، فَاسْتَشْهِدُوا ) :فرمايدآن حكم دائمي نيست، بلكه موقت است، در باره مسئله اولي مي

ز شما كه آن زنان افَإِنْ شَهِدُوا، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا و  عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ،
رد، و بها زنداني كنيد، تا مرگ ايشان را بمرتكب زنا ميشوند، از چهار نفر گواهي بخواهيد، اگر شهادت دادند، ايشان را در خانه

فهماند: كه حكم زنداني كردن موقت است، پس اين ، كه جمله اخير بخوبي مي«1»يا خداوند راهي براي آنان معين كند( 
 .حكم تازيانه و سنگسار، از باب تناقض گويي نيست

دِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ فرمايد: )وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْو در خصوص مسئله دوم مي
ا را از دين د بلكه بتوانند شمبَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا، حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بسياري از اهل كتاب دوست دارن

ايشان را وادار ميكند كه با وجود روشن شدن حق اين چنين بر خالف حق عمل بسوي كفر برگردانند، و حسادت درونيشان 
، كه جمله اخير دليل قاطعي است بر اينكه «4»كنند، پس شما صرفنظر كنيد، و به بخشيد، تا خداوند دستورش را بفرستد( 

 .مصلحت عفو و بخشش موقتي است، نه دائمي

 011تحدي قرآن به بالغت ..... ص : 



 از جهات اعجاز كه قرآن كريم بشر را با آن تحدي كرده، يعني فرموده: اگر دريكي ديگر 
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ت، و در اين باره فرموده: )أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ، آسماني بودن اين كتاب شك داريد، نظير آن را بياوريد، مسئله بالغت قرآن اس
وا أَنَّما أُنْزِلَ ، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، فَاعْلَمُقُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

 ، وَ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ و يا ميگويند: اين قرآن را وي بخدا افتراء بسته، بگو اگر چنين چيزيبِعِلْمِ اللَّهِ
ممكن است، شما هم ده سوره مثل آن را بخدا افتراء ببنديد، و حتي غير خدا هر كسي را هم كه ميتوانيد بكمك بطلبيد، اگر 

ما اگر نتوانستيد اين پيشنهاد را عملي كنيد، پس بايد بدانيد كه اين كتاب بعلم خدا نازل شده، و اينكه گوييد، و اراست مي
، و نيز فرموده: )أَمْ يَقُولُونَ: افْتَراهُ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَ ادْعُوا «1»معبودي جز او نيست، پس آيا باز هم تسليم نميشويد؟! 

قرآن را بدروغ  :و يا ميگويند مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
نيد، ك گوييد، يك سوره مثل آن بياوريد، و هر كسي را هم كه ميتوانيد بكمك دعوتبخدا نسبت داده، بگو: اگر راست مي

اند، لكن اينها بهانه است، حقيقت مطلب اين است كه چيزي را كه احاطه علمي بدان ندارند، و هنوز بتاويلش دست نيافته
 .«4»كنند( تكذيب مي

اي كه عرب آن روز از علم و فرهنگ اين دو آيه مكي هستند، و در آنها بنظم و بالغت قرآن تحدي شده، چون تنها بهره
متخصص در آن بود، همين مسئله سخنداني، و بالغت بود، چه، تاريخ، هيچ ترديدي نكرده، در اينكه عرب  داشت، و حقا هم

خالص آن روز، )يعني قبل از آنكه زبانش در اثر اختالط با اقوام ديگر اصالت خود را از دست بدهد(، در بالغت بحدي رسيده 
از ايشان و بعد از ايشان، و حتي از اقوامي كه بر آنان آقايي و  بود، كه تاريخ چنان بالغتي را از هيچ قوم و ملتي، قبل

كردند، سراغ نداده، و در اين فن بحدي پيش رفته بودند، كه پاي احدي از اقوام بدانجا نرسيده بود، و هيچ قوم و حكومت مي
 .ملتي كمال بيان و جزالت نظم، و وفاء لفظ، و رعايت مقام، و سهولت منطق ايشان را نداشت

م ترين بيان تحدي كرده، با اينكه همه ميدانياز سوي ديگر قرآن كريم، عرب متعصب و غيرتي را بشديدترين و تكان دهنده
عرب آن قدر غيرتي و متعصب است، كه بهيچ وجه حاضر نيست براي كسي و در برابر كار كسي خضوع كند، و احدي در 

 .اين مطلب ترديد ندارد

تحدي قرآن يك بار، و دو بار نبوده، كه عرب آن را فراموش كند، بلكه در مدتي طوالني انجام شد، و نيز از سويي ديگر، اين 
و در اين مدت عرب آن چناني، براي تسكين حميت و غيرت خود نتوانست هيچ كاري صورت دهد، و اين دعوت قرآن را جز 

 با شانه خالي كردن، و اظهار عجز بيشتر
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پاسخي ندادند، و جز گريختن، و خود پنهان كردن، عكس العملي نشان ندادند، هم چنان كه خود قرآن در اين باره 
خْفُوا مِنْهُ، أَال حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ، متوجه باشيد، فرمايد: )أَال إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، لِيَسْتَمي



كنند، تا آرام آرام خود را بيرون كشيده، پنهان كنند، بايد بدانند كه در همان حالي كه لباس خود بر كه ايشان شانه خالي مي
 .«1»كنند، و چه پنهان ميدارند( ناسد، خدا ميداند كه چه اظهار ميافكنند، كه كسي ايشان را نشسر مي

 011هايي از معارضاتي كه با قرآن شده[ ..... ص : نمونه]

از طول مدت اين تحدي، در عصر نزولش كه بگذريم، در مدت چهارده قرن هم كه از عمر نزول قرآن گذشته، كسي 
ي اين معنا را در خور قدرت خود نديده، و اگر هم كسي در اين صدد بر آمده، نتوانسته كتابي نظير آن بياورد، و حد اقل كس

 .خود را رسوا و مفتضح ساخته

كذاب  اند، مسيلمهتاريخ، بعضي از اين معارضات و مناقشات را ضبط كرده، مثال يكي از كساني كه با قرآن معارضه كرده
خ سخنانش را ضبط كرده، كه گفته است: )الفيل، ما الفيل، و ما ادريك بوده، كه در مقام معارضه با سوره فيل بر آمده، و تاري

ما الفيل، له ذنب و بيل، و خرطوم طويل، فيل چيست فيل، و چه ميداني كه چيست فيل، دمي دارد سخت و وبيل، و 
 .(خرطومي طويل

جا، و نخرجه منكن اخراجا، آن فنولجه فيكن ايال) :كرد( گفتهو در كالمي كه خطاب به سجاح )زني كه دعوي پيغمبري مي
آوريم، چه بيرون كردني(، حال شما خواننده عزيز خودت در كنيم، چه فرو كردني، و سپس بيرون ميرا در شما زنان فرو مي

 .اين هذيانها دقت كن، و عبرت بگيرد

وان، الحمد للرحمان، رب االكبعضي از نصاري كه خواسته است با سوره فاتحه )سرشار از معارف( معارضه كند، چنين گفته: )
ها، و پادشاه دين ساز، الملك الديان لك العبادة، و بك المستعان، اهدنا صراط االيمان، سپاس براي رحمان، پروردگار كون
 .هاي ديگرعبادت تو را باد، و استعانت بتو، ما را بسوي صراط ايمان هدايت فرما( و از اين قبيل رطب و يابس

 011اعجاز بالغت قرآن[ ..... ص :  دو شبهه پيرامون]

حال ممكن است بگويي: اصال معناي معجزه بودن كالم را نفهميدم، براي اينكه كالم ساخته قريحه خود انسان است، چطور 
ممكن است از قريحه انسان چيزي ترشح كند، كه خود انسان از درك آن عاجز بماند؟ و براي خود او معجزه باشد؟ با اينكه 

قواي از فعل خويش، و منشا اثر، محيط باثر خويش است، و بعبارتي ديگر، اين انسان بود كه كلمات را براي معاني فاعل، ا
وضع كرد، و قرار گذاشت كه فالن كلمه بمعناي فالن چيز باشد، تا باين وسيله انسان اجتماعي بتواند مقاصد خود را 

 .بديگران تفهيم نموده، و مقاصد ديگران را بفهمد
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ايست قراردادي، و اعتباري، كه انسان اين خاصه را بان داده، و محال است در الفاظ پس خاصه كشف از معنا در لفظ، خاصه
ه نيابد، و بفرضي كه چنين كشفي در الفاظ پيدا شود، يعني لفظي نوعي از كشف پيدا شود، كه قريحه خود انسان بدان احاط

كه خود بشر قرار داده، در برابر معنايي معين، معناي ديگري را كشف كند، كه فهم و قريحه بشر از درك آن عاجز باشد، اين 
 .گونه كشف را ديگر كشف لفظي نميگويند، و نبايد آن را داللت لفظ ناميد

فرض كنيم كه در تركيب يك كالم، اعمال قدرتي شود، كه بشر نتواند آن طور كالم را تركيب كند،  عالوه بر اينكه اگر
ها معنايش اين است كه هر معنا از معاني كه بخواهد در قالب لفظ در آيد، بچند قالب ميتواند در آيد، كه بعضي از قالب



تر، آن وقت در ز بالغت، و بعضي بليغ و بعضي بليغناقص، و بعضي كامل، و بعضي كاملتر است، و همچنين بعضي خالي ا
تر است، بطوري كه بشر نميتواند مقصود خود را در چنان قالبي ميان اين چند قالب، يكي كه از هر حيث از ساير قالبها عالي

 .در آورد، آن را معجزه بدانيم

ا، آسآسا دارد، و يك قالب معجزهغير معجزهو الزمه چنين چيزي اين است كه هر معنا و مقصودي كه فرض شود، چند قالب 
با اينكه قرآن كريم در بسياري از موارد يك معنا را بچند قالب در آورده، و مخصوصا اين تفنن در عبارت در داستانها بخوبي 

اد، و فبچشم ميخورد، و چيزي نيست كه بشود انكار كرد، و اگر بنا بدعوي شما، ظاهر آيات قرآن معجزه باشد، بايد يك م
 .آسا داشته باشديك معنا، و يا بگو يك مقصود، چند قالب معجزه

قبل از آنكه جواب از شبهه را بدهيم مقدمتا توجه بفرمائيد كه، اين دو شبهه و نظائر آن، همان چيزيست  :گوييمدر جواب مي
شوند، يعني بگويند: درست است كه  كه جمعي از اهل دانش را وادار كرده، كه در باب اعجاز قرآن در بالغتش، معتقد بصرف

اي از آن، و يا يك سوره از آن، براي بشر محال است، بشهادت اينكه بحكم آيات تحدي، آوردن مثل قرآن يا چند سوره
بندي دشمنان دين، در اين چند قرن، نتوانستند دست بچنين اقدامي بزنند، و لكن اين از آن جهت نيست كه طرز تركيب

ركيب بندي جمالت آن، نظير تبينيم كه تركيبامري محال باشد و خارج از قدرت بشر بوده باشد، چون ميكلمات في نفسه 
 .هايي است كه براي بشر ممكن استبنديو نظم و جمله

بلكه از اين جهت بوده، كه خداي سبحان نگذاشته دشمنان دينش دست بچنين اقدامي بزنند، باين معنا كه با اراده الهيه 
ه حاكم بر همه عالم، و از آن جمله بر دلهاي بشر است، تصميم بر چنين امري را از دلهاي بشر گرفته، و بمنظور خود، ك

داري پاس حرمت رسالت، هر وقت بشر ميخواسته در مقام معارضه با قرآن برآيد، او حفظ معجزه، و نشانه نبوت، و نگه
 .كرده، و در آخر منصرفش ميساختهتصميم وي را شل مي
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 001درباره معجزه بودن قرآن[ ..... ص :  "صرف "اعتقاد به]

ولي اين حرف فاسد و نادرست است، و با آيات تحدي هيچ قابل انطباق نيست، چون ظاهر آيات تحدي، مانند آيه )قُلْ فَأْتُوا 
عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَ

 :فرمايدگذارد، زيرا جمله آخري آيه كه ميتواند چنين قالبي بسازد، نه اينكه خدا نمي، اين است كه خود بشر نمي«1»اللَّهِ( 

ما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ(، ظاهر در اين است كه استدالل به تحدي استدالل بر اين است كه قرآن از ناحيه خدا نازل شد، فَاعْلَمُوا أَنَّ)
نه اينكه رسول خدا )ص( آن را از خود تراشيده باشد، و نيز بر اين است كه قرآن بعلم خدا نازل شده، نه بانزال شيطانها، هم 

د نفرمايد: )أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ ال يُؤْمِنُونَ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، إِنْ كانُوا صادِقِينَ، و يا ميگوييچنان كه در آن آيه ديگر م
قرآن را خود او بهم بافته، بلكه چنين نيست، ايشان ايمان ندارند، نه اينكه قرآن از ناحيه خدا نيامده باشد، اگر جز اين است، 

فرمايد: )وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ، وَ ما يَنْبَغِي ، و نيز مي«4»يگويند، خود آنان نيز، يك داستان مثل آن بياورند( و راست م
ند، و تها سزاوار چنين كاري هسلَهُمْ، وَ ما يَسْتَطِيعُونَ، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بوسيله شيطانها نازل نشده، چون نه شيطان

 .«0»اند( ها رانده شدهتوانند بكنند، چون آنها از شنيدن اسرار آسماننه مي

 001نادرستي اعتقاد به صرف[ ..... ص : ]



گويند تنها داللت دارد بر اينكه رسالت خاتم االنبياء صلوات اللَّه عليه صادق است، بخاطر معجزه و صرفي كه آقايان مي
ها دست او است، تا كنون نگذاشته كه دلها بر آوردن كتابي چون قرآن تصميم بگيرند، و اما بر صرف، و اينكه خدا كه زمام دل

 .اين معنا داللت ندارد، كه قرآن كالم خداست، و از ناحيه او نازل شده

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا نظير آيات باال آيه: )قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ 
اش گذشت، و ديديم كه ظاهر در اين معنا بود كه آنچه باعث شده آوردن ، است، كه ترجمه«2»بِعِلْمِهِ، وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ( 

رتش را بر اين كار نارسا بسازد، اين بوده كه قرآن مثل قرآن را بر بشر: فرد فرد بشر، و دسته جمعي آنان، محال نموده، و قد
مشتمل بر تاويلي است، كه چون بشر احاطه بان نداشته، آن را تكذيب كرده، و از آوردن نظيرش نيز عاجز مانده، چون تا 

ارضه ند بمعتواتواند مثل آن را بياورد، چون جز خدا كسي علمي بان ندارد، ال جرم احدي نميكسي چيزي را درك نكند، نمي
خدا برخيزد، نه اينكه خداي سبحان دلهاي بشر را از آوردن مثل قرآن منصرف كرده باشد، بطوري كه اگر منصرف نكرده 

 .توانستند بياورندبود، مي

 كه به «3»كَثِيراً،(  و نيز آيه: )أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً
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تنها چيزي كه بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن كرده،  نبودن اختالف در قرآن تحدي كرده است، چه ظاهرش اين است كه
اين است كه خود قرآن، يعني الفاظ، و معانيش، اين خصوصيت را دارد: كه اختالفي در آن نيست، نه اينكه خداي تعالي دلها 

پيدا  اختالف در آنرا از اينكه در مقام پيدا كردن اختالفهاي آن برآيند منصرف نموده باشد، بطوري كه اگر اين صرف نبود، 
اند، حرف صحيحي ميكردند، پس اينكه جمعي از مفسرين، اعجاز قرآن را از راه صرف، و تصرف در دلها معجزه دانسته

 .اند، و نبايد بدان اعتناء كردنزده

 000پاسخ به دو شبهه ياد شده و توضيح اينكه چگونه بالغت قرآن معجزه است[ ..... ص : ]

گوئيم: اينكه گفتيد: معجزه بودن قرآن از نظر هاي دوگانه ميبعد از آنكه اين مقدمه روشن شد، اينك در پاسخ از اصل شبهه
گوييم: كه آنچه از كالم بالغت محال است، چون مستلزم آنست كه، انسان در برابر ساخته خودش عاجز شود، جواب مي

طوري كالم را تركيب كنيم، كه از معناي دروني ما كشف كند، و اما تركيب مستند بقريحه آدمي است، اين مقدار است كه 
آن، و چيدن و نظم كلماتش، بطوري كه عالوه بر كشف از معنا، جمال معنا را هم حكايت كند، و معنا را بعين همان هيئتي 

نده است، بشنونده نشان بدهد، و يا كه در ذهن دارد، بذهن شنونده منتقل بسازد، و يا نسازد، و عين آن معنا كه در ذهن گوي
اش را رديف كرده باشد، كه در تمامي ندهد، و نيز خود گوينده، معنا را طوري در ذهن خود تنظيم كرده، و صورت علميه

روابطش، و مقدماتش، و مقارناتش، و لواحق آن، مطابق واقع باشد، و يا نباشد، يا در بيشتر آنها مطابق باشد، يا در بعضي از 
نها مطابق، و در بعضي مخالف باشد، و يا در هيچيك از آنها رعايت واقع نشده باشد، اموري است كه ربطي بوضع الفاظ آ



ايست كه بعضي ندارد بلكه مربوط بمقدار مهارت گوينده در فن بيان، و هنر بالغت است، و اين مهارت هم مولود قريحه
دهد كلمات و ادوات لفظي را به بهترين وضع كه بصاحب ذهن اجازه ميبراي اينكار دارند، و يك نوع لطافت ذهني است، 
دهد بطوري كه الفاظ تمامي خواهد در قالب لفظ در آورد، احاطه ميرديف كند، و نيروي ذهني او را بان جرياني كه مي

 .اطراف و جوانب آن، و لوازم و متعلقات آن جريان را حكايت كند

جهت هست، كه ممكن است هر سه در كالمي جمع بشود، و ممكن است در خارج، از پس در باب فصاحت و بالغت، سه 
 .يكديگر جدا شوند

هاي زباني تسلط داشته باشد، كه حتي يك لغت از آن زبان برايش ناشناخته و ممكن است يك انسان آن قدر بواژه -1
 .با آن زبان و لغت حرف بزندنامفهوم نباشد، و لكن همين شخص كه خود يك لغت نامه متحرك است، نتواند 

 هاي زباني است، بلكه مهارت شود كه انساني، نه تنها عالم بلغتو چه بسا مي -2
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تواند خوب حرف بزند، اما حرف خوبي ندارد كه بزند، در نتيجه از سخن گفتن عاجز سخنوري بان زبان را هم دارد، يعني مي
 .سخني بگويد، كه حافظ جهات معنا، و حاكي از جمال صورت آن معنا، آن طور كه هست، باشد تواندميماند، نمي

هاي يك زبان داشته باشد، و هم در يك سلسله از معارف و معلومات تبحر و و چه بسا كسي باشد كه هم آگاهي بواژه -3
ز معلومات دقيق كه در ذهن دارد، با همان تخصص داشته باشد، و لطف قريحه و رقت فطري نيز داشته، اما نتواند آنچه ا

لطافت و رقت در قالب الفاظ بريزد، در نتيجه از حكايت كردن آنچه در دل دارد، باز بماند، خودش از مشاهده جمال و منظره 
 .تواند معنا را بعين آن زيبايي و لطافت بذهن شنونده منتقل سازدبرد، اما نميزيباي آن معنا لذت مي

گانه، تنها اولي مربوط بوضع الفاظ است، كه انسان با قريحه اجتماعي خود آنها را براي معاني كه در نظر مور سهو از اين ا
 .كند، و اما دومي و سومي، ربطي بوضع الفاظ ندارد، بلكه مربوط بنوعي لطافت در قوه مدركه آدمي استگرفته وضع مي

تواند بتمامي تفاصيل و جزئيات حوادث د و مقدر است، و نميو اين هم خيلي واضح است، كه قوه مدركه آدمي محدو
اي بهيچ وجه خارجي، و امور واقعي، با تمامي روابط، و علل، و اسبابش، احاطه پيدا كند، و بهمين جهت ما در هيچ لحظه

ث شده و اين خود باعرود، ايمن از خطا نيستيم، عالوه بر اينكه استكمال ما تدريجي است، و هستي ما بتدريج رو بكمال مي
 .كه معلومات ما نيز اختالف تدريجي داشته باشد، و از نقطه نقص بسوي كمال برود

هيچ خطيب ساحر بيان، و هيچ شاعر سخندان، سراغ نداريم، كه سخن و شعرش در اوائل امرش، و اواخر كارش يكسان 
 .باشد

كس باشد، باري ايمن از خطاء نيست، چون گفتيم اوال اش هر و بر اين اساس، هر كالم انساني كه فرض شود، و گوينده
انسان بتمامي اجزاء و شرائط واقع، اطالع و احاطه ندارد، و ثانيا كالم اوائل امرش، با اواخر كارش، و حتي اوائل سخنانش، در 

تالف انگشت يك مجلس، با اواخر آن يكسان نيست، هر چند كه ما نتوانيم تفاوت آن را لمس نموده، و روي موارد اخ
 .بگذاريم، اما اينقدر ميدانيم كه قانون تحول و تكامل عمومي است

و بنا بر اين اگر در عالم، بكالمي بربخوريم، كه كالمي جدي و جدا سازنده حق از باطل باشد، نه هذيان و شوخي، و يا 
رآن يست، اين همان معنايي است كه قهنرنمايي، در عين حال اختالفي در آن نباشد، بايد يقين كنيم، كه اين كالم آدمي ن

ر قرآن دفرمايد: )أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً، آيا كند، و ميكريم آن را افاده مي
 كنند؟ كهتدبر نمي
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فرمايد: )وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ، وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ، ، و نيز مي«1»يافتند( ر خدا بود، اختالف بسيار در آن مياگر از ناحيه غي
ايست كه از آن نقطه حركت كرد، و قسم بزمين إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ، سوگند باسمان، كه دائما در برگشت بنقطه

هر بهاران براي برون كردن گياهان شكافته ميشود، كه اين قرآن جدا سازنده ميانه حق و باطل است، و نه سخني كه در 
 .«4»باطل و مسخره( 

و در مورد قسم اين آيه، نظر و دقت كن، كه به چه چيز سوگند خورده، باسمان و زميني كه همواره در تحول و دگرگوني 
نست ايست كه همان تاويل آراي قرآني كه دگرگونگي ندارد، و متكي بر حقيقت ثابتههستند، و براي چه سوگند خورده؟ ب

 .()تاويلي كه بزودي خواهيم گفت مراد قرآن از اين كلمه هر جا كه آورده چيست

، بلكه اين حْفُوظٍو نيز در باره اختالف نداشتن قرآن و متكي بودنش بر حقيقتي ثابت فرموده: )بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ مَ
و نيز فرموده: )وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِياا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ « 0»قرآني است مجيد، در لوحي محفوظ( 

ا اندني و بزبان عرب در آورديم، باشد كه شما آن رالْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، سوگند بكتاب مبين، بدرستي كه ما آن را خو
، و نيز فرموده: )فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ «2»بفهميد، و بدرستي كه آن در ام الكتاب بود، كه نزد ما بلند مرتبه و فرزانه است( 

كِتابٍ مَكْنُونٍ، ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، بمدارهاي ستارگان سوگند،  النُّجُومِ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي
وار، و هايي است بزرگفهميديد كه سوگندي است عظيم، كه اين كتاب خواندني)و چه سوگندي كه( اگر علم ميداشتيد مي

 .«3»حدي با آن ارتباط ندارد( محترم، و اين خواندني و ديدني در كتابي ناديدني قرار دارد، كه جز پاكان، ا

آياتي كه مالحظه فرموديد، و آياتي ديگر نظائر آنها، همه حكايت از اين دارند: كه قرآن كريم در معاني و معارفش، همه 
 .متكي بر حقائقي ثابت، و ال يتغير است، نه خودش در معرض دگرگونگي است، و نه آن حقائق

 ها و زبانها ساخته و قريحهاشكال برايت معلوم شد، و فهميدي كه صرف اينكه واژهحال كه اين مقدمه را شنيدي، پاسخ از 
آسا محال باشد، و سخني يافت شود كه خود انسان سازنده لغت نتواند مثل آن را آدمي است، باعث نميشود كه كالم معجزه

ر ت آهنگري كه خودش شمشير ميسازد، دبياورد، و معلوم شد كه اشكال نامبرده مثل اين ميماند، كه كسي بگويد: محال اس
تر از او است عاجز بماند، و سازنده تخت نرد و شطرنج، بايد كه از همه برابر ساخته خودش كه در دست مردي شجاع

 كنان شطرنج ماهرتر باشد، و سازنده فلود بايد كه از هر كس ديگر بهتر آن را بنوازد، در حالي كهبازي
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هيچيك از اين حرفها صحيح نيست، و بسيار ميشود كه آهنگري با شمشيري كه خودش ساخته كشته ميشود، و سازنده 
نوازد، پس چه عيبي دارد كه اي بهتر از سازنده فلود آن را ميبرابر بازي كني ماهر شكست ميخورد، و نوازنده شطرنج در

 .خداي تعالي بشر را با همان زباني كه خود او وضع كرده، عاجز و ناتوان سازد

امور  د كه اوال بتماميپس از همه مطالب گذشته روشن گرديد، كه بالغت بتمام معناي كلمه وقتي براي كسي دست ميده
كند الفاظي باشد كه نظم و اسلوبي داشته باشد و مو به مو واقعي احاطه و آگاهي داشته باشد، و در ثاني الفاظي كه اداء مي



 .همه آن واقعيات و صورتهاي ذهني گوينده را در ذهن شنونده منتقل سازد

اء معنايي كه لفظ ميخواهد قالب آن شود، و اين مطابقت و ترتيب ميان اجزاء لفظ بحسب وضع لغوي مطابق باشد با اجز
بطبع هم بوده باشد، و در نتيجه وضع لغوي لغت با طبع مطابق باشد، اين آن تعريفي است كه شيخ عبد القاهر جرجاني در 

 «1»كتاب دالئل االعجاز خود براي كالم فصيح و بليغ كرده. 

واقع بوده باشد، بطوري كه در قالب لفظ، آن وضعي را كه در خارج دارد از و اما معنا در صحت و درستيش متكي بر خارج و 
دست ندهد، و اين مرتبه مقدم بر مرتبه قبلي، و اساس آنست، براي اينكه چه بسيار كالم بليغ كه تعريف بالغت شامل آن 

كه هيچ واقعيت خارجي ندارد، و هست، يعني اجزاء لفظ با اجزاء معنا مطابقت دارد، ولي اساس آن كالم شوخي و هذيانست، 
تواند با جد مقاومت كند، و نه جهالت بنيه آن را دارد يا اساسش جهالت است و معلوم است كه نه كالم شوخي و هذيان مي

كه با حكمت بمعارضه برخيزد، و نيز معلوم است كه كالم جامع ميان حالوت و گوارايي عبارت، و جزالت اسلوب، و بالغت 
 .ترين كالم استقت واقع، راقيمعنا، و حقي

باز اين معنا معلوم است كه وقتي كالم قائم بر اساس حقيقت و معنايش منطبق با واقع باشد، و تمام انطباق را دارا باشد، 
 .ممكن نيست كه حقايق ديگر را تكذيب كند، و يا حقايق و معارف ديگران را تكذيب كند

 001زاء آن اختالف نيست[ ..... ص : حق يكي است و چون قرآن حق است ميان اج]

چون حقائق عالم همه با هم متحد االجزاء متحداالركانند، هيچ حقي نيست كه حقي ديگر را باطل كند، و هيچ صدقي 
نيست كه صدقي ديگر را ابطال نمايد، و تكذيب كند، و اين باطل است كه هم با حق منافات دارد، و هم با باطلهاي ديگر، 

چه ميفهمي، در « 4»، ببين از آيه: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ، بعد از حق غير از ضاللت چه چيز هست(؟ خوب توجه كن
 اين آيه حق را مفرد آورده، تا اشاره كند
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ها را دنبال مكنيد، به اينكه در حق افتراق و تفرقه و پراكندگي نيست، باز در آيه )وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راه
دد، و متفرق، و تفرقه آور هاي ديگر را متع، نظر كن، كه راه خدا را يكي دانسته، و راه«1»كه از راه او متفرقتان ميسازد( 

 .دانسته است

حال كه امر بدين منوال است، يعني ميان اجزاء حق اختالف و تفرقه نيست، بلكه همه اجزاء آن با يكدگر ائتالف دارند، قرآن 
كريم هم كه حق است، قهرا اختالفي در آن ديده نميشود، و نبايد ديده شود، چون حق است، و حق يكي است، و اجزاءش 

 .كشند، و هر يك ساير اجزاء را نتيجه ميدهد، هر يك شاهد صدق ديگران، و حاكي از آنها استدگر را بسوي خود مييك

و اين از عجائب امر قرآن كريم است، براي اينكه يك آيه از آيات آن ممكن نيست بدون داللت و بي نتيجه باشد، و وقتي 
ميشود، ممكن نيست كه از ضميمه شدن آن دو نكته بكري از حقايق يكي از آيات آن با يكي ديگر مناسب با آن ضميمه 

 .بينيم كه سومي شاهد صدق آن نكته ميشوددست نيايد، و همچنين وقتي آن دو آيه را با سومي ضميمه كنيم مي

يات ايراد آو اين خصوصيت تنها در قرآن كريم است، و بزودي خواننده عزيز در اين كتاب در خالل بياناتي كه ذيل دسته از 
هايي از آن را خواهد ديد، اما حيف و صد حيف كه اين روش و اين طريقه از كنيم، باين خاصه بر خواهد خورد، و نمونهمي



ي هايي از درياي گواراتفسير از صدر اسالم متروك ماند، و اگر از همان اوائل اين طريقه تعقيب ميشد، قطعا تا امروز چشمه
 .هاي گرانبهايي از آن دست يافته بودبگنجينه قرآن جوشيده بود، و بشر

كنم كه تا اينجا اشكالي كه كرده بودند جواب داده شد، و بطالنش از هر دو جهت روشن گرديد، هم روشن پس خيال مي
 لشد كه منافات ندارد انسان، واضع لغت باشد، و در عين حال قرآني نازل شود كه خود وضع كننده لغت عرب را از آوردن مث

هاي لفظي، چند تركيب، معجزه باشد، و اينكه در آن عاجز سازد، و هم روشن گرديد كه ممكن است از ميان قالبها و تركيب
جهت اولي گفتند: سازنده لغت عرب انسان است، چطور ممكن است كتابي عربي او را عاجز كند؟ باطل است، و اينكه در 

 .يك تركيب معجزه در آيد نيز باطل است جهت دوم گفتند بفرضي هم كه از ميان تركيبات

 002كند؟ ..... ص : معجزه در قرآن بچه معنا است؟ و چه چيز حقيقت آن را تفسير مي

 اي نيست در اينكه قرآن داللت دارد بر وجود آيتي كه معجزه باشد، يعني خارقهيچ شبهه
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عادت باشد، و داللت كند بر اينكه عاملي غير طبيعي و از ما وراء طبيعت و بيرون از نشئه ماده در آن دست داشته است، البته 
 .معجزه باين معنا را قرآن قبول دارد، نه بمعناي امري كه ضرورت عقل را باطل سازد

 001اند در چند فصل[ ..... ص : نان عالم نماياني كه در صدد تاويل آيات داله بر وقوع معجزه، بر آمدهپايگي سخاثبات بي]

 اشاره

اند بخاطر اينكه آبروي مباحث طبيعي را حفظ نموده، آنچه را از ظاهر آنها نماها در صدد بر آمدهپس اينكه بعضي از عالم
اند زحمتي بيهوده كشيده و سخنانشان مردود معجزه و وقوع آن را تاويل كرده فهميده با قرآن وفق دهند، آيات داله بر وجود

است، و بدرد خودشان ميخورد، اينك براي روشن شدن حقيقت مطلب، آنچه از قرآن شريف در باره معناي معجزه استفاده 
 .نماها روشن گرددپايگي سخنان آن عالمكنيم، تا بيميشود در ضمن چند فصل ايراد مي

 115پذيرد ..... ص : قرآن قانون عليت عمومي را مي -1

قرآن كريم براي حوادث طبيعي، اسبابي قائل است، و قانون عمومي عليت و معلوليت را تصديق دارد، عقل هم با حكم 
ين ابديهي و ضروريش اين قانون را قبول داشته، بحثهاي علمي و استداللهاي نظري نيز بر آن تكيه دارد، چون انسان بر 

اي مادي از علت پيدايش آن جستجو كند، و بدون هيچ ترديدي حكم كند كه اين فطرت آفريده شده كه براي هر حادثه
 .حادثه علتي داشته است

اي را مستند باموري ميداند، كه اين حكم ضروري عقل آدمي است، و اما علوم طبيعي و ساير بحثهاي علمي نيز هر حادثه
عليت آن است، البته منظور ما از علت، آن امر واحد، و يا مجموع اموري است كه وقتي دست  مربوط بان و صالح براي

شوند، بعد از تكرار تجربه خود آن امر و يا امور آيند، باعث پيدايش موجودي ديگر ميبدست هم داده، و در طبيعت بوجود مي
، ايم، قبل از پيدايش آناي ديدهايم كه هر جا سوختهه كردهرا علت و آن موجود را معلول آنها ميناميم، مثال بطور مكرر تجرب



علتي باعث آن شده، يا آتشي در بين بوده، و آن را سوزانده، و يا حركت و اصطكاك شديدي باعث آن شده، و يا چيز 
ه هرگز ايم كايم، و نيز بدست آوردهديگري كه باعث سوختگي ميگردد، و از اين تجربه مكرر خود، حكمي كلي بدست آورده

پذيرد، پس كليت و عدم تخلف يكي از احكام عليت و معلوليت، و از لوازم آن علت از معلول، و معلول از علت تخلف نمي
 .ميباشد

د گاه خوپس تا اينجا مسلم شد كه قانون عليت هم مورد قبول عقل آدمي است، و هم بحثهاي علمي آن را اساس و تكيه
آيد كه اين قانون را قبول كرده، و آن را انكار نكرده است، ئيم از ظاهر قرآن كريم هم بر ميخواهيم بگوميداند، حال مي

 چون بهر موضوعي كه متعرض شده از قبيل مرگ و 
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ه را ، همزندگي، و حوادث ديگر آسماني و زميني، آن را مستند بعلتي كرده است، هر چند كه در آخر بمنظور اثبات توحيد
 .مستند بخدا دانسته

پس قرآن عزيز بصحت قانون عليت عمومي حكم كرده، باين معنا كه قبول كرده وقتي سببي از اسباب پيدا شود، و شرائط 
ديگر هم با آن سبب هماهنگي كند، و مانعي هم جلو تاثير آن سبب را نگيرد، مسبب آن سبب وجود خواهد يافت، البته باذن 

 .شود كه ال بد قبال سببش وجود يافته بودهبد، و چون مسببي را ديديم كه وجود يافته، كشف ميياخدا وجود مي

 113پذيرد ..... ص : قرآن حوادث خارق عادت را مي -2

 اشاره

 قرآن كريم در عين اينكه ديديم كه قانون عليت را قبول دارد، از داستانها و حوادثي خبر ميدهد كه با جريان عادي و معمولي
گيرد، و اين حوادث همان و جاري در نظام علت و معلول سازگار نبوده، و جز با عواملي غير طبيعي و خارق العاده صورت نمي

اي از انبياء كرام، چون نوح، و هود، و صالح، و ابراهيم، و لوط، و داود، و سليمان، و موسي، و ها و معجزاتي است كه بعدهآيت
 .است عيسي، و محمد، ص نسبت داده

شمارد، اال اينكه في نفسه حال بايد دانست كه اينگونه امور خارق العاده هر چند كه عادت، آن را انكار نموده، و بعيدش مي
امور محال نيستند، و چنان نيست كه عقل آن را محال بداند، و از قبيل اجتماع دو نقيض، و ارتفاع آن دو نبوده، مانند اين 

ت چيزي از خود آن چيز سلب شود، مثال گردو گردو نباشد، و يا بگوئيم: يكي نصف دو تا نيست، نيست كه بگوئيم: ممكن اس
 .و امثال اينگونه اموري كه بالذات و في نفسه محالند، و خوارق عادات از اين قبيل نيستند

ات را د، در اعصار قديم، معجزو چگونه ميتوان آن را از قبيل محاالت دانست؟ با اينكه مليونها انسان عاقل كه پيرو دين بودن
اند، اگر معجزه از قبيل مثالهاي باال بود، عقل هيچ پذيرفته، و بدون هيچ انكاري با آغوش باز و با جان و دل قبولش كرده

ه آن كرد، و اصال احدي يافت نميشد كاي ديگر استدالل نميپذيرفت، و با آن به نبوت كسي، و هيچ مسئلهعاقلي آن را نمي
 .كسي نسبت دهدرا ب

كند، چون چشم نظام طبيعت از ديدن آن پر عالوه بر اينكه اصل اينگونه امور، يعني معجزات را عادت طبيعت، انكار نمي
اي زنده ميگردد، صورتي بصورت اي بمرده تبديل ميشود، و مردهبيند كه زندهاست، و برايش تازگي ندارد، در هر آن مي

 .ها جاي خود را به بال، و بالها به راحتي ميدهندشود، راحتيتبديل مي اي بحادثه ديگرديگر، حادثه

 113، ص: 1ترجمه الميزان، ج



 113دو فرق بين وقايع عادي و معجزه خارق عادت[ ..... ص : ]

تنها فرقي كه ميان روش عادت با معجزه خارق عادت هست، اين است كه اسباب مادي براي پديد آوردن آن گونه حوادث 
گذارند، و ما روابط مخصوصي كه آن اسباب با آن حوادث دارند، و نيز شرايط زماني و مكاني جلو چشم ما اثر مي در

بخشند، و در بينيم، و ديگر اينكه در حوادث طبيعي اسباب اثر خود را بتدريج ميبينيم، و از معجزات را نميمخصوصش را مي
 .گذارندمعجزه آني و فوري اثر مي

ا شدن عصا كه گفتيم محال عقلي نيست، در مجراي طبيعي اگر بخواهد صورت بگيرد، محتاج بعلل و شرائط مثال اژده
زماني و مكاني مخصوصي است، تا در آن شرائط، ماده عصا از حالي بحالي ديگر برگردد، و بصورتهاي بسياري يكي پس از 

ا شود، و معلوم است كه در اين مجرا عصا در هر شرايطي ديگري در آيد، تا در آخر صورت آخري را بخود بگيرد، يعني اژده
اي اژدها نميشود، ولي در مسير معجزه محتاج بان شرائط و آن مدت كه پيش آيد، و بدون هيچ علتي و خواست صاحب اراده

صا اژدها تا عافتاد طوالني نيست، بلكه علت كه عبارتست از خواست خدا، همه آن تاثيرهايي را كه در مدت طوالني بكار مي
 .كند همين استاندازند، هم چنان كه ظاهر از آياتي كه حال معجزات و خوارق را بيان ميشود، در يك آن بكار مي

تصديق و پذيرفتن خوارق عادت نه تنها براي عامه مردم كه سر و كارشان با حس و تجربه ميباشد مشكل است، بلكه نظر 
ي اينكه علوم طبيعي هم سر و كارش با سطح مشهود از نظام علت و معلول طبيعي علوم طبيعي نيز با آن مساعد نيست برا

كنند، همه بر آن سطحي انجام هاي امروز و فرضياتي كه حوادث را تعليل مياست، آن سطحي كه تجارب علمي و آزمايش
 .كل استميشوند، پس پذيرفتن معجزات و خوارق عادات هم براي عوام، و هم براي دانشمندان روز، مش

چيزي كه هست علت اين نامساعد بودن نظرها، تنها انس ذهن بامور محسوس و ملموس است، و گر نه خود علم معجزه را 
پوشي كند، براي اينكه چشم علم از ديدن امور عجيب و خارق العاده پر است، هر چند تواند انكار كند، و يا روي آن پردهنمي

باشد، و دانشمندان دنيا همواره از مرتاضين و جوكيها، حركات و كارهاي خارق العاده  كه دستش هنوز به مجاري آن نرسيده
بينند، و در جرائد و مجالت و كتابها ميخوانند، و خالصه چشم و گوش مردم دنيا از اينگونه اخبار پر است، بحدي كه مي

 .ديگر جاي هيچ شك و ترديدي در وجود چنين خوارقي باقي نمانده

 113رق العاده و توجيه علماء روانكاو از آنها[ ..... ص : كارهاي خا]

اند در مقام توجيه اينگونه كارها بر آمده، آن را و چون راهي براي انكار آن باقي نمانده، علماي روانكاو دنيا، ناگزير شده
فساني، كه رياضت و مبارزات ناند: بجريان امواج نامرئي الكتريسته و مغناطيسي نسبت دهند، لذا اين فرضيه را عنوان كرده

سازد، و بهتر ميتواند در آن امواج قوي بدلخواه خود تر باشد، بيشتر انسان را مسلط بر امواج نامرئي و مرموز ميهر قدر سخت
 دخل و 
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و بوسيله اين تسلط بر امواج حركات  تصرف كند، امواجي كه در اختيار اراده و شعوري است و يا اراده و شعوري با آنها است،
و تحريكات و تصرفاتي عجيب در ماده نموده، از طريق قبض و بسط و امثال آن، ماده را بهر شكلي كه ميخواهد در 

 .آوردمي

ورد كه آو اين فرضيه در صورتي كه تمام باشد، و هيچ اشكالي اساسش را سست نكند سر از يك فرضيه جديدي در مي



و يا  اي كه در قديم حوادثكند، و همه را مربوط بيك علت طبيعي ميسازد، نظير فرضيهمتفرقه را تعليل مي تمامي حوادث
 .كرد، و آن فرضيه حركت و قوه بودبعضي از آنها را توجيه مي

 113معجزه و خوارق عادات نيز مستند به علل و اسباب هستند[ ..... ص : ]

اي حق با ايشان است، چون معقول نيست معلولي ه معجزه و خوارق عادات، و تا اندازهاين بود سخنان دانشمندان عصر در بار
اين  تر منظور از علت طبيعيطبيعي علت طبيعي نداشته باشد، و در عين حال رابطه طبيعي محفوظ باشد، و بعبارت ساده
جمع شوند، و در اثر اجتماع آنها  است كه چند موجود طبيعي )چون آب و آفتاب و هوا و خاك( با شرائط و روابطي خاص

موجودي ديگر فرضا گياه پيدا شود، كه وجودش بعد از وجود آنها، و مربوط بانها است، به طوري كه اگر آن اجتماع و نظام 
 .كندسابق بهم بخورد، اين موجود بعدي وجود پيدا نمي

 ودي است طبيعي، بايد علتي طبيعي نيز داشتهپس فرضا اگر از طريق معجزه درخت خشكي سبز و بارور شد، با اينكه موج
باشد، حال چه ما آن علت را بشناسيم، و چه نشناسيم، چه مانند علماي نامبرده آن علت را عبارت از امواج نامرئي الكتريسته 

 .اش سكوت كنيممغناطيسي بدانيم، و چه در باره

طبيعي كه تمامي حوادث را چه عاديش و چه آنها كه براي بشر قرآن كريم هم نام آن علت را نبرده، و نفرموده آن يگانه امر 
 .كند چيست؟ و چه نام دارد؟ و كيفيت تاثيرش چگونه است؟خارق العاده است، تعليل مي

و اين سكوت قرآن از تعيين آن علت، بدان جهت است كه از غرض عمومي آن خارج بوده، زيرا قرآن براي هدايت عموم 
براي دانشمندان و كساني كه فرضا الكتريسته شناسند، چيزي كه هست قرآن كريم اين مقدار را بيان  بشر نازل شده، نه تنها

آورد، و بعبارتي ديگر، براي هر حادثي كرده: كه براي هر حادث مادي سببي مادي است، كه باذن خدا آن حادث را پديد مي
ست( يك مجراي مادي و راهي طبيعي است، كه خداي مادي كه در هستيش مستند بخداست، )و همه موجودات مستند باو ا

 .كندتعالي فيض خود را از آن مجري بان موجود افاضه مي

إِنَّ  ،كَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُاز آن جمله ميفرمايد: )وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ، وَ مَنْ يَتَوَ
 ءٍ قَدْراً، كسي كه از خدا بترسد، خدا اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ

 143، ص: 1ترجمه الميزان، ج

برايش راه نجاتي قرار داده، از مسيري كه خودش نپندارد، روزيش ميدهد، و كسي كه بر خدا توكل كند، او وي را بس است، 
 .«1»اي قرار داده( رسد، و خدا براي هر چيزي مقدار و اندازهميكه خدا بكار خويش 

فهماند هر كس از خدا بترسد، و هر كس بطور مطلق بر خدا توكل كند، خدا او را در صدر آيه، با مطلق آوردن كالم، مي
حكم كنند، يعني حكم اند، بر خالف روزي وي روزي ميدهد، و كافي براي او است، هر چند كه اسباب عادي كه نزد ما سبب

 .كنند كه چنين كسي نبايد روزي بمقدار كفايت داشته باشد

: و چون بندگان من اين داللت را اطالق آيات زير نيز دارد: )وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ
كنم، هر چند كه اسباب ظاهري دعا كننده را در صورتي كه مرا بخواند اجابت ميگيرند من نزديكم، دعاي سراغ مرا از تو مي
، )ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ: مرا بخوانيد تا دعايتان را مستجاب كنم، )هر چند كه اسباب ظاهري «4»مانع از اجابت باشد( 

چرا هست، و حوائج و ) «2»خدا كافي بنده خود نيست؟ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ، آيا ) :«3» (اقتضاي آن نداشته باشد
 .(كند، هر چند كه اسباب ظاهري مخالف آن باشندسؤاالت او را كفايت مي



گوييم كرد، اينك ميگفتگوي ما در باره صدر آيه سوم از سوره طالق بود، كه آيات بعدي نيز، استفاده ما را از آن تاييد مي
فهماند چرا خداي تعالي بطور مطلق امور كند، و مياطالق صدر را تعليل مي« 3»اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ(  كه ذيل آيه يعني جمله: )إِنَّ

فرمايد: براي اينكه اوال امور زندگي كند؟ هر چند اسباب ظاهري اجازه آن را ندهند؟ ميمتوكلين و متقين را كفايت مي
ه كارهاي شخصي يك وزير فداكار، كار شخص سلطان است(، و متوكلين و متقين جزو كارهاي خود خداست، )هم چنان ك

در ثاني خدايي كه سلسله اسباب را براه انداخته، العياذ باللَّه دست بند بدست خود نزده، همانطور كه باراده و مشيت خود آتش 
يگر، اراده و مشيت خداي گيرد، و همچنين در مورد هر سببي درا سوزنده كرده، در داستان ابراهيم اين اثر را از آتش مي

كند، هر چند كه راههاي عادي و اسباب ظاهري اجازه چنين كاري را تعالي باطالق خود باقي است، و هر چه بخواهد مي
 .نداده باشند

كند؟ آيا معجزه را بدون بجريان انداختن اسباب حال بايد ديد آيا در مورد خوارق عادات و معجزات، خداي تعالي چه مي
علل طبيعي و بصرف اراده خود انجام ميدهد، و يا آنكه در مورد معجزه نيز پاي اسباب را بميان مياورد؟ ولي علم ما مادي و 

 .كند؟بان اسباب احاطه ندارد، و خدا خودش بدان احاطه دارد، و بوسيله آن اسباب آن كاري را كه ميخواهد مي
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ءٍ قَدْراً(، كه قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ) :هر دو طريق، احتمال دارد، جز اينكه جمله آخري آيه سوم سوره طالق يعني جمله
داللت دارد بر اينكه  (رسد؟فهماند بچه جهت )خدا بكارهاي متوكلين و متقين ميكند، و ميا قبل خود را تعليل ميمطالب م

اي و مسيري معين احتمال دوم صحيح است، چون بطور عموم فرموده: خدا براي هر چيزي كه تصور كني، حدي و اندازه
آتش بر ابراهيم، و زنده شدن عصاي موسي، و امثال آنها باشد، كرده، پس هر سببي كه فرض شود، )چه از قبيل سرد شدن 

كه اسباب عاديه اجازه آنها را نميدهد(، و يا سوختن هيزم باشد، كه خود، مسبب يكي از اسباب عادي است، در هر دو مسبب 
دات مربوط و متصل اي و مرزي معين كرده، و آن مسبب را با ساير مسببات و موجوخداي تعالي براي آن مسيري و اندازه

زند، كه باعث پيدايش مسبب مورد ساخته، در مورد خوارق عادات آن موجودات و آن اتصاالت و ارتباطات را طوري بكار مي
اش )نسوختن ابراهيم، و اژدها شدن عصا و امثال آن( شود، هر چند كه اسباب عادي هيچ ارتباطي با آنها نداشته باشد، اراده

و ارتباطهاي نامبرده ملك موجودات نيست، تا هر جا آنها اجازه دادند منقاد و رام شوند، و هر جا اجازه  براي اينكه اتصاالت
 .ندادند ياغي گردند، بلكه مانند خود موجودات، ملك خداي تعالي و مطيع و منقاد اويند

ري و ارتباطهايي بر قرار كرده، هر كا و بنا بر اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه خداي تعالي بين تمامي موجودات اتصالها
بخواهد ميتواند انجام دهد، و اين نفي عليت و سببيت ميان اشياء نيست، و نميخواهد بفرمايد اصال علت و معلولي در بين 

زمام اين علل همه بدست خداست، و بهر جا و بهر نحو كه بخواهد  :نيست، بلكه ميخواهد آن را اثبات كند و بگويد
آورد، پس، ميان موجودات، عليت حقيقي و واقعي هست، و هر موجودي با موجوداتي قبل از خود مرتبط ر ميبحركتش د

يابيم، )كه مثال است، و نظامي در ميان آنها بر قرار است، اما نه بان نحوي كه از ظواهر موجودات و بحسب عادت در مي



ها خدا بدان آگاه است، )دليل روشن اين معنا اين است كه همه جا سر كه صفرا بر باشد(، بلكه بنحوي ديگر است كه تن
 .(بينيم فرضيات علمي موجود قاصر از آنند كه تمامي حوادث وجود را تعليل كنندمي

قَدَرٍ لُهُ إِلَّا بِءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ، وَ ما نُنَزِّاين همان حقيقتي است كه آيات قدر نيز بر آن داللت دارد، مانند آيه )وَ إِنْ مِنْ شَيْ
علوم( اي مهاي آنست، و ما نازل و در خور اين جهانش نميكنيم، مگر به اندازهمَعْلُومٍ، هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه

ءٍ، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً كُلَّ شَيْو آيه )وَ خَلَقَ « 4»ايم(، ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ، ما هر چيزي را بقدر و اندازه خلق كردهو آيه )إِنَّا كُلَّ شَيْ« 1»
 و هر چيزي آفريد، و آن را به
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رَ فَهَدي، آن كسي كه خلق كرد، و خلقت هر چيزي را و آيه )الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي، وَ الَّذِي قَدَّ« 1»گيري كرد( نوعي اندازه
و همچنين آيه )ما أَصابَ مِنْ « 4»تكميل و تمام نمود، و آن كسي كه هر چه را آفريد اندازه گيري و هدايتش فرمود(، 

آيد، يبتي در زمين و نه در خود شما پديد نميمُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ، إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها هيچ مص
كه در باره ناگواريها است، و نيز آيه )ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ « 0»مگر آنكه قبل از پديد آوردنش در كتابي ضبط بوده(، 

د، رسد، مگر باذن خدا، و كسي كه بخدا ايمان آوريمٌ، هيچ مصيبتي نميءٍ عَلِاللَّهِ، وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ
 «2»كند، و خدا بهر چيزي دانا است(. خدا قلبش را هدايت مي

آيه اولي و نيز بقيه آيات، همه داللت دارند بر اينكه هر چيزي از ساحت اطالق بساحت و مرحله تعين و تشخص نازل 
گيري خود، آنها را نازل ميسازد، تقديري كه هم قبل از هر موجود هست، و هم با ير و اندازهميشود، و اين خدا است كه با تقد

آن، و چون معنا ندارد كه موجودي در هستيش محدود و مقدر باشد، مگر آنكه با همه روابطي كه با ساير موجودات دارد 
دات مادي ارتباط دارد، و آن مجموعه براي وي اي از موجومحدود باشد، و نيز از آنجايي كه يك موجود مادي با مجموعه

كند، ال جرم بايد گفت: هيچ موجود مادي نيست، مگر آنكه بوسيله تمامي نظير قالبند، كه هستي او را تحديد و تعيين مي
 .گيري شده، و اين موجود، معلول موجود ديگري است مثل خودموجودات مادي كه جلوتر از او و با او هستند قالب

ار ءٍ، اين اللَّه است كه پروردگهم هست در اثبات آنچه گفته شد استدالل كرد بآيه )ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، خالِقُ كُلِّ شَيْ ممكن
چون اين « 5»و آيه )ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ(، «. 3»شما، و آفريدگار همه كائنات است( 

 .كند، و مطلوب ما اثبات ميشوددو آيه بضميمه آيات ديگري كه گذشت قانون عمومي عليت را تصديق مي

براي اينكه آيه اول خلقت را بتمامي موجوداتي كه اطالق كلمه )چيز( بر آن صحيح باشد، عموميت داده، و فرموده هر آنچه 
يك و تيره و يك نسق دانسته، اختالفي را كه مايه هرج و مرج و جزاف )چيز( باشد مخلوق خداست، و آيه دومي خلقت را 

 .كندباشد نفي مي

و قرآن كريم همانطور كه ديديد قانون عمومي عليت ميان موجودات را تصديق كرد، نتيجه ميدهد كه نظام وجود در 
، و اختالفي در طرز كار آن علل موجودات مادي چه با جريان عادي موجود شوند، و چه با معجزه، بر صراط مستقيم است
 .نيست، همه بيك و تيره است، و آن اين است كه هر حادثي معلول علت متقدم بر آن است
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گيري ميشود: كه هر سبب از اسباب عادي، كه از مسبب خود تخلف كند، سبب حقيقي نيست، ما از اينجا اين معنا نيز نتيجه
پذيرد، و احكام و خواص، ايم، و در مورد آن مسبب، اسباب حقيقي هست، كه بهيچ وجه تخلف نميآن را سبب پنداشته

 .كنددائمي است، هم چنان كه تجارب علمي نيز در عناصر حياة و در خوارق عادات، اين معنا را تاييد مي

 140قرآن در عين اينكه حوادث مادي را بعلل مادي نسبت ميدهد بخدا هم منسوب ميدارد ..... ص :  -3

ق و سببيت بعضي را براي بعضي ديگر تصديقرآن كريم همانطور كه ديديد ميان موجودات عليت و معلوليت را اثبات نمود، 
گيرد: كه اسباب وجودي، سببيت خود را از خود نمود، همچنين امر تمامي موجودات را بخداي تعالي نسبت داده، نتيجه مي

 ندارند، و مستقل در تاثير نيستند، بلكه مؤثر حقيقي و بتمام معناي كلمه كسي جز خداي )عز سلطانه( نيست، و در اين باره
و نيز فرموده: )لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما « 1»فرموده: )أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، آگاه باش كه خلقت و امر همه بدست او است(، 

ضِ، مر و نيز فرموده: )لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْ« 4»فِي الْأَرْضِ، از آن خداست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است( 
و آياتي بسيار « 2»و نيز فرموده: )قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بگو همه از ناحيه خداست( « 0»او راست ملك آسمانها و زمين(، 

ديگر، كه همه داللت ميكنند بر اينكه هر چيزي مملوك محض براي خداست، و كسي در ملك عالم شريك خدا نيست، و 
كه بخواهد و اراده كند در آن بكند، و كسي نيست كه در چيزي از عالم تصرف نمايد، مگر بعد خدا ميتواند هر گونه تصرفي 

از آنكه خدا اجازه دهد، كه البته خدا بهر كس بخواهد اجازه تصرف ميدهد، ولي در عين حال همان كس نيز مستقل در 
د، اش داده باشنش بمقداري است كه اجازهتصرف نيست، بلكه تنها اجازه دارد، و معلوم است كه شخص مجاز، دخل و تصرف

بار الها كه مالك ملكي، و و در اين باره فرموده )قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ، 
ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ يز فرموده: )الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْو ن« 3»ستاني(، ملك را بهر كس بخواهي ميدهي، و از هر كس بخواهي باز مي
و آياتي ديگر از اين قبيل، كه تنها خداي را مستقل « 5»هَدي، آنكه خلقت هر موجودي را بان داده و سپس هدايت كرده( 

 .كننددر ملكيت عالم معرفي مي

يكي فرموده: )لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا  اي اثبات نموده، درهم چنان كه در دو آيه زير اجازه تصرف را بپاره
و ا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ مر او راست ملك آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، كيست آن كس كه نزد او بدون اذن

 :فرمايدو در دومي مي «7»، (شفاعت كند
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رَ، ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، سپس بر مصدر اوامر قرار گرفته، امر را اداره كرد، هيچ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ، يُدَبِّرُ الْأَمْ)
 «1»شفيعي نيست مگر بعد از اذن او(. 

پس با در نظر گرفتن اين آيات، اسباب هر چه باشند، مالك سببيت خود هستند، اما به تمليك خداي تعالي، و در عين اينكه 
ت خود هستند، مستقل در اثر نيستند، اين معنا همان است كه خداي تعالي از آن به شفاعت و اذن تعبير نموده، و مالك سببي

معلوم است كه اذن وقتي معناي صحيحي خواهد داشت كه وجود و عدمش يكسان نباشد، باين معنا كه اگر اذن باشد مانعي 
ء مورد رف او جلوگيري كند، و آن مانع هم وقتي تصور دارد، كه در شياز تصرف ماذون نباشد، و اگر اذن نباشد، مانعي از تص

ء تصرف بحث اقتضايي براي تصرف باشد، چيزي كه هست مانع جلو آن اقتضاء را بگيرد، و نگذارد شخص ماذون در آن شي
 .كند

بب مؤثر ي سبب در مسپس روشن شد كه در هر سببي مبدئي است مؤثر و مقتضي براي تاثير، كه بخاطر آن مبدء و مقتض
افتد، و خالصه هر سببي وقتي مؤثر ميشود كه مقتضي تاثير موجود، و مانع از آن معدوم باشد، و در عين حال يعني با مي

 .تري دارد، و آن اين است كه خداوند جلوگير سبب از تاثير نشودوجود مقتضي و عدم مانع، شرط مهم

 142در معجزات قائل است ..... ص : قرآن كريم براي نفوس انبياء تاثيري  -4

ها در ي از سببشود، يككنيم كه بنا بر آنچه از آيات كريمه قرآن استفاده ميبدنبال آنچه در فصل سابق گفته شد، اضافه مي
 :مورد خصوص معجزات نفوس انبياء است، يكي از آن آيات آيه

 :ذْنِ اللَّهِ، فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ، قُضِيَ بِالْحَقِّ، وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَوَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِ)

اي بياورد، مگر باذن خدا پس وقتي امر خدا بيايد بحق داوري شده، و مبطلين در آنجا زيانكار هيچ رسولي نميتواند معجزه
ز هر پيغمبري كه فرض شود منوط باذن خداي سبحان است، از اين آيد كه آوردن معجزه ااز اين آيه بر مي« 4»ميشوند( 

آيد كه آوردن معجزه و صدور آن از انبياء، بخاطر مبدئي است مؤثر كه در نفوس شريفه آنان موجود است، تعبير بدست مي
 .كه بكار افتادن و تاثيرش منوط باذن خداست، كه تفصيلش در فصل سابق گذشت

وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ، وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ، وَ لكِنَّ )كند، آيه را اثبات ميآيه ديگري كه اين معنا 
 إِنَّما مِنْ أَحَدٍ، حَتَّي يَقُوال يُعَلِّمانِ الشَّياطِينَ كَفَرُوا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وَ ما أُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ، وَ ما

 ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،نَحْنُ فِتْنَةٌ، فاَل تَكْفُرْ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ، وَ ما هُمْ بِضارِّ
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آنچه شيطانها بر ملك سليمان ميخواندند، پيروي كردند، سليمان خودش كفر نورزيد، و لكن شيطانها كفر ورزيدند كه سحر 
د نكه آن دو فرشته بهيچ كس يابمردم آموختند، آن سحري كه بر دو فرشته بابل يعني هاروت و ماروت نازل شده بود، با اي

نميدادند مگر بعد از آنكه زنهار ميدادند: كه اين تعليم ما، مايه فتنه و آزمايش شما است، مواظب باشيد با اين سحر كافر 
گرفتند كه مايه جدايي ميانه زن و شوهر بود، هر چند كه با حدي ضرر نشويد، ولي آنها از آن دو فرشته تنها چيزي را فرا مي

 .«1»رساندند مگر باذن خدا( مين

 :اين آيه همانطور كه صحت علم سحر را في الجمله تصديق كرده، بر اين معنا نيز داللت دارد

كه سحر هم مانند معجزه ناشي از يك مبدء نفساني در ساحر است، براي اينكه در سحر نيز مسئله اذن آمده، معلوم ميشود 
 .دا باشد بصورت سحر ظاهر ميشوددر خود ساحر چيزي هست، كه اگر اذن خ

و كوتاه سخن اينكه: كالم خداي تعالي اشاره دارد به اينكه تمامي امور خارق العاده، چه سحر، و چه معجزه، و چه غير آن، 
ي آيد، همه مستند بمباديي است نفساني، و مقتضياتمانند كرامتهاي اولياء، و ساير خصالي كه با رياضت و مجاهده بدست مي

دي است، چنان كه كالم خداي تعالي تصريح دارد به اينكه آن مبدئي كه در نفوس انبياء و اولياء و رسوالن خدا و مؤمنين ارا
 :فرمايدهست، مبدئي است، ما فوق تمامي اسباب ظاهري، و غالب بر آنها در همه احوال، و آن تصريح اينست كه مي

لْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ، كلمه ما در باره بندگان مرسل ما وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا ا)
و نيز فرموده: )كَتَبَ « 4»سبقت يافته، كه ايشان، آري تنها ايشان ياري خواهند شد، و بدرستي كه لشگريان ما تنها غالبند( 

و نيز فرموده: )إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا، وَ « 0»أَنَا وَ رُسُلِي، خدا چنين نوشته كه من و فرستادگانم بطور مسلم غالبيم(، اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ 
دند، در را ايمان آوالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ، ما فرستادگان خود را و نيز آنهايي را كه در زندگي دني

 .كنيد مطلقند، و هيچ قيدي ندارندو اين آيات بطوري كه مالحظه مي« 2»كنيم(، خيزند ياري ميروزي كه گواهان بپا مي

از اينجا ممكن است نتيجه گرفت، كه مبدء موجود در نفوس انبياء كه همواره از طرف خدا منصور و ياري شده است، امري 
يعت و ماده، چون اگر مادي بود مانند همه امور مادي مقدر و محدود بود، و در نتيجه در است غير طبيعي، و ما فوق عالم طب

 .تري مقهور و مغلوب ميشدبرابر مادي قوي

گوييم: تر است، در پاسخ ميخواهي گفت امور مجرده هم مانند امور مادي همينطورند، يعني در مورد تزاحم غلبه با قوي
 آيد، مگره، تزاحمي پيش نميدرست است، و لكن در امور مجرد
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كند، و يتر باشد غلبه مايم تعلقي به ماديات داشته باشند، كه در اينصورت اگر يكي قويآنكه آن دو مجردي كه فرض كرده
اما اگر تعلقي بماديات نداشته باشند تزاحمي هم نخواهند داشت، و مبدء نفساني مجرد كه باراده خداي سبحان همواره 

كند كه مانع مادي تاب مقاومت در تعالي نيرويي بان مبدء مجرد افاضه ميمنصور است وقتي بمانعي مادي برخورد خداي 
 .برابرش نداشته باشد



 145قرآن كريم همانطور كه معجزات را بنفوس انبياء نسبت ميدهد، ..... ص :  -5
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 .بخدا هم نسبت ميدهد

الخ، داللت  «1»إِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ( اي: كه ميفرمود: )فَاي كه در فصل سابق آورديم يعني آيهجمله اخير از آيه
دارد بر اينكه تاثير مقتضي نامبرده منوط بامري از ناحيه خداي تعالي است، كه آن امر با اذن خدا كه گفتيم جريان منوط بان 

ست؟ اشد، و اما اينكه امر چينيز هست صادر ميشود، پس تاثير مقتضي وقتي است كه مصادف با امر خدا، و يا متحد با آن ب
 .كلمه ايجاد و كلمه )كن( تفسير شده« 4»در آيه )إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( 

 يلًا، وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ،كنند، )إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِو آيات زير اين اناطه به امر خدا را آماده مي
، مگر كنيدبدرستي اين قرآن تذكره و هشداري است، پس هر كس خواست بسوي پروردگارش راهي انتخاب كند، ولي نمي

وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ،  و آيه )إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ، لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ،« 0»آنكه خدا بخواهد( 
او نيست مگر هشدار دهي براي عالميان، براي هر كس كه از شما بخواهد مستقيم شود، ولي نميخواهيد مگر آنكه خدا 

 «2»بخواهد، كه رب العالمين است(. 

 145ت[ ..... ص : بيان اينكه اراده و فعل انسان موقوف به اراده و فعل خدا اس]

اش كند، و زمام اختيار وي بدست آنست، هرگز تحقق اين آيات داللت كرد بر اينكه آن امري كه انسان ميتواند اراده
يابد، مگر آنكه خدا بخواهد، يعني خدا بخواهد كه انسان آن را بخواهد، و خالصه اراده انسان را اراده كرده باشد، كه اگر نمي

 .كند، و ميخواهد، و اگر او نخواهد، اراده و خواستي در انسان پيدا نميشوداراده ميخدا بخواهد انسان 

اند كه كارهاي اختياري و ارادي بشر هر چند بدست خود او و باختيار اي كه خوانديد، در مقام بيان اين نكتهآري آيات شريفه
اند آيات ردهها گمان كبمشيت خداي سبحان است، بعضياو است، و لكن اختيار و اراده او ديگر بدست او نيست، بلكه مستند 

در مقام افاده اين معنا است كه هر چه را انسان اراده كند خدا هم همان را اراده كرده، و اين خطايي است فاحش، چون 
 اش تخلفاي ندارد، و خدا اراده دارد، مراد خدا از ارادهاش اين است كه در موردي كه انسان ارادهالزمه
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ه در است، ك كند، و خدا بزرگتر از چنين نقص و عجز است، عالوه بر اينكه اصال اين معنا مخالف با ظواهر آياتي بي شمار
« 1»اين مورد وارد شده، مانند آيه: )وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها، اگر ميخواستيم هدايت همه نفوس را بانها ميداديم(، 

يعني هر چند كه خود آن نفوس نخواهند هدايت شوند، پس مشيت خدا تابع خواست مردم نيست، و آيه شريفه )وَ لَوْ شاءَ 
آوردند(، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً، و اگر پروردگارت ميخواست تمامي مردم روي زمين همگيشان ايمان ميرَبُّكَ 
كرد كه تمامي مردم ايمان فرمايد: اگر او اراده ميپس معلوم ميشود اراده مردم تابع اراده خداست، نه بعكس، چون مي« 4»



 .كردند، و از اين قبيل آياتي ديگران ميبياورند، مردم نيز اراده ايم

پس اراده و مشيت، اگر تحقق پيدا كند، معلوم ميشود تحقق آن مراد به اراده خداي سبحان و مشيت او بوده، و همچنين 
و  ند،زند مراد خداست، و خدا خواسته كه آن افعال از طريق اراده ما، و با وساطت مشيت ما از ما سر بزافعالي كه از ما سر مي

اين دو يعني اراده و فعل، هر دو موقوف بر امر خداي سبحان، و كلمه )كن( است. پس تمامي امور، چه عادي، و چه خارق 
العاده، و خارق العاده هم، چه طرف خير و سعادت باشد، مانند معجزه و كرامت، و چه جانب شرش باشد، مانند سحر و 

عين اينكه مستند باسباب طبيعي است، موقوف باراده خدا نيز هست، هيچ  كهانت، همه مستند باسباب طبيعي است، و در
 .كند، مگر بامر خداي سبحان، يعني به اينكه سبب آن امر مصادف و يا متحد باشد با امر خداي تعاليامري وجود پيدا نمي

اين معنا كه هر جا اذن و امر خدا و تمامي اشياء، هر چند از نظر استناد وجودش بخداي تعالي بطور مساوي مستند باو است، ب
بش تمام كند، يعني سببيت سبكند، و اگر امر و اجازه او نباشد تحقق پيدا نميباشد، موجودي از مسير اسبابش وجود پيدا مي

نميشود، اال اينكه قسمي از آن امور يعني معجزه انبياء، و يا دعاي بنده مؤمن، همواره همراه اراده خدا هست، چون خودش 
و در باره اجابت دعاي مؤمن « 0»اي را داده، و در باره خواست انبيايش فرموده: )كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي(، چنين وعده

ابق س كنند، كه در فصلآياتي ديگر نيز اين استثناء را بيان مي «2»وعده داده، و فرموده: )أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ( الخ، 
 .گذشت

 143قرآن معجزه را به سببي نسبت ميدهد كه هرگز مغلوب نميشود، ..... ص :  -6
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در پنج فصل گذشته روشن گرديد كه معجزه هم مانند ساير امور خارق العاده از اسباب عادي خالي نيست و مانند امور عادي 
ا مسبب ميدانيم دارند، تنها فرقي كه ميان امور عادي و امور محتاج به سببي طبيعي است، و هر دو اسبابي باطني غير آنچه م

 خارق العاده هست، اين است كه
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مسبب از اسباب ظاهري و عادي و آن اسباب هم توأم با اسبابي باطني و حقيقي هستند، و آن اسباب حقيقي توأم امور عادي 
كنند، و در نتيجه سبب ظاهري از سببيت با اراده خدا و امر او هستند، كه گاهي آن اسباب با اسباب ظاهري هم آهنگي نمي

 .و امر خدا بدان تعلق نگرفتهافتد، و آن امر عادي موجود نميشود، چون اراده مي

 143تفاوت بين سحر و معجزات و كرامات[ ..... ص : ]

بخالف امور خارق العاده كه چه در ناحيه شرور، مانند سحر و كهانت، و چه خيرات، چون استجابت دعا و امثال آن، و چه 
اي عموم قابل اند، يعني اسبابي كه برمعجزات، مستند باسباب طبيعي عادي نيستند، بلكه مستند باسباب طبيعي غير عادي



لمس نيست، و آن اسباب طبيعي غير عادي نيز مقارن با سبب حقيقي و باطني، و در آخر مستند باذن و اراده خدا هستند و 
تفاوتي كه ميان سحر و كهانت از يك طرف و استجابت دعا و كرامات اولياء و معجزات انبياء از طرفي ديگر هست اينست 

 .اولي اسباب غير طبيعي مغلوب ميشوند ولي در دو قسم اخير نميشوندكه در 

باز فرقي كه ميانه مصاديق قسم دوم هست اينست كه در مورد معجزه از آنجا كه پاي تحدي و هدايت خلق در كار است، و 
آوردن آن با صدور آن صحت نبوت پيغمبري و رسالت و دعوتش بسوي خدا اثبات ميشود، لذا شخص صاحب معجزه در 

اش را عملي ميسازد، بخالف صاحب اختيار است، باين معنا كه هر وقت از او معجزه خواستند ميتواند بياورد، و خدا هم اراده
استجابت دعا و كرامات اولياء، كه چون پاي تحدي در كار نيست، و اگر تخلف بپذيرد كسي گمراه نميشود، و خالصه هدايت 

 .تخلف آن امكان پذير هستكسي وابسته بدان نيست، لذا 

 143اشكال بر حجيت معجزه[ ..... ص : ]

حال اگر بگويي: بنا بر آنچه گفته شد، اگر فرض كنيم كسي بتمامي اسباب و علل طبيعي معجزه آگهي پيدا كند، بايد او هم 
ير ت هيچ فرقي ميان معجزه و غبتواند آن عوامل را بكار گرفته، و معجزه بياورد، هر چند كه پيغمبر نباشد، و نيز در اينصور

ماند، مگر صرف نسبت، يعني يك عمل براي مردمي معجزه باشد، و براي غير آن مردم معجزه نباشد، براي معجزه باقي نمي
مردمي كه علم و فرهنگي ندارند معجزه باشد، و براي مردمي ديگر كه علمي پيشرفته دارند، و به اسرار جهان آگهي 

باشد، و يا يك عمل براي يك عصر معجزه باشد و براي اعصار بعد از آن معجزه نباشد، اگر پي بردن اند، معجزه نيافته
باسباب حقيقي و علل طبيعي قبل از علت اخير در خور توانايي علم و ابحاث علمي باشد، ديگر اعتباري براي معجزه باقي 

پيرامون معجزه كرديد، اين ميشود: كه معجزه هيچ  ماند، و معجزه از حق كشف نميكند، و نتيجه اين بحثي كه شمانمي
حجيتي ندارد، مگر تنها براي مردم جاهل، كه باسرار خلقت و علل طبيعي حوادث اطالعي ندارند، و حال آنكه ما معتقديم 

 .سازدمعجزه خودش حجت است، نه اينكه شرائط زمان و مكان آن را حجت مي

 143، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 143اعجاز معجزات و پاسخ به اشكال مذكور[ ..... ص :  بيان جهت]

گوييم: كه خير، گفتار ما مستلزم اين تالي فاسد نيست، چون ما نگفتيم معجزه از اين جهت معجزه در پاسخ اين اشكال مي
از  بودن واست كه مستند بعوامل طبيعي مجهول است، تا شما بگوئيد هر جا كه جهل مبدل بعلم شد، معجزه هم از معجزه 

افتد، و نيز نگفتيم معجزه از اين جهت معجزه است كه مستند بعوامل طبيعي غير عادي است، بلكه گفتيم، از اين حجيت مي
 .جهت معجزه است كه عوامل طبيعي و غير عاديش مغلوب نميشود، و همواره قاهر و غالب است

ه است كه عامل آن امري است كه هرگز مغلوب مثال بهبودي يافتن يك جذامي بدعاي مسيح ع، از اين جهت معجز
نميشود، يعني كسي ديگر اينكار را نميتواند انجام دهد، مگر آنكه او نيز صاحب كرامتي چون مسيح باشد، و اين منافات ندارد 

اي عالجهكه از راه معالجه و دواء هم بهبودي نامبرده حاصل بشود، چون بهبودي از راه معالجه ممكن است مغلوب و مقهور م
 .تر از خود گردد، يعني طبيبي ديگر بهتر از طبيب اول معالجه كند، ولي نام آن را معجزه نميگذاريمقوي
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 اشاره

ه و حقانيت ادعاي رسالت هست؟ با اينكه عقل آدمي اي ميان معجزآيد و آن اينست كه چه رابطهدر اينجا سؤالي پيش مي
بيند، و نميگويد: اگر مدعي رسالت راست بگويد، بايد كارهاي خارق العاده انجام دهد، و گر نه هيچ تالزمي ميان آن دو نمي

 .معارفي را كه آورده همه باطل است، هر چند كه دو دو تا چهار تا باشد

اي را اثبات كند، چون هر جا سخن از داستانهاي جمعي از خواهد چنين مالزمهآيد كه نميميو از ظاهر قرآن كريم هم بر 
كند، كه بعد از انتشار انبياء، چون هود، و صالح، و موسي، و عيسي، و محمد ع، بميان آورده، معجزاتشان را هم ذكر مي

لت كند، و ايشان هم همان چه را خواسته بودند دعوت، مردم از ايشان معجزه و آيتي خواستند، تا بر حقيت دعوتشان دال
 .آوردند

و اي بسا در اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتي را دارا ميشدند، هم چنان كه خداي تعالي بنقل قرآن كريم در 
ي وكَ بِآياتِي، وَ ال تَنِيا فِگزيند، معجزه عصا و يد بيضاء را باو و هارون داد )اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُشبي كه موسي را برسالت بر مي

كند كه فرمود: )وَ رَسُولًا و از عيسي ع نقل مي« 1»ذِكْرِي، تو و برادرت معجزات مرا بردار و برو در ياد من سستي مكنيد(، 
إِذْنِ اللَّهِ، وَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَأَنْفُخُ فِيهِ، فَيَكُونُ طَيْراً بِ إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ

نْ إِ ونَ فِي بُيُوتِكُمْ، إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ، وَ أُحْيِ الْمَوْتي بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ أُنَبِّئُكُمْ، بِما تَأْكُلُونَ، وَ ما تَدَّخِرُ
 اي بسوي بني اسرائيل گسيل داشتم،كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، و فرستاده

__________________________________________________ 
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د در آن ميدمم، ناگهان ام، من براي شما از گل مجسمه مرغي ميسازم، بعگفت: من آيتي از ناحيه پروردگارتان آوردهكه مي
كنم، و بشما خبر ميدهم باذن خدا مرغ زنده ميشود، و كور مادر زاد و جذامي را شفا ميدهم، و مردگان را باذن خدا زنده مي

و « 1»ها داريد، همه اينها آيتهايي است براي شما اگر كه ايمان بياوريد(، ايد، و در خانه چه ذخيرهكه امروز چه خورده
 .اندل از انتشار دعوت اسالم قرآن را بعنوان معجزه بوي دادههمچنين قب

اند، و با اينكه همانطور كه در اشكال گفتيم، هيچ تالزمي ميان حق بودن معارفي كه انبياء و رسل در باره مبدء و معاد آورده
 ميانه آوردن معجزه نيست؟

اند، تمام بر طبق برهانهايي روشن و واضح است، و بياء آوردهعالوه بر نبودن مالزمه، اشكال ديگر اينكه: اصال معارفي كه ان
اند: اصال معجزه براي قانع كردن كند، و بهمين جهت بعضي گفتهاين براهين هر عالم و بصيري را از معجزه بي نياز مي

م، كه در عوام الناس است، چون عقلشان قاصر است از اينكه حقايق و معارف عقلي را درك كنند، بخالف خاصه مرد
 .پذيرفتن معارف آسماني هيچ احتياجي بمعجزه ندارند

د با خواستناي را براي اثبات معارف خود نياوردند، و نميجواب از اين اشكال اينست كه انبياء و رسل، هيچيك هيچ معجزه
آنها بحجت عقل اكتفاء كند اثبات كنند، و در اثبات آوردن معجزه مسئله توحيد و معاد را كه عقل خودش بر آنها حكم مي

 .كردند، و مردم را از طريق نظر و استدالل هوشيار ساختند

فرمايد: )قالَتْ رُسُلُهُمْ: أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؟ رسوالن هم چنان كه قرآن كريم در استدالل بر توحيد مي
، و در احتجاج بر مسئله معاد «4»ه آسمانها و زمين شكي هست؟!( گفتند: آيا در وجود خدا پديد آرندايشان بايشان مي



ذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، أَمْ نَجْعَلُ الَّ فرمايد: )وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا، ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَمي
باطل بالصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

نيافريديم، اين پندار كساني است كه كافر شدند، پس واي بر كساني كه كفر ورزيدند، از آتش، آيا ما با آنان كه ايمان آورده 
نه اينكه  «3» (كنيم؟ و يا متقين و فجار را بيك چوب ميرانيم؟كردند، چون مفسدان در زمين معامله مي و عمل صالح

براي اثبات اين معارف متوسل بمعجزه شده باشند، بلكه معجزه را از اين بابت آوردند كه مردم از ايشان در خواست آن را 
 .كردند، تا بحقانيت دعويشان پي ببرند
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و حق چنين در خواستي هم داشتند، براي اينكه عقل مردم بايشان اجازه نميدهد دنبال هر ادعايي را بگيرند، و زمام عقايد )
ي بسپارند، بلكه بايد بكسي ايمان بياورند كه يقين داشته باشند از ناحيه خدا آمده( آري كسي كه ادعا خود را بدست هر كس

اي بسوي او نازل ميكند فرستاده خدا است، و خدا از طريق وحي يا بدون واسطه وحي با وي سخن ميگويد، و يا فرشته
ز سنخ ادراكات ظاهري و باطني كه عامه مردم آن را ميشود، ادعاي امري خارق العاده ميكند، چون وحي و امثال آن ا

يابند، نيست، بلكه ادراكي است مستور از نظر عامه مردم، و اگر اين ادعا صحيح باشد، معلوم است ميشناسند، و در خود مي
 .كه از غيب و ما وراي طبيعت تصرفاتي در نفس وي ميشود، و بهمين جهت با انكار شديد مردم روبرو ميشود

 101نوع عكس العمل مردم در انكار دعوي انبياء )ع([ ..... ص :  دو]

و مردم در انكار دعوي انبياء يكي از دو عكس العمل را نشان دادند، جمعي در مقام ابطال دعوي آنان بر آمده، و خواستند تا 
نا، تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا، شما جز با استدالل آن را باطل سازند، از آن جمله گفتند: )إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ

كه حاصل « 1»پرستيدند باز بداريد(، بشري مثل ما نيستيد، و با اينحال ميخواهيد ما را از پرستش چيزهايي كه پدران ما مي
يد كنكه شما براي خود ادعا مياستداللشان اينست كه شما هم مثل ساير مردميد، و مردم در نفس خود چنين چيزهايي 

يابند، با اينكه آنها مثل شما و شما مثل ايشانيد، و اگر چنين چيزي براي يك انسان ممكن بود، براي همه بود، و يا همه نمي
 .مثل شما ميشدند

 :و از سوي ديگر يعني از ناحيه انبياء جوابشان را بنا بر حكايت قرآن كريم چنين دادند

د: ما ن گفتنرُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، رسوالن ايشان بايشاقالَتْ لَهُمْ )
گوييد( جز بشري مثل شما نيستيم، تنها تفاوت ما با شما منتي است كه خدا بر هر كسي بخواهد )همانطور كه شما مي

هاي خاصه خدا است، و اختصاص بعضي از مردم به بعضي يعني مماثلت را قبول كرده گفتند: رسالت از منت« 4»گذارد(، مي
هاي خاصه اختصاص بعضي از مردم به بعضي از نعمت :بينيمهاي خاصه، منافاتي با مماثلت ندارد، هم چنان كه مياز نعمت
قائل شود مانعي نيست كه جلوگيرش شود، نبوت هم يكي از اند و اگر خدا بخواهد اين خصوصيت را نسبت به بعضي يافته

 .ها است، كه خدا انبياء را بدان اختصاص داده، هر چند كه ميتوانست بغير ايشان نيز بدهدآن خصوصيت



نظير اين احتجاج كه عليه انبياء كردند، استداللي است كه عليه رسول اسالم )ص( كردند، و قرآن آن را چنين حكايت 
كند كه گفتند: و نيز حكايت مي« 0»)أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا، آيا از ميانه همه ما مردم، قرآن تنها باو نازل شود؟( ميكند: 

 )لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ؟
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 .«1»چرا اين قرآن بر يكي از دو مردان بزرگ اين دو محل نازل نشد( 

؟ لَوْ عامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِباز نظير اين احتجاج و يا قريب بان، احتجاجي است كه در آيه: )وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّ
غذا  ، گفتند: اين چه پيغمبري است كهال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً؟ أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ؟ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها

اي بر او نازل نميشود، تا با او بكار انذار بپردازد، و چرا گنجي هرود؟ اگر پيغمبر است، چرا فرشتميخورد، و در بازارها راه مي
 .بچشم ميخورد« 4»افتد، و يا باغي ندارد كه از آن بخورد؟( برايش نمي

كند كه شخص رسول مثل ما مردم نباشد، چون حاالتي از قبيل وحي و اند بگويند: ادعاي رسالت، ايجاب ميچون خواسته
رود، تا لقمه ناني بدست آورد؟ او ست، و با اين حال چرا اين رسول طعام ميخورد، و در بازارها راه ميغيره دارد كه در ما ني

بايد براي اينكه محتاج كاسبي نشود، گنجي نزدش بيفتد و ديگر محتاج بامدن بازار و كار و كسب نباشد، و يا بايد باغي 
اي با او باشد مها كه ما ميخوريم استفاده كند، ديگر اينكه بايد فرشتهداشته باشد كه از آن ارتزاق كند، نه اينكه از همان طعا

 .كه در كار انذار كمكش كند

تا آنجا كه « 0» و خداي تعالي استداللشان را رد نموده فرمود: )انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ، فَضَلُّوا فاَل يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا(
عْضٍ فِتْنَةً، أَ كُمْ لِبَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ، وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ، وَ جَعَلْنا بَعْضَميفرمايد: )وَ ما أَرْسَ

تا  -دا كنندنند راهي پيزنند، و اين بدان جهت است كه گمراه شده نميتواتَصْبِرُونَ؟ وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً، ببين چگونه مثلها مي
و ما قبل از تو هيچيك از پيغمبران را نفرستاديم، اال اينكه آنان نيز طعام ميخوردند، و در بازارها راه  -فرمايدآنجا كه مي

ينا پروردگار تو ب كنيد يا نه، البتهايم، ببينيم آيا خويشتن داري ميميرفتند، و ما بعضي از شما را مايه فتنه بعضي ديگر كرده
اي نازل شود، رد نموده گفتند: بايد فرشتهو در جاي ديگر از استدالل نامبرده آنان اين قسمت را كه مي« 2»است( 
ديم باز در كره ميفرمايد: )وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا، وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ، بفرض هم كه آن رسول را فرشتمي
 «3»كرديم و امر را بر آنان مشتبه ميساختيم(. ورت مردي ميص

بَرُوا فِي ري رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْباز قريب بهمين استدالل را در آيه: )وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا، لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ؟ أَوْ نَ
راً، آنان كه اميد ديدار ما ندارند، گفتند: چرا مالئكه بر خود ما نازل نميشود؟ و چرا پروردگارمان را أَنْفُسِهِمْ، وَ عَتَوْا عُتُواا كَبِي

 بينيم؟ راستي چقدر پا از گليم خود بيروننمي
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اند با اين توقع كه از ايشان حكايت كرده چون در اين گفتارشان خواسته« 1»نهادند، و چه طغيان بزرگي مرتكب شدند؟!(، 
، ، و بگويند: ما هم كه مثل اوئيمخودشان نزول مالئكه و يا پروردگار را ببينند، دعوي رسالت رسول خدا )ص( را باطل كنند

 پس چرا خودمان نزول مالئكه را نبينيم؟

ي رو چرا خودمان پروردگارمان را ديدار نكنيم؟! خداي تعالي استداللشان را رد نموده و فرموده: )يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ، ال بُشْ
اي ندارند و ، روزي خواهد رسيد كه مالئكه را ببينند، اما روزي كه مجرمين مژدهيَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ، وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً

و حاصل معناي آن اين است كه اين كفار با اين حال و وصفي كه « 4»در امانخواهي فريادشان به حجرا حجرا بلند ميشود( 
پاسخ را داده و فرموده: )وَ قالُوا: يا أَيُّهَا  بينند، مگر در حال مردن، هم چنان كه در جاي ديگر هميندارند، مالئكه را نمي

انُوا إِذاً نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ ما ك الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ؟ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ما
د؟ گويي، چرا اين مالئكه بسر وقت خود ما نياياي، اگر راست مياي كسي كه ذكر بر او نازل شده، تو ديوانهمُنْظَرِينَ، گفتند: 

)مگر ما از تو كمتريم؟( اينان ميدانند كه ما مالئكه را جز بحق نازل نميكنيم، و وقتي بحق نازل كنيم ديگر بايشان مهلت 
 «0»نميدهند(. 

اي اضافي دارد، و آن اين است كه اعتراف براستگويي رسول خدا )ص( ستدالل، نكتهاين چند آيه اخير عالوه بر وجه ا
اند، چيزي كه هست ميگويند: خود او نميداند آنچه كه ميگويد، اما وحي آسماني نيست، بلكه هذيانهايي است كه كرده

مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ، اجنه او را ) :گفتندبيماري جنون در او پديد آورده، هم چنان كه در جاي ديگر از ايشان حكايت ميكند كه 
 «2»آزار ميدهند(. 

و كوتاه سخن آنكه امثال آيات نامبرده در مقام بيان استداللهايي است كه كفار از طريق مماثلت بر ابطال دعوي نبوت انبياء 
 .اندكرده

 100ص :  در خواست معجزه بعنوان حجت و شاهد از انبياء براي پذيرش دعوت آنها[ .....]

عكس العمل دوم كه مردم در برابر دعوت انبياء نشان دادند، اين بود كه دعوت آنان را نپذيرفتند مگر وقتي كه حجت و 
شاهدي بر صدق دعوي خود بياورند، براي اينكه دعوي انبياء مشتمل بر چيزهايي بود كه نه دلها و نه عقول بشر آشنايي با 

 .ظره از راه منع با سند وارد شدند، و منظورشان از شاهد همان معجزه استآن نداشت، و لذا باصطالح فن منا

توضيح اينكه ادعاي نبوت و رسالت، از هر نبي و رسولي كه قرآن نقل كرده، با ادعاي وحي و سخن گويي با خدا، و يا به 
انسان با آن آشنايي ندارد، و گفتگوي با واسطه و بي واسطه نقل كرده، و اين مطلبي است كه هيچيك از حواس ظاهري 

 حتي تجربه نيز نميتواند انسان را با آن آشنا
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 .اشكال واقع ميشود سازد، در نتيجه از دو جهت مورد

اول اينكه شما انبياء چه دليلي بر اين ادعا داريد كه وحي بر ما نازل ميشود؟ دوم اينكه، ما دليل بر نبود چنين چيزي داريم، و 
هاي ديني است، همه از اموري هاي آن، كه همان تشريع قوانين و تربيتآن اينست كه وحي و گفتگوي با خدا، و دنباله

بشر قابل لمس نيست، و بشر آن را در خود احساس نميكند، و قانون جاري در اسباب و مسببات نيز منكر است كه براي 
آنست، پس اين ادعاء ادعاي بر امري خارق العاده است، كه قانون عمومي عليت آن را جائز نميداند. بنا بر اين اگر پيغمبري 

دعويش اين است كه با ما وراء طبيعت اتصال و رابطه داشته باشد، چنين ادعايي بكند، و در دعويش راستگو هم باشد، الزمه 
و مؤيد به نيرويي الهي باشد، كه آن نيرو ميتواند عادت را خرق كند، و وقتي يك پيغمبر داراي نيرويي است كه عادت را 

اين خارق العاده نيست، و حكم كند، بايد معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بياورد، چون فرقي ميان آن خارق العاده و خرق مي
امثال يكي است، اگر منظور خدا هدايت مردم از طرق خارق العاده يعني از راه نبوت و وحي است، بايد اين نبوت و وحي را با 

 .ي ديگري تاييد كند، تا مردم آن را بپذيرند، و او بمنظور خود برسدخارق العاده

اي بخواهند، تا مصدق نبوتشان باشد، و منظورشان از ر كرد تا از پيغمبر خود معجزهاين آن علتي است كه امتهاي انبيا را وادا
اي كه بشر را بدان ميخواندند درخواست معجزه، همانطور كه گفته شد تصديق نبوت بوده، نه اينكه بر صدق معارف حقه

 .زه نداردداللت كند، چون آن معارف مانند توحيد و معاد همه برهاني است، و احتياج به معج

مسئله درخواست امتها از پيامبرانشان كه معجزه بياورد، مثل اين است كه مردي از طرف بزرگ يك قوم پيامي براي آن قوم 
بياورد، كه در آن پيام اوامر و نواهي آن بزرگ هست، و مردم هم ايمان دارند به اينكه بزرگشان از اين دستورات جز خير و 

چنين فرض همين كه پيام آرنده احكام و دستورات بزرگ قوم را براي قوم بيان كند، و آن را  صالح آنان را نميخواهد، در
برهاني نمايد، كافي است در اينكه مردم بحقانيت، آن دستورات ايمان پيدا كنند، ولي آن برهانها براي اثبات اين معنا كه پيام 

ا گويي: بزرگ مول از او شاهد و دليل ميخواهند، كه از كجا ميآرنده براستي از طرف آن بزرگ آمده، كافي نيست، لذا مردم ا
تو را بسوي ما گسيل داشته؟ درست است كه احكامي كه براي ما خواندي همه صحيح است، اما بايد اثبات كني كه اين 

شد، و يا عالمت ات بااحكام دستورات بزرگ ما است، يا به اينكه دستخط او را بياوري، يا به اينكه مهر او در ذيل نامه
ديگري كه ما آن را بشناسيم، داستان انبياء و معجزه خواستن قومشان، عينا نظير اين مثال است، و لذا قرآن از مشركين مكه 

 كند: كه گفتند: )حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ، تا آنكه كتابي بياوري كه ما حكايت مي
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 «1»را بخوانيم(.  آن

 :پس از آنچه تا كنون گفته شد چند مطلب روشن گرديد

اول اينكه ميانه دعوي نبوت و قدرت بر آوردن معجزه مالزمه هست، و معجزه دليل بر صدق دعوي پيغمبر است، و در اين 
 .داللت فرقي ميان عوام و خواص مردم نيست

نيم، كسنخ مدركات ما، و آنچه كه ما با حواس و با عقل نظري خود درك ميگيرند، از دوم اينكه وحيي كه انبياء از غيب مي
نيست، و وحي غير فكر صائب است، و اين معنا در قرآن كريم از واضحات قرآن است، بطوري كه احدي در آن ترديد 

 .يابدكند، و اگر كسي كمترين تامل و دقت نظر و انصاف داشته باشد، آن را در مينمي



 103عي از اهل علم معاصر با تفسير مادي حقائق ديني و از آن جمله معجزه[ ..... ص : انحراف جم]

اند: ايم، گفتهاند، و همانطور كه در سابق نيز اشاره كردهولي متاسفانه جمعي از اهل علم معاصر، در همين جا منحرف شده
چون اساس علوم طبيعي بر همان است، در اساس معارف الهي و حقايق ديني بر اصالت ماده و تحول و تكامل آنست، 

 اند: تمامي غاياتاند، كه ماده دماغ، آن را ترشح ميدهد، و نيز گفتههاي انساني را در خواص ماده دانستهنتيجه تمامي ادراك
 .وجودي و همه كماالت حقيقي، چه افراد براي درك آن تالش كنند، و چه اجتماعات، همه و همه مادي است

اند: كه پس نبوت هم يك نوع نبوغ فكري، و صفاي ذهني است، كه اين دعوي بدون دليل خود نتيجه گرفته و در دنبال
ناميم بوسيله اين سرمايه كماالت اجتماعي قوم خود را هدف همت قرار ميدهد، و باين دارنده آن كه ما او را پيغمبر مي

احت حضارت و تمدن برساند، و از عقائد و آرايي كه از افتد، كه قوم خويش را از ورطه وحشيت و بربريت بسصراط مي
ند، و بر كنسلهاي گذشته بارث برده، آنچه را كه قابل انطباق با مقتضيات عصر و محيط زندگي خودش هست، منطبق مي
ح الهمين اساس قوانين اجتماعي و كليات عملي بر ايشان تشريع نموده، با آن اصول و قوانين اعمال حياتي آنان را اص

كند، تا بوسيله آن عبادتها خصوصيات روحي آنان را نيز حفظ كند، و براي تتميم آن، احكام، و اموري عبادي نيز جعل ميمي
 .شودكرده باشد، چون جامعه صالح و مدينه فاضله جز با داشتن چنين مراسمي درست نمي

اند كه اوال: پيغمبر آن كسي است كه د، نتيجه گرفتهاز اين تئوريها و فرضيات كه جز در ذهن، و در عالم فرض، جايي ندار
 .داراي نبوغ فكري باشد، و قوم خود را دعوت كند، تا باصالح محيط اجتماعي خود بپردازند

 .و ثانيا: وحي بمعناي نقش بستن افكار فاضله در ذهن انسان نامبرده است

__________________________________________________ 
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 .و ثالثا: كتاب آسماني عبارت است از مجموع همان افكار فاضله، و دور از هوس و از اغراض نفساني شخصي

اي كه در عالم طبيعت امور طبيعي را اداره و رابعا: مالئكه كه انسان نامبرده از آنها خبر ميدهد، عبارتند از قواي طبيعي
كند، و در ميان مالئكه خصوص روح القدس اي كه كماالت را به نفس افاضه ميو يا عبارتست از قواي نفسانيه كند،مي

 .اي از روح طبيعي مادي، كه اين افكار از آن ترشح ميشودعبارتست از مرتبه

انسان را بكارهاي زشت و گردد، و اي از روح كه افكار زشت و پليد از آن ترشح ميو در مقابل، شيطان عبارتست از مرتبه
ر اند، تفسيكند، و روي همين اساس واهي، تمامي حقايقي را كه انبياء از آن خبر دادهبفساد انگيزي در اجتماع دعوت مي

كنند، و سر هر يك از لوح، و قلم، و عرش، و كرسي، و كتاب، حساب و بهشت، و دوزخ، از اين قبيل حقايق را بباليني مي
 .خوابانندامبرده ميمناسب با اصول ن

 .و خامسا: بطور كلي، دين تابع مقتضيات هر عصري است، كه با تحول آن عصر بعصري ديگر بايد متحول شود

 اند، و يا از باب اغراقو سادسا: معجزاتي كه از انبياء نقل شده، همه دروغ است، و خرافاتي است كه بان حضرات نسبت داده
ظور ترويج دين، و حفظ عقائد عوام، از اينكه در اثر تحول اعصار متحول شود، و يا حفظ گويي حوادثي عادي بوده، كه بمن

اند، و از اين قبيل اش در آورده، و نقل كردهحيثيت پيشوايان دين، و رؤساي مذهب، از سقوط، بصورت خارق العاده
 .انددههايي كه يك عده آن را سروده، و جمعي ديگر هم از ايشان پيروي نموسراييياوه

تر است، تا به رسالت الهي، و چون بحث و گفتگو در پيرامون اين و نبوت باين معنا به خيمه شب بازيهاي سياسي شبيه



 .گذريمسخنان، خارج از بحث مورد نظر است، لذا از پرداختن پاسخ بدانها صرفنظر نموده مي

سيري بياناتي كه از پيغمبران بما رسيده، بهيچ وجه با اين تف آنچه در اينجا ميتوانيم بگوئيم، اين است كه كتابهاي آسماني، و
 .اند، حتي كمترين سازش و تناسب را نداردكه آقايان كرده

كشند، چطور ممكن است ها، باصطالح دانشمندند، و همانهايند كه مو را از ماست ميخواهيد گفت: آخر صاحبان اين نظريه
گوييم: عينك انسان بهر رنگ كه باشد، موجودات را بان نفهمند؟! در پاسخ مي حقيقت دين و حقانيت آورندگان اديان را

بينند، و چون خودشان هم مادي و فريفته رنگ بآدمي نشان ميدهد، و دانشمندان مادي همه چيز را با عينك ماديت مي
 اند ين كه برتر از مادهمادياتند، لذا در نظر آنان معنويات و ما وراي طبيعت مفهوم ندارد، و هر چه از حقائق د
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نشين، كنند، )عينا مانند كودك خاكبگوششان بخورد تا سطح ماديت پائينش آورده، معناي مادي جامدي برايش درست مي
 .(كه عاليترين شيريني را تا با كثافت آغشته نكند نميخورد

دي است، كه يك فرضيه قديمي بخود گرفته، چون در قديم نيز اشخاصي البته آنچه از آقايان شنيدي، در حقيقت تطور جدي
ين گفتند: اين حقائق مادي در عكردند، با اين تفاوت، كه آنها ميبودند كه تمامي حقائق ديني را باموري مادي تفسير مي

همه مادي هستند، و لكن اينكه مادي هستند، از حس ما غايبند، عرش، و كرسي، و لوح، و قلم، و مالئكه، و امثال آن، 
 .دست حس و تجربه ما بانها نميرسد

ها حس و تجربه شد، اهل اين فرضيه در قديم بود، لكن بعد از آنكه قلمرو علوم طبيعي توسعه يافت، و اساس همه بحث
ا چشم د، حتي بدانش ناگزير حقائق نامبرده را بعنوان اموري مادي انكار كردند، چون نه تنها با چشم معمولي ديده نميشدن

مسلح به تلسكو  و امثال آن نيز محسوس نبودند، و براي اينكه يكسره زيراب آنها را نزنند، و هتك حرمت دين نكنند، و 
 .نيز علم قطعي خود را مخدوش نسازند، حقائق نامبرده را باموري مادي برگردانيدند

اول كه از قدماي متكلمين، يعني دارندگان علم كالمند، از و اين دو طائفه از اهل علم، يكي ياغي، و ديگري طاغيند، دسته 
بيانات ديني آنچه را كه بايد بفهمند فهميده بودند، چون بيانات ديني مجازگويي نكرده، ولي بر خالف فهم و و جدان خود، 

و كرسي، و  تمامي مصاديق آن بيانات را اموري مادي محض دانستند، وقتي از ايشان پرسيده شد: آخر اين عرش مادي
بهشت و دوزخ و لوح و قلم مادي كجايند كه ديده نميشوند؟ در پاسخ گفتند: اينها مادياتي غايب از حسند، در حالي كه واقع 

 .مطلب بر خالف آن بود

دسته دوم نيز بيانات واضح و روشن دين را از مقاصدش بيرون نموده، بر حقايقي مادي و ديدني و لمس كردني تطبيق 
 .ا اينكه نه آن امور، مقصود صاحب دين بود، و نه آن بيانات و الفاظ بر آن امور تطبيق ميشدنمودند، ب

كند، كه اين بيانات لفظي را بر معنايي تفسير كنيم، كه عرف و لغت آن را و بحث صحيح و دور از غرض و مرض، اقتضاء مي
اند، ما نيز همان را بگوئيم، و آن گاه در و غيره گفتهتعيين كرده باشند، و عرف و لغت هر چه در باره كلمات عرش و كرسي 

چه بدست كند، سپس آنباره مصاديق آنها، از خود كالم استمداد بجوئيم، چون كلمات ديني بعضي بعض ديگر را تفسير مي
 .د؟باطل ميدان هاي آن عرضه بداريم، ببينيم آيا علم اين چنين مصداقي را قبول دارد؟ و يا آنكه آن راآمد، بعلم و نظريه

 در اين بين اگر بتحقيقي برخورديم، كه نه مادي بود، و نه آثار و احكام ماده را داشت، 
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بلكه راه  كند،فهميم پس راه اثبات و نفي اين مصداق غير آن راهي است كه علوم طبيعي در كشف اسرار طبيعت طي ميمي
اطي با كند، چه ارتبطبيعي ندارد، آري علمي كه در باره اسرار و حقايق داخل طبيعت بحث ميديگري است، كه ربطي بعلوم 



حقايق خارج از طبيعت دارد؟ و اگر هم بخواهد در آن گونه مسائل دست درازي نموده، چيزي را اثبات و يا نفي كند، در 
 .حقيقت فضولي كرده است، و نبايد باثبات و نفي آن اعتنايي كرد

انشمند طبيعي داني هم كه در اينگونه مسائل غير طبيعي دخل و تصرفي كرده، و اظهار نظري نموده، نيز فضولي و آن د
كرده، و بيهوده سخن گفته است، و بكسي ميماند كه عالم بعلم لغت است، و بخواهد از علم خودش احكام فلكي را اثبات و 

ه عزيز كافي است، و بيشترش اطاله سخن است، لذا به تفسير بقيه يا نفي كند، بنظرم همين مقدار براي روشن شدن خوانند
 .پردازيمآيات مورد بحث مي

 011بيان آيات[ ..... ص : ]

 011[ ..... ص : "فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة ... "توضيح]

سوق آيات از اول سوره بمنظور بيان حال منافقين، و كفار، و متقين  فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ( الخ، هر چند)
خ، لبود، و ميخواست حال هر سه طائفه را بيان كند، لكن خداي سبحان، از آنجايي كه در آيه: )يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ( ا

قهرا مردم در مقابل اين دعوت به دو قسم  خطاب را متوجه هر سه كرد، و همه مردم را بسوي پرستش خود دعوت نمود،
پذيرد، تقسيم شدند، پذيرنده و نپذيرنده، چون بطور كلي دعوت از حيث اجابت و عدم اجابت بغير از اين دو طائفه تقسيم نمي

اخته فق شنآيد، و وقتي شخصي مناو مردم در برابر آن يا مؤمنند. و يا كافر، و اما در منافق سخن از ظاهر و باطن بميان مي
بدان  پذيرند، وميشود، كه زبان و دلش يكسان نباشد، و در نتيجه مردم در دعوت نامبرده يا زبان و قلبشان با هم آن را مي

ند، و شايد كنپذيرند، و با قلب انكار ميكنند، و يا آنكه بزبان ميآورند، و يا هم با زبان و هم با قلب آن را انكار ميايمان مي
بود كه در آيه مورد بحث و آيه بعدش مردم را دو دسته كرد، و منافقين را نام نبرد، و نيز بهمين جهت بجاي بهمين جهت 

 .عنوان متقين عنوان مؤمنين را ذكر كرد

گيرانه است، )كه در قديم به صورت سنگ و چخماق بود، و در امروز به صورت و اما الفاظ آيه: كلمه )وقود( بمعناي آتش
گيرانه دوزخ، انسانهايند، كه خود بايد در آن بسوزند، پس ( و در آيه مورد بحث تصريح كرده: به اينكه آتشفندك در آمده
فرمايد: سپس در نيز آمده، چون مي« 1»اند، و هم هيزم آن، و اين معنا در آيه: )ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ( گيرانهانسانها هم آتش
 ن آيه: )نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ، آتش افروخته كه از دلهاشوند، و همچنيآتش افروخته مي
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كه خودش افروخته، و اين جمله كه مورد بحث ما شود، پس معلوم ميشود كه انسان در آتشي معذب مي« 1»زند(. سر مي
ايست كه قرآن كريم در باره بهشتيان فرموده، و آن اينست: )كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً، قالُوا هذَا الَّذِي است، نظير جمله

رسند، ميگويند اين همان است كه قبال هم روزيمان كه ميهاي بهشت بهر رزقي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ، وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً، از ميوه
 «4»اند(. يابند، كه از دنيا با خود بردهاي ميشد و آنچه را كه بايشان داده ميشود شبيه با توشه

آيد: آدمي در جهان ديگر، جز آنچه خودش در اين جهان براي خود تهيه چه، هم از جمله مورد بحث و هم از اين آيه بر مي
كنيد، ميميريد، و ده چيزي ندارد، هم چنان كه از رسول خدا )ص( هم روايت شده كه فرمود: )همانطور كه زندگي ميكر

هر چند ميان دو طائفه، اين فرق هست، كه اهل بهشت را عالوه « 0»همانطور كه ميميريد، مبعوث ميشويد( تا آخر حديث. 



لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ، هر چه بخواهند در اختيار دارند، ) :فرمايداند ميدهند، چون قرآن ميبر آنچه خود تهيه كرده
 «2»و نزد ما بيش از آنهم هست(. 

و اما كلمه )حجارة(، مقصود از اين كلمه، در جمله )وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ( همان سنگهايي است كه بعنوان بت 
 :د بشهادت اينكه در جاي ديگر فرمودهپرستيدنتراشيدند، و ميمي

، چون كلمه حصب نيز بهمان «3»پرستيد هيزم جهنميد( إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، شما و آنچه مي)
 .معني وقود است

بر اينكه مراد بطهارت طهارت از همه انواع قذارتها و  كندايست كه داللت ميوَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ( كلمه )ازواج( قرينه)
مكارهي است كه مانع از تماميت الفت و التيام و انس ميشود، چه قذارتهاي ظاهري و خلقتي، و چه قذارتهاي باطني و 

 .اخالقي

 019([ ..... ص : "ازدواج مطهره "بحث روايتي ] )شامل يك روايت در باره

 :شخصي از امام صادق )ع( معناي اين آيه را پرسيد، فرمودمرحوم صدوق روايت كرده كه 

 «5»ازواج مطهرة، حورياني هستند كه نه حيض دارند و نه حدث. 

 .اندها و مكاره گرفتهمؤلف: و در بعضي روايات طهارت را عموميت داده، و بمعناي برائت از تمامي عيب
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 011[ ..... ص : 07تا  01(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

 الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَالً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ 45قِينَ )يَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثاَلً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِفَ

 (43دُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ )بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِ

 011ترجمه آيات ..... ص : 



كند مؤمنان چون آن را بشنوند ميدانند كه درست است و از ناحيه خدا از اينكه به پشه و يا كوچكتر از آن مثل بزند شرم نمي
ياري را با آن هدايت و بسياري را بوسيله آن پروردگارشان است، ولي كافران گويند خدا از اين مثل چه منظور داشت بس

 .(26)كند كند ولي جز گروه بدكاران كسي را بدان گمراه نميگمراه مي

 اي را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده شكنند و رشتهكساني كه پيمان خدا را از پس آنكه آن را بستند مي

 121، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .(43كنند آنها خودشان زيانكارانند )ي ميگسلند و در زمين تباهمي

 010بيان ..... ص : 

 اشاره

 (إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ)

بمعناي پشه است، كه يكي از حشرات معروف و از كوچكترين حيواناتي است كه بچشم ديده ميشوند، و  (الخ، كلمه )بعوضة
أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، كَمَنْ هُوَ أَعْمي؟ ) :فرمايدكه مي اين آيه و آيه بعديش نظير آيه سوره رعدند،

يا كسي كه نْ يُوصَلَ، آنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَإِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ وَ الَّذِينَ يَصِلُو
علم دارد به اينكه آنچه از ناحيه پروردگارت بتو نازل شده حق است، مثل كسي است كه كور است؟ نه، ولي اين تفاوت را 

ايي را شكنند و آنهايي كه پيوندهمتوجه نيستند، مگر آنها كه داراي عقلند همانهايي كه بعهد خدا وفا نموده، آن پيمان را نمي
 «1»دستور پيوستنش را داده پيوسته ميدارند( الخ. كه خدا 

 010يك مرحله از ضاللت و كوري از باب مجازات زشت كاري و فسق آدمي است[ ..... ص : ]

و بهر حال، آيه شهادت ميدهد بر اينكه يك مرحله از ضاللت و كوري دنبال كارهاي زشت انسان بعنوان مجازات در انسان 
كار را بگناه وا داشت، چون در آيه مورد بحث ين غير آن ضاللت و كوري اولي است كه گنهگنه كار پيدا ميشود، و ا

فرمايد: )وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ، خدا با اين مثل گمراه نميكند مگر فاسقان را( اضالل را اثر و دنباله فسق معرفي مي
ايست كه قبل از فسق بوده، و فاسق را بفسق ضاللت غير از آن مرحلهكرده، نه جلوتر از فسق، معلوم ميشود اين مرحله از 

 .(كشانيده )دقت بفرمائيد

 010[ ..... ص : "هدايت شدگان و گمراهان "اي از احوال و اوصاف دو طائفهپاره]

وي وي خدا بساين را نيز بايد دانست كه هدايت و اضالل دو كلمه جامعه هستند كه تمامي انواع كرامت و خذالني كه از س
رسد شامل ميشود، آري خدا در قرآن كريم بيان كرده كه براي بندگان نيك بخت خود كرامتهايي بندگان سعيد و شقي مي

كند(، و )ايشان را بروح ايمان تاييد فرمايد: )ايشان را بحياتي طيب زنده ميدارد، و در كالم مجيدش آنها را بر شمرده مي
كند كه با آن نور راه زندگي را طي آورد(، و )براي آنان نوري درست ميسوي نور بيرونشان مي ها بهكند(، و )از ظلمتمي
گردند( و )او همواره با ايشان ايشان نه خوفي دارند، و نه دچار اندوه مي)كنند(، و )او ولي و سرپرست ايشان است(، و مي

ن بياد او بيفتند او نيز بياد ايشان خواهد بود(، و )فرشتگان است(، )اگر او را بخوانند دعايشان را مستجاب ميكند(، و )چو
 .هايي ديگرهمواره به بشارت و سالم بر آنان نازل ميشوند(، و از اين قبيل كرامت



 و براي بندگان شقي و بدبخت خود نيز خذالنها دارد، كه در قرآن عزيزش آنها را بر
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زند(، )و بر برد(، )و بر دلهاشان مهر ميها بيرون ميكند(، )و از نور بسوي ظلمتفرمايد: )ايشان را گمراه ميشمرده، مي
غلهايشان را طوري )، (افكندگرداند(، )و بر گردنهاشان غلها ميو رويشان را بعقب بر مي)، (افكندگوش و چشمشان پرده مي

گذارد، تا بندي مياندازد كه ديگر نميتوانند رو بدين سو و آن سو كنند(، )از پيش رو و از پشت سرشان سدي و راهبگردن مي
كند(، )تا گمراهشان كنند، بطوري كه از گمراهيشان راه پس و پيش نداشته باشند(، )شيطانها را قرين و دمساز آنان مي

و به پندارند كه راه همان است كه ايشان دارند(، )و شيطانها كارهاي زشت و بي ثمر آنان را در نظرشان زينت خرسند باشند، 
، يعني كندگردند(، )خداوند ايشان را از طريقي كه خودشان هم نفهمند استدراج ميميدهند(، )و شيطانها سرپرست ايشان مي

تا از اصالح خود غافل بمانند(، )و بهمين منظور ايشان را مهلت ميدهد  هاي ظاهري دنياشان ميسازد،سر گرم لذائذ و زينت
 .(كند(، )آنان را بادامه طغيان وا ميدارد، تا بكلي سرگردان شوندكه كيد خدا بس متين است( )و با ايشان نيرنگ مي

آيد كه انسان در ما ظاهر آن بر مياي از اوصافي بود كه خدا در قرآن كريمش از آن دو طائفه نام برده است، و از اينها پاره
له هايي دارد، كه وسيوراي زندگي اين دنيا حيات ديگري قرين سعادت و يا شقاوت دارد، كه آن زندگي نيز اصولي و شاخه

ها از كار افتاد، و حجاب برداشته شد، مشرف بان زندگي ميشود، و زندگي اويند، و انسان بزودي يعني هنگامي كه همه سبب
 .گرددآگاه ميبدان 

 010حيات و زندگي سه گانه انسان و تاثر زندگي متاخر از زندگي متقدم[ ..... ص : ]

آيد كه براي آدميان حياة و زندگي ديگري قبل از زندگي دنيا بوده، كه هر يك از اين سه و نيز از كالم خداي تعالي بر مي
ي انسان قبل از زندگي دنيا زندگي ديگري داشته، و بعد از آن نيز زندگتر اينكه گيرد، واضحزندگي از زندگي قبليش الگو مي

ديگري خواهد داشت، و زندگي سومش تابع حكم زندگي دوم او، و زندگي دومش تابع حكم زندگي اولش است، پس انساني 
ظاهر قرآن استفاده كه در دنيا است در بين دو زندگي قرار دارد، يكي سابق، و يكي ال حق، اين آن معنايي است كه از 

 .ميشود

اند، هم و لكن بسياري از مفسرين، آياتي را كه متعرض زندگي اول انسان است حمل بر زبان حال و اقتضاي استعداد كرده
 .(اند، )اينجا دقت بفرمائيدچنان كه آياتي را كه متعرض زندگي ال حق بشر است، حمل بر نوعي مجاز و استعاره كرده

 010يه براي اثبات تبعيت حكم حيات اخروي از حيات دنيوي[ ..... ص : استشهاد به چند آ]

كند، اما قسم اول كه عبارتند از آيات ذر و ميثاق، بزودي هر يك در اما ظواهر بسياري از آيات اين حمل آقايان را تخطئه مي
ك و معلوم ميشود كه قبل از زندگي دنيا ي هايي گرفته،مورد خودش خواهد آمد، كه خدا از بشر قبل از آنكه بدنيا بيايد، پيمان

  .نحوه زندگي داشته است

 120، ص: 1ترجمه الميزان، ج

آوريم، تا خواننده خودش داوري كند، كه از و اما در آيات قسم دوم كه بسيار زيادند، چند آيه را بعنوان نمونه در اينجا مي
يم زندگي آخرت تابع حكم زندگي دنيا هست، يا نه؟ و آيا از آنها بر اظاهر آن چه استفاده ميشود؟ آيا همانطور كه ما فهميده



واهي عذر خ آيد كه جزاي در آن زندگي عين اعمال دنيا است؟ )ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، امروز ديگرنمي
ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ، سپس به هر كس آنچه را كه ) «1»هاي خود پاداشي داده نميشويد(، مكنيد، چون بغير كرده

)فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ، پس بترسيد از آتشي كه « 4»خود انجام داده، بتمام و كمال داده ميشود(، 
نَدْعُ الزَّبانِيَةَ پس باشگاه خود را صدا بزند و ما بزودي مامورين دوزخ را )فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَ« 0»اش مردم و سنگند(، گيرانهآتش

)يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، روزي كه هر كس آنچه را كه از « 2»زنيم(، صدا مي
كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، آنها كه مال يتيم را ميخورند جز آتش در درون )ما يَأْ« 3»يابد(، خير و شر انجام داده حاضر مي

 «3»كنند(. خورند در شكم خود آتش فرو مي)إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً، آنها كه ربا مي« 5»كنند(، خود نمي

نبود بجز آيه: )لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا، فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ، اي و بجان خودم اگر در قرآن كريم در اين باره هيچ آيه
كافي بود، « 3»ات را كنار زديم، اينك ديدگانت خيره شده است( فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو از اين زندگي غافل بودي، ما پرده

ه پيش روي او و حاضر نزد او است بي خبر بماند، نه در چون لغت غفلت در موردي استعمال ميشود كه آدمي از چيزي ك
 ايمورد چيزي كه اصال وجود ندارد، و بعدها موجود ميشود، پس معلوم ميشود زندگي آخرت در دنيا نيز هست، لكن پرده
ه اگر آنچميانه ما و آن حائل شده، ديگر اينكه كشف غطاء و پرده برداري از چيزي ميشود كه موجود و در پس پرده است، 

بيند، در دنيا نباشد، صحيح نيست در آن روز بانسانها بگويند: تو از اين زندگي در غفلت بودي، و اين در قيامت آدمي مي
 .ات را بر داشتيم، و در نتيجه غفلت مبدل بمشاهده گشتزندگي برايت مستور و در پرده بود، ما پرده

فس خود خواهش كنيد كه شما را به بيان و عبارتي راهنمايي كند، كه اين و بجان خودم سوگند، اگر شما خواننده عزيز از ن
همين  كند، مگر بعينمعاني را برساند، بدون اينكه پاي مجازگويي در كار داشته باشد، نفس شما خواهش شما را اجابت نمي

 .بيانات، و اوصافي كه قرآن كريم بدان نازل شده
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 :زندگي آخرت بر دو وجه است و حاصل كالم اينست كه: گفتار خداي تعالي در باره مسئله قيامت و

كند، و در اين باره آيات بسياري از قرآن داللت بر اين دارد، كه آنچه يكي وجه مجازات، كه پاداش و كيفر انسانها را بيان مي
 .بشر در آينده با آن روبرو ميشود، چه بهشت، و چه دوزخ، جزاء اعمالي است كه در دنيا كرده

رساند كه خود اعمال، و يا لوازم و آثار آن آيات بسياري ديگر داللت بر آن دارد، يعني ميدوم وجه تجسم اعمال است، كه 
كنند، كه بزودي در روزي كه بساط خلقت بر سرنوشت سازند، و اموري گوارا يا ناگوار، خير يا شر، براي صاحبش درست مي

اند كه رسفاتي هم نيست )براي اينكه دسته اول ميرسند، و ميان اين دو دسته از آيات هيچ مناچيده ميشود، بان امور مي



ن اي ميان ما و آخداوند براي پاداش و كيفر بندگانش بهشت و دوزخي آفريده، كه همين االن آماده و مهيا است، و تنها پرده
ات سته دوم از آيشويم، و دبينيم، و چون با تمام شدن عمر، آن پرده برداشته شد، با آن روبرو ميحائل است، كه آن را نمي

هاي بهشتي، و يا عذابهاي دوزخي مجسم ميشود، پس ممكن است يك ميرساند كه اعمال ما در روز قيامت بصورت نعمت
انسان كه خدا سهمي از بهشت را براي او آفريده، بخاطر كاهلي و انجام ندادن خيراتي كه بصورت نعمتهاي آن بهشت 

باشد، پس اگر آيات دسته اول بما خبر داد، از اينكه بهشت و دوزخ هست، و  مجسم ميشود، بهشتي خالي از نعمت داشته
آيات دسته دوم فرمود بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شما است، نبايد توهم كنيم كه ميان اين دو تعبير منافاتي 

 .(است )مترجم

 011معني فسق[ ..... ص : ]

اند، از الفاظي است كه قبل از آمدن قرآن معناي امروز آن را نداشت، و در اين گفته إِلَّا الْفاسِقِينَ( كلمه )فسق( بطوري كه)
معنا استعمال نميشد، و اين قرآن كريم است كه كلمه نامبرده را در معناي معروفش استعمال كرد، و آن را از معناي اصليش 

ش مرة( معنايش اين است كه خرما از پوستكه بمعناي بيرون شدن از پوست است گرفته، چون وقتي ميگويند: )فسقت الت
كساني كه  ،بيرون آمد، و بهمين جهت خود قرآن نيز كلمه: فاسقين را تفسير كرد به )الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ(

س بسته و محكم شده باشد، پشكنند عهد خدا را بعد از ميثاق آن، و معلوم است كه نقض عهد وقتي تصور دارد كه قبال مي
 .نقض عهد نيز نوعي بيرون شدن از پوست است

باز به همين مناسبت در آخر آيه، فاسقين را توصيف فرمود، به خاسرين، و زيانكاران، و معلوم است كه مفهوم خسران و 
گر در باره خاسرين زيانكاري وقتي و در چيزي تصور دارد، كه آدمي بوجهي مالك آن باشد، هم چنان كه در جايي دي

 فرموده: )إِنَّ الْخاسِرِينَ، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ 
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 وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ

 «1»، زيانكاران آنهايند كه در روز قيامت خود و اهل خود را زيان كرده باشند(. 

كه خداي سبحان در كتابش براي سعداي از بندگانش، و يا اشقياء اثبات با اين حال زنهار كه خيال نكني اين صفاتي 
كند، براي مقربين، و مخلصين، و مخبتين، و صالحين، و مطهرين، و امثال آنان اوصافي و براي ظالمين و فاسقين و مي

بتذل است، كه اگر پردازي، و اوصافي مخاسرين و غاوين و ضالين و امثال آنان اوصاف ديگري ذكر كرده، صرف عبارت
چنين فكر كني قريحه و دركت در فهم كالم خداي تعالي دچار اضطراب گشته، همه را بيك چوب ميراني، و آن وقت كالم 

 .خدا را هم مانند سخنان ديگران غلطهايي عاميانه و سخني ساده بازاري خواهي گرفت

كند، كه يا در راه سعادت آدمي قرار معنوي كشف ميبلكه آنچه گفته شد، اوصافي است كه از حقايقي روحي، و مقاماتي 
دارند، و يا در راه شقاوت و بدبختيش، و هر يك از آنها مبدء آثاري مخصوص بخود، و منشا احكامي خاص و معين هستند، 
هم چنان كه مراتب سن آدمي، و خصوصيات قواي او، و اوضاع خلقتش، هر يك منشا احكام و آثار مخصوصي است، كه 

توانيم يكي از آن آثار را در غير آن سن و سال، از كسي توقع داشته باشيم، و اگر در كالم خداي تعالي تدبر و امعان نظر نمي
 .كني، خواهي ديد آنچه ما ادعا كرديم صحيح و درست است

 012بحثي پيرامون مسئله معروف جبر و تفويض ..... ص : 



 اشاره

كند مگر فاسقان را(، و يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ(، خدا با قرآن كريم و مثلهايش گمراه نميدر جمله مورد بحث فرمود: )وَ ما 
بهمين تعبير، خود، بيانگر چگونگي دخالت خداي تعالي در اعمال بندگان، و نتائج اعمال آنان است، و در اين بحثي كه شروع 

 .كرديم نيز همين هدف دنبال ميشود

 012ند[ ..... ص : مالكيت مطلقه خداو]

توضيح اينكه خداي تعالي در آيات بسياري از كالم مجيدش ملك عالم را از آن خود دانسته، از آن جمله فرموده: )لِلَّهِ ما فِي 
و نيز فرموده( )لَهُ مُلْكُ « 4»السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ملك خدا است(، 

و نيز فرموده: )لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، جنس ملك و حمد از او « 0»ماواتِ وَ الْأَرْضِ، ملك آسمانها و زمين از آن او است(، السَّ
 .«2»است( 

و خالصه خود را مالك علي االطالق همه عالم دانسته، نه بطوري كه از بعضي جهات مالك باشد، و از بعضي ديگر نباشد، 
اي، و يا چيزي ديگر باشد، معناي مالكيتش اين است كه ما انسانها مالكيم، چون يك انسان اگر مالك بردهآن طور كه 

 ميتواند در آن تصرف كند، اما نه از هر جهت، و
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بهر جور كه دلش بخواهد، بلكه آن تصرفاتي برايش جائز است كه عقال آن را تجويز كنند، اما تصرفات سفيهانه را مالك 
 .نيست، مثال نميتواند برده خود را بدون هيچ جرمي بكشد، و يا مال خود را بسوزاند

ك عالم است بتمام معناي مالكيت، و بطور اطالق، و عالم مملوك او است، باز بطور مطلق، بخالف و لكن خداي تعالي مال
مملوكيت يك گوسفند، و يا برده، براي ما انسانها، چون ملك ما نسبت بان مملوك ناقص و مشروط است، بعضي از 

 ك االغ است، تنها مالك اين تصرف استتصرفات ما در آن جائز است، و بعضي ديگر جائز نيست، مثال انساني كه مالك ي
كه بارش را بدوش آن حيوان بگذارد، و يا سوارش شود، و اما اينكه از گرسنگي و تشنگيش بكشد، و بآتشش بسوزاند، و 

 .اي ندهد اينگونه تصرفات را مالك نيستوقتي عقالء علت آن را ميپرسند، پاسخ قانع كننده

جتماع انساني معتبر شمرده شده، مالكيت ضعيفي است كه بعضي از تصرفات را جائز هايي كه در او خالصه تمامي مالكيت
سازد، نه همه انحاء تصرف ممكن را، بخالف ملك خداي تعالي نسبت باشياء، كه علي االطالق است، و اشياء، غير از مي

 .اة، و نشور خود نيز نيستندخداي تعالي رب و مالكي ديگر ندارند، و حتي مالك خودشان، و نفع و ضرر، و مرگ و حي

پس هر تصرفي در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خدا است، هر نوع تصرفي كه در بندگان و مخلوقات خود 
بكند، ميتواند، و حق دارد، بدون اينكه قبح و مذمتي و سرزنشي دنبال داشته باشد، چون آن تصرفي از ميان همه تصرفات 

ون حق باشد، يعني عقالء حق چنين تصرفي را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتي را قبيح و مذموم است، كه بد



ميتواند بكند، كه عقالء آن را جائز بدانند، پس مالكيت او محدود به مواردي است كه عقل تجويز كرده باشد، و اما خداي 
مملوك واقعي، و حقيقي، پس نه مذمتي بدنبال  تعالي هر تصرفي در هر خلقي بكند، تصرفي است از مالك حقيقي، و در

 .دارد، و نه قبحي، و نه تالي فاسد ديگري

اي تصرفات منع كند، و تنها در ملك او آن تصرفاتي را بكنند و اين مالكيت مطلقه خود را تاييد كرده به اينكه خلق را از پاره
ب و بازخواست كننده، و خلق را مسئول و مؤاخذ دانسته، كه خود او اجازه داده باشد، و يا خواسته باشد، و خود را محاس

و نيز فرموده: )ما « 1»فرموده: )مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آن كيست كه بدون اذن او نزد او سخني از شفاعت كند(، 
 و نيز فرموده: )لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً،« 4»جازه او( مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، هيچ شفيعي نيست، مگر بعد از ا
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و باز فرموده )وَ « 4»لُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ( و نيز فرموده )يُضِ« 1»كرد( اگر خدا ميخواست همه مردم را هدايت مي
و نيز فرموده: )ال يُسْئَلُ عَمَّا « 0»ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و در شما خواستي پيدا نميشود، مگر آنكه خدا خواسته باشد(، 

 «2»د، بلكه ايشان باز خواست ميشوند(. كنيَفْعَلُ، وَ هُمْ يُسْئَلُونَ، باز خواست نميشود از آنچه مي

كند، و غير او هيچكس اين چنين مالكيتي پس بنا بر اين خداي تعالي متصرفي است كه در ملك خود هر چه بخواهد مي
 .ندارد، باز مگر باذن و مشيت او، اين آن معنايي است كه ربوبيت او آن را اقتضاء دارد

 017و اساس احكام و قوانين شرعي است[ ..... ص :  معيارها و اساس قوانين عقاليي معيار]

بينيم كه خداي تعالي خود را در مقام تشريع و قانونگذاري قرار داده، و در اين اين معنا وقتي روشن شد، از سوي ديگر مي
ذارد، گو شكر ميگذاري، خود را عينا مانند يكي از عقال بحساب آورده، كه كارهاي نيك را نيك ميداند، و بر آن مدح قانون

كند، مثال فرموده: )إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر صدقات را آشكارا و كارهاي زشت را زشت دانسته، بر آن مذمت مي
ن و نيز فرموده: كه آنچه از قواني« 5»و نيز فرموده: )بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، فسق نام زشتي است(، « 3»بدهيد خوب است(، 

براي بشر تشريع كرده، بمنظور تامين مصالح انسان، و دوري از مفاسد است، و در آن رعايت بهترين و مؤثرترين راه براي 
رسيدن انسان بسعادت، و جبران شدن نواقص شده است، و در اين باره فرموده: )إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ، دعوت خدا را 

ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اين براي ) :و نيز فرموده« 3»كند(، تان مياند كه زندهبپذيريد، وقتي شما را بچيزي ميخو
فرمايد( وَ يَنْهي عَنِ و نيز فرموده: )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ، )تا آنجا كه مي« 3»شما بهتر است اگر علم داشته باشيد(، 

و نيز فرموده: )إِنَّ « 3»نمايد(، كند، و از فحشاء و منكر و ظلم نهي ميوَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ، خدا بعدل و احسان امر مي الْفَحْشاءِ
 .و آيات بسياري از اين قبيل« 13»كند(، اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ، خدا بكارهاي زشت امر نمي

 ها، وتمع انساني است، ميخواهد بفرمايد: اين خوب و بدها، و مصلحت و مفسدهو اين در حقيقت امضاء روش عقالء در مج
ها، و امثال اينها، كه در نزد عقالء دائر و معتبر است، و اساس قوانين عقاليي ها، و ثواب و عقابها، و مدح و ذمامر و نهي

 .است، همچنين اساس احكام شرعي كه خدا مقنن آنست، نيز هست
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يكي از روشهاي عقال اين است كه ميگويند: هر عملي بايد معلل باغراض، و مصالحي عقاليي باشد، و گر نه آن عمل 
وانيني درست نكوهيده و زشت است، يكي ديگر از كارهاي عقال اين است كه براي جامعه خود، و اداره آن، احكام و ق

 .كنند، يكي ديگرش اين است كه پاداش و كيفر مقرر ميدارند، كار نيك را با پاداش، جزا ميدهند، و كار زشت را با كيفرمي

و همه اينها معلل بغرض و مصالحي است، بطوري كه اگر در مورد امري و يا نهيي از اوامر و نواهي عقال، خاصيتي كه مايه 
ت نشده باشد، و اگر هم شده باشد، بر مورد خودش منطبق نباشد، عقالء اقدام بچنين امر و نهيي صالح اجتماع باشد، رعاي

كنند، اگر عمل كنند، كار ديگري كه عقال دارند اين است كه سنخيت و سنجش را ميان عمل و جزاي آن رعايت مينمي
د، بمقدار شريت آن، كيفر مقرر ميدارند، كيفري كه خير باشد، بهر مقدار كه خير است آن مقدار پاداش ميدهند، و اگر شر باش

 .از نظر كم و كيف مناسب با آن باشد

ساني كنند، نه كباز از احكام عقالء، يكي ديگر اين است كه امر و نهي و هر حكم قانوني ديگر را تنها متوجه افراد مختار مي
يگويند: دستت را تكان بده، و يا تكان نده،( و همچنين كه مضطر و مجبور بان عملند، )و هرگز بكسي كه دچار لقوه است، نم

پاداش و كيفر را در مقابل عمل اختياري ميدهند، )و هرگز بكسي كه زيبا است مزد نداده، و بكسي كه سياه و زشت است 
نجام ادهند(، مگر آنكه عمل اضطراريش ناشي از سوء اختيارش باشد، مثل اينكه كسي در حال مستي عمل زشتي كيفر نمي

داده باشد، كه عقالء عقاب او را قبيح نميدانند، چون خودش خود را مست و ديوانه كرده، ديگر نميگويند آخر او در چنين 
 .جرم عاقل و هوشيار نبود

 011اگر خداي سبحان بندگان را به اطاعت يا معصيت مجبور كرده باشد ...[ ..... ص : ]

ر خداي سبحان بندگان خود را مجبور باطاعت يا معصيت كرده بود، بطوري كه گوييم اگحال كه اين مقدمه روشن شد، مي
اران ككاران بهشت، و براي معصيتاولي قادر بر مخالفت، و دومي قادر بر اطاعت نبود، ديگر معنا نداشت كه براي اطاعت
دومي كيفرش ظلم باشد، و جزاف و  دوزخ مقرر بدارد، و حال كه مقرر داشته، بايد در مورد اولي پاداشش بجزاف، و در مورد

ظلم نزد عقالء قبيح، و مستلزم ترجيح بدون مرجح است، كه آن نيز نزد عقال قبيح است، و كار قبيح كار بدون دليل و حجت 
لرُّسُلِ، رسوالن گسيل لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ا) :است، و خداي تعالي صريحا آن را از خود نفي كرده، و فرموده



و نيز فرموده: )لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيي مَنْ  «1»داشت، تا بعد از آن ديگر مردم حجتي عليه خدا نداشته باشند( 
ته ت يافيابد دانسته نجاحَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ تا در نتيجه هر كس هالك ميشود، دانسته هالك شده باشد، و هر كس نجات مي

 پس با« 4»باشد(، 
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 :اين بياني كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد

نيست، و خداي تعالي كس را مجبور بهيچ كاري نكرده، در نتيجه آنچه تكليف اول اينكه تشريع، بر اساس اجبار در افعال 
كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحي در معاش و معادشان، اين اوال، و ثانيا اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان 

ا شر بينند، كه آنچه خير و يكيفر مياست، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و 
 .انجام ميدهند، باختيار خودشان است

دوم اينكه آنچه خداي تعالي از ضاللت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن شيطان، و يا سرپرستي 
نسبت داده، تمامي آنها آن طور  انسانها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضي از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود

منسوب بخدا است، كه اليق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه 
اين معاني باآلخره باضالل و فروع و انواع آنست، و تمامي انحاء اضالل منسوب بخدا، و الئق ساحت او نيست، تا شامل 

 .و بطور اغفال هم بشوداضالل ابتدايي 

 019اضالل منسوب به خدا، اضالل بعنوان مجازات است[ ..... ص : ]

ند، چون كبلكه آنچه از اضالل باو نسبت داده ميشود، اضالل بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضاللت را بدان مبتال مي
ه ، هم چنان كه خداي تعالي نيز اين ضاللت را بروندبعضي افراد براستي طالب ضاللتند، و بسوء اختيار باستقبالش مي

و نيز فرموده: )فَلَمَّا « 1»خودش نسبت داده و فرموده: )يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً، وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ(، الخ 
و نيز فرموده: )كَذلِكَ يُضِلُّ « 4»تر كرد(، تر و گمراهان را منحرفزاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، همين كه منحرف شدند، خدا دلهاش

 :«0»كند( گر شكاك را گمراه مياللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ، اين چنين خدا هر اسراف

لكه از اين بسوم اينكه قضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعال افعالي است منسوب بفاعلها، 
گيرد كه موجودي است از موجودات، و مخلوقي است از مخلوقات خدا، كه انشاء اللَّه تعالي در بحث روايتي جهت تعلق مي

 .ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و قدر توضيح اين نكته خواهد آمد

 019تفويض نيز با تشريع سازگار نيست[ ..... ص : ]

ا جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض، امر و نهي خدا به چهارم اينكه تشريع همانطور كه ب
بندگان، آنهم امر و نهي مولوي، امر و نهي كسي است كه حق چنان امر و نهيي را ندارد، براي اينكه در اين صورت اختيار 

مگر آنكه خداي تعالي را مالك مطلق ندانيم، و عمل را بخود بندگان واگذار كرده، عالوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، 
 مالكيت او را
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 .از بعضي ما يملك او سلب كنيم

 021امر بين االمرين([ ..... ص : بحث روايتي ] )پيرامون روايات قضا و قدر و 

 اشاره

اند: )ال جبر و ال تفويض بل امر بين امرين، نه جبر است، و نه روايات بسيار زيادي از ائمه اهل بيت ع رسيده كه فرموده
 «1»تفويض، بلكه امري است متوسط ميانه دو امر(، )تا آخر حديث(. 

ير المؤمنين علي بن ابي طالب ع از صفين برگشت، پير مردي از آنان و در كتاب عيون بچند طريق روايت كرده كه چون ام
كه با آن جناب در صفين شركت داشت، برخاست عرض كرد: يا امير المؤمنين: بفرما ببينم آيا اين راهي كه ما رفتيم بقضاء 

تي ي باال نرفتيد، و بهيچ زمين پسخدا و قدر او بود، يا نه؟ امير المؤمنين ع فرمود: بله اي پير مرد، بخدا سوگند بر هيچ تل
 .فرود نشديد، مگر بقضايي از خدا، و قدري از او

گذارم، يا امير المؤمنين، حضرت پير مرد عرضه داشت: حال كه چنين است زحماتي را كه تحمل كردم، به حساب خدا مي
و قدر حتمي و الزم او باشد، چون اگر چنين فرمود: اي پير مرد البته اينطور هم نپندار، كه منظورم از اين قضاء و قدر، قضا 

باشد كه هر كاري انسان انجام ميدهد و يا نميدهد همه بقضاء حتمي خدا صورت بگيرد، آن وقت ديگر ثواب و عقاب و امر و 
توان نهي )و تشويق( و زجر معناي صحيحي نخواهد داشت، و وعد و وعيد بي معنا خواهد شد، ديگر هيچ بدكاري را نمي

مت كرد، و هيچ نيكوكاري را نميتوان ستود، بلكه نيكوكار سزاوارتر بمالمت ميشود، از بدكار، و بدكار سزاوارتر ميشود مال
و  هاپرستان، و دشمنان خداي رحمان و نيز قدريباحسان از آن كس كه نيكوكار است، و اين همان اعتقادي است كه بت

 .مجوسيان اين امت بدان معتقدند

كه خدا بما تكليف كرده، كافي است كه بدانيم او ما را مختار ميداند، و همچنين اينكه نهي كرده، نهيش از اي شيخ همين 
باب زنهار دادن است، و در برابر عمل كم ثواب زياد ميدهد، و اگر نافرماني ميشود، چنان نيست كه مغلوب شده باشد، و اگر 

تعالي زمين و آسمانها و آنچه را كه بين آن دو است بباطل نيافريده،  اطاعت شود مطيع را مجبور باطاعت كرده باشد، خداي
 «4»اين پندار كسانيست كه كفر ورزيدند، و واي بحال كساني كه كفر ورزيدند از آتش )تا آخر حديث(. 
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 :تا آنجا كه پير مرد گفت -مؤلف: اينكه در پاسخ فرمود: بقضايي از خدا و قدري از او

 .شد ام بحساب خدا ميگذارم، يكي از مسائلي است كه بعدها بعنوان علم كالم ناميدهزحماتي كه تحمل كرده



 020توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قدر و جبر و تفويض[ ..... ص : ]

هاي ترين مباحثي كه در اسالم مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشا نظريهتوضيح اينكه: بايد دانست كه يكي از قديمي
رح علماي كالم اين مسئله را طوري طگوناگوني گرديد، مباحثي بود كه، پيرامون كالم و نيز مسئله قضا و قدر پيش آمد، 

اش از اينجا سر در آورد كه: اراده الهيه بتمامي اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته، هيچ چيز در عالم با كردند، كه ناگهان نتيجه
وصف امكان موجود نميشود، بلكه اگر موجودي موجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود ميشود، چون اراده الهيه به 

تعلق گرفته، و محال است اراده او از مرادش تخلف بپذيرد و نيز هر چيزي كه موجود نميشود، و هم چنان در عدم  آن
ميماند، بامتناع مانده است، چون اراده الهيه بهست شدن آن تعلق نگرفته، و گر نه موجود ميشد، پس آنچه هست واجب 

از آن دو دسته ممكن الوجود نيستند، بلكه اگر موجودند، بضرورت  الوجود است، و آنچه نيست ممتنع الوجود است، و هيچيك
 .و وجوب موجودند، چون اراده بانها تعلق گرفته، و اگر معدومند، بامتناع معدومند، چون اراده بانها تعلق نگرفته

ري، كه از ما انسانها و ما اگر اين قاعده را كليت داده، همه موجودات را مشمول آن بدانيم، آن وقت در خصوص افعال اختيا
زند، اشكال وارد ميشود، )چون افعال ما نيز موجوداتي هستند، اگر موجود شوند، بطور وجوب و ضرورت موجود سر مي

 .(كنيم مجبور هستيمكنيم و يا نميميشوند، و اگر نشوند بطور امتناع نميشوند، در نتيجه ما بآنچه مي

يابيم، كه نسبت انجام آن كار و تركش بما نسبت تساوي است، وع بهر كار در ميدر حالي كه ما در نظر بدوي و قبل از شر
كنيم، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس يعني همان قدر كه در خود قدرت و اختيار نسبت بانجام آن حس مي

 راده ما متعين ميشود، و اينزند، باختيار، و سپس به اكنيم، و اگر از ميان آن دو، يعني فعل و ترك، يكي از ما سر ميمي
 .ربدچكنيم، و در نتيجه كفه آن كه تا كنون با كفه ديگر مساوي بود، ميمائيم كه اول آن را اختيار، و سپس اراده مي

پس بحكم اين و جدان، كارهاي ما اختياري است، و اراده ما در تحقق آنها مؤثر است، و سبب ايجاد آنها است، ولي اگر 
ال را قبول كنيم، و بگوئيم اراده ازليه و تخلف ناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته، در درجه اول اين اختيار كه در كليت قاعده با

بينيم باطل ميشود، و در درجه دوم بايد بر خالف وجدانمان بگوئيم: كه اراده ما در فعل و تركهاي ما مؤثر نيست، و خود مي
 ت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت، چون اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدر
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تكليف فرع آنست كه مكلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد، و مخصوصا در آن صورت كه مكلف بناي نافرماني دارد، 
 .تكليف باو تكليف )بما ال يطاق( خواهد بود

در اين صورت پاداش دادن بكسي كه به جبر اطاعت كرده، پاداشي جزافي خواهد بود، و عقاب نافرمان اشكال ديگر اينكه 
 .بجبر هم ظلم و قبيح ميشود، و همچنين توالي فاسده ديگر

 فاند كه: مكلف قبل از فعل، قدرت ندارد، و اين اشكال را كه تكلياند، و گفتهدانشمندان نامبرده بهمه اين لوازم ملتزم شده
اند: مسئله حسن و قبح و خوبي و بدي اموري اعتباري هستند، كه واقعيت غير قادر قبيح است، نيز ملتزم شده، و گفته

خارجي ندارند، و خداي تعالي محكوم باين احكام اعتباري من و تو نميشود، و لذا كارهايي كه صدورش از ما بر خالف عقل 
كار مجبور، و امثال اينها از اده جزافي، و تكليف به ما ال يطاق، و عقاب گنهو زشت است، از قبيل ترجيح بدون مرجح و ار

 .(تعالي اللَّه عن ذلك)خدا نه محال است، و نه عيبي دارد 

ورد، و آو كوتاه سخن آنكه: در صدر اول اسالم اعتقاد بقضاء و قدر از انكار حسن و قبح، و انكار جزاي باستحقاق سر در مي
 :شنود كهپير مرد از علي ع ميبهمين جهت وقتي 



حركت بصفين بقضاء و قدر خدا بوده، گويي خبر تاثرآوري شنيده، چون مايوس از ثواب شده، بال فاصله و با كمال نوميدي 
هاي ما فائده كاره بوده، و مسير ما و ارادهگذارم، يعني حاال كه اراده خدا همهميگويد: رنج و تعب خود را بحساب خدا مي

گذارم، چون او با اراده خود ما را خسته ه، و جز خستگي و تعب چيزي براي ما نمانده، من اين خستگي را بحساب او مينداشت
 .كرده

كني نيست، چون اگر مطلب از اين قرار باشد، ثواب و فرمايد: نه، اينطور كه تو فكر ميلذا امير المؤمنين ص در پاسخش مي
ر آخر كند، و دكه امام ع باصول عقاليي، كه اساس تشريع، و مبناي آنست، تمسك ميعقاب باطل ميشود، )تا آخر حديث( 

 .فرمايد: )خدا آسمانها و زمين را بباطل نيافريده( الخكالمش مي

ميخواهد بفرمايد: اگر اراده جزافي كه از لوازم جبر انسانها، و سلب اختيار از آنها است، صحيح باشد، مستلزم آنست كه فعل 
رض و بي فايده نيز از خدا سر بزند، اين نيز مستلزم آنست كه احتمال بي غرض بودن خلقت و ايجاد احتمال امري بدون غ

يان آن و اي مممكن باشد، و اين امكان با وجوب مساوي است، )چرا براي اينكه وقتي فعلي غايت نداشت ناگزير بايد رابطه
ن گردد و ايجب ميشود و در نتيجه موجود مفروض ممتنع الوجود ميغايت نباشد و وقتي رابطه نبود بي غايت بودنش وا

همان بطالن است، مترجم( در نتيجه و روي اين فرض، هيچ فايده و غايتي در خلقت و ايجاد نيست، و بايد خدا آسمانها و 
 .زمين را بباطل آفريده باشد، و اين مستلزم بطالن معاد، و سر بر آوردن تمامي محذورها است

 130، ص: 1ه الميزان، جترجم
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جبور اند، و اگر اطاعتش كنند، باز مغلوب و مو گويا مراد آن جناب از اينكه فرمود: )اگر بندگانش نافرمانيش كنند، بجبر نكرده
 .كندند، و فرمانبرش نيز او را بكراهت اطاعت نميكنيستند(، اين است كه نافرمان او، او را به جبر نافرماني نمي

و در توحيد، و عيون، از حضرت رضا ع روايت شده، كه: در محضرش از مسئله جبر و تفويض گفتگو شد، ايشان فرمودند: اگر 
كنيد،  اختالف كنم، كه در همه موارد بان مراجعه نموده، نه خودتان در آنبخواهيد، در اين مسئله اصلي كلي برايتان بيان مي

و نه كسي بتواند بر سر آن با شما مخاصمه كند، و هر كس هر قدر هم قوي باشد، با آن قاعده نيروي او را در هم بشكنيد؟ 
عرضه داشتيم: بله، بفرمائيد، فرمود: خداي عز و جل در صورتي كه اطاعتش كنند، باجبار و اكراه اطاعت نميشود، )يعني هر 

كند(، و در صورتي كه عصيان شود، مغلوب واقع نميشود، )يعني بر خالف آنچه كه ود اطاعت ميمطيعي او را باختيار خ
كار از تحت قدرت او خارج نيست(، و بندگان را در ملك خود رها نكرده، كه هر چه بخواهند اند، گنهها پنداشتهتفويضي

نيز مالك آن هست، و بر هر چه كه قدرتشان داده، مستقال انجام دهند، بلكه هر چه را كه به بندگانش تمليك كرده خودش 
گيرد، خودش نيز قادر بر آن هست. بنا بر اين اگر بندگانش اطاعتش كردند، و اوامرش را بكار بستند، او جلو اطاعتشان را نمي

، و يا كندوگيري ميبندد، و اگر او امرش را با نافرماني پاسخ گفتند، يا از نافرمانيشان جلو راه اطاعت را بروي آنان نمي
كند، در هر صورت خود او بندگان را بنافرماني وا نداشته، آن گاه فرمود: هر كس حدود اين قاعده كلي را بخوبي ضبط نمي

 «1»كند. كند، بر خصم خود غلبه مي

حث در ه جبري شوند، بمؤلف: اگر خواننده عزيز توجه فرموده باشد، گفتيم: تنها عاملي كه جبري مذهبان را وادار كرد به اينك
مسئله قضاء و قدر بود، كه از آن، حتميت و وجوب را نتيجه گرفتند، وجوب در قضاء، و وجوب در قدر را، و گفتيم: كه هم 

گيري، با اين تفاوت كه جبريان در تطبيق بحث بر نتيجه اشتباه كردند، و ميان اين بحث صحيح است، و هم اين نتيجه
 .كردند، و نيز وجوب و امكان برايشان مشتبه شد حقائق با اعتباريات خلط



توضيح اينكه: قضاء و قدر در صورتي كه ثابت شوند، اين نتيجه را ميدهند، كه اشياء در نظام ايجاد و خلقت صفت وجوب و 
ه خداي لزوم دارند، باين معنا كه هر موجودي از موجودات، و هر حال از احوالي كه موجودات بخود ميگيرند، همه از ناحي

گيري شده، و تمامي جزئيات آن موجود، و خصوصيات وجود، و اطوار و احوالش، همه براي خدا معلوم سبحان تقدير و اندازه
 .كنداي كه نزد خدا دارد، تخلف نميو معين است، و از نقشه

__________________________________________________ 
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و معلوم است كه ضرورت و وجوب از شئون علت است، چون علت تامه است، كه وقتي معلولش با آن مقايسه ميشود، آن 
ت فاش، يعني با هر چيز ديگري قياس شود، جز صمعلول نيز متصف به صفت وجوب ميشود، ولي وقتي با غير علت تامه

اش واجب است، و لكن تر اينكه: هر موجودي با وجود و حفظ علت تامهگيرد، )و بيان سادهامكان صفت ديگري بخود نمي
 .(اش، ممكن الوجود استهمان موجود، با قطع نظر از علت تامه

ه، و معلولهاي هاي تامپس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم، عبارت است از جريان و بكار افتادن سلسله علت
 .آنها، در مجموعه عالم، و معلوم است كه اين جريان با حكم قوه و امكان در سراسر عالم از جهت ديگر منافات ندارد

گوييم: يك عمل اختياري كه از انسان صادر ميشود، و طبق اراده و خواستش صادر حال كه اين معنا روشن گرديد، مي
ست، و از جهتي ديگر ممكن، اگر آن را از طرفي در نظر بگيريم كه تمامي شرائط ميشود، همين يك عمل از جهتي واجب ا

اي كه فعل روي آن واقع ميشود، و نيز شرائط زماني و وجود يافتنش، از علم، و اراده و آالت، و ادوات صحيح، و ماده
گوييم اراده ازليه خدا ست كه ميمكانيش همه موجود باشد، چنين فعلي ضروري الوجود، و واجب الوجود است، و اين فعل ا

 .بر آن تعلق گرفته، و مورد قضاء و قدر او است

و اگر از طرفي مالحظه شود كه همه شرائط نام برده، مورد نظر نباشد تنها فعل را با يكي از آن شرائط، مانند وجود فاعل، 
، اگر حد امكان تجاوز نميكند، پس يك فعلبسنجيم، البته در اين صورت فعل نامبرده ضروري نيست، بلكه ممكن است و از 

 .اش اين نيست كه از لحاظ دوم نيز ضروري الوجود باشداز لحاظ اول ضروري شد، الزمه

س اند كه پپس معلوم شد اينكه علماي كالم از بحث قضاء و قدر، و عموميت آن دو، نسبت بهمه موجودات، نتيجه گرفته
ئون و گيرد، اما با همه شي ندارد، چون گفتيم اراده الهيه تعلق بفعل ما انسانها ميافعال آدمي اختياري نيست، معناي صحيح

 .خصوصيات وجوديش، كه يكي از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش ميباشد

او صادر  زبعبارتي ديگر، اراده الهي بفعلي كه مثال از زيد صادر ميشود، باين نحو تعلق گرفته، كه فعل نامبرده با اختيار خود ا
شود، نه بطور مطلق، و نيز در فالن زمان، و فالن مكان صادر شود، نه هر وقت و هر جا كه شد، وقتي اراده اينطور تعلق 

 .گرفته باشد، پس اگر زيد همان عمل را بي اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف كرده، و اين تخلف محال است

ده ازليه در اينكه فعل نامبرده ضروري الوجود شود، مستلزم آنست كه فعل باختيار از گوييم: تاثير اراحال كه چنين شد، مي
 فاعل سر بزند، چون گفتيم: چنين فعلي متعلق اراده ازليه است، در 
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حال بالنسبه باراده خود نتيجه همين فعل مورد بحث ما بالنسبه باراده ازلي الهي ضروري، و واجب الوجود است، و در عين 
 .فاعل، ممكن الوجود، و اختياري است

پس اراده فاعل نام برده در طول اراده خداست، نه در عرض آن، تا با هم جمع نشوند، و آن وقت بگويي: اگر اراده الهي تاثير 



 .كند، اراده انساني بي اثر و باطل ميشود، و بهمين بهانه جبري مذهب شوي

جبري مذهبان از كجا ناشي شده، از اينجا كه نتوانستند تشخيص دهند، كه اراده الهي چگونه بافعال پس معلوم شد خطاي 
بندگان تعلق گرفته، و نيز نتوانستند ميان دو اراده طولي، با دو اراده عرضي فرق بگذارند، و نتيجه اين اشتباهشان اين شده 

 .افتادهكه بگويند: بخاطر اراده ازلي خدا، اراده بنده از اثر 

 022[ ..... ص : "امر بين االمين "عقيده معتزله در تفويض، و ذكر مثالي براي روشن شدن]

ما در اند، او اما معتزله، هر چند كه با جبري مذهبان در مسئله اختياري بودن افعال بندگان، و ساير لوازم آن، مخالفت كرده
تباه اند كه هيچ دست كم از اشاند، در نتيجه مرتكب اشتباهي شدهف افتادهاند، كه از آن طرراه اثبات اختيار، آن قدر تند رفته

 .آنان نيست

اند، كه اگر اراده ازليه خدا به افعال بندگان تعلق بگيرد، ديگر اختياري باقي و آن اين است كه اول در برابر جبريها تسليم شده
ر اند بر اينكه مختار بودن بندگان را اثبات كنند، ناگزياصرار داشته اند، ولي براي اينكهماند، اين را از جبريها قبول كردهنمي
گر اند براي افعال انسانها، خالقي ديفهميم، كه افعال بندگان مورد اراده ازليه خدا نيست، و ناگزير شدهاند: از اينجا ميگفته

وجودات خالقي دارند، بنام خدا، ولي افعال انسانها اند بگويند: تمامي مقائل شوند، و آن خود انسانهايند، و خالصه ناگزير شده
 .خالق ديگري دارد، و آن خود انسان است

اند كه بسيار بزرگتر از محذور غافل از اينكه اينهم نوعي ثنويت، و دو خدايي است، عالوه بر اين به محذورهايي دچار شده
ند باصطالح، خدا را بعدالت توصيف كنند، در عوض ها خواستجبريها است، هم چنان كه امام ع فرموده: بي چاره قدري

 .قدرت و سلطنت خدا را منكر شدند

و اگر بخواهيم براي روشن شدن اين بحث مثالي بياوريم، بايد يكي از موالي عرفي را در نظر بگيريم، كه يكي از بندگان و 
اي باو اختصاص ميدهد، گاه از اموال خود حصه آورد، آنبردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را براي مدتي بعقد او در مي

 .اي، و امثال آن، از همه آن چيزهايي كه مورد احتياج يك خانواده استاي، و سرمايهاي، و اثاث خانهخانه

در اين مثال اگر بگوئيم: اين برده مالك چيزي نيست، چون مالكيت با بردگي متناقض است، و او نه تنها هر چه دارد، بلكه 
 ش نيز ملك مواليش است، همان اشتباهي را مرتكب خود
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اند، و اگر بگوئيم مواليش باو خانه داده، و او را مالك آن خانه، و آن ايم، كه جبريها نسبت بافعال انسانها مرتكب شدهشده
 ايم كه معتزله مرتكباشتباهي را مرتكب شده اموال كرده، ديگر خودش مالكيت ندارد، و مالك خانه مزبور همان برده است،

 .اندشده

و اگر بين هر دو ملك را جمع كنيم، و بگوئيم هم مولي مالك است، و هم بنده و برده، چيزي كه هست، مولي در يك 
خود  قيتاي ديگر، بعبارتي ديگر، مولي در مقام مولويت خود باقي است، و بنده هم در رمرحله مالك است، و بنده در مرحله

باقي است، و اگر بنده از مولي چيزي بگيرد، هر چند مالك است، اما در ملك مالك ملكيت يافته، در اينصورت )امر بين 
ايم، و هم بنده را، چيزي كه هست ملكي روي ملك قرار گرفته، و اين ايم، چون هم مالك را مالك دانستهرا گرفته (االمرين

 .ست كه برهان عقلي هم بر آن قيام داردهمان نظريه امامان اهل بيت ع ا

و در احتجاج از جمله سؤاالتي كه از عباية بن ربعي اسدي، نقل كرد، كه از امير المؤمنين )ع( كرده، سؤالي است كه وي از 
ه ب استطاعت كرده است، و امير المؤمنين ع در پاسخ فرموده: آيا بنظر شما مالك اين استطاعت تنها بنده است، و هيچ ربطي



اي عبايه  :خدا ندارد؟ يا آنكه او و خدا هر دو مالكند؟ عباية بن ربعي سكوت كرد، و نتوانست چيزي بگويد، آن جناب فرمود
بايد بگويي قدرت تنها ملك خداست، و بشر مالك آن  :جواب بگو، عباية گفت: آخر چه بگوئم؟ يا امير المؤمنين! فرمود

و عطاي او مالك شده، و اگر تمليك نكند، آن نيز بمنظور آزمايش وي است، و در نيست، و اگر مالك آن شود، به تمليك 
كند، چنان نيست كه ديگر خودش مالك آن نباشد، بلكه در عين اينكه آن را بتو تمليك كرده، باز آنجا هم كه تمليك مي

 «1(. »مالك حقيقيش خود اوست، و بر هر چيز كه تو را قدرت داده، باز قادر بر آن هست )الخ

 .مؤلف: معناي روايت با بيان گذشته ما روشن است

و در كتاب شرح العقائد شيخ مفيد آمده: كه از امام هادي روايت شده، كه شخصي از آن جناب از افعال بندگان پرسيد، كه آيا 
 :مخلوق خداست؟ يا مخلوق خود بندگان؟ امام ع فرمود

ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، خدا از فرمايد: )أَنَّ اللَّهَ بَرِيآنها بيزاري ميجويد؟ و مياگر خود خدا خالق افعال بندگان باشد، چرا از 
شان بيزار و معلوم است كه خدا از خود مشركين بيزاري ندارد، بلكه از شرك و كارهاي ناستوده« 4»مشركين بيزار است(، 

 «0»است. 

هت ثبوت و وجود، و دوم جهت انتساب آنها بفاعل افعال، از گوييم: افعال دو جهت دارند، يكي جدر توضيح اين حديث مي
 جهت اول، متصف باطاعت و معصيت نيستند، و اين اتصافشان

__________________________________________________ 
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گيري انسانها، چه در نكاح و چه در زنا يك عمل وم است، كه باين دو عنوان متصف ميشوند، مثال عمل جفتاز جهت د
است، و از نظر شكل با يكدگر فرقي ندارند، هر دو عمل داراي ثبوت و تحققند، تنها فرقي كه در آن دو است، اين است كه 

مين عمل بصورت زنا انجام گيرد، فاقد آن موافقت است، و اگر بصورت نكاح انجام شود، موافق دستور خداست، و چون ه
 .همچنين قتل نفس حرام، و قتل نفس در قصاص، و نيز زدن يتيم از در ستمگري، و زدن او از راه تاديب

پس در تمامي گناهان ميتوان گفت: از اين جهت گناه است كه فاعل آن در انجام آن، جهت صالحي، و موافقت امري، و 
 .عي در نظر نگرفته، بخالف آنكه همين افعال را بخاطر آن اغراض آورده باشدسود اجتما

 پس هر چه هست زير سر فاعل است، و خود فعل از نظر اينكه موجودي از موجودات است

 027كند امري است عدمي[ ..... ص : خلقت و حسن متالزمند و آنچه عمل را گناه مي]

مخلوق خداست، چون آن نيز چيزيست « 1»ءٍ، خدا آفريدگار هر چيزيست(، قُ كُلِّ شَيْبد نيست، چون بحكم آيه: )اللَّهُ خالِ
موجود، و ثابت، و مخلوق خدا بد نميشود، همچنين كالم امام ع كه فرمود: )هر چيزي كه نام چيز بر آن اطالق شود، مخلوق 

 «4»است، غير از يك چيز آنهم خداست( تا آخر حديث. 

ضميمه « 0»ءٍ خَلَقَهُ، آن خدايي كه خلقت هر چيز را نيكو كرد(، روايت را با آيه: )الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ كه اگر آن آيه و اين
گيريم: كه نه تنها فعل گناه بلكه هر چيزي هم چنان كه مخلوق است، بدين جهت كه مخلوق است كنيم، اين نتيجه را مي

 .، و هرگز از هم جدا نميشوندنيكو نيز هست، پس خلقت و حسن با هم متالزمند



اي افعال را زشت و بد دانسته، و فرموده: )مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها، وَ مَنْ جاءَ در اين ميان خداي سبحان پاره
كس عمل زشت مرتكب شود، جز بِالسَّيِّئَةِ فَال يُجْزي إِلَّا مِثْلَها، هر كس عمل نيك آورد، ده برابر چون آن پاداش دارد، و هر 

فهميم گناهان مستند بآدمي است، و با در و بدليل اينكه براي گناهان مجازات قائل شده، مي« 2»بيند(، مثل آن كيفر نمي
 :نظر گرفتن اينكه گفتيم

است، آيد: كه عمل گناه منهاي وجودش كه از خدوجوب و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق او است، اين نتيجه بدست مي
هاي خدا نيست، كند، امري است عدمي، و جزء مخلوقفهميم كه آنچه يك عمل را گناه ميمستند بآدمي است، پس مي

 .چون گفتيم اگر مخلوق بود حسن و زيبايي داشت

تي در قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها، هيچ مصيب خداي تعالي نيز فرموده: )ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ
 رسد، مگر آنكه قبل از قطعي شدن، درزمين و نه در خود شما نمي

__________________________________________________ 
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د، سو نيز فرموده: )ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، يَهْدِ قَلْبَهُ، هيچ مصيبتي نمير« 1»كتابي موجود بود(، 
صابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ، فَبِما و نيز فرموده: )ما أَ« 4»كند(، مگر باذن خدا، و هر كس بخدا ايمان آورد، خدا قلبش را هدايت مي

گناهان  رسد، و خدا از بسياريرسد، بدست خود شما بشما ميكَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، آنچه مصيبت كه به شما مي
ئَةٍ، فَمِنْ نَفْسِكَ، آنچه خير و خوبي و نيز فرموده: )ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّ «3»، (كندعفو مي
و نيز فرمود: )وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، يَقُولُوا: هذِهِ مِنْ « 2»رسد از خود تو است(، رسد از خدا است، و آنچه بدي بتو ميبتو مي

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً؟ اگر  عِنْدِ اللَّهِ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلْ: كُلٌّ
پيش آمد خوشي برايشان پيش آيد، ميگويند اين از ناحيه خدا است، و چون پيش آمد بدي بايشان برسد، ميگويند: اين از 

شود كه هيچ سخني بخرجشان مردم را چه ميشئامت و نحوست تو است، بگو: همه پيش آمدها از ناحيه خداست، اين 
 .«3»نميرود؟(، 

فهميم كه مصائب، بديهاي نسبي است، باين معنا كه انساني كه وقتي اين آيات را بر رويهم مورد دقت قرار دهيم، مي
 اي آنحادثه بيند، و چون بخاطربرخوردار از نعمتهاي خدا، چون امنيت و سالمت، و صحت، و بينيازي است، خود را واجد مي

را از دست ميدهد، آن حادثه و مصيبت را چيز بدي براي خود تشخيص ميدهد، چون آمدن آن مقارن با رفتن آن نعمت، و 
 .فقد و عدم آن نعمت بود

آيد، و ما آن را بحادثه و مصيبت نامبرده نسبت ميدهيم، پس هر نازله و حادثه بد، اينجاست كه پاي فقدان و عدم بميان مي
شود، كه آمدنش مقارن با رفتن نعمتي از داست، و از اين جهت كه از ناحيه خدا است، بد نيست، بلكه از اين جهت بد مياز خ

انسان واجد آن نعمت است، پس هر حادثه بد كه تصور كني، بديش امري است عدمي، كه از آن جهت منسوب بخداي 
 .حال يا باذن او و يا بنحوي ديگرتعالي نيست، هر چند كه از جهتي ديگر منسوب بخدا است، 

 :و در كتاب قرب االسناد از بزنطي روايت آمده، كه گفت: بحضرت رضا )ع( عرضه داشتم



 :فرمايي؟ بمن فرمودبعضي از اصحاب ما قائل بجبرند، و بعضي ديگر باستطاعت، شما چه مي

 :بنويس

پنداري خواستت مستقال از خودت است، چنين نيست، ميخداي تعالي فرمود: اي پسر آدم! آنچه تو براي خود ميخواهي، و )
بلكه بمشيت من ميخواهي، و واجبات مرا با نيروي من انجام ميدهي، و بوسيله نعمت من است كه بر نافرماني من نيرو 

 (سِكَأَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْ اي، اين منم كه تو را شنوا و بينا و نيرومند كردم، )ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَ مايافته

 آنچه خير و
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رسد از خود تو است، و اين بدان جهت است كه من بخوبيها ي ميرسد از خداست، و آنچه مصيبت و بدخوبي بتو مي
 شوم، وكنم باز خواست نميها سزاوارتر از مني، باز اين بدان جهت است كه من از آنچه ميسزاوارتر از توام، و تو به بدي

ني، تواني از آن استفاده كميشوند، اي بزنطي با اين بيان همه حرفها را برايت گفتم، هر چه بخواهي انسانها باز خواست مي
 «1»)تا آخر حديث(. 

اين حديث و يا قريب بان، از طرق عامه و خاصه روايت شده، پس از اين حديث هم استفاده كرديم: كه از ميان افعال آنچه 
قبلي  تمعصيت است، تنها بدان جهت كه معصيت است بخدا نسبت داده نميشود، و نيز اين را هم فهميديم: كه چرا در رواي

اري هاي آنان بيزجست، و اگر بيزاري جسته، تنها از شرك و زشتياگر خدا خالق گناه و بديها بود، از آن بيزاري نمي :فرمود
 .(جسته، )تا آخر حديث

خداي عز و جل نسبت بخلق خود  :و در كتاب توحيد از امام ابي جعفر و امام ابي عبد اللَّه ع، روايت آمده كه فرمودند
تر از آنست كه بر گناه مجبورشان كند، و آن گاه به جرم همان گناه جبري، عذابشان كند، و خدا قدرتمندتر از آنست مهربان

 گويد: از آن دو بزرگوار پرسيدند: آيا بين جبر و قدر شق سومي هست؟كه اراده چيزي بكند، و آن چيز موجود نشود، راوي مي

 «4»انه آسمان و زمين است. تر از ميفرمودند: بله، شق سومي كه وسيع

باز در كتاب توحيد از محمد بن عجالن روايت شده، كه گفت: بامام صادق ع عرضه داشتم: آيا خداوند امور بندگان را 
ا بر فرمايي بندگان رتر از آنست كه امور را بايشان واگذار نمايد، پرسيدم: پس ميبخودشان واگذار كرده؟ فرمود: خدا گرامي

 د مجبور كرده؟آنچه ميكنن

 «0»اي را بر عملي مجبور كند، و آن گاه بخاطر همان عمل عذاب كند. تر از آنست كه بندهفرمود: خدا عادل

 :و نيز در كتاب نام برده از مهزم روايت آورده، كه گفت: امام صادق ع بمن فرمود

 :ئلي اختالف داشتندبمن بگو ببينم دوستان ما كه تو آنان را در وطن گذاشتي و آمدي، در چه مسا

 :عرضه داشتم: در مسئله جبر و تفويض، فرمود: پس همين مسئله را از من بپرس، من عرضه داشتم

آيا خداي تعالي بندگان را مجبور بر گناهان كرده؟ فرمود: خدا بر بندگان خود قاهرتر از اين است، عرضه داشتم: پس امور را 



خود قادرتر از اين است پرسيدم: خوب، وقتي نه مجبورشان كرده؟ و نه واگذار  بانها تفويض كرده؟ فرمود: خدا بر بندگان
بايشان نموده، پس چه كرده؟ خدا تو را اصالح كند؟ )در اينجا راوي ميگويد:( امام دو بار يا سه بار دست خود را پشت و رو 

 كرد، و سپس
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 «1»فرمود: اگر جوابت را بدهم كافر ميشوي. 

معناي اينكه فرمود: )خدا بر بندگان قاهرتر از اين است( اين است كه اگر قاهري بخواهد كسي را بكاري مجبور كند،  :مؤلف
قهر و غلبه داشته باشد كه بكلي مقاومت نيروي فاعل را خنثي و بي اثر كند، تا در نتيجه شخص مجبور عملي را بايد اينقدر 

كه او ميخواهد بدون اراده خودش انجام دهد، و قاهرتر از اين قاهر، كسي است كه مقهور خود را وادار كند به اينكه عملي را 
انجام دهد، و خالصه آن عمل را بياورد، بدون اينكه اراده و اختيارش از كار كه وي از او خواسته با اراده و اختيار خودش 

 .اش بر خالف اراده قاهر و آمر بكار رودافتاده باشد، و يا اراده

و باز در كتاب توحيد از امام صادق ع روايت آورده، كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: كسي كه خيال كند خدا مردم را به 
رد خدا را گير كرده، بر خدا دروغ بسته است، و كسي كه به پندارد كه خير و شر بغير مشيت خدا صورت ميسوء و فحشاء ام

 «4»از سلطنت خود بيرون كرده است. 

اي به حسن بصري، و به عمرو بن عبيد، و به واصل بن و در كتاب طرائف است، كه روايت شده: حجاج بن يوسف نامه
 .و از ايشان خواست تا آنچه در باره قضاء و قدر بايشان رسيده بنويسند عطاء، و به عامر شعبي، نوشت،

حسن بصري نوشت: بهترين كالمي كه در اين مسئله بمن رسيده، كالمي است كه از امير المؤمنين علي بن ابي طالب ع 
ن و را بگناه وادار كرده، باال و پائياي همان كسي كه تو را نهي كرد، وادار كرده؟ نه، آنكه تام، كه فرمود: آيا گمان كردهشنيده

 .خود تو است، و خدا از آن بيزار است

و عمرو بن عبيد نوشت: بهترين سخني كه در قضاء و قدر بمن رسيده، كالمي است كه از امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
ص خيانتكار، ظلم و خيانتكار در ام، و آن اين است كه فرمود: اگر دروغ و خيانت در اصل حتمي باشد، بايد قصاع شنيده

 .قصاص مظلوم باشد

بهترين سخني كه در مسئله قضاء و قدر بمن رسيده، كالم امير المؤمنين علي بن ابي طالب است،  :و واصل بن عطاء نوشت
 ؟گيرد، كه نتواني قدمي برداريكند، آن وقت سر راه را بر تو ميكه فرموده: آيا خدا تو را براه راست داللت مي

ام، كالم امير المؤمنين علي بن ابي طالب ع است كه و شعبي هم نوشت بهترين كالمي كه در مسئله قضاء و قدر شنيده
كني، او از خود تو است، و هر عملي كه خدا را در برابر فرمود: هر عملي كه دنبالش از خدا بخاطر آن عمل طلب مغفرت مي

 گويي، آن عمل ازآن سپاس مي
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 .خدا است

چون اين چهار نامه به حجاج بن يوسف رسيد، و از مضمون آنها با خبر شد، گفت: همه اين چهار نفر اين كلمات را از 
 «1»اند. اي زالل گرفتهسرچشمه

و در كتاب طرائف نيز روايت شده، كه مردي از جعفر بن محمد امام صادق ع از قضاء و قدر پرسيد، فرمود: هر عملي كه از 
كسي سر بزند، و تو بتواني او را بخاطر آن عمل مالمت كني، آن عمل از خود آن كس است، و آنچه نتواني سرزنش كني، 

كند، كه چرا نافرماني كردي؟ و مرتكب فسق شدي؟ چرا شراب اش مالمت ميهآن از خداي تعالي است، خداي تعالي به بند
 خوردي؟ و چرا زنا كردي؟ اينگونه افعال مستند بخود بنده است، و آن كارهايي كه از بنده باز خواست نميكند؟

اينكه  از خداست براي اي؟ و چرا سفيد پوستي؟ و يا چرا سياه پوستي؟مثال نميگويد: چرا مريض شدي؟ و چرا كوتاه قد شده
 «4»مريضي و كوتاهي و سفيدي و سياهي كار خداست. 

توحيد اين است كه در باره او توهم نكني، و  :و در نهج البالغه آمده: كه شخصي از آن جناب از توحيد و عدل پرسيد، فرمود
 «3» .عدل اينست كه او را متهم نسازي

 010ايات و اخبار[ ..... ص : طرق عديده استدالل بر رد جبر و تفويض در رو]

مؤلف: اخبار در مطالبي كه گذشت بسيار زياد است چيزي كه هست اين عده از روايات كه ما نقل كرديم، متضمن معاني 
اي از ساير روايات هست، و اگر خواننده در آنچه نقل كرديم، دقت كند، خواهد ديد كه مشتمل بر طرق خاصه عديده

 .استدالل است

ل بخود امر و نهي و عقاب و ثواب، و امثال آن است، بر وجود اختيار، و اينكه نه جبري هست، و نه تفويضي، و يكي استدال
اين طريق استدالل در پاسخ امير المؤمنين ع بان پير مرد آمده بود، و آنچه را هم كه ما از كالم خداي تعالي استفاده كرديم، 

 .قريب بهمان طريقه بود

بوقوع اموري است در قرآن كريم كه با جبر و تفويض نميسازد، يعني اگر واقعا جبر و يا تفويض بود، آن  طريقه دوم استدالل
آمد، مانند اين مطلب كه فرموده: )ملك آسمانها و زمين از آن خداست(، يا اينكه فرموده: )پروردگار تو امور در قرآن نمي

كند، قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال ، و يا اينكه فرموده: )بگو: خدا بكار زشت امر نمي«2»لْعَبِيدِ( ستمكار به بندگان نيست، وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِ
 «3»يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ(. 

لكن ممكن است در خصوص آيه اخير مناقشه كرد، و گفت: اگر فعلي از افعال براي ما انسانها فاحشه و يا ظلم باشد، همين 
 .شوداي صادر نميديگر ظلم و فاحشه خوانده نميشود، پس از خدا هيچ ظلمي و فاحشه فعل وقتي بخدا نسبت داده شود،

__________________________________________________ 

 043طرائف الحكم ص  -1

 023طرائف الحكم ص  -2

 233ح  333نهج البالغه صبحي صالح ص  -3

 [.....] 25سوره فصلت آيه  -4

 43سوره اعراف آيه  -5

 154، ص: 1ترجمه الميزان، ج



فرمايد: )وَ إِذا فَعَلُوا و لكن اين مناقشه صحيح نيست، و صدر آيه با مدلول خود جواب آن را داده، چون در صدر آيه مي
نين خود را ديديم كه چاي ميشوند، ميگويند: ما پدران فاحِشَةً، قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا، وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها، و چون مرتكب فاحشه

كند بگوئيم: نفي بعدي كه به آن( ما را ناگزير مي -كردند، و خدا ما را به آن عمل امر كرده(، و اشاره بكلمه بهامي
 .كند(، نيز متوجه همان عمل فاحشه باشد، حال چه اينكه آن را فاحشه بناميم يا نناميمفرمايد: )بگو خدا بفحشاء امر نميمي

استدالل از جهت صفات است، و آن اين است كه خدا به اسماي حسني ناميده ميشود، و به بهترين و عاليترين طريقه سوم، 
صفات متصف است، صفاتي كه با بودن آنها نه جبر صحيح است، و نه تفويض، مثال خداي تعالي قادر و قهار و كريم و 

يابد، مگر وقتي كه هستي هر چيزي از او، و حقق نميرحيم است، و اين صفات معناي حقيقي و واقعيش در خداي سبحان ت
نقص هر موجودي و فسادش مستند بخود آن موجود باشد، نه بخدا، هم چنان كه در رواياتي كه ما از كتاب توحيد نقل 

 .كرديم نيز باين معنا اشاره شده بود

حيه بنده نباشد، استغفار او و مالمت خدا از طريقه چهارم، استدالل بمثل استغفار، و صحت مالمت است، چون اگر گناه از نا
او، معنا ندارد، زيرا بنا بر جبر، كه همه افعال مستند بخدا ميشود، ديگر فرقي ميان فعل خوب و بد نيست، تا مالمت بنده در 

 .كارهاي بدش صحيح، و در كارهاي خوبش غير صحيح باشد

اضالل، و طبع، و اغواء، و امثال آن را بخدا نسبت ميدهد، وارد شده، از البته در اينجا روايات ديگري نيز در تفسير آياتي كه 
فرموده: « 1»آن جمله در كتاب عيون از حضرت رضا ع روايت شده كه در تفسير جمله: )وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُونَ(، 

ه تحرك و واگذاري نميشود، و خالصه گذارند، متصف بخداي تعالي آن طور كه بندگانش چيزي را و يا كسي را وا مي
را  گردد، ديگر ياري و لطف خوداش از كفر و ضاللت بر نميگذارد، بلكه وقتي ميداند كه بندهاش را بدون جهت وا نميبنده

 «4»گذارد. كند، و افسار او را بگردنش انداخته، باختيار خودش وا مياز او قطع مي

 :رده، كه در ذيل جمله: )خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ(، فرمودهو نيز در عيون از آن جناب روايت ك

اي ديگر فرمود: )بَلْ طَبَعَ اللَّهُ ختم همان طبع بر قلوب كفار است، اما بعنوان مجازات بر كفرشان، هم چنان كه خودش در آيه
طر كفرشان مهر بر دلهاشان زد، و در نتيجه جز اندكي ايمان بلكه خدا بخا« 0»عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ، فاَل يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، 

 .«2»آورند( نمي

 :و در مجمع البيان از امام صادق ع روايت كرده كه در تفسير جمله
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اند: خداي تبارك و تعالي بندگان را گمراه إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي( الخ، فرموده: اين سخن از خدا رد كساني است كه پنداشته)
 «1»كند. كند، و همو بخاطر ضاللتشان عذابشان ميمي

 011 بحث فلسفي ..... ص :

 اشاره



ارند، اي دگذاريم، عبارتند از چيزهايي كه افعال نوعيهشكي نيست در اينكه آنچه از حقايق خارجي كه ما نامش را نوع مي
تر، ما وجود انواع، و اند، بعبارت روشنكنند، و آن انواع موضوع آن افعال شناخته شدهيعني همه افرادش يك نوع عمل مي

 .گوييم: اين نوع غير آن نوع استكنيم، و ميطريق افعال و آثار آنها اثبات مي نوعيت ممتازه آنها را از

بينيم، و اين حواس ما غير ما نخست از طريق حواس ظاهري و باطني خود، افعال و آثار گوناگوني از موجودات گوناگون مي
دوم، اين افعال و آثار گوناگون را  از اين افعال، و ما وراي آن، چيز ديگري احساس نميكند، چيزي كه هست در مرحله

اي از آنها علت فاعلي خاصي اثبات نموده، آن علت فاعلي را موضوع و بندي نموده، از راه قياس و برهان براي هر دستهرده
 .منشا آن آثار ميناميم

جا ن افعال و آثارشان تا آنكنيم به اينكه اين موضوعات و اين انواع، با يكديگر اختالف دارند، چوو در مرحله سوم، حكم مي
كه براي ما محسوس است، مختلفند، مثال از آنجايي كه آثار و افعال انسان، كه يكي از موجودات خارجي است، غير آثار و 

كنيم به اينكه انسان غير فالن حيوان است، و آن حيوان غير آن حيوان ديگر است، افعال ساير انواع حيوانات است، حكم مي
كه اين معنا را درك كرديم، و از اختالف آثار پي باختالف مؤثرها، و فاعلها برديم، بار ديگر از اختالف مؤثرها پي بعد از اين

 .بريمباختالف آثار و خواص مي

 011فعل اضطراري و فعل ارادي[ ..... ص : ]

م قسيم ابتدايي و اولي بدو قسبينيم، نسبت بموضوعاتشان بيك تو بهر حال افعالي كه از موجودات خارج از وجود خود مي
زند، بدون اينكه علم آن موجود در صدور آن فعل دخالتي داشته منقسم ميشوند، اول فعلي كه از طبيعت يك موجود سر مي

باشد، مانند رشد و نمو بدن، و تغذي نباتات، و حركات اجسام، چون سردي و رواني آب، و سنگيني سنگ، و امثال آن، مانند 
ض، كه اينگونه آثار و افعال براي ما محسوس هست، و قائم بخود ما نيز ميشود، بدون اينكه علم ما بانها اثري سالمتي و مر

 .در بود و نبود آنها دخالتي داشته باشد، بلكه تنها چيزي كه در بود و نبود آنها مؤثر است، بود و نبود فاعل طبيعي آنها است

__________________________________________________ 

 مجمع البيان -1

 152، ص: 1ترجمه الميزان، ج

زند كه معلوم او است، و علم فاعل بدان تعلق گرفته، زند، بدان جهت سر ميقسم دوم فعلي است كه اگر از فاعلش سر مي
 .مانند افعال ارادي انسان، و ساير موجودات داراي شعور

زند، كه علمش بدان تعلق گرفته باشد، يعني آن را تشخيص و تميز داده باشد، ميو اين قسم از افعال، وقتي از فاعلش سر 
گيرد، كه فاعل انجام آن فعل را پس علم بان فعل آن را از غيرش تميز ميدهد، و اين تميز و تعيين از اين جهت صورت مي
 .او استمنطبق با كمالي از كماالت خود تشخيص ميدهد، و خالصه علم واسطه ميان او و فعل 

چون فاعل هر چه باشد، هيچ فعلي را انجام نميدهد، مگر آنكه كمال و تماميت وجودش اقتضاي آن را داشته باشد، و بنا بر 
زند، از اين جهت محتاج بعلم او است، كه علمش آن افعالي را كه مايه كمال وي است از اين فعلي كه از فاعل عالم سر مي

بينيم، انسان در آن افعالي كه صورت علميه ست جدا كند، و تشخيص دهد. و بهمين جهت ميآن افعالي كه مايه كمال او ني
زند، چون سخن گفتن، كه متعددي ندارد بدون هيچ فكري و معطلي انجام ميدهد مانند افعالي كه از ملكات آدمي سر مي

، و چيندباشد، انتخاب نموده، و كنار هم مي گانه را كه الزم داشتهترين اوقات، هر حرف از حروف بيست و نهآدمي در سريع
 .از چند كلمه جمله، و از چند جمله سخني ميسازد، بدون اينكه كمترين درنگي داشته باشد



زند، چون نفس كشيدن، كه هم ملكه آدمي است، و هم و نيز مانند افعالي كه از ملكات، بضميمه اقتضايي از طبع سر مي
ك زند، كه در هيچ يعالي كه در حال غلبه اندوه، و يا غلبه ترس، و امثال آن از انسان سر ميمقتضاي طبع اوست، و مانند اف

از اينگونه كارها محتاج فكر و صرف وقت نيست، براي اينكه بيش از يك صورت علميه و ذهنيه و بيش از يك منطبق با 
 .كنم يا آن كنم، و قهرا بسرعت انجام ميدهداي ندارد، كه اين فعل خارجي ندارد، و در نتيجه فاعل هيچ حالت منتظره

بخالف افعالي كه داراي چند صورت علميه است، كه از ميان آن چند صورت، يكي يا واقعا، و يا بخيال فاعل، مصداق كمال 
او است، و بقيه كمال او نيست، مانند خوردن قرص نان، كه براي شخص زيد گرسنه كمال هست، و لكن احتمال هم دارد 

 .ان مزبور سمي، و يا مال مردم و يا آلوده و منفور طبع، باشد، و يا دارو خوردن، و راه رفتن، و هر عملي ديگركه ن

كند، تا يكي از آن عناوين را كه گفتيم با خوردن نان منطبق است ترجيح دهد، كه كه در مثال نان، آدمي تروي و فكر مي
ردد، و عنوان ترجيح يافته مصداق كمال او قرار گرفته، بدون درنگ گوقتي ترجيح داد بقيه عناوين از نظرش ساقط مي

 .انجامش ميدهد

 قسم اول از افعال را افعال اضطراري انسان ميناميم، همانطور كه سردي هندوانه و گرمي
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 .گفتنزنجبيل فعل اضطراري آنها است، و قسم دوم را فعل ارادي، مانند راه رفتن و سخن 

 012تقسيم فعل ارادي به اختياري و اجباري[ ..... ص : ]

زند، بتقسيم ديگري بدو قسم منقسم ميشود، براي اينكه در فعل ارادي هم كه گفتيم با وساطت علم و اراده از فاعل سر مي
رف انجام و ترك، گاهي بيند، و ترجيح يكي از دو طاينگونه افعال همواره فاعل خود را بر سر دو راهي بكنم يا نكنم مي

ه در سر دو اي كمستند بخود فاعل است، بدون اينكه چيزي و يا كسي ديگر در اين ترجيح دخالت داشته باشد، مانند گرسنه
راهي بخورم يا نخورم، بعد از مقداري فكر و تروي، ترجيح ميدهد كه اين نان موجود را نخورد، چون بنظرش رسيده كه مال 

كند، و يا آنكه ترجيح ميدهد آن را اجازه نداده، لذا از دو طرف اختيار نگهداري آن نان را انتخاب مي مردم است، و صاحبش
 .بخورد

و گاهي ترجيح يك طرف مستند به تاثير غير است، مثل كسي كه از طرف جبار زورداري مورد تهديد قرار گرفته، كه بايد 
كند، اما انتخاب يكي از دو كند، و با اراده هم ميبحكم اجبار، آنكار را ميكشم، او هم فالن كار را بكني، و گر نه، تو را مي

طرف كردن و نكردنش مستند بخودش نيست، چون اگر مستند بخودش بود، هرگز طرف كردن را ترجيح نميداد، صورت 
كه فعل اختياري همانطور كه  اول را فعل اختياري، و دوم را فعل اجباري ميناميم. و خواننده عزيز اگر دقت كند، خواهد ديد:

گفتيم هر چند مستند باجبار جبار است، و آن زورگو است كه با اجبار و تهديدش يكي از دو طرف اختيار را براي فاعل محال 
گذارد، لكن اين فعل اجباري نيز مانند فعل اختياري سر كند، و براي فاعل جز يك طرف ديگر را باقي نميو ممتنع مي

بعد از آنكه فاعل مجبور، جانب انجام دادن را بر جانب انجام ندادن ترجيح دهد، هر چند كه شخص جابر  زند، مگرنمي
بوجهي سبب شده كه او فعل را انجام دهد، و لكن انجام فعل ما دام كه بنظر فاعل، بر ترك رجحان نيابد، واقع نميشود، هر 

 .اشد، بهترين شاهد بر اين معنا و جدان خود آدمي استچند كه اين رجحان يافتنش، بخاطر تهديد و اجبار جابر ب

كنيم، در حقيقت تقسيم واقعي و از همين جا معلوم ميشود: اينكه افعال ارادي را بدو قسم اختياري و اجباري تقسيم مي
ت، ه ترازو اسنيست، كه آن دو را دو نوع مختلف كند، كه در ذات و آثار با هم مختلف باشند، چون فعل ارادي بمنزله دو كف

كند، فعل ارادي هم در ارادي شدنش بيش از اين كه كه اگر در يكي از آنها سنگي نيندازند، بر ديگري رجحان پيدا نمي



رجحان علمي، يك طرف از انجام و يا ترك را سنگين كند، و فاعل را از حيرت و سرگرداني در آورد، چيز ديگري نميخواهد، 
 .و اجباري هر دو هست و اين رجحان، در فعل اختياري

 چيزي كه هست در فعل اختياري ترجيح يكي از دو طرف را خود فاعل ميدهد، و آنهم آزادانه

 155، ص: 1ترجمه الميزان، ج

ميدهد، ولي در فعل اجباري، اين ترجيح را آزادانه نميدهد، و اين مقدار فرق باعث نميشود كه اين دو فعل دو نوع مختلف 
 .آثار مختلفي هم داشته باشندشوند، و در نتيجه 

ريزد، و خراب ميشود، فورا برخاسته، فرار شخصي كه در سايه ديواري دراز كشيده، اگر ببيند كه ديوار دارد برويش مي
ر خيزد و فراكنم، باز برميكند، و اگر هم شخصي ديگر او را تهديد كند كه اگر برنخيزي ديوار را بر سرت خراب ميمي
صورت اول فرار خود را اختياري، و در صورت دوم اجباري ميداند، با اينكه اين دو فرار هيچ فرقي با هم ندارند، كند، و در مي

هر دو داراي ترجيحند، تنها فرقي كه ميان آن دو است، اينست كه ترجيح در فرار اول مستند بخود او است، و در صورت دوم 
 .ت داشتهمستند بجبار است، يعني اراده جبار در آن دخال

همين زند، و بحال اگر بگويي همين فرق ميان آن دو، كافي است كه بگوئيم فعل اختياري بر وفق مصلحت فاعل سر مي
جهت مستوجب مدح و يا مذمت، و ثواب و يا عقاب، و يا آثاري ديگر است، بخالف فعل اجباري، كه فاعلش مستوجب 

 .مذمت، و مدح، و ثواب، و عقاب، نيست

گوييم: درست است، و همين فرق ميان آن دو هست، و لكن بحث ما در اين است كه اختالف اين دو جور يدر پاسخت م
فعل، اختالف ذاتي نيست، بلكه از نظر ذات يكي هستند، و اين موارد اختالفي كه شما از آثار آن دو شمردي، آثاريست 

وافق اي از اعمال را مگيرند، و پارهشري كماالتي در نظر مياعتباري، نه حقيقي و واقعي، باين معنا كه عقالء براي اجتماع ب
اي ديگر را مخالف آن ميدانند، صاحب اعمال دسته اول را مستحق مدح و ثواب، و صاحب اعمال دسته دوم را آن، و پاره

كه ت، نه اينمستحق مذمت و عقاب ميدانند، پس تفاوتهايي كه در اين دو دسته از اعمال است، بر حسب اعتبار عقلي اس
 .ذات آن دو گونه اعمال مختلف باشد

پس در نتيجه بحث از مسئله جبر و اختيار بحث فلسفي نيست، چون بحث فلسفي تنها شامل موجودات خارجي، و آثار عيني 
ميشود، و اما اموري كه بانحاء اعتبارات عقاليي منتهي ميشود، مشمول بحث فلسفي و برهان عقلي نيست، هر چند كه آن 
امور در ظرف خودش، يعني در ظرف اعتبار معتبر و منشا آثاري باشد، پس ناگزير بايد بحث از جبر و اختيار را از غير راه 

 .فلسفه بررسي كنيم

 011استدالل بر رد جبر و تفويض از طريق برهان عليت[ ..... ص : ]

ي و اين حكم با برهان ثابت شده، و نيز شك گوييم:هيچ شكي نيست در اينكه هر ممكني حادث و محتاج بعلت است،لذا مي
نيست در اينكه هر چيز ما دام كه واجب نشده، موجود نميشود، چون قبل از وجوب، هر چيزي دو طرف وجود و عدمش مانند 

دو كفه ترازو مساويند، و تا علتي طرف وجودش را تعيين نكند، و ترجيح ندهد، نسبتش به وجود و عدم يكسان است، و 
 نميشود، و در چنين حالي فرض وجود يافتنش برابر است با فرض وجود يافتن بدون علت، و اينكهموجود 
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 .ممكن الوجود محتاج بعلت نباشد، و اين خلف فرض و محال است

ما دام  ي استپس اگر وجود چيزي را فرض كنيم، بايد قبول كنيم كه متصف بوجوب و ضرورت است، و اين اتصافش باق



 .كه وجودش باقي است، و نيز اين اتصاف را از ناحيه علت خود گرفته است

يگر هايي مترتب بر يكدپس اگر عالم وجود را يك جا در نظر بگيريم، در مثل مانند سلسله زنجيري خواهد بود، كه از حلقه
 .براي موجودي ممكن الوجود يافت نميشود ها واجب الوجودند، و در آن سلسله هيچ جاييتشكيل يافته، و همه آن حلقه

اين نسبت وجوبي از نسبت معلول بعلت تامه خود سرچشمه گرفته، چه اينكه آن  :گوييمحال كه اين معنا روشن گرديد، مي
علت بسيط باشد، و يا از چند چيز تركيب يافته باشد، مانند علل چهارگانه مادي و صوري و فاعلي و غايي، و نيز شرائط و 

 .عداتم

و اما اگر معلول نامبرده را با بعضي از اجزاء علت، و يا با هر چيز ديگري كه فرض شود، بسنجيم، در اينصورت باز نسبت آن 
معلول نسبت امكان خواهد بود، چون اين معنا بديهي است كه اگر در اين فرض هم نسبت ضرورت و وجوب باشد، معنايش 

زيادي است، و مورد حاجت نيست، با اينكه ما آن را علت تامه فرض كرديم، و اين خلف اين ميشود كه پس وجود علت تامه 
 .فرض است و محال

پس بر رويهم عالم طبيعي ما، دو نظام، و دو نسبت هست، يكي نظام وجوب و ضرورت، و يكي نظام امكان، نظام وجوب و 
در تك تك موجودات اين نظام، چه در تك تك اجزاء  هاي تامه، و معلولهاي آنها است، وضرورت گسترده بر سراپاي علت

 .اين نظام امري امكاني بهيچ وجه يافت نميشود، نه در ذاتي و نه در فعلي از افعال آن

دوم نظام امكان است، كه گسترده بر ماده، و صورتهايي است كه در قوه ماده و استعداد آن نهفته شده، و نيز آثاري كه 
گوييم: فعل اختياري آدمي هم كه يكي از موجودات اين ذيرد، حال كه اين معنا روشن شد، ميممكن است ماده آن را بپ

اي كه آن فعل را اش كه عبارت است از خود انسان، و علم، و اراده او، و وجود مادهعالم است، اگر نسبت بعلت تامه
و باآلخره فراهم بودن تمامي آنچه را كه اين  پذيرد، و وجود تمامي شرائط زماني و مكاني، و نبودن هيچيك از موانع،مي

فعل در هست شدنش محتاج بدانست، بسنجيم، البته چنين فعلي ضروري و واجب خواهد بود، يعني ديگر نبودنش تصور 
ندارد، و اما اگر تنها با بود انسان سنجيده شود، البته معلوم است كه جز امكان نسبتي نخواهد داشت، و جز ممكن الوجود 

  .واهد بود، براي اينكه انسان، جزئي از اجزاء علت تامه آنستنخ
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گوييم: اينكه هستي هر چيزي محتاج بعلت است، و در جاي خود مسلم شده، جهتش اين است كه بعد از آنچه گفته شد مي
ست، و از خود استقاللي ندارد، و لذا ما دام وجود )كه مناط جعل است(، وجود امكاني است، يعني بحسب حقيقت صرف رابط ا

گردد، و هم اش بوجودي مستقل بالذات منتهي نشود، سلسله فقر و فاقه نيز منقطع نميكه اين رابط و غير مستقل سلسله
 .اي ديگر، تا علت آن باشداش بحلقهچنان هر حلقه

ول مستند بعلت خود باشد، باعث نميشود كه از علتي گيري ميشود، كه اوال صرف اينكه يك معلاز اينجا اين معنا نتيجه
واجب الوجود بي نياز شود، چون گفتيم تمامي موجودات يعني علت و معلولهاي مسلسل، محتاجند بعلتي واجب، و گر نه اين 

 .پذيردسلسله و اين رشته پايان نمي

د با حفظ تمامي خصوصيات وجودي، و ارتباطش با و ثانيا اين احتياج از آنجا كه از حيث وجود است، ال جرم احتياج در وجو
 .علل و شرائط زماني و مكاني و غيره، خواهد بود

پس با اين بيان دو مطلب روشن گرديد، اول اينكه همانطور كه خود انسان مانند ساير ذوات طبيعي، وجودش مستند باراده 
مستند الوجود باراده الهي است، پس اينكه معتزله الهي است، همچنين افعالش نيز مانند افعال ساير موجودات طبيعي، 

 .كه وجود افعال بشر مرتبط و مستند بخداي سبحان نيست، از اساس باطل و ساقط است :اندگفته



و اين استناد از آنجا كه استنادي وجودي است، ال جرم تمامي خصوصيات وجودي كه در معلول هست، در اين استناد 
د وجودي كه دارد، مستند بعلت خويش است، در نتيجه همانطور كه يك فرد از انسان با تمامي دخيلند، پس هر معلول با ح

حدود وجوديش، از پدر، و مادر، و زمان، و مكان، و شكل، و اندازه، كمي، و كيفي، و ساير عوامل ماديش، مستند بعلت اولي 
 .لت اولي استاست، همچنين فعل انسان هم با تمامي خصوصيات وجوديش مستند بهمان ع

بنا بر اين فعل آدمي اگر مثال بعلت اولي و اراده ازلي و واجب او، منسوب شود، باعث نميشود كه اراده خود انسان در تاثيرش 
باطل گردد، و بگوئيم: كه اراده او هيچ اثري در فعلش ندارد، براي اينكه اراده واجبه علت اولي، تعلق گرفته است به اينكه 

انسان نامبرده با اراده و اختيارش صادر شود، و با اين حال اگر اين فعل در حال صدورش بدون اراده و اختيار  فعل نامبرده از
 .آيد كه اراده ازلي خداي تعالي از مرادش تخلف بپذيرد، و اين محال استفاعل صادر شود، الزم مي

بافعال ارادي انسان باعث ميشود كه اراده خود انسان از اند: تعلق اراده الهي پس اين نظريه جبري مذهبان از اشاعره كه گفته
تاثير بيفتد، كامال فاسد و بي پايه است، پس حق مطلب و آن مطلبي كه سزاوار تصديق است، اين است كه افعال انساني 

 يك نسبتي با خود آدمي دارد، و نسبتي
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باعث نميشود كه نسبت اوليش باطل و دروغ شود، چون اين دو نسبت در عرض ديگر با خداي تعالي، و نسبت دومي آن، 
 .هم نيستند، بلكه در طول همند

مطلب دوم كه از بيان گذشته روشن گرديد، اينست كه افعال همانطور كه مستند بعلت تامه خود هستند، )و اگر فراموش 
بت ساير موجودات بعلت تامه خود( همچنين مستند به نكرده باشيد، گفتيم: اين نسبت ضروري و وجوبي است، مانند نس

بعضي از اجزاء علت تامه خود نيز هستند، مانند انسان كه يكي از اجزاء علت تامه فعل خويش است، و اگر فراموش نكرده 
ز ااش، نسبت امكان است، نه ضرورت، و وجوب، پس صرف اينكه فعلي باشيد گفتيم: نسبت هر چيز به جزئي از علت تامه

اش ضروري الوجود، و واجب باشد، مستلزم آن نيست، كه از لحاظي ديگر ممكن الوجود نباشد، زيرا افعال بمالحظه علت تامه
 .هر دو نسبت را دارد، و اين دو نسبت با هم منافات ندارند، كه بيانش گذشت

 019اند[ ..... ص : رد نظر فالسفه مادي كه جبر را به تمام نظام طبيعي راه داده]

پس اينكه ماديين از فالسفه عصر حاضر، مسئله جبر را به سراپاي نظام طبيعي راه داده، و انسان را مانند ساير موجودات 
بته اش لحاظ شود، الاند، زيرا حق اينست كه حوادث هر چه باشد، اگر با علت تامهاند، راه باطلي رفتهطبيعي مجبور دانسته

اش، به ر آن راه ندارد، ولي اگر همان حوادث، با بعضي از اجزاء علتش، مثال با مادهواجب الوجود است، و فرض عدم د
تنهايي، سنجيده شود البته ممكن الوجود خواهد بود، و همين دو لحاظ نيز در اعمال انسانها مالك هستند، و انسان بخاطر 

امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و لحاظ دوم، هر عملي را انجام ميدهد اساس عملش اميد، و تربيت و تعليم و 
ضروريات بود، ديگر معنا نداشت باميد چيزي عملي انجام دهد، و يا كودكي را تعليم و تربيت داده، درختي را پرورش دهد، و 

 .اين خود از واضحات است
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 071[ ..... ص : 09تا  01(: آيات 0سوره البقرة )]



 اشاره

( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ 43 )كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 (29)ءٍ عَلِيمٌ لِّ شَيْجَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُ

 071ترجمه آيات ..... ص : 

ه منكر گرديد چگونميراند و باز جانتان ميدهد و باز سوي او بر ميشما كه مردگان بوديد و خدا جانتان بداد و بار ديگرتان مي
 .(43او ميشويد )

آسمان بپا ساخت و بهمه چيز دانا  او است كه هر چه در زمين هست يكسره براي شما آفريد سپس باسمان پرداخت و هفت
 (43است )

 071بيان ..... ص : 

 اشاره

در اين آيات براي بار دوم باغاز كالم برگشته، چون خداي تعالي بعد از آنكه در اول سوره بياناتي كرد با آيه: )يا أَيُّهَا النَّاسُ 
 و دراعْبُدُوا رَبَّكُمُ( تا چند آيه آن بيان را بطور خالصه توضيح داد، 
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اين آيات همان را بطور تفصيل توضيح ميدهد، كه ابتداء اين تفصيل جمله: )كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ( است، و آخر آن دوازده آيه 
 .بعد است

ل، و وسعت دائره وجود او، كند، ذخائر كمادر اين آيات حقيقت انسان را، و آنچه را كه خدا در نهاد او بوديعه سپرده، بيان مي
كند، يعني زندگي دنيا، و سپس مرگ، و بعد از آن زندگي برزخ، و و آن منازلي كه اين موجود در مسير وجود خود طي مي

سپس مرگ، و بعد زندگي آخرت، و سپس بازگشت بخدا، و اينكه اين منزل آخرين منزل در سير آدمي است، خاطر نشان 
 .ميسازد

اي از خصائص و مواهب تكوين و تشريع را، كه خداوند تعالي آدميان را بدان اختصاص داده، بر يان پارهو در خالل اين ب
كند، تا در آخر ميراند، و زنده مياي بي جان بود، خدا او را زنده كرد، و هم چنان او را ميفرمايد: انسان مردهشمارد، و ميمي

راي او آفريده، آسمانها را نيز برايش مسخر كرد، و او را خليفه و جانشين خود بسوي خود باز گرداند، و آنچه در زمين است ب
در زمين ساخت، و مالئكه خود را بسجده بر او وادار نمود، و پدر بزرگ او را در بهشت جاي داده، و درب توبه را برويش 

تاً ق آيه )كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، وَ كُنْتُمْ أَمْوابگشود، و با پرستش خود و هدايتش او را احترام نموده بشان او عنايت فرمود، سيا
 .رساند، چون سياق، سياق گاليه و امتنان استفَأَحْياكُمْ؟( همين اعتناي بشان انسانها را مي

 070مراد از دو مرگ و دو حيات[ ..... ص : ]

اعْتَرَفْنا ز نظر سياق نزديك به آيه: )قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ، وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً؟( الخ، اين آيه ا)
 فبِذُنُوبِنا، فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟ پروردگارا دو نوبت ما را ميراندي، و دو بار زنده كردي، پس اينك بگناهان خود اعترا



ميباشد، و اين از همان آياتي است كه با آنها بر وجود عالمي « 1»راهي بسوي برون شدن هست؟(، كنيم، پس آيا هيچ مي
ميانه عالم دنيا و عالم قيامت، بنام برزخ، استدالل ميشود، براي اينكه در اين آيات، دو بار مرگ براي انسانها بيان شده، و اگر 

اي جز اين نيست كه يك اماته ديگر را بعد از اين كند، چارهرون مييكي از آن دو همان مرگي باشد كه آدمي را از دنيا بي
مرگ تصوير كنيم، و آن وقتي است كه يك زندگي ديگر، ميانه دو مرگ يعني مردن در دنيا براي بيرون شدن از آن، و 

 .مردن براي ورود بآخرت، يك زندگي ديگر فرض كنيم و آن همان زندگي برزخي است

اند، و در است، كه بعضي از روايات هم بدان اهميت داده، و اي بسا كساني كه اين استدالل را نپذيرفته و اين استدالل تمام
ه هر دو يك اند )از آنجا كپاسخ كسي كه پرسيده: پس معناي اين دو آيه )كيف تكفرون الخ(، و )قالوا ربنا الخ( چيست؟ گفته

و آيه اولي ظاهر در اين است كه مراد از موت اول حال آدمي قبل از نفخ سياق دارند، و داللت بر دو مرگ و دو حياة دارند، 
 روح در او، و زنده

__________________________________________________ 
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كنيم، و موت دنيا، و حيات در دنيا مي شدن در دنيا است، ال جرم موت و حيات در هر دو آيه را حمل بر موت قبل از زندگي
و حياة دوم را در هر دو حمل بر موت در دنيا و زندگي در آخرت مينمائيم، و مراد از مراتبي كه در آيه دوم است، همان 
 .مراتبي است كه آيه اول بدان اشاره نموده، پس داللت آن بر مسئله برزخ هيچ معنا ندارد( و لكن اين حرف خطا است

اينكه سياق دو آيه مختلف است، در آيه اول يك مرگ و يك اماته و دو احياء مورد بحث واقع شده، و در آيه دوم دو براي 
اماته و دو احياء آمده، و معلوم است كه اماته بدون زندگي قبلي تصور و مصداق ندارد، بايد كسي قبال زنده باشد تا او را 

يا  گوييم زمين مرده، يا سنگ مرده،كند، مثال ميدگي بخود نگرفته صدق ميبميرانند، بخالف موت كه بر هر چيزي كه زن
 .امثال آن

تَيْنِ، دو بار پس موت اول در آيه اول غير اماته اول در آيه دوم است، پس ناگزير آيه دوم يعني آيه: )أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَ
را بايد طوري معنا كنيم كه دو مرگ بعد از دو زندگي صادق آيد، و آن اينست كه  «1»ما را ميراندي و دو بار زنده كردي(، 

ميراندن اولي ميراندن بعد از تمام شدن زندگي دنيا است، و احياء اول زنده شدن بعد از آن مرگ، يعني زنده شدن در برزخ، و 
 .ميراندن و زنده شدن دوم، در آخر برزخ، و ابتداء قيامت است

آيه مورد بحث دو تا ميراندن نيامده، تنها يك مرگ و يك زنده كردن و يك ميراندن و يك زنده كردن، و سپس و اما در 
تان ندهنَ، شما مرده بوديد، خدا زبازگشت بخدا آمده، فرمود: )وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً، فَأَحْياكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُو

و اگر در اين آيه بعد از « 4»گرديد( ميراند، و آن گاه زنده ميكند، و پس از چندي بسوي او باز ميرد، و سپس شما را ميك
گرديد، و كند، و بسويش باز ميجمله )ثُمَّ يُحْيِيكُمْ( فرموده بود: )و اليه ترجعون(، معنا اين ميشد، كه سپس شما را زنده مي

اي در كار رود كه فاصلهرا در جمله دوم بكار برد، و معموال اين كلمه در جايي بكار مي (كلمه )ثملكن اينطور نفرمود، بلكه 
گرديد(، و همين خود مؤيد آيه دوم در داللت بر باشد، هم چنان كه ما آن را معنا كرديم به )پس از چندي بسوي او باز مي

شت بسوي خدا، زماني فاصله ميشود، و اين فاصله همان برزخ فهماند بين زنده شدن، و بين بازگثبوت برزخ است، چون مي
 .است

فرمايد وجود انسان وجودي است متحول، كه در كند، و ميوَ كُنْتُمْ أَمْواتاً( اين جمله حقيقت انسان را از جهت وجود بيان مي)
خالصه راه تكامل را مرحله بمرحله رود، و دائما و تدريجا در تغير و تحول است، و مسير خود از نقطه نقص بسوي كمال مي



كند، قبل از اينكه پا بعرصه دنيا بگذارد مرده بود، )چون جزو كره زمين بود(، آن گاه باحياء خدا حياة يافت، و سپس طي مي
 هم چنان با
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 .يافتميراندن خدا و احياء او تحول مي

 وَ مَهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ و اين را در جايي ديگر چنين بيان كرده: )وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ
اي از آبي بي مقدار كرد، و سپس او را انسان ز گل، سپس نسل او را از چكيدهنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، آغاز كرد خلقت انسان را ا
و نيز در جاي ديگر فرموده: )ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ « 1»تمام عيار نموده، از روح خود در او بدميد( 

و نيز فرموده: )وَ قالُوا: أَ إِذا ضَلَلْنا « 4»ت خدا كه بهترين خالق است(، الْخالِقِينَ، سپس او را خلقتي ديگر كرد، پس مبارك اس
يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، منكرين معاد از  :فِي الْأَرْضِ، أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ، قُلْ

چ دليلي گيريم؟ و اينان هيبعد از آنكه خاك شديم، و در زمين گم گشتيم، دو باره خلقتي جديد بخود ميتعجب پرسيدند: آيا 
بر گفتار خود ندارند، و منشا اين استبعادشان تنها اينست كه منكر لقاء پروردگار خويشند، بگو شما در زمين گم نميشويد، 

و نيز فرموده: )مِنْها خَلَقْناكُمْ، وَ فِيها « 0»گيرد(، كاست تحويل ميبلكه آن فرشته كه موكل بر شما است شما را بدون كم و 
 گردانيم، و آن گاه باري ديگرتان بزمين بر مينُعِيدُكُمْ، وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْري، ما شما را از زمين درست كرديم، و دوباره

 .«2»آوريم( از زمين بيرونتان مي

كند فرمائيد، و انشاء اللَّه توضيح بيشتر هر يك را در جاي خودش خواهيد ديد، داللت ميمالحظه ميو اين آيات بطوري كه 
بر اينكه انسان جزئي از اجزاء كره زمين است، و از آن جدا نميشود، و مباين آن نيست، چيزي كه هست از همين زمين نشو 

رسد به آنجايي كه خلقتي غير زمين و غير مادي ميشود، و يكند، تا منموده، شروع به تطور نموده، مراحل خود را طي مي
اين موجود غير مادي عينا همان است كه از زمين نشو كرد، و خلقتي ديگر شد، و باين كمال جديد تكامل يافت، آن گاه 

وي خداي بسگيرد، و سپس اين موجود گيرد، و بدون كم و كاست ميوقتي باين مرحله رسيد فرشته مرگ او را از بدنش مي
 .گردد، اين صراط و راه هستي انسان استسبحان بر مي

گري كرده، كه با سائر موجودات زميني و آسماني، يعني از عناصر بسيطه از سوي ديگر تقدير الهي انسان را طوري ريخته
و  عدن و غير آن، از آب و هواخيزد، و نيز از مركبات آن، از حيوان گرفته، تا نبات و مگرفته تا نيرويي كه از آن عناصر برمي

نظائر آنها، مرتبط و پيوسته باشد، و نيز تمامي موجودات طبيعي را طوري ريخته، كه با موجودات ديگر مرتبط بوده باشد، اين 
 .در آنها، و آنها در اين، اثر بگذارند، تا باين وسيله هستي خود را ادامه دهند

 .تر استبيشتر، و دامنه تاثيرش در آنها وسيعچيزي كه هست، اثر انسان در ساير موجودات 
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وجودات طبيعي اختالط و آميزش دارد، و چون آنها قرب و بعد، و براي اينكه اين موجود چند وجبي، عالوه بر اينكه با ساير م
اجتماع و افتراق دارد، و براي رسيدن بمقاصد ساده طبيعيش در آنها تصرفاتي ساده دارد، از آنجا كه مجهز بفكر و ادراك 

د، و كنت را تجزيه مياست، تصرفاتي عجيب نيز دارد، كه ساير موجودات آن گونه تصرفات را ندارند، آري او ساير موجودا
كند، موجود درستي را فاسد، و فاسد را درست اجزائش را از هم جدا ميسازد، و از تركيب چند موجود طبيعي چيزها درست مي

گيرد، زماني آنچه طبيعت از ساختنش كند، بطوري كه هيچ موجودي نيست مگر آنكه در تحت تصرف انسان قرار ميمي
 .خيزدكند، و زماني ديگر براي جلوگيري از طبيعت بجنگ با آن برميسازد، و كار طبيعت را ميعاجز است، او براي خود مي

گيرد، و ال يزال كند، و آن را بخدمت خود ميو كوتاه سخن آنكه: انسان براي هر غرضي كه دارد از هر چيزي استفاده مي
ا كند، تا آنكه خداوند بهايش تاييد ميتن نظريهتر ساخگذشت زمان هم اين موجود عجيب را در تكثير تصرفات، و عميق

كلمات خود حق را محقق سازد، و صدق كالم عزيزش را كه فرمود: )وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً 
نشان دهد، و « 1»ت(، اش از اوسمِنْهُ، براي شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است مسخر كرد، در حالي كه همه

چون با در نظر  «4»همچنين صدق آن گفتار ديگرش را، كه فرمود: )ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ، سپس باسمان بپرداخت(، 
آيد كه استواء خدا بر آسمان نيز براي انسان بوده، و اگر آن را هفت گرفتن اينكه اين كالم در مقام امتنان است، از آن بر مي

كنم در اين باره بيشتر دقت ار داد، نيز بخاطر اين موجود در دانه بوده است، )در اينجا خواننده عزيز را سفارش ميآسمان قر
 .(بفرمايد

 071ص :  ..... [صراط انسان در مسير وجودش و وسعت شعاع عمل او در عالم]

رفاتش در عالم كون، همان است كه پس صراط انسان در مسير وجودش را فهميديم، و اين وسعت شعاع عمل انسان در تص
 .گردد؟خداي سبحان نيز آن را بيان نموده، كه از كجا آغاز ميشود، و بكجا ختم مي

 071مبدأ حيات دنيوي انسان[ ..... ص : ]

چيزي كه هست قرآن كريم همانطور كه احيانا مبدأ حيات دنيوي انسان را كه از آن شروع نموده، عالم طبيعت و كون 
د: )وَ قَدْ فرمايكند، در عين حال آن را مرتبط با پروردگار متعال نيز ميداند، و ميهستيش را مرتبط با آن معرفي مي شمرده، و

فرمايد: )إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ و نيز مي« 0»خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً، من تو را از پيش آفريدم، در حالي كه چيزي نبودي(، 
 «2»گرداند(. كند، و در خاتمه برمييدُ، بدرستي كه او است كه آغاز مييُعِ

 پس انسان كه مخلوقي است تربيت يافته در گهواره تكوين، و از پستان صنع و ايجاد
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ارتضاع نموده، در سير وجوديش تطور دارد، و سلوك او همه با طبيعت مرده مرتبط است، از نظر فطرت و ابداع مرتبط بامر 



ولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، امر او وقتي چيزي را اش فرمود: )إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُخدا و ملكوت او است، آن امري كه در باره
ءٍ، إِذا أَرَدْناهُ، أَنْ نَقُولَ لَهُ و نيز فرموده: )إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ« 1»اراده كند، اين است كه بگويد: باش، پس آن چيز موجود شود(. 

 «4»گوئيم: بباش پس ميباشد(. كُنْ فَيَكُونُ، تنها سخن ما بچيزي كه بخواهيم موجود شود: اين است كه بان ب

 072دو طريق سعادت و شقاوت در مسير رجعت بسوي خدا[ ..... ص : ]

اين از جهت آغاز خلقت بشر و پيدايشش در نشئه دنيا، و اما از جهت عود و برگشتش بسوي خدا، قرآن كريم صراط آدمي را 
 (ترين طريق، )يعني خط مستقيمسعادت را نزديكمنشعب بدو طريق ميداند، طريق سعادت، و طريق شقاوت، و طريق 

ه برد تا وي را بدانسته، كه برفيع اعلي منتهي ميشود، و اين طريق ال يزال انسان را بسوي بلندي و رفعت باال مي
 كند،يترين پستيها( معرفي مپروردگارش برساند، بخالف طريق شقاوت، كه آن را راهي دور، و منتهي باسفل سافلين، )پست

تا آنكه به رب العالمين منتهي شود، و خدا در ما وراي صاحبان اين طريق ناظر و محيط بر آنان است، كه بيان اين معنا در 
 .ذيل جمله: )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( در سوره فاتحه گذشت

و در دنيا، و بعد از دنيا، بزودي هر يك  اين بود اجمال گفتار در صراط انسان، و اما تفصيل آن در باره زندگيش قبل از دنيا،
 .(در جاي خود خواهد آمد )انشاء اللَّه

چيزي كه تذكرش الزم است، اينست كه: خواننده منتظر آن نباشد كه در اين كتاب باسرار انسانها در اين سه نشئه آگاه شود 
و ضاللت او، و سعادت و شقاوتش ميشود بيان چون قرآن كريم در اين سه مرحله، تنها آن مقدار را كه مربوط بهدايت بشر، 

 .تر از آن را مسكوت گذاشته استداشته، و اما مطالب پائين

 .انشاء اللَّه خواهد آمد« 0»فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ( بحث پيرامون كلمه )سماء(، در سوره حم سجده )
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 اشاره

مْدِكَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ 
( وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَالئِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُالءِ 03وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ )

( قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا 04لُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إاِلَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )( قا01إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )
 (00لَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ )أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْ

 071ترجمه آيات ..... ص : 



آوري كه و چون پروردگارت بفرشتگان گفت: من ميخواهم در زمين جانشيني بيافرينم گفتند: در آنجا مخلوقي پديد مي
ما نميدانيد ؟ گفت من چيزها ميدانم كه شگوييمستائيم و تقديس ميتباهي كنند و خونها بريزند؟ با اينكه ما تو را بپاكي مي

(03). 

گوييد مرا از نام اينها و خدا همه نامها را بادم بياموخت پس از آن همه آنان را بفرشتگان عرضه كرد و گفت اگر راست مي
 .(01خبر دهيد )

 كنيم ما دانشي جز آنچه تو گفتند تو را تنزيه مي

 133، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .(04اي نداريم كه داناي فرزانه تنها تويي )بما آموخته

هاي گفت اي آدم، فرشتگان را از نام ايشان آگاه كن و چون از نام آنها آگاهشان كرد گفت مگر بشما نگفتم كه من نهفته
 (00ايد و آنچه را پنهان ميداشتيد ميدانم )آسمان و زمين را ميدانم، آنچه را كه شما آشكار كرده

 077 بيان ..... ص :

 اشاره

اين آيات متعرض آن فرضي است كه بخاطر آن انسان بسوي دنيا پائين آمد، و نيز حقيقت خالفت در زمين، و آثار و خواص 
كند، و اين مطلب بر خالف سائر داستانهايي كه در قرآن آمده، تنها در يك جا آمده است، و آن همين جا آن را بيان مي

 .است

خ، بزودي سخني در معناي گفتار خداي تعالي، و همچنين گفتار مالئكه و شيطان انشاء اللَّه در جلد چهارم وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ( ال)
 .فارسي اين كتاب خواهد آمد

 077سؤال مالئكه از خداوند در باره استخالف انسان[ ..... ص : ]

 (حْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَقالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ؟ وَ نَ)

 :پاسخي كه در اين آيه از مالئكه حكايت شده، اشعار بر اين معنا دارد، كه مالئكه از كالم خداي تعالي كه فرمود

اند كه اين عمل باعث وقوع فساد و خونريزي در زمين ميشود، چون ميخواهم در زمين خليفه بگذارم، چنين فهميده
اند كه موجود زميني بخاطر اينكه مادي است، بايد مركب از قوايي غضبي و شهوي باشد، و چون زمين دار تزاحم و ميدانسته

محدود الجهات است، و مزاحمات در آن بسيار ميشود، مركباتش در معرض انحالل، و انتظامهايش و اصالحاتش در مظنه 
جز بصورت زندگي نوعي و اجتماعي فراهم نميشود، و بقاء در آن بحد  فساد و بطالن واقع ميشود، ال جرم زندگي در آن

 .رسد، جز با زندگي دسته جمعي، و معلوم است كه اين نحوه زندگي باآلخره بفساد و خونريزي منجر ميشودكمال نمي

د، و تمامي ستخلف باشدر حالي كه مقام خالفت همانطور كه از نام آن پيداست، تمام نميشود مگر به اينكه خليفه نمايشگر م
شئون وجودي و آثار و احكام و تدابير او را حكايت كند، البته آن شئون و آثار و احكام و تدابيري كه بخاطر تامين آنها خليفه 

 .و جانشين براي خود معين كرده

ات جمال فو خداي سبحان كه مستخلف اين خليفه است، در وجودش مسماي باسماء حسني، و متصف بصفات عليايي از ص
 .(و جالل است، و در ذاتش منزه از هر نقصي، و در فعلش مقدس از هر شر و فسادي است، )جلت عظمته



اي كه در زمين نشو و نما كند، با آن آثاري كه گفتيم زندگي زميني دارد، اليق مقام خالفت نيست، و با هستي و خليفه
نزه از هر عيب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم خدايي گردد، آميخته با آن همه نقص و عيبش، نميتواند آئينه هستي م

 .(بقول معروف )تراب كجا؟ و رب االرباب كجا؟
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اند اشكالي را كه در مسئله خالفت يك اند، خواستهو اين سخن فرشتگان پرسش از امري بوده كه نسبت بان جاهل بوده
 .ل كنند، نه اينكه در كار خداي تعالي اعتراض و چون و چرا كرده باشندموجود زميني بذهنشان رسيده ح

 :اندبدليل اين اعترافي كه خداي تعالي از ايشان حكايت كرده، كه دنبال سؤال خود گفته

ل را ان( كه تعليإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، تنها داناي علي االطالق و حكيم علي االطالق تويي(، چون اين جمله با حرف ))
 .(اند، )دقت بفرمائيدفهماند كه فرشتگان مفاد جمله را مسلم ميدانستهكند آغاز شده، ميآماده مي

كند كه: خليفه قرار دادن تنها باين منظور است كه آن خليفه و جانشين با پس خالصه كالم آنان باين معنا برگشت مي
نگر خدا باشد، و زندگي زميني اجازه چنين نمايشي باو نميدهد، بلكه بر تسبيح و حمد و تقديس زباني، و وجوديش، نمايا

 .كشاندعكس او را بسوي فساد و شر مي

از سوي ديگر، وقتي غرض از خليفه نشاندن در زمين، تسبيح و تقديس بان معنا كه گفتيم حكايت كننده و نمايشگر صفات 
هاي تو مائيم، و يا پس ما را خليفه خودت كن، است، پس خليفه خدايي تو باشد، از تسبيح و حمد و تقديس خود ما حاصل

 .اي براي تو دارد؟خليفه شدن اين موجود زميني چه فايده

 .(خداي تعالي در رد اين سخن مالئكه فرمود: )إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ، وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها،

ره دارد، اول اينكه منظور از خالفت نامبرده جانشيني خدا در زمين بوده، نه اينكه انسان زمينه و سياق كالم بدو نكته اشا
جانشين ساكنان قبلي زمين شوند، كه در آن ايام منقرض شده بودند، و خدا خواسته انسان را جانشين آنها كند، هم چنان كه 

 .اندبعضي از مفسرين اين احتمال را داده

ي سبحان بمالئكه داده، اين است كه اسماء را بادم تعليم داده، و سپس فرموده: حال، مالئكه را از براي اينكه جوابي كه خدا
 .اين اسماء خبر بده، و اين پاسخ با احتمال نامبرده هيچ تناسبي ندارد

تركند، آن مش و بنا بر اين، پس ديگر خالفت نامبرده اختصاصي بشخص آدم ع ندارد، بلكه فرزندان او نيز در اين مقام با او
 ها بوديعه سپرده، بطوري كه آثار آن وديعه، بتدريجوقت معناي تعليم اسماء، اين ميشود: كه خداي تعالي اين علم را در انسان

 .و بطور دائم، از اين نوع موجود سر بزند، هر وقت بطريق آن بيفتد و هدايت شود، بتواند آن وديعه را از قوه بفعل در آورد

 071انسان و اينكه منظور از خالف در آيه جانشيني خدا در زمين است[ ..... ص :  عموميت خالفت]

 دليل و مؤيد اين عموميت خالفت، آيه: )إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، كه شما را بعد از 
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و آيه: )وَ « 4»ها در زمين كرديم(، كُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ، و سپس شما را خليفهو آيه: )ثُمَّ جَعَلْنا« 1»ها كرد(، قوم نوح خليفه
 .ميباشد «0»ها در زمين كند( يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ، و شما را خليفه

 079نداشتن مالئكه شايستگي خالفت را[ ..... ص : ]



مالئكه، مسئله فساد در زمين و خونريزي در آن را، از خليفه  نكته دوم اين است كه خداي سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد
اي كه من در زمين ميگذارم خونريزي نخواهند كرد، و فساد نخواهند انگيخت، و زميني نفي نكرد، و نفرمود: كه نه، خليفه

ر دعوي خود تقرير و تصديق انكار نكرد، بلكه آنان را ب (كنيمنيز دعوي مالئكه را )مبني بر اينكه ما تسبيح و تقديس تو مي
 .كرد

در عوض مطلب ديگري عنوان نمود، و آن اين بود كه در اين ميان مصلحتي هست، كه مالئكه قادر بر ايفاء آن نيستند، و 
نميتوانند آن را تحمل كنند، ولي اين خليفه زميني قادر بر تحمل و ايفاي آن هست، آري انسان از خداي سبحان كماالتي را 

 .كند، كه در وسع و طاقت مالئكه نيستدهد، و اسراري را تحمل مينمايش مي

كند، ابتداء در پاسخ مالئكه اين مصلحت بسيار ارزنده و بزرگ است، بطوري كه مفسده فساد و سفك دماء را جبران مي
كه )آيا بشما نگفتم من  فرمود: )من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد(، و در نوبت دوم، بجاي آن جواب، اينطور جواب ميدهد:

غيب آسمانها و زمين را بهتر ميدانم؟( و مراد از غيب، همان اسماء است، نه علم آدم بان اسماء، چون مالئكه اصال اطالعي 
نداشتند از اينكه در اين ميان اسمايي هست، كه آنان علم بدان ندارند، مالئكه اين را نميدانستند، نه اينكه از وجود اسماء 

اند، و گر نه جا نداشت خداي تعالي از ايشان از اسماء بپرسد، و اين خود داشته، و از علم آدم بانها بي اطالع بودهاطالع 
 .اندروشن است، كه سؤال نامبرده بخاطر اين بوده كه مالئكه از وجود اسماء بي خبر بوده

: )مالئكه را از اسماء آنان خبر بده(، تا متوجه شوند كه و گر نه حق مقام، اين بود كه باين مقدار اكتفاء كند، كه بادم بفرمايد
 آدم علم بانها را دارد، نه اينكه از مالئكه بپرسد كه اسماء چيست؟

فهماند: كه مالئكه ادعاي شايستگي براي مقام خالفت كرده، و اذعان كردند به اينكه آدم اين پس اين سياق بما مي
قام آنست كه خليفه اسماء را بداند، خداي تعالي از مالئكه از اسماء پرسيد، و آنها شايستگي را ندارد، و چون الزمه اين م

اظهار بي اطالعي كردند، و چون از آدم پرسيد، و جواب داد باين وسيله لياقت آدم براي حيازت اين مقام، و عدم لياقت 
 .فرشتگان ثابت گرديد

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، اگر ) (اله سؤال خود، اين جمله را اضافه فرمودنكته ديگر كه در اينجا هست اينست كه، خداي سبحان دنب
 راستگو هستيد(، و اين جمله اشعار دارد بر اينكه ادعاي مالئكه
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 .اش داشتن علم استاند كه الزمهادعاي صحيحي نبوده، چون چيزي را ادعا كرده

 011اند[ ..... ص : مراد از علم به اسماء و اينكه مسميات، حقائق و موجودات خارجي و داراي حيات و علم بوده]

ه اشعار دارد بر اينكه اسماء نامبرده، و يا مسماهاي آنها موجوداتي زنده و وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، ثُمَّ عَرَضَهُمْ( الخ، اين جمل)
اند، و بهمين جهت علم بانها غير آن نحوه علمي است كه ما باسماء اند، كه در پس پرده غيب قرار داشتهداراي عقل بوده

از آن اسماء داد، مالئكه هم مثل آدم داناي موجودات داريم، چون اگر از سنخ علم ما بود، بايد بعد از آنكه آدم بمالئكه خبر 
بان اسماء شده باشند، و در داشتن آن علم با او مساوي باشند، براي اينكه هر چند در اينصورت آدم بانان تعليم داده، ولي 



داشته  شتريخود آدم هم بتعليم خدا آن را آموخته بود. پس ديگر نبايد آدم اشرف از مالئكه باشد، و اصوال نبايد احترام بي
 .باشد، و خدا او را بيشتر گرامي بدارد، و اي بسا مالئكه از آدم برتري و شرافت بيشتري ميداشتند

و نيز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نبايد مالئكه بصرف اينكه آدم علم باسماء دارد قانع شده باشند، و استداللشان 
استداللي است؟ كه خدا بيك انسان مثال علم لغت بياموزد، و آن گاه وي را  باطل شود، آخر در ابطال حجت مالئكه اين چه

برخ مالئكه مكرم خود بكشد، و بوجود او مباهات كند، و او را بر مالئكه برتري دهد، با اينكه مالئكه آن قدر در بندگي او 
آن « 1»د(، كننگيرند، و بامر او عمل ميونَ، از سخن خدا پيشي نمياند كه، )ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُپيش رفته

 گاه باين بندگان پاك خود بفرمايد: كه اين انسان جانشين من و قابل كرامت من هست، و شما نيستيد؟

قام را م گوييد كه شايسته مقام خالفتيد، و يا اگر در خواست اينآن گاه اضافه كند كه اگر قبول نداريد، و اگر راست مي
كنند، تا بوسيله آن يكديگر را از منويات خود آگاه هايي كه بعدها انسانها براي خود وضع ميها و واژهكنيد، مرا از لغتمي

 .سازند، خبر دهيد

ي اي بمقصد دروني و قلبي گوينده پعالوه بر اينكه اصال شرافت علم لغت مگر جز براي اين است كه از راه لغت، هر شنونده
اي اسرار قلبي هر كسي را ميدانند، پس مالئكه يك كمالي ما د؟ و مالئكه بدون احتياج بلغت و تكلم، و بدون هيچ واسطهببر

 .فوق كمال تكلم دارند

و سخن كوتاه آنكه معلوم ميشود آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمي كه خدا بوي آموخت، غير آن علمي بود كه مالئكه از 
كه براي آدم دست داد، حقيقت علم باسماء بود، كه فرا گرفتن آن براي آدم ممكن بود، و براي مالئكه آدم آموختند، علمي 

ممكن نبود، و آدم اگر مستحق و اليق خالفت خدايي شد، بخاطر همين علم باسماء بوده، نه بخاطر خبر دادن از آن، و گر 
 ر جا نداشت كه باز هم بگويند: ما علمي نداريم،نه بعد از خبر دادنش، مالئكه هم مانند او با خبر شدند، ديگ
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 .(دانيماي چيزي نميسُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا، إِلَّا ما عَلَّمْتَنا، منزهي تو، ما جز آنچه تو تعليممان داده)

از آنچه گذشت روشن شد، كه علم باسماء آن مسميات، بايد طوري بوده باشد كه از حقايق و اعيان وجودهاي آنها  پس
راي ها كه بگذارند، پس معلوم شد كه آن مسميات و ناميدهكشف كند، نه صرف نامها، كه اهل هر زباني براي هر چيزي مي

نه چون مفاهيم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است، و نيز موجوداتي  اند،آدم معلوم شد، حقايقي و موجوداتي خارجي بوده
اند، و عالم شدن بان موجودات غيبي، يعني آن طوريكه اند كه در پس پرده غيب، يعني غيب آسمانها و زمين نهان بودهبوده

لم در خالفت الهيه هستند، از يك سو تنها براي موجود زميني ممكن بوده، نه فرشتگان آسماني، و از سوي ديگر آن ع
اسماء( در جمله )وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها( الخ، از نظر ادبيات، جمعي است كه الف و الم بر سرش )دخالت داشته است. كلمه 

 يناش( اكند، عالوه بر اينكه خود آيه شريفه با كلمه )كلها، همهدر آمده، و چنين جمعي به تصريح اهل ادب افاده عموم مي
 .عموميت را تاكيد كرده

در نتيجه مراد بان، تمامي اسمايي خواهد بود كه ممكن است نام يك مسما واقع بشود، چون در كالم، نه قيدي آمده، و نه 
 .عهدي، تا بگوئيم مراد، آن اسماء معهود است

ك از آن اسماء يعني مسماي كند بر اينكه هر يعرضهم، ايشان را بر مالئكه عرضه كرد(، داللت مي) :از سوي ديگر كلمه
اند، در پس حجاب غيب، يعني غيب اند، و در عين اينكه علم و حياة داشتهبان اسماء، موجودي داراي حياة و علم بوده



 .اندآسمانها و زمين قرار داشته

ام آيه شريفه كه مق گو اينكه اضافه غيب به آسمانها و زمين، ممكن است در بعضي موارد اضافه تبعيضي باشد، و لكن از آنجا
مقام اظهار تمام قدرت خداي تعالي، و تماميت احاطه او، و عجز مالئكه، و نقص ايشان است، لذا الزم است بگوئيم اضافه 

 .( اضافه ملكي باشد-نامبرده )مانند اضافه در جمله خانه زيد

زمين غايب بوده، و بكلي از محيط كون و وجود اند كه از همه آسمانها و رساند: كه اسماء نامبرده اموري بودهدر نتيجه مي
 .اندبيرون بوده

وقتي اين جهات نامبرده را در نظر بگيريم، يعني عموميت اسماء را، و اينكه مسماهاي بان اسماء داراي زندگي و علم 
بي از آيات مورد بحث اند، آن وقت با كمال وضوح و روشني همان مطلاند، و اينكه در غيب آسمانها و زمين قرار داشتهبوده

ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ، وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما شود، كه آيه: )وَ إِنْ مِنْ شَيْاستفاده مي
 .آنست ، در صدد بيان«1»كنيم، مگر باندازه معلوم( ها نازل نميهاي آن هست، و ما از آن خزينهخزينه
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چيز( بر آن اطالق بشود، و در وهم و  -ءچون خداي سبحان در اين آيه خبر ميدهد به اينكه آنچه از موجودات كه كلمه )شي
انباشته است، كه نزد او باقي هستند، و تمام شدني برايشان نيست، و بهيچ هايي تصور در آيد، نزد خدا از آن چيز خزينه

مقياسي هم قابل سنجش، و بهيچ حدي قابل تحديد نيستند، و سنجش و تحديد را در مقام و مرتبه انزال و خلقت 
ديد ا تقدير و تحها هست، از جنس كثرت عددي نيست، چون كثرت عددي مالزم بپذيرند، و كثرتي هم كه در اين خزينهمي

است، بلكه كثرت آنها از جهت مرتبه و درجه است، و بزودي انشاء اللَّه در سوره حجر در تفسير آيه نامبرده كالمي ديگر 
 .خواهد آمد

پس حاصل كالم اين شد: كه اين موجودات زنده و عاقلي كه خدا بر مالئكه عرضه كرد، موجوداتي عالي و محفوظ نزد خدا 
هاي غيب محجوب بودند، و خداوند با خير و بركت آنها هر اسمي را كه نازل كرد، در عالم نازل پس حجاببودند، كه در 

كرد، و هر چه كه در آسمانها و زمين هست از نور و بهاي آنها مشتق شده است، و آن موجودات با اينكه بسيار و متعددند، در 
ص آنها با هم متفاوت باشند، بلكه كثرت و تعدد آنها از باب مرتبه و عين حال تعدد عددي ندارند، و اينطور نيستند كه اشخا

 .درجه است، و نزول اسم از ناحيه آنها نيز باين نحو نزول است

 يوَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( آنچه مالئكه اظهار بدارند، و آنچه پنهان كنند، دو قسم از غيب نسبي است، يعن)
 :هاي آسمانها و زمين است، و بهمين جهت در مقابل آن جملهز غيببعضي ا

أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( قرار گرفت، تا شامل هر دو قسم غيب يعني غيب داخل در عالم ارضي و سماوي، و غيب )
 .خارج از آن بشود

 010ابليس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم كافر بوده[ ..... ص : ]

تقيد جمله:)كنتم تكتمون( بقيد )كنتم(، باين معنا اشعار دارد: كه در اين ميان در خصوص آدم و خالفت او، اسراري مكتوم و 
لْكافِرِينَ( افرمايد: )فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، أَبي وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ پنهان بوده، و ممكن است اين معنا را از آيه بعدي هم، كه مي

 .، استفاده كرد«1»



آيد كه ابليس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم، و سجده مالئكه، كافر بوده )چون فرموده كانَ چون از اين جمله بر مي
 .مِنَ الْكافِرِينَ، از كافرين بود( و سجده نكردنش، و مخالفت ظاهريش، ناشي از مخالفتي بوده كه در باطن، مكتوم داشته

اي بوده كه در فاصله فرمايش خدا: )إِنِّي از همين جا روشن ميشود كه سجده مالئكه، و امتناع ابليس از آن، يك واقعهو 
ميشود  استفاده أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ(، و بين فرمايش ديگرش: )أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( الخ، واقع شده و نيز از آن

 .(إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) :ر چه سري جمله: إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ( الخ، را بار دوم مبدل كرد بجملهكه بخاط
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در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: اگر مالئكه موجودات زميني را قبال نديده بودند، كه خونريزي 
 .«1»كردند، از كجا گفتند )أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ؟( 

يش امام اشاره باشد، بدوراني كه قبل از دوران بني آدم در زمين گذشته، هم چنان كه اخباري مؤلف: ممكن است اين فرما
نيز در اين باره رسيده است، و اين با بيان ما كه گفتيم: مالئكه مسئله خونريزي و فساد را از كالم خداي تعالي: )إِنِّي جاعِلٌ 

بلكه اصوال اگر بيان ما در نظر گرفته نشود، كالم مالئكه قياسي مذموم ميشود  فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( الخ فهميدند. منافات ندارد،
نظير قياسي كه ابليس كرد، )چون صرف اينكه در دوران قبل موجوداتي چنين و چنان كردند، دليل نميشود بر اينكه 

 .(موجودي ديگر نيز آن چنان باشد

گفت: وارد بر حضرت ابي جعفر امام باقر ع شدم، فرمود: از اخبار  و نيز در تفسير عياشي از آن جناب روايت شده كه زراره
شيعه چه چيزهايي داري؟ عرضه داشتم: نزد من از احاديث شيعه مقدار زيادي هست، و من ميخواستم آتشي بيفروزم، و همه 

اينجا بياد احاديث مربوط  آيد فراموش كني، دررا در آتش بسوزانم، فرمود: آنها را پنهان كن، تا آنچه را بنظرت درست نمي
 :بادم افتادم، امام باقر ع فرمود: مالئكه چه اطالعي از خلقت آدم داشتند، كه گفتند

 «4»أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ(. )

اين جريان ردي است بر  فرمود:آمد، ميزراره سپس اضافه كرد: كه امام صادق ع هر وقت گفتگو از مسئله آدم بميان مي
رساند سرنوشت انسان قبل از هستيش معين شده، آن گاه امام صادق ع فرمود: آدم در قدريه، كه منكر قدر هستند، چون مي

آسمان از ميانه فرشتگان رفيقي داشت، بعد از آنكه از آسمان بزمين هبوط كرد، آن رفيق آسمانيش از فراق وي ناراحت شد، 
كرد، اجازه خواست تا بزمين هبوط كند، و احوالي از رفيقش بپرسد، خداي تعالي باو اجازه داد، فرشته و نزد خدا شكايت 

هبوط كرد، و آدم را ديد، كه در بياباني خشك و بدون گياه نشسته، همين كه رفيق آسمانيش را ديد، )از شدت دلتنگي( 
 .دست بسر گذاشت، و فريادي اندوه بار بزد

 ود: ميگويند: آدم اين فرياد خود را بگوش همه خلق رسانيد،فرمامام صادق ع مي
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انسانها نيستند چون آن روز غير از آدم انساني البته اين است كه همه فضا را با فرياد خود پر كرد، و خالصه منظور از خلق )
اي، ديگر نبود،( فرشته چون اين اندوه آدم بديد، گفت: اي آدم گويا پروردگارت را نافرماني كردي، و خود را دچار بالئي كرده

ه، هيچ م گفت: نكه تاب تحملش را نداري، هيچ ميداني كه خداي تعالي در باره تو بما چه گفت؟ و ما در پاسخ چه گفتيم؟ آد
ها وَ فِياطالعي ندارم، رفيقش گفت خدا فرمود: )إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( الخ، و ما گفتيم: )أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ 
ر كه هنوز ديَسْفِكُ الدِّماءَ(؟ و معلوم ميشود كه خدا تو را براي اين آفريده، كه در زمين باشي، با اين حال آيا توقع داري 

 «1»آسمان باشي؟ آن گاه امام صادق سه بار فرمود: بخدا سوگند آدم با اين مژده تسليت يافت. 

آيد كه بهشت آدم كه در آنجا خلق شد، و از آنجا هبوط كرد، در آسمان بوده، و بزودي رواياتي مؤلف: از اين روايت بر مي
 .آيد، كه مؤيد اين معنا استديگر نيز مي

همان تفسير از ابي العباس از امام صادق ع روايت كرده كه گفت: از آن جناب از آيه: )وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها( الخ و نيز در 
 «4»هاي زمين بود. پرسيدم، كه آن اسماء چه بوده؟ فرمود: اسامي دواها و گياهان و درختان و كوه

روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق ع بودم، دستور داد سفره آوردند، و ما و نيز در همان تفسير از داود بن سرحان عطار 
را، آوردند عرضه داشتم: فدايت شوم منظور از اسماء در آيه  (غذا خورديم، سپس دستور داد طشت و دستسنان )لگن با حوله

ها و ها و تنگهاء است؟ حضرت فرمود: دره)وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ( الخ چيست؟ آيا همين طشت و دست سنان نيز از آن اسم
 «0»بيابانها از آنست، و با دست خود اشاره به پستيها و بلنديها كرد. 

هاي خود همگي را بادم بياموخت، و در كتاب معاني از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: خداي عز و جل اسامي حجت
ها خبر دهيد، اگر مرا از اسامي اين حجت :ئكه عرضه كرد، و بمالئكه فرمودآن گاه آنان را كه در آن روز ارواحي بودند بر مال

گوييد، كه بخاطر تسبيح و تقديستان از آدم سزاوارتر بخالفت در زمين هستيد، مالئكه گفتند: )سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا راست مي
يم(، اي علمي نداريم، كه تنها تويي داناي حكتو، ما جز آنچه تو بما تعليم كرده إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(، منزهي

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ( پس )أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ(، تو مالئكه را باسماء آنان خبر ده، )آن گاه خداي تعالي بادم فرمود: اي آدم 
هاي خدا نزد خدا دارند پي بردند، و بر داد، مالئكه بمنزلت عظيمي كه حجتهمين كه آدم مالئكه را از اسماء آنان خ
 فهميدند كه آنان سزاوارترند بخالفت تا
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ها را از نظر مالئكه هاي او بر خلق باشند، آن گاه حجتهايند كه ميتوانند جانشين خدا در زمين، و حجتايشان، و آن حجت
ها وي را عبادت كنند، و بايشان فرمود: )أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ پنهان كرد، و ايشان را وادار كرد كه تا با واليت و محبت آن حجت

 «1»عْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؟ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ؟(. إِنِّي أَ

مؤلف: خواننده عزيز با مراجعه به بياني كه گذشت، متوجه ميشود كه اين روايات چه معنا ميدهد، و اينكه ميان اينها و روايات 
 :گذشت كه آيهقبل از اينها منافاتي نيست، چون در گذشته 

هاي غيب الخ، اين معنا را دست ميدهد: كه هيچ چيز نيست مگر آنكه در خزينه «2» (ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ)
اند، و هر اسمي كه در مقابل معنا و وجود دارد، و آنچه االن در دسترس ما هست با نزول از آنجا باين صورت در آمده



ن مسميات اسم هست براي همين مسما در خزائن غيب نيز هست. پس در نتيجه هيچ فرقي نيست بين اينكه مسمائي از اي
گفته شود: خدا آنچه در خزائن غيب هست، يعني غيب آسمانها و زمين را بادم تعليم داد، و بين اينكه گفته شود: خداوند اسم 

 .، چون روشن است كه نتيجه هر دو يكي استهمه چيز را كه باز غيب آسمانها و زمين است بادم بياموخت

و مناسب اين مقام آنست كه يك عده از اخبار طينت را كه مؤيد بيان ما است در اينجا بياوريم، و لذا ما حديثي را كه مرحوم 
ه داشتم: عرض (كند كه گفت برسولخدا )صكنيم، وي از جابر بن عبد اللَّه روايت ميمجلسي در بحار آورده در اينجا نقل مي

اولين چيزي كه خدا خلق كرد، چه بود؟ فرمود: اي جابر نور پيغمبرت بود، كه خدا اول آن را آفريد، و سپس از او هر چيز 
ديگري را خلق كرد، آن گاه آن را در پيش روي خود در مقام قربش نگه داشت، و خدا ميداند چه مدت نگه داشت، آن گاه 

ز يك قسم آن، و كرسي را از يك قسمش، و حامالن عرش و سكنه كرسي را از يك آن نور را چند قسم كرد، عرش را ا
قسمش بيافريد، و قسم چهارم را در مقام حب آن مقدار كه خود ميداند نگه داشت، و سپس همان را چند قسم كرد، قلم را از 

ر كه خود ميداند در مقام خوف نگه قسمي، و لوح را از قسمي، و بهشت را از قسمي ديگرش بيافريد، و قسم چهارم را آن قد
داشت، باز همان را اجزايي كرد، و مالئكه را از جزئي، و آفتاب را از جزئي، و ماه را از جزئي بيافريد، و قسم چهارم را آن قدر 

عصمت كه خود ميداند در مقام رجاء نگه داشت، و سپس همان را اجزايي كرد، عقل را از جزئي، و علم و حلم را از جزئي، و 
 .و توفيق را از جزئي بيافريد، و باز قسم چهارمش را آن قدر كه خود ميداند در مقام حياء نگه داشت
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كه باقي مانده بود نظر افكند، و آن نور شروع كرد به نور باريدن، و در نتيجه صد و و سپس با ديد هيبت بان قسم از نور من 
اي روح پيغمبري و رسولي را بيافريد، و سپس آن ارواح شروع بيست و چهار هزار قطره نور از او جدا شد، كه خدا از هر قطره

 «1»را بيافريد.  كردند به دم زدن، و خدا از دم آنها ارواح اولياء، و شهداء و صالحين،

مؤلف: اخبار در اين معاني بسيار زياد است، و خواننده گرامي اگر با نظر دقت و تامل در آنها بنگرد، خواهد ديد كه همه 
شواهدي هستند بر بيان گذشته ما، و انشاء اللَّه بزودي بحثي در پيرامون بعضي از آنها خواهد آمد، تنها چيزي كه عجالتا در 

ت سفارش كنم، اين است كه زنهار وقتي باين اخبار بر ميخوري، بايد در نظر داشته باشي كه بآثاري از معادن اينجا الزم اس
پرستان است، براي اينكه براي اي، فوري مگو كه اينها از جعليات صوفي مآبان، و اوهام خرافهعلم و منابع حكمت بر خورده

جو و اي از جستاز اقوام مختلف انساني هنوز هم كه هنوز است لحظه بينيم طبقاتيعالم خلقت اسراري است، كه اينك مي
آسايند، هم چنان كه از روز نخست كه بشر در زمين منتشر گرديد، هر مجهولي كه برايش بحث پيرامون اسرار خلقت نمي

بيعت يواري عالم طكشف شد، پي بمجهولهاي بسياري ديگر برد، با اينكه همه بحثها كه تا كنون پي گيري شده، در چار د
 .ترين عوالم است. اين كجا و عالم ما وراي طبيعت كجا؟ كه عوالم نور و وسعت استترين و تنگبوده، كه پست
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 اشاره

 (02وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْلِيسَ أَبي وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ )

 017ترجمه آيه ..... ص : 

و از او چون بمالئكه گفتيم براي آدم سجده كنيد پس همه سجده كردند بجز ابليس كه از اينكار امتناع كرد و كبر ورزيد و 
 .(02كافران بود )

 017بيان ..... ص : 

 017[ ..... ص : "وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ "دو وجه در معني]

 :خواننده عزيز تا اينجا متوجه شد كه جمله: )وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( الخ، داللت ميكرد بر اينكه

ر اند، و بزودي آن امكردهم بوده، كه از اظهار آن خودداري ميدر ميان مالئكه )و لو يك نفر از ايشان بنام ابليس( امري مكتو
آشكار ميشود، و اين معنا با جمله: )أَبي وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ(، بي مناسبت نيست، چون  ()كه همان كفر ابليس باشد

  بلكه فرموده: و از كافران بود، معلوم ميشود اين، در اين جمله نفرمود: ابليس از سجده امتناع ورزيد، و تكبر كرد، و كافر شد،
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 .يكي از همان اموري بوده كه مكتوم بوده، و خداوند با اين صحنه آن را بر مال كرده

بْدُونَ خ، و جمله: )وَ أَعْلَمُ ما تُو نيز متوجه شد، كه داستان سجده تقريبا و يا تحقيقا ميان دو جمله: )إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ( ال
ا لِآدَمَ( الخ، ووَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( الخ واقع شده، و يا مثل آنست كه واقع شده باشد، در نتيجه آيه: )وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُ

به داستان بهشت پيدا شود، چون اگر  اي ميماند كه از ميان چند جمله استخراج شده باشد تا راهي براي انتقالنظير جمله
بخاطر داشته باشيد گفتيم: اين آيات منظور اصليش بيان خالفت انسان، و موقعيت او، و چگونگي نازل شدنش به دنيا و مال 
كار او از سعادت و شقاوت است، پس در چنين مقامي اعتناي زيادي به نقل داستان سجده ندارد، مگر باشاره اجمالي آن، تا 

 .(اي شود براي ذكر داستان بهشت، و هبوط آدم، )دقت فرمائيدين ترتيب وسيلهبا

الخ، به تكلم در )اذ  (پس وجه اعراض از تفصيل باختصار گويي نيز همين بود، و اي بسا سر التفات از غيبت در )إِذْ قالَ رَبُّكَ
 .قلنا( الخ باز همين باشد

دادن، با اينكه تنها يك نفر از آنان بنام ابليس كفر دروني خود را پنهان  و بنا بر آنچه گذشت نسبت كتمان بهمه مالئكه
ان اند، و امتيازي بينشكرده بود، از باب رعايت دأب كالمي است، كه عمل يك نفر را بجماعتي كه با آن يك نفر آميخته

 .نيست، نسبت ميدهند

ه از ظاهر كالم خدا كه فرمود: )إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ البته ممكن است وجه ديگري داشته باشد، و آن اين باشد كه مالئك
اند، كه مراد خدا بخليفه قرار دادن در زمين اطالق خالفت باشد چون خَلِيفَةً(، اين معنا را فهميدند و آن را كتمان كرده

خدا هم كه در كالم خود  مالئكه احتمال نميدادند كه يك موجود مادي و زميني بتواند مقام خالفت خدايي را دارا شود،
چه كسي را ميخواهم در زمين خليفه كنم، بلكه بطور مطلق فرمود: ميخواهم اينكار را بكنم، لذا خداي تعالي فرمود:  :نفرمود

كنيد(، مؤيد اين وجه اين است كه بعد از رد )من ميدانم آنچه را كه همه شما مالئكه اظهار ميداريد، و هم آنچه را پنهان مي



فهماند مالئكه، و اثبات لياقت خالفت براي آدم، براي بار دوم بمالئكه فرمود: كه بايد بر آدم سجده كنيد، چون ميكالم 
 .هنوز حضور قلبي مالئكه و آن پندارشان زايل نشده بود بعضي از روايات نيز بطوري كه خواهيد ديد بر اين وجه داللت دارد

 011حكم سجده براي غير خدا[ ..... ص : ]

اسْجُدُوا لِآدَمَ( الخ، از اين جمله اجماال استفاده ميشود كه سجده براي غير خدا جائز است در صورتي كه منظور از آن احترام )
 يو تكريم آن غير خدا، و در عين حال خضوع و اطاعت امر خدا نيز بوده باشد، و نظير اين استفاده را از آيه: )وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَ

بر تخت سلطنت وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقاا، پدر و مادر خود را  الْعَرْشِ،
 نشانيد، و ايشان و برادران همگي بمنظور تعظيم وي بسجده افتادند، يوسف بپدر گفت: پدرم اين است تاويل آن 
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 .، نيز ميتوان كرد«1»رؤيايي كه قبال ديده بودم، پروردگارم آن رؤيا را محقق كرد( 

و اين خود اشكالي است كه ممكن است بذهن كسي خطور كند و خالصه جواب اين است كه اگر بياد داشته باشيد در سوره 
در آورد، و عمال بندگي و عبادت خود را اثبات هم  فاتحه گفتيم: عبادت، عبارت از آنست كه بنده، خود را در مقام عبوديت

 .بكند، و همواره بخواهد كه در بندگي ثابت بماند

بنا بر اين فعل عبادي بايد فعلي باشد كه صالحيت براي اظهار مولويت مولي، و يا عبديت عبد را داشته باشد، مانند سجده و 
سر او راه رفتن، و امثال آن، و هر چه اين صالحيت بيشتر باشد، ركوع كردن و يا جلو پاي موال بر خواستن، و يا دنبال 

تر، تر و واضحتر ميشود، و از هر عملي در داللت بر عزت مولويت، و ذلت عبوديت، روشنعبادت بيشتر، و عباديت متعين
 .گذاردافتد، و روي خود را بخاك ميداللت سجده است، براي اينكه در سجده بنده بخاك مي

 019بادت ذاتي نيست[ ..... ص : سجده ع]

 اشاره

اند: كه سجده عبادت ذاتي است، و بجز عبادت هيچ عنواني ديگر بر آن منطبق نيست، و اما اينكه بعضي چه بسا گمان كرده
ه اينطور پذيرد، و سجدصحيح نيست، و نبايد بدان اعتناء كرد، براي اينكه چيزي كه ذاتي شد، ديگر تخلف و اختالف نمي

ت، زيرا ممكن است كسي همين عمل را بداعي ديگري غير داعي تعظيم و عبادت بياورد، مثال بخواهد طرف را مسخره نيس
و استهزاء كند، و معلوم است كه در اينصورت با اينكه همه آن خصوصياتي را كه سجده عبادتي دارد واجد است، مع ذلك 

شم تر بچتر و روشناي عبادت در سجده از هر عمل ديگري واضحعبادت نيست، بله، اين معنا قابل انكار نيست، كه معن
 .خوردمي

د، اي مانعي تصور شوخوب، وقتي معلوم شد كه سجده عبادت ذاتي نيست، بلكه قصد عبادت الزم دارد، پس اگر در سجده
كه انسان با سجده خود ناگزير از جهت نهي شرعي، و يا عقلي خواهد بود، و آنچه در شرع و يا عقل ممنوع است، اين است 

براي غير خدا، بخواهد براي آن غير اثبات ربوبيت كند، و اما اگر منظورش از سجده صرف تحيت و يا احترام او باشد، بدون 
اينكه ربوبيت براي او قائل باشد، بلكه صرفا منظورش انجام يك نحو تعارف و تحيت باشد و بس، در اينصورت نه دليل 

 .اي هست، و نه عقليجدهشرعي بر حرمت چنين س

كند كه بطور كلي اند، اقتضاء ميچيزي كه هست ذوق ديني، كه مردم متدين آن را از انس ذهن بظواهر دين كسب كرده



اين عمل را بخدا اختصاص دهند، و براي غير خدا هر چند از باب تعارف و تحيت باشد، بخاك نيفتند، اين ذوق قابل انكار 
آوريم، آوردن آن عمل در باره غير نيست كه هر عملي را كه بمنظور اظهار اخالص در باره خدا مينيست، و لكن چنين هم 

 خدا ممنوع
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 133مالئكه و اباء ابليس ...([ ..... ص : بحث روايتي ] )شامل رواياتي در باره قصه خلقت آدم و سجده 

در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: بعد از آنكه خداي تعالي آدم را آفريد، مالئكه را امر فرمود تا براي 
، ما دتر از ما باشكنيم خدا خلقي بيافريند كه نزدش گرامياو سجده كنند، مالئكه در دل بخود گفتند: ما گمان نمي

كرديد ترين خلق نزد اوئيم، خداي تعالي فرمود: آيا بشما نگفتم: كه من آنچه را اظهار و يا كتمان ميهمسايگان او، و مقرب
كردند(، اظهار داشتيد، و آنچه را كه )در باره لياقت خود ميدانم؟ يعني آنچه را در باره جن زادگان )كه قبال در زمين فساد مي

كرديد، ميدانم، و بهمين جهت مالئكه بخاطر آنچه گفته بودند، و نيز آنچه پنهان كرده بودند بعرش خدا براي خالفت( پنهان 
 «1»پناهنده شدند. 

و در همين تفسير نيز از علي بن الحسين ع حديثي باين معنا آمده، و در آن فرموده: وقتي مالئكه بخطاي خود پي بردند، 
ا ت -ي از فرشتگان بود، نه از همه آنان، و آن عده، فرشتگان پيرامون عرش بودند،امتوسل بعرش شدند، و اين خطا از عده

 «4»و اين عده تا روز قيامت هم چنان پناهنده عرش هستند.  -آنجا كه فرمود:

اي كه حكايت كالم مالئكه است استفاده كرد، آنجا كه گفتند: )وَ نَحْنُ مؤلف: ممكن است مضمون اين دو روايت را از آيه
رده  الْحَكِيمُ، و لكن روايت نامبنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَ نُقَدِّسُ لَكَ، تا جمله: سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا، إِلَّا، ما عَلَّمْتَنا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

ثناء نشده، ل استخالي از اشكال نيست، براي اينكه در آيه همه مالئكه مامور به سجده شدند، و بغير از ابليس كسي در امتثا
 .(در جاي ديگر هم فرموده: )مالئكه كلهم اجمعين سجده كردند

گوييم: بزودي خواهد آمد كه عرش خدا عبارتست از علم، و روايات وارده از ائمه اهل بيت ولي بهر حال در توجيه روايت مي
اند، و بودند، كه با علم خدا سر و كار داشتهاي كه آن اعتراض را كرده بودند، فرشتگاني ع، نيز همين را ميگويد، پس مالئكه

چون بخطاي خود پي بردند، باز بعلم او پناهنده شدند، و گفتند: تو منزهي از آنچه ما پنداشتيم، و ما جز آنچه تو بما دادي 
 .(دقت بفرمائيد) (علمي نداريم، تنها داناي حكيم تويي

 نَ( الخ، اين خواهد بود، كه ابليس از زمره قوم وو بنا بر اين مراد بجمله )وَ كانَ مِنَ الْكافِرِي
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شان جاي ديگر در باره كردند، و قرآن كريم درقبيله جني خودش بود، همانهايي كه قبل از خلقت آدم در زمين زندگي مي
لسَّمُومِ، ما انسان را از گلي فرموده: )وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ ا

و بنا بر « 1»رآگين خلق كرديم(، اي قالب ريخته بود، بيافريديم، و جن را قبال از آتش زهخشكيده و سخت، كه قبال اليه



اين روايت، ديگر نسبت كتمان بهمه مالئكه دادن عنايتي زائد الزم ندارد، و نسبت نامبرده بنحو حقيقت خواهد بود، براي 
گفت: اينكه معناي مكتوم، معنايي بود كه بقلب همه مالئكه خطور كرد، خواهي گفت: آن وقت اين روايت با روايتي كه مي

ه گوييم: ككتمان ابليس است، كه نخوت و امتناع از سجده براي آدم را كتمان كرده بود، منافات دارد، در جواب ميمنظور، 
هيچ منافاتي نيست، و همه آنها را ميتوان از آيه استفاده كرد، چون واقع مطلب هم همين بوده، شيطان تصميم گرفته بود كه 

 .مالئكه هم آن پندار غلط را پنداشته بودنداگر مامور بسجده بر آدم شود، مخالفت كند، 

و در كتاب قصص االنبياء، از ابي بصير روايت كرده كه گفت: بامام صادق ع عرض كردم: آيا مالئكه سجده كردند؟ و 
 «4»هاي خود بر زمين نهادند؟ فرمود: آري، از ناحيه خدا مامور باين تكريم و احترام از آدم شدند. جبهه

لعقول آمده: كه سجده مالئكه براي آدم )شرك نبود(، بلكه اطاعت خدا، و محبتي بود كه مالئكه نسبت و در كتاب تحف ا
 «0»بادم ورزيدند. 

و در كتاب احتجاج، از موسي بن جعفر، از پدران بزرگوارش ع روايت آمده، كه فرمود: مردي يهودي از امير المؤمنين ع از 
ب در مقابل ساير انبياء چه معجزاتي داشت؟ مثال همين آدم )آن قدر بزرگ بود معجزات رسول خدا )ص(، پرسيد، كه آن جنا

نيز چنين احترامي كرد؟ علي ع فرمود: درست است  (كه( خدا مالئكه را وادار كرد تا براي او سجده كنند، آيا از محمد )ص
دم را در مقابل خدا نپرستيدند، بلكه همين طور بود، و لكن سجده مالئكه براي آدم اطاعت و عبادت آدم نبود، و مالئكه آ

خداي تعالي آنان را بر اينكار وا داشت، تا اعترافي باشد از مالئكه بر برتري آدم، و رحمتي باشد از خدا براي او، ولي محمد 
لوات د صاش، بر محم)ص( را فضيلتي باالتر از اين داد، خداي جل و عال با آن بزرگي و جبروتي كه دارد، و با تمامي مالئكه
كني كه اين فضيلت و درود فرستاد، و صلوات فرستادن مؤمنين بر او را عبادت خود خواند، و تو اي يهودي تصديق مي

 «2»بزرگتر است. 

 اش را ساخت، و چهل سال بهمان حالو در تفسير قمي آمده: كه خدا از آدم نخست مجسمه
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گذشت بان مجسمه ميگفت: خدا تو را براي امري درست كرده آن گاه عالم آل باقي گذاشت، چون ابليس لعين از او مي
روم، تا آنجا كه عالم محمد، ع فرمود: ابليس با خود گفت: اگر خدا مرا بسجده بر اين موجود امر كند، هرگز زير بار نمي

فرمود: آن گاه خدا بمالئكه فرمود: براي آدم سجده كنيد، مالئكه سجده كردند، و ابليس آنچه را در دل پنهان كرده بود 
 «1»ار كرده از سجده براي آدم امتناع ورزيد. بيرون انداخت، و حسد دروني خود را اظه

و در بحار، از قصص االنبياء، از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: ابليس مامور شد بسجده بر آدم، در جواب عرضه داشت: 
آن  پروردگارا بعزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدار، و من در عوض تو را عبادتي بكنم كه تا كنون احدي مثل

عبادتت نكرده باشد، خداي تعالي فرمود: من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست ميدارم، آن گاه فرمود: ابليس 
چهار بار ناله كرد، يكي آن روزي كه لعنت شد، و روزي ديگر روزي كه بزمين هبوط نمود، و روزي كه محمد )ص( مبعوث 

ث نشده بودند، و چهارم آن هنگامي كه سوره فاتحه نازل گرديد، و دو بار صداي گرديد، بعد از مدتي فترت كه انبيايي مبعو



آميزي در آورد، يكي آن هنگامي كه آدم از درختي كه نهي شده بود بخورد، و يكي هم آن هنگامي كه از بهشت بيرون فرح
ن برايشان هويدا شد( فرمود: قبل از خوردن از هاشاشد، و بزمين هبوط كرد، و در تفسير جمله: )فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما، عيب

آن درخت، عورت آن دو ديده نميشد، و بعد از خوردن آن ظاهر گشت، و ديدني شد، و نيز فرمود: آن درختي كه آدم از 
 «4»خوردنش نهي شده بود، سنبله بود. 

 .كنددر باره سجده گفتيم تاييد ميمطالبي هست كه آن مطلب ما را كه  -كه عددشان هم بسيار است -مؤلف: و در روايات
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 اشاره

( فَأَزَلَّهُمَا 03مِينَ )أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِ وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ
( فَتَلَقَّي 05لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ ) الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ

( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال 03آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )
 (03( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )03وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ )خَ

 130ترجمه آيات ..... ص : 

و نزديك اين درخت  و گفتيم: اي آدم تو و همسرت در بهشت آرام گيريد و از آن بفراواني از هر جا كه خواستيد بخوريد
 .(35)مشويد كه از ستمگران خواهيد شد 

و شيطان ايشان را از نعمت بهشت بينداخت و از آن زندگي آسوده كه داشتند بيرونشان كرد، گفتيم: با همين وضع كه دشمن 
 .(05يكديگريد پائين رويد كه تا مدتي در زمين قرارگاه و بهره داريد )

 ي فرا گرفت و خدا او را به بخشيد كه وي و آدم از پروردگار خود سخنان

 132، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .(03بخشنده و رحيم است )

گفتيم همگي از بهشت پائين رويد اگر هدايتي از من بسوي شما آمد و البته هم خواهد آمد آنها كه هدايت مرا پيروي كنند 
 .(03نه بيمي دارند و نه اندوهگين شوند )

 (03هاي ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند )وند و آيهو كساني كه كافر ش

 132بيان ..... ص : 

 132مواردي در قرآن كه مساله بهشت آدم و داستان آن آمده[ ..... ص : ]



بهشت  ر شده، مسئلهوَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ( الخ، با اينكه داستان سجده كردن مالئكه براي آدم، در چند جاي قرآن كريم تكرا)
 .آدم، و داستان آن جز در سه جا نيامده

 .اول در همين آيات مورد بحث از سوره بقره

هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا دوم در سوره اعراف كه فرموده: )وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فَكاُل مِنْ حَيْثُ شِئْتُما، وَ ال تَقْرَبا 
ما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ، إِلَّا الِمِينَ، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ، لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما، مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ: ما نَهاكُما رَبُّكُمِنَ الظَّ

لنَّاصِحِينَ، فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ، فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ، بَدَتْ لَهُما أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ، أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ، وَ قاسَمَهُما: إِنِّي لَكُما لَمِنَ ا
الشَّجَرَةِ؟ وَ أَقُلْ لَكُما: إِنَّ الشَّيْطانَ  سَوْآتُهُما، وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَ ناداهُما رَبُّهُما: أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا

اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،  :رِينَ، قالَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ؟ قاال: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا، وَ تَرْحَمْنا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِلَ
نَ، وَ فِيها تَمُوتُونَ، وَ مِنْها تُخْرَجُونَ( الخ، و اي آدم تو و همسرت در وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ قالَ: فِيها تَحْيَوْ

بهشت مسكن كنيد، و از آن هر قدر كه ميخواهيد بخوريد، ولي نزديك اين درخت مشويد، كه در آن صورت از ستمكاران 
ت: شيده بود آشكار سازد، و لذا گفخواهيد شد، پس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا بلكه بتواند عيبهايي از ايشان كه پو

پروردگار شما، شما را از اين درخت نهي نكرده، مگر براي اينكه در نتيجه خوردن از آن مبدل بفرشته نشويد و يا از جاودانان 
 در بهشت نگرديد، )و اگر شما از آن بخوريد، هميشه در بهشت خواهيد ماند( آن گاه براي آن دو سوگند ياد كرد: كه من از

هاي خود آن دو را بخود نزديك كرد، تا آنكه از درخت بخوردند، همين كه خيرخواهان شمايم باين وسيله و با نيرنگ
خوردند، عيبشان ظاهر شد، ناگزير شروع كردند از برگهاي بهشتي بر خود پوشيدن، و پروردگارشان ندايشان داد: كه مگر 

شيطان براي شما دشمني است آشكار؟! گفتند: پروردگارا ما بخويشتن ستم بشما نگفتم: از اين درخت مخوريد؟ و مگر نگفتم 
كرديم، اگر ما را نبخشي و رحم نكني، حتما از زيانكاران خواهيم شد فرمود: از بهشت پائين برويد، كه بعضي بر بعضي ديگر 

 همانجادشمنيد، و زمين تا مدتي معين )يعني تا هنگام مرگ( جايگاه شما است و نيز فرمود: در 
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سوم در سوره طه، كه فرموده: )وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ « 1»زندگي كنيد، و در آنجا بميريد، و از همانجا دوباره بيرون شويد(، 
، فَسَجَدُوا، إِلَّا إِبْلِيسَ، أَبي، فَقُلْنا يا آدَمُ: إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ مِنْ قَبْلُ، فَنَسِيَ، وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً وَ إِذْ قُلْنا: لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

هِ ا فِيها، وَ ال تَضْحي، فَوَسْوَسَ إِلَيْلِزَوْجِكَ، فاَل يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري وَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُ
هِما ا، وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْيْطانُ، قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْلي؟ فَأَكاَل مِنْها، فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُمالشَّ

وَ هَدي، قالَ: اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي، ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ، فَتابَ عَلَيْهِ 
عِيشَةً ضَنْكاً، وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ، فاَل يَضِلُّ وَ ال يَشْقي وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فَإِنَّ لَهُ مَ

ي، الخ و ما سرَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمي؟ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً، قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا، فَنَسِيتَها، وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْ :مي، قالَالْقِيامَةِ أَعْ
وار ، ولي او را در آن عهد ثابت قدم و است(با آدم قبال عهدي بسته بوديم و فرماني داده بوديم )كه فريب ابليس را نخورد

كه  :نيافتيم، و چون بفرشتگان گفتيم: بر آدم سجده كنند، همه سجده كردند، جز شيطان، كه سر باز زد آن گاه بادم گفتيم
زنهار اين ابليس دشمن تو و همسر تو است، مواظب باشيد، از بهشت بيرونتان نكند، و گر نه بدبخت خواهيد شد، چون در 

تشنه ميشوي، و نه گرما زده اما شيطان با همه اين سفارشها در او وسوسه كرد، و  بهشت نه گرسنه ميشوي، و نه برهنه، نه
گفت: اي آدم، ميخواهي من تو را بدرختي راهنمايي كنم، كه اگر از آن بخوري، ابديت و ملك جاوداني خواهي يافت؟ )و 

، و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند، و عورتشان برايشان نمودار شد، پس بر آن شدند، (شيطان سرانجام كار خود را كرد
هاي بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و راهنمايي پروردگارش را نافرماني كرد، و گرفتار شد، آن گاه كه از برگ



ردگارش دستور داد: كه همگي از بهشت فرود پروردگارش وي را برگزيد و نافرمانيش را جبران نمود و هدايتش فرمود. پرو
 آئيد در حالي كه بعضي دشمن بعض ديگر باشيد پس هر هدايتي كه از طرف من بسوي شما آمد، و خواهد هم آمد، در

آن هنگام هر كس هدايت مرا پيروي كند، گمراه و بدبخت نميشود، و هر كس از ياد من اعراض كند، زندگي سختي خواهد 
ر اينكه روز قيامت كور محشورش خواهيم نمود، و چون بگويد: پروردگارا من كه بينا بودم، چرا كور محشورم داشت، عالوه ب

كردي؟ در جوابش خواهد فرمود: همانطور كه آيات من بسويت آمد، و تو عمدا آن را فراموش كردي، امروز هم ما تو را 
 .الخ« 4»فراموش كرديم( 

 :اي كه در صدر داستان قرار گرفته، و ميفرمايدآيه سياق اين سه دسته آيات، و مخصوصا

 إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( الخ، اين معنا را دست ميدهد: كه آدم در اصل، و در آغاز براي اين)
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خلق شده بود، كه در زمين زندگي كند، و نيز در زمين بميرد، و اگر خداي تعالي او را )چند روزي( در بهشت منزل داد، براي 
 .اين بود كه امتحان خود را بدهند، و در نتيجه آن نافرماني عورتشان هويدا بگردد، تا بعد از آن بزمين هبوط كنند

 135ز خلقت آدم سكونت در زمين بوده[ ..... ص : منظور اصلي ا]

 :فرمايدفرمايد: )فَقُلْنا يا آدَمُ( الخ، و سوره اعراف كه ميو نيز از سياق آيه سوره طه كه مي

وَ يا آدَمُ اسْكُنْ( الخ، كه داستان بهشت را با داستان سجده مالئكه بصورت يك داستان و متصل بهم آورده، و كوتاه سخن، )
رساند كه منظور اصلي از خلقت آدم اين بوده كه در زمين سكونت كند، چيزي كه هست راه اين سياق بخوبي ميآنكه 

زميني شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت منزل گيرد، و برتريش بر مالئكه، و لياقتش براي خالفت اثبات شود، و 
نزلش دهند، و از نزديكي بان درخت نهيش كنند، و او سپس مالئكه مامور بسجده براي او شوند، و آن گاه در بهشت م

 .)بتحريك شيطان( از آن بخورد، و در نتيجه عورتش و نيز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر بزمين هبوط كنند

آيد: كه آخرين عامل و علتي كه باعث زميني شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر و از اين ريخت و سياق بخوبي بر مي
اي كه فرموده: )بر آن شدند كه از برگهاي بهشت بر خود بپوشانند( الخ، آن دو بود، و عيب نامبرده هم به قرينهشدن عيب 

همان عورت آن دو بوده، و معلوم است كه اين دو عضو، مظهر همه تمايالت حيواني است چون مستلزم غذا خوردن، و نمو 
 .نيز هستند

كه )بهر وسيله شده( عيب آن دو را ظاهر سازد، گو اينكه خلقت بشري، و  پس ابليس هم جز اين همي و هدفي نداشته،
زميني آدم و همسرش، تمام شده بود، و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت كرد، ولي مدت زيادي در اين بين فاصله نشد، 

ر لوازم حياة دنيوي و احتياجات و خالصه آن قدر بان دو مهلت ندادند، كه در همين زمين متوجه عيب خود شوند، و نيز بسائ
 .آن پي ببرند

بلكه بال فاصله آن دو را داخل بهشت كردند، و وقتي داخل كردند كه هنوز روح ملكوتي و ادراكي كه از عالم ارواح و 
 :فرشتگان داشتند، بزندگي دنيا آلوده نشده بود، بدليل اينكه فرمود



 :اهر شود از آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان(، و نفرمودلِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما، تا ظ)

، پس معلوم ميشود، پوشيدگي عيبهاي (ليبدي لهما ما كان وري عنهما، تا ظاهر شود از آن دو آنچه بر آن دو پوشيده بود)
شيده عيب پو آن دو موقتي بوده، و يك دفعه صورت گرفته، چون در زندگي زميني ممكن نيست براي مدتي طوالني اين

بماند، )و جان كالم و آنچه از آيات نامبرده بر ميايد اينست كه وقتي خلقت آدم و حوا در زمين تمام شد، بال فاصله، و قبل از 
 .(اندهاشان پوشيده شده، داخل بهشت شدهاينكه متوجه شوند، عيب

 ي حتمي پس ظهور عيب در زندگي زميني، و بوسيله خوردن از آن درخت، يكي از قضاها
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خدا بوده، كه بايد ميشد، و لذا فرمود: )زنهار كه ابليس شما را از بهشت بيرون نكند، كه بدبخت ميشويد( الخ، و نيز فرمود: 
 )آدم و همسرش را از آن وضعي كه داشتند بيرون كرد( الخ، و نيز خداي تعالي خطيئه آنان را بعد از آنكه توبه كردند

 .بيامرزيد، و در عين حال به بهشتشان بر نگردانيد، بلكه بسوي دنيا هبوطشان داد، تا در آنجا زندگي كنند

و اگر محكوميت زندگي كردن در زمين، با خوردن از درخت و هويدا گشتن عيب، قضايي حتمي نبود، و نيز برگشتن به 
براي اينكه توبه آثار خطيئه را از بين )ه بهشت بر گردند، بهشت محال نبود، بايد بعد از توبه و ناديده گرفتن خطيئه ب

 .(بردمي

 133علت بيرون شدن از بهشت[ ..... ص : ]

پس معلوم ميشود علت بيرون شدن از بهشت، و زميني شدن آدم آن خطيئه نبوده، بلكه علت اين بوده كه بوسيله آن خطيئه 
 .عين صورت گرفته استعيب آن دو ظاهر گشته، و اين بوسيله وسوسه شيطان ل

 133مراد از عهد خدا با آدم[ ..... ص : ]

م، عهدي بسته بودي در سوره طه در صدر قصه فرموده: )وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً، ما قبال با آدم
مان فرمان نزديك نشدن بدرخت بوده، كه فرمود: )ال تَقْرَبا هذِهِ اما او فراموشش كرد(، و بايد ديد اين عهد چه بوده؟ آيا ه

و  لِزَوْجِكَ(؟،الشَّجَرَةَ، فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ(؟ و يا اعالم دشمني ابليس با آدم و همسرش بوده، كه فرمود: )إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ 
 .ها عموما، و از انبياء خصوصا، و بوجهي مؤكدتر و غليظ گرفتهيا عهد نامبرده بمعناي ميثاق عمومي است كه از همه انسان

 تَكُونا ةِ، إِلَّا أَنْاحتمال اولي صحيح نيست، زيرا آيه شريفه: )فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ، ... وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَ
يه بعدش، وَ قاسَمَهُما: إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ(، تصريح دارد: بر اينكه آدم در حين خوردن مَلَكَيْنِ، أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ، و آ

از درخت، نه تنها نهي خدا را فراموش نكرده بود، بلكه كامال بياد آن بود، چيزي كه هست ابليس با فلسفه چيني خود نهي 
ه جزء فرشتگان و از خالدين در بهشت نشوي، در حالي كه در آيه مورد خدا را براي آدم توجيه كرد، كه منظور اين بوده، ك

 .بحث در باره عهدي كه مورد گفتگو است، فرموده: آدم آن را فراموش كرد

و اما احتمال دوم )كه بگوئيم منظور از عهد، همان تهديدي است كه خداي تعالي كرد، و ايشان را از پيروي ابليس زنهار 
آيد كه منظور از تمال بعيدي نيست، و لكن ظواهر آيات با آن نميسازد، چون از ظاهر آيه نامبرده بر ميداد(، هر چند كه اح

 .آن زنهار، تهديد خصوص آدم است

عالوه بر اينكه زنهاري كه از شر ابليس دادند، بهر دوي آنان دادند، نه تنها به آدم، و اما فراموشي را تنها به آدم نسبت داد، و 



آيات نامبرده در سوره طه، كه مطابق صدر آنهاست، عهد با معناي ميثاق كلي مناسبت دارد، نه عهد بمعناي  نيز در ذيل
فرمايد: )فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي، وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ زنهار از ابليس، چه خداي تعالي مي

 ي ذِكْرِ
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 (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً، وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي

كند كه جمله: )وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً(، و تطبيق اين آيات، با آيات مورد بحث، اقتضاء مي «1»، 
ر آيات مورد بحث قرار گيرد، و معلوم است كه اگر با آن تطبيق شود آن وقت با عهد بمعناي در مقابل نسيان عهد د« 4»

 .تر است، تا آنكه با عهد بمعناي تحذير و زنهار از ابليس تطبيق گرددميثاق بر ربوبيت خدا، و عبوديت آدم، مناسب

يست، بخالف ميثاق بر ربوبيت، كه بان چون بين اعراض از ياد خدا، و پيروي ابليس از نظر مفهوم مناسبت زيادي ن
تر است، چون ميثاق بر ربوبيت باين معنا است، كه آدمي فراموش نكند، كه ربي، يعني مالكي مدبر دارد، و يا بگو مناسب

انسان تا ابد، و در هيچ حالي فراموش نكند، كه مملوك طلق خداست، و خود مالك هيچ چيز براي خود نيست، نه نفعي، و نه 
 .ي، نه مرگي و نه حياتي، و نه نشوري، و يا بگو: نه ذاتا مالك چيزي است، و نه وصفا، و نه فعالضرر

گيرد، اين است كه آدمي از مقام پروردگارش غفلت بورزد، و با اي كه در مقابل اين ميثاق قرار ميو معلوم است آن خطيئه
د، از قبيل زخارف حياة دنياي فاني، و پوسنده، مقام كنسرگرم شدن بخود، و يا هر چيزي كه او را بخود سر گرم مي

 .(پروردگارش را از ياد برد )دقت بفرمائيد

 133نتيجه توجه به عهد خدا[ ..... ص : ]

و لكن اگر آدمي در زندگي دنيا با اختالف جهات، و تشتت اطراف، و انحاء آن، و اينكه اين زندگي را تنها به نيكان اختصاص 
مؤمن و كافر در آن مشتركند، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه اين زندگي بحسب حقيقت و باطن، و از نظر اند، بلكه نداده

علم بخداي تعالي، و جهل به او، مختلف است، آن كس كه عارف بمقام پروردگار خويش است، وقتي خود را با زندگي دنيا 
رگ و اي از ممقايسه كند، و در نظر بگيرد: كه اين زندگي آميختهكه همه رقم كدورتها، و انواع ناماليمات و گرفتاريها دارد، 

حيات، و سالمتي و بيماري، و فقر و توانگري، و راحت و تعب، و و جدان و فقدان است، و نيز در نظر بگيرد: كه همه اين 
دگار اوست، و هيچ دنيا چه آن مقدارش كه در خود انسان است، و چه آنها كه در خارج از ذات آدمي است، مملوك پرور

موجودي از اين دنيا استقالل در خودش و در هيچ چيز ندارد، بلكه همه از آن كسي است كه نزد وي بغير از حسن و بهاء و 
جمال و خير آنهم به آن معنايي از جمال و خير كه اليق عزت و جالل او باشد وجود ندارد، و از ناحيه او بجز جميل و خير 

فهمد كه هيچ چيزي در عالم مكروه نيست، تا از آن بدش آيد، و هيچ مخوفي نيست، تا از آن ميصادر نميشود آن وقت 
 .بترسد، و هيچ مهيبي نيست، تا از آن به دلهره بيفتد، و هيچ محذوري نيست تا از آن بر حذر شود

 چيزهايي كه پروردگارش بيند كه آنچه هست، همه حسن و زيبايي و محبوب است، مگر آنبلكه با چنين نظر و ديدي، مي
 به او دستور داده باشد كه مكروه و دشمن بدارد، تازه همان چيزها را
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از آن لذت برده و بامر آن ابتهاج بخرج ميدهد، و دهد، و هم باز بخاطر امر خدا مكروه و دشمن ميدارد، و يا محبوب قرار مي
 .پردازدخالصه چنين كسي غير از پروردگارش ديگر هيچ هم و غمي ندارد، و بهيچ چيز ديگر نمي

بيند، و براي احدي غير خدا بهره و و همه اينها براي اين است كه چنين كسي همه عالم را ملك طلق پروردگار خود مي
كند؟ چرا عالم قائل نيست، چنين كسي چه كار دارد به اينكه مالك امر، چه تصرفاتي در ملك خود مينصيبي از هيچ ناحيه 

آورد، چون و چرا اي كه او بوجود ميميراند؟ و چرا نفع ميرساند؟ و يا ضرر؟ و همچنين در هيچ حادثهكند؟ و يا ميزنده مي
 .كندنمي

در آن نيست، نوري است كه آميخته با ظلمت نيست، سروري است كه اين است آن زندگي طيب، و پاكي كه هيچ شقاوتي 
مه اينها گردد، هغم با آن نيست، وجداني است كه فقدي با آن جمع نميشود، غنائي است كه با هيچ قسم فقري آميخته نمي

 .هايي است كه با ايمان بخداي سبحان دست ميدهدموهبت

 133نتيجه غفلت از عهد خدا[ ..... ص : ]

مقابل اين زندگي، يك قسم زندگي ديگر هست، و آن زندگي كسي است كه بمقام پروردگار خود جاهل است، چون اين  در
افتد، مگر آنكه آن را مستقل بالذات، و نوا با انقطاع از پروردگار خود چشمش بهيچ چيز از خودش و از خارج خودش نميبي

از آن  رسد، و حذر از آنچهدر نتيجه در سر تا سر زندگي ميانه ترس از آنچه ميبيند، و مضر و يا نافع، خير و يا شر بالذات مي
كند، و اندوه از آنچه از دست ميدهد، و حسرت از آنچه از او كم ميشود، از مال و جاه و فرزندان و ياران، و ساير پرهيز مي

 .ور استاند غوطهآنچه محبوب او است، و بدان تكيه و اعتماد دارد، و در زندگي خود مؤثر ميد

رد، و كنند، هر گاه با يك ناماليمي خو بگياو مانند دوزخيان، كه هر وقت پوست بدنشان بسوزد، پوستي ديگر بر تن آنان مي
تري روبرو ميشود، تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد، و دلش همواره دچار تري و سوزندهبا تلخي آن عادت كند، با ناماليم تازه

اش همواره تنگ و بي حوصله باشد، گويي يشاني باشد، و جانش همواره چون شمع بسوزد، و آب بشود، و سينهاضطراب و پر
 اللَّهُ كند، )كَذلِكَ يَجْعَلُآورند مسلط ميميخواهد به آسمان باال رود، آري خداوند اينچنين پليدي را بر كساني كه ايمان نمي

 «1(. »الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ

حال كه اين معنا روشن شد، خواننده عزيز متوجه شد: كه بازگشت اين دو امر، يعني فراموش كردن ميثاق، و شقاوت در 
 .زندگي دنيا، بيك امر است، و شقاوت دنيوي از فروغ فراموشي ميثاق است
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فرمايد: )فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي، وَ مَنْ ايست كه خداي سبحان ميو اين همان نكته
، بدان اشاره نموده است، چون خطاب را در آن «1»عْمي( أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً، وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَ

 .متوجه عموم بشر و اهل دنيا كرده

كسي كه و آن گاه در سوره مورد بحث، بجاي آن بيان، اينطور فرموده: )فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ، 
 «4»د بود، و نه اندوهناك ميشوند(. هدايت مرا پيروي كند، نه خوفي بر آنان خواه

اگر خواننده گرامي دقت كند. از همين جا ميتواند حدس بزند كه شجره نامبرده درختي بوده كه نزديكي بدان مستلزم تعب و 



، و دبدبختي در زندگي دنيا بوده، و آن شقاء اين است كه انسان در دنيا پروردگار خود را فراموش كند، و از مقام او غفلت بورز
خواست ميانه آن درخت، و ميثاقي كه از او گرفته بودند، جمع كند، هم آن را داشته باشد، و هم اين را، ولي گويا آدم نمي

 .اش فراموشي آن ميثاق و وقوع در تعب زندگي دنيا شد، و در آخر، اين خسارت را با توبه خود جبران نمودنتوانست، و نتيجه

أرغد القوم مواشيهم(، معنايش اينست )لمه )رغد( بمعناي گوارايي و خوشي زندگي است، وقتي ميگويند وَ كُال مِنْها رَغَداً( ك)
نساء رغد(، )كه اين مردم حيوانات خود را رها كردند، تا هر جور خود ميخواهند بچرند، و وقتي ميگويند: )قوم رغد( و يا 

 .دمعنايش )قومي و يا زناني مرفه و داراي عيشي گوارا( ميباش

 وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ( الخ، و گويا نهي در اين جمله، نهي از خوردن ميوه آن درخت بوده، نه خود درخت، و اگر از آن تعبير)
نزديك آن درخت مشويد(، براي اين بوده كه شدت نهي، و مبالغه در تاكيد را برساند، بشهادت اينكه فرمود: )كرده به اينكه 
و نفرمود )همين كه از آن خوردند( و گر نه آيه )فَأَكاَل مِنْها « 0»درخت چشيدند، عيبهاشان بر مال شد(،  )همين كه از آن

صريح در اين است كه منظور از نزديك نشدن به آن، خوردن آنست، و مخالفتي هم كه « 2»فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما(، 
 .نزديكي اش بر مال شدن عيبها شد، همان خوردن بود، نهنتيجه

ون خود اند، چفَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ( كلمه ظالمين اسم فاعل از ظلم است، نه ظلمت، كه بعضي از مفسرين احتمالش را داده)
 .اندآدم و همسرش در آيه: )رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا( الخ، اعتراف بظلم خود كرده

 كه هست خداي تعالي اين تعبير را در سوره )طه( مبدل به تعبير شقاوت كرده در اينجا چيزي
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لِمِينَ(، و در آنجا فرموده )فاَل يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي(، و شقاء بمعناي تعب است، هم چنان كه فَتَكُونا مِنَ الظَّا) :فرموده
ضْحي(، ها وَ ال تَخود قرآن آن را تفسير نموده، و تفصيل داده به اينكه )إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها، وَ ال تَعْري، وَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُا فِي

گردد كه وبال ظلم نامبرده همان واقع شدن در تعب زندگي در دنيا، اش گذشت از اينجا بخوبي روشن ميالخ كه ترجمه «1»
از گرسنگي، و تشنگي، و عرياني، و خستگي بوده، و بنا بر اين ظلم آدم و همسرش، ظلم بنفس خود بوده، نه نافرماني خدا، 

 .رسدصيت و نافرماني و ظلم بخداي سبحان بذهن ميچون اصطالحا وقتي اين كلمه گفته ميشود، مع

نزديك اين درخت مشويد( نهي تنزيهي، و ارشادي، و خالصه )گردد، كه پس نهي نامبرده يعني در نتيجه اين نيز روشن مي
ه راه مرو، نخيرخواهانه بوده، نه نهي مولوي، كه تا نافرمانيش عذاب داشته باشد، )مثل اينكه شما بفرزند خود بگويي( پا بره

 .چون ممكن است ميخ پاي تو را سوراخ كند(، و مخالفت چنين نهيي را معصيت نميگويند

پس آدم و همسرش بنفس خود ظلم كردند، و خود را از بهشت محروم ساختند، نه اينكه نافرماني خدا را كرده، و باصطالح 
 .گناهي مرتكب شده باشند

هم شد،  اش قبوليفي و مولوي بود، بايد بعد از آنكه مرتكبش توبه كرد، و توبهاز اين هم كه بگذريم، اگر نهي خدا، تكل
بول شد، ولي شان هم قبينيم در مورد آدم اين كيفر برداشته نشد، چون توبه كردند، و توبهكيفرش نيز برداشته شود، و ما مي

ر ي و تكليف خدا ارشادي نبود، بايد غير از اثبه بهشت برنگشتند، و وضعي را كه در آنجا داشتند بدست نياوردند، و اگر نه



رش برد، و بايد در مورد آدم و همسوضعي و تكويني، اثر ديگري شرعي نداشته باشد، چون توبه اثر شرعي گناه را از بين مي
ند، پس اوردآوردند، ولي نيگشتند، و مقام قرب را بدست ميبرد، و دوباره به بهشت بر مينيز اثر شرعي گناه را از بين مي

اي براي اين بحث خواهد فهميم كه نهي خدا مولوي نبوده، تنها ارشاد آدم، و خير خواهي او بوده، و انشاء اللَّه بعدا تتمهمي
 .آمد

 431ديدند[ ..... ص : آدم و همسرش شيطان را ميديدند هم چنان كه انبياء )ع( او را مي]

اين جمله، مانند نظائرش، اين است كه شيطان آدم را گول زد، و هر چند كه اين عبارت  فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ( الخ، ظاهر از)
بيش از اين داللت ندارد، كه گول زدن آدمش مانند گول زدن ما فرزندان آدم از راه القاء وسوسه در قلب بوده، بدون اينكه 

 .ايمون خود او را نديدهزند، و ما تا كنخودش را بطرف نشان دهد، هم چنان كه ما را هم گول مي

 لكن از امثال آيه: )فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ(، كه خداوند با كلمه )هذا
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خدا وي را به آدم و همسرش نشان داده بود، و معرفيش كرده بود، معرفي بشخص  اشاره به شيطان كرده، فهميده ميشود كه
او، و عين او، نه معرفي بوصف او، و همچنين آيه )يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ( الخ، كه حكايت كالم شيطان است، 

بر اينكه گوينده آن كه شيطان است، در برابر آدم كه قرآن كريم آن را بصورت حكايت خطاب آورده، و اين داللت دارد 
 .ديدهكرده، و خالصه، سخن، سخن كسي است كه شنونده او را ميايستاده، و با او صحبت مي

كه در سوره اعراف است، چون قسم خوردن از كسي تصور دارد « 1»و همچنين آيه )وَ قاسَمَهُما: إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ( 
 .ه شودكه ديد

نٌ(؟ كه آن نيز داللت وَ ناداهُما رَبُّهُما: أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِي)و همچنين آيه 
نسبت بشيطان، مثل حال ما اند، و اگر حال آن دو نيز ديدهدارد بر اينكه شيطان براي آدم و همسرش ديده ميشد، و او را مي

رسد، ميتوانستند بگويند: ما كه شيطاني نديديم، و خيال كرديم اين اش بما ميبينيم، و تنها وسوسهبوده، كه او را نمي
ها از افكار خودمان بوده، و هيچ احتمال نداديم كه از ناحيه او باشد، و ما هيچ قصد مخالفت با سفارشي كه در وسوسه

 .از وسوسه شيطان كردي نداشتيمخصوص هوشياري 

شناختند، هم چنان كه انبياء با اينكه بعصمت خدايي ديدند، و او را ميو سخن كوتاه اينكه آدم و همسرش شيطان را مي
شناختند، هم چنان كه روايات وارده در باره نوح، ديدند و هنگامي كه ميخواست متعرض ايشان بشود، ميمعصومند، او را مي

 .م و موسي، و عيسي، و يحيي، و ايوب، و اسماعيل، و محمد )ص(، بر اين معنا داللت داردو ابراهي

رساند شيطان با آن دو و همچنين ظاهر آيات اين داستان، از قبيل آيه )ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ(، كه بروشني مي
ا به بهشت در انداخته، و طرح دوستي با آن دو ريخته، و با وسوسه خود تن در برابر درخت نامبرده ايستاده بود، و قبال خود ر

گوييم: اين اشكال وقتي وارد است كه بهشت فريبشان داده، و اگر بگويي شيطان كه داخل بهشت نميشود؟ در پاسخ مي
ي آنها از آن نكه همگمورد بحث، بهشت خلد باشد، و چنين نبوده، بلكه اين جريان در بهشتي ديگر صورت گرفته، بدليل اي

 .ساختبهشت بيرون شدند، و اگر بهشت خلد بود، با بيرون شدن نمي



ت فرود آي، شو اما اين خطاب كه خداي تعالي بابليس كرد كه: )فَاهْبِطْ مِنْها، فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها، فَاخْرُجْ، از اين به
كه بظاهر فرمان بيرون شدن ابليس از بهشت است، ممكن « 4»ن بيرون شو(، تواني تكبر كني، پس از آكه در اينجا نمي

 است بگوئيم: مراد از آن بيرون شدنش از ميانه
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 .ام قرب و تشريف استمالئكه، و يا از آسمان، و مق

آيد كه خطاب در اين آيه متوجه آدم و همسرش و ابليس وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ( الخ، از ظاهر سياق بر مي)
كَبَّرَ همگي است، ولي در سوره اعراف خطاب را متوجه خصوص ابليس كرد، و فرمود: )فَاهْبِطْ مِنْها، فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَ

الخ و اين از آن جهت است كه در حقيقت خطاب در آيه مورد بحث، نظير جمع بين دو خطاب است، تا آنچه خدا « 1»فِيها(، 
قضائش را رانده حكايت كند، مانند عداوت ميانه ابليس ملعون، و آن دو و ذريه آنان، و نيز مانند زندگي كردن آدميان در 

 .مبعوث شدنشان از آنجا زمين، و مردنشان در همانجا، و

 430ذريه آدم، در حكم با آدم شريكند[ ..... ص : ]

فِيها تَحْيَوْنَ، وَ فِيها تَمُوتُونَ، وَ مِنْها تُخْرَجُونَ( ) :و ذريه آدم در حكم، با خود آدم شريك است، هم چنان كه از ظاهر آيه
الخ، كه بزودي در تفسير سوره اعراف « 0»صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ( الخ، و نيز از آيه )وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ، ثُمَّ « 4»

 .خواهد آمد، اين معنا استفاده ميشود

پس اگر آن روز مالئكه را وادار كرد، تا براي آدم سجده كنند، از اين جهت كه خليفه خدا در زمين است، در حقيقت اين 
همه افراد بشر ميشود، و در حقيقت سجده مالئكه براي خصوص آدم، از اين باب بوده، كه آدم قائم مقام حكم سجده شامل 

 .و نمونه و نايب از همه جنس بشر بوده است

 430قصه اسكان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنها، مثلي است براي مجسم ساختن وضع انسان[ ..... ص : ]

آيد كه قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت، و سپس فرود آوردنش بخاطر ميو سخن كوتاه اينكه:بنظر نزديك 
اي باشد، كه خداي تعالي وضع آدميان را قبل از نازل شدن بدنيا، و سعادت و كرامتي خوردن از درخت، بمنزله مثل و نمونه

رفقاي پاك، و دوستان روحاني، و جوار كه در منزل قرب و حظيره قدس داشت، و آن دار نعمت و سرور، و انس و نور، و آن 
 .رب العالمين، كه داشت، به آن مثل مجسم ساخته است

باشد، و نتوانيم با آن عمل، نسبت به بندگان صالح خدا، و يا قبور اولياء او، و يا آثار آنان اظهار محبت كنيم، چون چنين منعي 
 .زودي در محل مناسب باز پيرامون اين مطلب بحث خواهيم كرداز راه دليل عقلي و يا نقلي نرسيده، و ما انشاء اللَّه ب

و همچنين اين معنا را )كه انسان كذايي در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته، و بجاي آنها گرفتاري، و بدبختي، و 
نجا آمده برساند، و كند، بجاي اينكه سعي كند خود را بهمانجا كه از آتعب، و خستگي، و مكروه، و آالم، را اختيار مي

 .كند( مجسم ميسازدبرگرداند، بحيات دنياي فاني، و جيفه گنديده و پست آن ميل مي



 اش بدار كرامت و سعادت برگردانيد، بلكه هركند: كه نه تنها آدم را بعد از توبهو نيز در قالب اين مثال اين معنا را بيان مي
وي پروردگار خود رجوع كند، خداي تعالي او را بدار كرامت و سعادتش انساني كه راه خطا پيموده، اگر برگردد، و بس

گرداند، و اگر برنگردد و همچنين دست بدامن زمين بزند، و هواهاي نفس را پيروي كند، چنين كسي بجاي شكر نعمت برمي
 خدا، كفران
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 .ورزيده، و خود را بدار البوار كشانده، جهنمي كه خود افروخته، و چه بد قرارگاهي است

ا فهم و ي گرفتن كالم است، اما بفَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ، فَتابَ عَلَيْهِ(، كلمه )تلقي(، بمعناي تلقن است، و تلقن بمعنا)
 .كردهاي بوده كه توبه را براي آدم آسان ميعلم، و اين تلقي در باره آدم، طريقه

 011توبه عبد بين دو توبه خدا واقع است[ ..... ص : ]

كي توبه ياز اينجا روشن ميشود كه توبه دو قسم است، يكي توبه خدا، كه عبارتست از برگشتن خدا بسوي عبد، برحمت، و 
 .عبد، كه عبارتست از برگشتن بنده بسوي خدا، باستغفار، و دست برداري از معصيت

گيرد، باين معنا كه بنده در هيچ حالي از و توبه بنده محفوف و پيچيده به دو توبه از خدا است، و در بين آن دو قرار مي
نجات يافته، توبه كند، محتاج به اين است كه خدا چنين  زار گناهاحوال، از خداي خود بي نياز نيست، و اگر بخواهد از لجن

توفيقي باو بدهد، و اعانت و رحمت خود را شامل حال او بسازد، تا او موفق بتوبه بگردد، و وقتي موفق بتوبه شد، تازه باز 
رجوع او را  محتاج بيك توبه ديگري از خداست، و آن اين است كه باز خدا برحمت و عنايتش بسوي بنده رجوع كند، و

ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پس ) :بپذيرد، پس توبه بنده وقتي قبول شود، بين دو توبه از خدا قرار گرفته است، هم چنان كه آيه
 .بر اين معنا داللت دارد« 1»خدا بسوي ايشان توبه آورد، تا ايشان توبه كنند( 

مه )كلمات( را بصداي پيش خوانده، با اين نكته مناسب است، هر چند كه آن را بصداي باال، و كل (و آن قرائت كه كلمه )آدم
 .قرائت ديگر، يعني بصداي پيش خواندن آدم، و بصداي باال خواندن كلمات(، نيز با اين معنا منافات ندارد

از آدم و همسرش در و اما اينكه اين كلمات چه بوده؟ چه بسا احتمال داده شود، كه اين همان چيزي بوده كه خداي تعالي 
باشد، كه « 4»خاسِرِينَ( سوره اعراف حكايت كرده، كه )قاال: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا، وَ تَرْحَمْنا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْ

ز نقل هبوط آدم اش گذشت، و لكن عيبي كه در اين احتمال هست، اين است كه در سوره اعراف اين كلمات قبل اترجمه
واقع شده، و بعد از نقل اين كلمات فرموده: )قلنا اهبطوا( الخ. و در سوره مورد بحث اول آيه )قلنا اهبطوا( الخ آمد بعدا آيه 
)فتلقي( الخ لكن در اين بين مطلبي هست، و آن اين است كه اگر بخاطر داشته باشيد، در صدر اين داستان، وقتي خداي 

 -:مالئكه گفتند -وده: ميخواهم در زمين خليفه قرار دهمتعالي بمالئكه فرم
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م، و گوييحمدت تسبيح ميآيا ميخواهي در آن كسي را قرار دهي كه فساد انگيزد؟ و خونريزي كند؟ با اينكه ما تو را ب
تا آخر، و خداي تعالي اين سخن مالئكه را و اين ادعايشان را كه در باره خليفه زميني كردند، و اين  -كنيم،تقديست مي

 .كرد كند، تنها اسماء را به آدم تعليمنسبتي را كه بوي دادند، رد نكرد، و در پاسخ نفرمود: نه، خليفه زميني اينكارها را نمي

م ميشود با همين تعليم اسماء اعتراض مالئكه خود بخود باطل ميشود، و گر نه اعتراض مالئكه هم چنان بقوت خود معلو
باقي ميماند، و حجت عليه آنان تمام نميشد، پس معلوم ميشود، در ميانه اسمايي كه خدا بادم تعليم داده، چيزي بوده كه 

كرده، پس اي بسا تلقي آدم از پروردگار خود، مربوط چاره گناه او را مي براي معصيت كار بعد از معصيتش بدرد ميخورده، و
 .(بيكي از آن اسماء بوده، )دقت بفرمائيد

اين را نيز بايد دانست، كه آدم )ع( هر چه كه بخود ستم كرد، و خود را در پرتگاه هالكت، و دو راهي سعادت و شقاوت، كه 
گر در همان مهبط خود، يعني دنيا باقي ميماند، هالك ميشد، و اگر به سعادت همان زندگي دنيا است، افكند، بطوري كه ا

گشت تازه خود را به تعب افكنده بود، پس در هر حال بنفس خود ستم كرد، اال اينكه با همين عمل، خود را اولي خود برمي
و بزمين نازل نميشد، و يا بدون خطا كرد، در مسير سعادت، و در طريق منزلي از كمال قرار داد، كه اگر اين عمل را نمي

 .رسيدنازل ميشد، بان سعادت و كمال نمي

آمدند، كي ميتوانستند متوجه فقر، و ذلت، و مسكنت، و حاجت، و قصور، خود شوند؟ و آري اگر پدر و مادر بشر، بزمين نمي
رسيدند؟ و و جوار رب العالمين مي چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج زندگي، به روح و راحت در حظيرة القدس،

براي جلوه كردن اسماء حسناي خدا، از عفو، و مغفرت، و رأفت، و توبه، و ستر، و فضل، و رأفت، و رحمت، موردي يافت 
مند هاي رحمتي است، كه از آن بهرهكارانند، و خدا را در ايام دهر نسيمنميشد چون مورد اين اسماء حسناي خدا، گنه

 .كاراني كه متعرض آن شوند، و خود را در معرض آن قرار دهندمگر گنهنميشوند، 

پس اين توبه همان است كه بخاطر آن راه هدايت را بروي انسان گشودند، تا آن را مسير خود قرار دهند، و تنظيف منزلي 
 ديني، و ملتي براي بشر تشريعاست، كه بايد در آنجا سكونت كنند، و بدنبال همان راه و آن هدايت بود، كه در هر عصري 

 .شد

بيني مكرر سخن از توبه آورده، و آن را بر ايمان مقدم ذكر كرده، مثال فرموده: )فَاسْتَقِمْ دليل اين معنا كالم خدا است، كه مي
 اي استقامت كَما أُمِرْتَ، وَ مَنْ تابَ مَعَكَ، آن طور كه مامور شده
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ام براي هر و نيز فرموده: )وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ، من آمرزنده« 1»خودت و هم هر كس كه با تو توبه كرده(  بورز، هم
 .و آيات ديگري نظير آن« 4»كس كه توبه كند، و ايمان آورد(، 

اين آيه اولين فرماني است كه در تشريع دين، براي آدم و ذريه او صادر  قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً(، الخ)
 .شده، دين را در دو جمله خالصه كرده، كه تا روز قيامت چيزي بر آن دو جمله اضافه نميشود

 و خواننده عزيز اگر در اين داستان، يعني داستان بهشت و مخصوصا در آن شرحي كه در سوره طه آمده، دقت كند، خواهد
اش براند، و اين دو جمله را در كرده، خداوند اين قضاء را در باره آدم و ذريهديد كه جريان داستان طوري بوده، كه ايجاب مي

اولين فرمانش قرار بدهد، خوردن آدم از آن درخت ايجاب كرد، تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمين، و زندگيش را در آن 
كرد، از آن زندگي تحذيرش كرد، و زنهارش ي كه آن روز وقتي او را از آن درخت نهي ميبراند، همان زندگي شقاوت بار

 .داد



اش را بدين وسيله احترام كند، و با اي كه كرد باعث شد قضايي ديگر، و حكمي دوم، در باره او بكند، و او و ذريهو توبه
 .داندهدايت آنان بسوي عبوديت خود، آب از جوي رفته او را بجوي باز گر

اي كه كرد، خداوند همان زندگي را زندگي طيب، و پس قضايي كه اول رانده شد، تنها زندگي در زمين بود، ولي با توبه
طاهري كرد، بنحوي كه هدايت بسوي عبوديت را با آن زندگي تركيب نموده، يك زندگي خاصي از تركيب دو زندگي زميني 

 .و آسماني فراهم آورد

بِطُوا فرمايد: )وَ قُلْنَا اهْه از تكرار او بهبوط در اين سوره استفاده ميشود، چون در اين سوره، يك بار ميايست كاين آن نكته
بعضي دشمن  كهبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ، گفتيم: همگي بزمين هبوط كنيد، در حالي 

يَنَّكُمْ فرمايد: )قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِ، و تا مدتي معين در آن منزل كنيد و تمتع ببريد(، بار دوم ميبعض ديگر هستيد
 .مِنِّي هُديً، گفتيم همگي از بهشت فرود شويد، پس هر گاه هدايتي از من بسوي شما آمد، و البته خواهد آمد( الخ

و امر بهبوط واسطه شده، اشعار بر اين معنا دارد، كه توبه وقتي از آدم و همسرش سر زده، كه هنوز و اينكه توبه ميانه اين د
 .انداز بهشت جدا نشده بودند، هر چند كه در بهشت هم نبوده، و موقعيت قبلي را نداشته

 «0»كُمَا الشَّجَرَةِ؟ و اين اشعار را نيز دارد، كه نداي )وَ ناداهُما رَبُّهُما: أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْ
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الشَّجَرَةَ( الخ، بوده كه در  پروردگارشان ندايشان داد: كه مگر شما را از اين درخت نهي نكردم؟( الخ بعد از نهي )ال تَقْرَبا هذِهِ
آورد، كه مخصوص اشاره بدور است، و در دومي كه قبل از اولي واقع شده، اين اشاره با لفظ  (اولي اشاره را با لفظ )تلكما

)هذا( آمده، كه مخصوص اشاره به نزديك است، در اولي كلمه )نادي ندا كرد( آمده، كه باز مخصوص دور است، و در دومي 
 .(قال( كه مخصوص نزديك است بكار رفته است، )دقت فرمائيدكلمه )

ي حِينٍ(، رٌّ وَ مَتاعٌ إِلاين نكته را هم بايد دانست: كه از ظاهر جمله: )وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَ
آيد: كه نحوه حياة بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از ، الخ برمي«1»مِنْها تُخْرَجُونَ(  و جمله )فِيها تَحْيَوْنَ، وَ فِيها تَمُوتُونَ، وَ

كند، حياة دنيا حقيقتش آميخته با حقيقت زمين است، يعني داراي گرفتاري، و مستلزم سختي، و بدبختي هبوط، فرق مي
با مردن جزو زمين شود، و آن گاه براي بار ديگر از  است، و الزمه اين نيز اين است كه انسان در آن تكون يابد، و دو باره

 .زمين مبعوث گردد

 .در حالي كه حياة بهشتي حياتي است آسماني، و از زميني كه محل تحول و دگرگوني است منشا نگرفته است

كس  از اينجا ممكن است بطور جزم گفت: كه بهشت آدم در آسمان بوده، هر چند كه بهشت آخرت و جنت خلد، )كه هر
 .داخلش شد ديگر بيرون نميشود(، نبوده باشد

بله در اينجا اين سؤال باقي ميماند: كه معناي آسمان چيست؟ و بهشت آسماني چه معنا دارد؟ كه انشاء اللَّه خداي تعالي 
 .توفيق ميدهد، بحث مفصل و جامع االطرافي، پيرامون آن بكنيم

 017كند؟[ ..... ص : مگر پيامبر هم گناه مي]



از اين  كند؟ در پاسخچيزي كه باز در اينجا باقي مانده اين است كه خطيئه و گناه آدم، چه معنا دارد؟ مگر پيامبر هم گناه مي
گوئيم، آنچه در بدو نظر از آيات ظاهر ميشود، اين است كه آن جناب رسما گناه كرده، مانند جمله )فَتَكُونا مِنَ سؤال مي

ن درخت نخوريد كه از ستمگران ميشويد(، و نيز جمله: )وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي، آدم پروردگار خود را الظَّالِمِينَ، زنهار از اي
و نيز مانند اعترافي كه خود آن جناب كرده، و قرآن آن را حكايت نموده فرموده: « 4»نافرماني كرد، و در نتيجه گمراه شد(، 

تَغْفِرْ لَنا، وَ تَرْحَمْنا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ، پروردگارا بخود ستم كرديم، و اگر ما را نيامرزي، و  )رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ
، اين آن مطلبي است كه از نظر خود اين ظواهر، و قطع نظر از رسيدگي به دقت «0»رحم نكني، از زيانكاران خواهيم بود( 

اگر در همه آيات داستان تدبر كنيم، و نهي از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهيم،  رسد، و اماهمه آيات داستان، بنظر مي
 :كنيميقين پيدا مي
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ولوي نبوده، تا نافرمانيش معصيت خدا باشد، بلكه تنها راهنمايي و خير خواهي، و ارشاد بوده، و خداي كه نهي نامبرده نهي م
تعالي خواسته است مصلحت نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بيان كند، نه اينكه با اراده مولوي آدم را بعبث، وادار 

 .به نخوردن از آن كند

ل اينكه خداي تعالي هم در سوره مورد بحث، و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر دليل اين معنا چند چيز است، او
 قاوتمخالفت نهي كرده، و فرموده: )ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ(، و آن گاه در سوره )طه( اين ظلم را بش

 .(ون نكند، و گر نه بدبخت ميشويدمبدل نموده، و فرموده )مواظب باشيد شيطان شما را بير

تو در اين بهشت نه گرسنه ميشوي، و نه ) :آن گاه اين بدبختي را در چند جمله كه بمنزله تفسير است، بيان كرده، و فرموده
تشنه، و نه عريان، و نه گرمازده(، و با اين بيان روشن كرده كه مراد بشقاوت، شقاوت و تعب دنيوي است، كه از لوازم جدا 

 .ناشدني زندگي زميني است، چون در زمين است كه انسان بگرسنگي، و تشنگي، و لختي، و امثال آن گرفتار ميشود

 011مخالفت نهي ارشادي گناه نيست[ ..... ص : ]

پس معلوم شد خدا آدم را نهي كرد تا گرفتار اينگونه عوارض نشود، و هيچ علت ديگري كه باعث نهي مولوي باشد، بيان 
پس باين دليل نهي نامبرده ارشادي بوده، و مخالفت نهي ارشادي گناه نيست، و مرتكب آن را خارج از رسم عبوديت نكرد، 
 .شمارندنمي

حال كه مسلم شد نهي مزبور ارشادي بوده، بايد ظلم در آن چند جمله را هم طوري معنا كنيم، كه به نافرماني و معصيت سر 
م: مراد از آن، ظلم بنفس، و خود را گرفتار تعب و هالكت كردن است، نه ظلم بحقوق در نياورد، و آن اين است كه بگوئي

 .خدا، كه در باب مسئله ربوبيت و عبوديت، از منافيات شمرده ميشود، و اين خيلي روشن است

ود، گناه ش دليل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه بمعناي رجوع، و برگشتن بنده بخداست، كه اگر از ناحيه خدا قبول
گردد، و گناه كار تائب، مثل كسي ميشود كه اصال گناهي نكرده، و با چنين كسي معامله بنده مطيع و بكلي محو و نابود مي

 .كنند، و در خصوص مورد عملي كه كرده، معامله امتثال و انقياد را مينمايندمنقاد را مي



م توبه از گناه عبودي، و رجوع از مخالفت نهي مولوي مولي بود، و اگر نهي از خوردن درخت نهي مولوي بود، و توبه آدم ه
گشت، چون توبه مخالفت او را از بين برده بود، زيرا صريح قرآن است كه خدا توبه آدم بايد بعد از توبه دوباره به بهشت برمي

 .داندندبينيم بعد از توبه هم در زمين باقي ماند، و به بهشتش برنگررا پذيرفت، و حال آنكه مي

از اينجا معلوم ميشود كه بيرون شدن از بهشت، بدنبال خوردن از درخت، يك اثر ضروري، و خاصيت تكويني آن خوردن 
 بوده، عينا مانند مردن بدنبال زهر خوردن، و سوختن بدنبال در آتش 
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تكويني است، نه اثر مولوي، مثال مجازات، در مورد تكليف افتادن، هم چنان كه در همه موارد تكليف ارشادي، اثر، اثر 
هاي مولوي است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترك نماز، و استحقاق مذمت، و دوري از خدا در برابر مخالفت

 .عمومي، و اجتماعي

آدم دين خدا نازل شد، بشهادت  سوم اينكه در آن روز كه اين مخالفت سر زد، اصال ديني تشريع نشده بود، و بعد از هبوط
اينكه در آيات همين داستان فرمود: )همگي از بهشت هبوط كنيد، و فرود شويد، پس هر گاه از ناحيه من ديني، و هدايتي 

برايتان آمد، هر كس هدايتم را پيروي كند، ترسي بر آنان نيست، و دچار اندوهي نيز نميشوند، و كساني كه پيروي آن نكنند، 
 .الخ (اندورزيده، آيات ما را تكذيب نمايند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانهو كفر 

ها و قوانيني را كه خداي تعالي در دنيا از طريق مالئكه، و كتابهاي آسماني، و اين دو آيه كالمي است كه تمامي تشريع
رر خداي تعالي در دنياي آدم، و براي بشر مقفرستد، شامل است، و خالصه اين آيه اولين تشريع و قانوني را كه انبيايش مي

كند، و بطوري كه خدا حكايت كرده، اين قضيه بعد از امر دومي هبوط واقع شده، و واضح است كه امر به كرده، حكايت مي
هبوط، امري تكويني، و بعد از زندگي آدم در بهشت، و ارتكاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد كه در آن روز، و در حين 
مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هيچ ديني تشريع نشده بود، و هيچ تكليف مولوي و خطابي مولوي از خداي تعالي 

 .صادر نشده بود

 019معني ظلم و عصيان و غوايت آدم[ ..... ص : ]

دم را ظلم و عصيان و حال اگر بگويي: وقتي نهي خدا نهي ارشادي باشد، و نه نهي مولوي، ديگر چه معنا دارد كه خدا عمل آ
 غوايت بخواند؟

 :اش سخن رفت، و گفتيمگوييم: اما ظلم بودن عمل آدم، كه در گذشته در بارهدر جواب مي

معنايش ظلم بنفس خود بوده، و اما كلمه عصيان، در لغت بمعناي تحت تاثير قرار نگرفتن، و يا به سختي قرار گرفتن است، 
نكسر، و كسرته فعصي( معنايش اين است كه من آن چيز را شكستم، و آن شكست، و مثال وقتي گفته ميشود: )كسرته فا

من آن را شكستم، ولي نشكست، يعني از عمل من متاثر نشد، پس عصيان بمعناي متاثر نشدن است، و عصيان امر و نهي 
 .ارشاديهم بهمين معنا است، و اين هم در مخالفت تكاليف مولوي صادق است، و هم در مورد خطابهاي 

چيزي كه هست، در عصر ما و در عرف ما مسلمانان، اين كلمه تنها متعين در معناي مخالفت اوامر مولوي، از قبيل )نماز 
بخوان، و روزه بگير، و حج بجاي آر( و نيز مخالفت نواهي مولوي، مانند )شراب مخور، و زنا مكن(، و امثال آن شده است، 

ي نامبرده، تعيين لغوي نيست، بلكه يا شرعي است، و يا تعيين در عرف متدينين است، و پس تعيين كلمه مورد بحث در معنا
  .(زند، )دقت بفرمائيداين جور تعين، ضرري بعموميت معنا، از نظر لغت و عرف عام و جهاني نمي
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قصد خود، و تدبير نفس خود، در زندگيش نداشته و اما كلمه غوايت؟ اين كلمه بمعناي اين است كه كسي قدرت بر حفظ م
 .باشد، و نتواند خود را با هدفش، آن طور كه مناسب با هدف و سازگار با آن باشد، وفق دهد

گيرد، و در مورد مولويت كند، در مورد ارشاد، معنايي بخود ميو معلوم است كه اين معنا در موارد مختلف اختالف پيدا مي
 .معنايي ديگر

 001چرا آدم توبه كرد؟[ ..... ص : پس ]

حال اگر بگويي بسيار خوب، به بيان شما و اينكه عصمت آدم با كلمه ظلم و عصيان و غوايت منافات دارد از اشكال خود 
گويي؟ اگر ظلم و عصيان و غوايت، همه در صرفنظر كرديم، و قانع شديم، كه منافات ندارد، ولي در باره توبه آدم چه مي

ي ارشادي باشد، ديگر توبه چه معنا دارد، كه آدم بگويد: )و اگر ما را نيامرزي و بما رحم نكني حتما از خاسران مورد نه
 خواهيم شد(؟

گوييم: توبه همانطور كه قبال نيز گفتيم، بمعناي برگشتن است، و برگشتن نيز مانند آن سه كلمه ديگر، در موارد در جواب مي
گيرد، همانطور كه يك بنده سركش و متمرد، از اوامر موال، و اراده او، ميتواند بسوي مختلف معاني مختلفي بخود مي

مواليش برگردد، و مواليش هم او را، بمقام قربي كه داشت، و از دست داده بود، برگرداند، همچنين يك مريضي كه 
فظ سالمتي او نهي كرده، و بيمار، دستور ها، و يا خوردني ديگر نهي كرده، و بخاطر حطبيبش او را از خوردن چيزي از ميوه

وي را مخالفت نموده، و در نتيجه بيماريش شدت يافته، و خطر مرگ تهديدش نموده، او هم ميتواند توبه كند، و دوباره 
در  هبطبيب مراجعه نمايد، تا او به رژيمي دستور دهد، تا دوباره بحال اول برگردد، و عافيت از دست رفته خود را باز يابد، ك

اين مورد طبيب بوي ميگويد: باز يافتن عافيت، محتاج به تحمل مشقت و دشواري، و رياضت در فالن مقدار از زمان است، 
بايد در اين مدت اين رژيم دشوار را عملي كني، تا سالمتي مزاجت كه داشتي بتو برگردد، و بلكه از اول هم بهتر شوي، 

 .()دقت بفرمائيد

ت آدم، و نيز طلب رحمت، و همچنين كلمه خسران، كه در كالمش آورد، پاسخ يك يك آنها از و اما مسئله طلب مغفر
 .گيرندآيد، كه گفتيم: اينگونه كلمات، در موارد مختلف، معاني مختلف بخود ميجوابهاي گذشته بدست مي

 001بحث روايتي ]بهشت آدم بهشت دنيايي بوده[ ..... ص : 

 اشاره

ع( از بهشت آدم پرسيد، كه آيا از )در تفسير قمي از پدرش و او بدون سند روايت آورده، كه: شخصي از امام صادق 
 هاي دنيا بوده؟ و يا از بهشتهاي آخرت؟ امام در پاسخ فرمود: ازبهشت
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 .هاي آخرت بود، آدم تا ابد از آن بيرون نميشدبهشت كردند، و اگر ازهاي دنيا بوده، آفتاب و ماه در آن طلوع ميبهشت

و نيز فرمود: خداي تعالي آدم را در بهشت منزل داد، و همه چيز را بغير از يك درخت برايش مباح كرد، و چون مخلوقي از 
د را فع و ضرر خوخدا بود، كه بدون امر و نهي و غذا و لباس و منزل و ازدواج نميتوانست زندگي كند، چون جز بتوفيق خدا ن

تشخيص نميداد، ال جرم فريب دستورات و سوگند ابليس را خورد، ابليس نزد او و همسرش آمده گفت: اگر از اين درخت كه 
خدا شما را نهي كرده، بخوريد، فرشته ميشويد، و براي هميشه در بهشت باقي ميمانيد، ولي اگر از آن نخوريد، خدا از بهشت 



سپس سوگند خورد، براي آن دو، كه من خيرخواه شمايم، هم چنان كه خداي عز و جل داستان را  بيرونتان خواهد كرد، و
إِنِّي ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ، أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ، وَ قاسَمَهُما: ) :فرمايدحكايت كرده، مي

آدم اين سخن را از او پذيرفته از آن درخت خوردند، و شد آنچه كه خداي تعالي حكايت كرده: « 1»نَّاصِحِينَ، لَكُما لَمِنَ ال
)فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما(، يعني لباسهاي بهشتي كه خدا بر تن آنان پوشانده بود، بيفتاد، و شروع كردند به پوشاندن خود از برگ 

بعد از اين عتاب كه « 4»لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ(؟  بهشت، )وَ ناداهُما رَبُّهُما: أَ
خدا بانان كرد، گفتند: پروردگارا ما بخود ستم كرديم، و اگر تو ما را نيامرزي، و رحم نكني، حتما از زيانكاران خواهيم بود، كه 

پس خداي « 0»رِينَ(، به آنان را چنين حكايت كرده: )رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا، وَ تَرْحَمْنا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِقرآن تو
 تعالي بايشان فرمود: )فرود شويد، در حالي كه بعضي دشمن بعضي ديگرتان باشيد، و شما در زمين قرارگاه، و تا مدتي معين
زندگي داريد(، آن گاه امام فرمود: يعني تا روز قيامت در زمين خواهيد بود، سپس فرمود: آدم بر كوه صفا هبوط كرد، و 

همسرش حوا بكوه مروه، و بمناسبت اينكه آدم صفي خدا بود، صفا را صفا، و بمناسبت اينكه حوا مرئه و زن بود، كوه مروه را 
 .مروه خواندند

گريست، تا آنكه جبرئيل بر او نازل شد، و گفت آيا جز اين ود، و بر بهشتي كه از دست داده بود ميآدم چهل روز بسجده ب
بود كه خدا تو را بدست قدرت خود آفريده و از روح خود در تو دميد؟ و مالئكه را به سجده بر تو وا داشت؟ آدم گفت: همين 

دن آن درخت، نافرماني كردي؟ آدم گفت: آخر ابليس بدروغ طور بود، جبرئيل گفت: پس چرا وقتي تو را نهي كرد از خور
 «2»برايم سوگند خورد. 

 هاي دنيا بوده، رواياتي ديگر از طرف اهل بيت عمؤلف: در اينكه بهشت آدم از بهشت
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 «1»رسيده، هر چند كه بعضي از آنها در اينكه يكي از راويانش ابراهيم بن هاشم است، مشتركند. 

هاي برزخي بوده، كه در مقابل بهشت خلد است و در هاي دنيا بوده، اين است كه از بهشتو مراد به اينكه گفتيم از بهشت
ي از قسمتهاي اين روايات اشاره باين معنا هست، مثل اينكه در روايت باال فرمود: آدم بر صفا، و حوا بر مروه هبوط بعض

تا روز قيامت است، در نتيجه مكثي كه مردگان در برزخ، و  (كرد، و نيز مانند اين تعبير: كه فرمود: مراد به )مَتاعٌ إِلي حِينٍ
قالَ( كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) :كنند، هم چنان كه آيهني است. و در همين زمين زندگي ميرسيدن روز قيامت دارند، مكث زمي

ر زمين چقدر از  أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، گفت: دعَدَدَ سِنِينَ؟ قالُوا: لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، فَسْئَلِ الْعادِّينَ: قالَ: إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، لَوْ
اي از يك روز، بايد از شمارگران بپرسي، گفت: شما جز اندكي مكث نظر عدد سال مكث كرديد؟ گفتند: يا يك روز، و يا پاره

 كانُوا يُؤْفَكُونَ، وَ و نيز آيه )وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ: ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ، كَذلِكَ «4»بوديد(، نكرديد اگر دانا مي
مُونَ، و روزي بَعْثِ، وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ: لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ، إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ، فَهذا يَوْمُ الْ

اند آن روز نيز مانند دنيا كارشان بي دليل ساعتي مكث نكردهكه قيامت بپا ميشود، مجرمان سوگند ميخورند: كه غير از 
حرف زدن است، و كساني كه علم و ايمانشان داده بوديم، در پاسخ گفتند: شما در كتاب خدا تا روز قيامت مكث كرديد، و 



ه وقتي سؤال از زندگي كند، )چون در هر دو آينيز اين معنا را افاده مي« 0»اين همان قيامت است، و لكن شما نميدانيد(، 
 .پرسند: چقدر در زمين مكث كرديد(، پس معلوم ميشود زندگي برزخي در همين زمين استكنند، ميبرزخ مي

اي از روايات از اهل بيت ع داللت دارد بر اينكه بهشت آدم در آسمان بوده، و او با همسرش از آسمان عالوه بر اينكه عده
م كساني كه انس ذهني بروايات دارند، از اينكه بهشت نامبرده در آسمان باشد، و آدم از آنجا نازل شدند، از اين هم كه بگذري

كند، هم چنان كه در بزمين هبوط كرده باشد، با اينكه در زمين خلق شده و در آن زندگي كرده باشند، هيچ تعجب نمي
كه سؤال قبر در قبر است، و همين قبر يا روايات در عين اينكه آمده: كه بهشت در آسمان است، در عين حال آمده: 

هاي دوزخ، و از اين قبيل تعبيرات، و ما اميدواريم در بحثي كه گفتيم ايست از حفرهايست از رياض بهشت، و يا حفرهروضه
 .بزودي پيرامون معناي آسمان خواهيم كرد، اين اشكال و اشكالهاي ديگر نظير آن برطرف شود، انشاء اللَّه العزيز

 000ابليس چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟[ ..... ص : ]

 ايو اما اينكه ابليس چه جور خود را بادم و همسرش رسانيد؟ و براي اينكار از چه وسيله
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 .استفاده كرد؟ در روايات صحيح و معتبر، چيزي در آن باره نيامده

 001داستان آدم بنقل تورات[ ..... ص : ]

 وولي در بعضي اخبار آمده: كه مار و طاووس دو تا از ياوران ابليسند، چون ابليس را در اغواء آدم و همسرش كمك كردند، 
كنم از روايات جعلي باشد، چون داستان از تورات چون اين روايات معتبر نبودند، از ذكر آنها صرفنظر كرديم، و خيال مي

 .آوريم، تا خواننده بوضع آن روايات كامال آگهي يابدگرفته شده، و ما در اينجا عين عبارت تورات را مي

خدا آدم را از خاك خلق كرد، و سپس دم حيات را در بيني او بدميد، در فصل دوم از سفر اول كه سفر خلقت است، ميگويد: 
پس نفسي ناطق شد، و خدا بهشتهايي در ناحيه شرقي عدن بكاشت، و آدم را كه خلق كرده بود بدانجا برد، و خدا از زمين 

حيات را در وسط آن باغها  هايش را پاكيزه ساخت، و درختهاي آنها را نكو كرد، و ميوههمه رقم درخت برويانيد، و منظره
بكاشت، و درخت معرفت خير و شر را نيز، و نهري از عدن بسوي آن باغها بكشيد، تا آنها را آبياري كند، و آن نهر را چهار 
شقه كرد، اسم يكي از آنها نيل بود، و اين نيل بتمامي شهر ذويله كه طال در آنجاست، احاطه داشت، طال و همچنين لؤلؤ، و 

ر آن شهر بسيار خوبست، و نام نهر دومي جيحون بود، كه بسر تا سر شهر حبشه احاطه دارد، و نام نهر سوم دجله سنگ مرم
 .گذرد، و نام نهر چهارم فرات استاست، كه از ناحيه شرقي موصل مي

آدم را فرمود: كه  پس از آن خداوند آدم را گرفت، و در باغهاي عدن منزل داد، تا رستگارش كند، و محافظتش نمايد، و خدا
تمامي درختان اين باغها برايت حالل است، و ميتواني از آنها بخوري، ولي از درخت معرفت خير و شر مخور، چون در همان 

 .روزي كه از آن بخوري مستحق مرگ ميشوي

دا ، پس خخداوند بخودش فرمود: )چه چيزي از بقاء آدم به تنهايي برخاسته است؟ خوبست كمكي هم برايش درست كنم



هاي صحرا و مرغان هوا را محشور كرده، نزد آدم آورد، تا در پيش روي او آنها را نامگذاري كند، پس هر چه تمامي وحشي
 .را آدم بر آن جانداران نام نهاد همان تا بامروز نام آن است

ي در مقابل خود نديد، پس خدا پس آدم اسماء جميع چارپايان، و مرغان هوا، و وحشيان صحرا را، نام برد، ولي هيچ ياور
هاي سينه او را كند، در جايش گوشت گذاشت، آن گاه چرتي بر آدم مسلط كرد، تا چيزي احساس نكند، پس يكي از دنده

خدا از آن يك دنده زني درست كرد، و او را نزد آدم آورد، آدم گفت: اينبار استخواني از استخوانهايم، و گوشتي از گوشتهايم 
و جا دارد آن را امرأة بنامم، چون از امر من اخذ شد، و بهمين جهت است كه مرد، پدر و مادر خود را رها نموده، زن را ديدم، 
 چسبد، بطوري كه يك جسد واحد تشكيل ميدهند، آن روز آدم و همسرش خود را مي
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 .عريان بودند، و از عرياني خود باكي نداشتند

آن روز مار، از ميانه همه حيوانهاي صحرا كه خدا خلق كرده بود، حكيمي شد، و به زن گفت: راستي، و به يقين  فصل سوم،
خدا گفته از همه اين درختهاي باغ نخوريد؟ زن بمار گفت: نه، از همه درختان باغ ميخوريم، تنها فرموده از ميوه آن درخت 

ه ميريد، خدا ميدانسته كه شما همان روز كا نميريد، مار بآن دو گفت: نميكه در وسط باغ است نخوريد، و نزديكش نشويد، ت
از آن درخت بخوريد، چشمتان باز ميشود، و چون مالئكه در خير و شر دانا ميشويد، پس وقتي زن ديد كه درخت درخت 

د، و بشوهرش هم داد خورد، اش خوب، و شهوت انگيز است، عقل خود از كف بداد، و از ميوه آن گرفته، و خورخوبي، و ميوه
 .پس چشمشان باز شد، و فهميدند كه عريان هستند، پس از برگهاي انجير لباسي چون لنگ براي خود درست كردند

زد، شنيدند، پس خدا ايستاد، و آدم را صدا زد، و باو گفت: كجا هستي؟ و اين صدا بعد آواز خدا را كه داشت در باغ قدم مي
ام، خدا پرسيد: چه كسي م گفت: صداي تو را در باغ شنيدم، ولي چون عريان هستم، خود را پنهان كردهمحققا از او بوده، آد

بتو گفت: عرياني؟ مگر از آن درخت خوردي، كه از خوردنش نهيت كردم؟ آدم گفت: اين زني كه برايم درست كردي، از آن 
 :داد، از آن خوردم، پس خدا بمار گفت بمن داد خوردم، خدا بزن گفت: چه كار كردي؟ گفت: مار مرا فريب

هاي صحرا، ملعون شدي، و بايد كه هميشه با حال كه دانسته چنين كاري كردي، از ميانه همه چارپايان، و همه وحشي
ات راه بروي، و در تمام عمرت خاك بخوري، و ميانه تو و زن و ميانه نسل تو و نسل زن دشمني نهادم، او سر تو را سينه
ي كنم، تا با مشقت فرزندان را بزايي، و اختيار زندگو تو پاشنه او را بگزي، و بزن گفت مشقت و حمل تو را بسيار ميبكوبد، 

تو را بدست شوهرت نهادم، تا او هميشه بر تو مسلط باشد، و بادم گفت: از آنجا كه بحرف زنت رفتي، و از درختي كه نهيت 
ين ملعون زمين بود، باين سبب دچار مشقت شدي، و در تمام عمر بايد از آن كردم، و گفتم: از آن مخور، بخوردي، با ا

بخوري، و آن برايت خار بروياند، و از علف صحرا بخوري، و با عرق رويت طعام بخوري، تا روزي كه بهمين زميني كه از آن 
 .گرفتي و خوردي برگردي، چون تو از اصل خاك بودي، بايد بخاك برگردي

پوشي درست بدين جهت حوا ناميد، كه او مادر هر زنده ناطقي است، و خدا براي آدم و همسرش جامه تن و آدم همسرش را
 شناسد، و االن ديگر واجب شدكرد، و بانان پوشانيد، آن گاه خدا گفت: اينك آدم است كه مانند يكي از ما خير و شر را مي

راز نكند، و از آن نخورد، و گرنه تا ابد زنده ميماند پس خدا او را از كه از باغها بيرون رود، تا ديگر بار، دست بدرخت حياة د
 باغهاي عدن بيرون راند، تا زمين كه وي را از آن درست كرد، رستگار و آباد شود، و چون آدم را طرد كرد،
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ائين شدن گرفت، تا راه درخت حياة را محافظت مالئكه در شرقي باغهاي عدن اسكان داده شدند، و شمشيري براق باال و پ
 .كنند



 .ميالدي بچا  رسيده 1311اين بود فصل سوم از تورات عربي، كه در سال 

و خواننده عزيز با تطبيق و مقايسه اين دو داستان با هم، يعني داستان آدم بنقل قرآن كريم، و بنقل تورات، و سپس دقت در 
برد، و ما خود اين مقايسه و تطبيق را در اينجا عملي وارد شده، بحقايق اين قصه پي ميرواياتي كه از طرق عامه و شيعه 

 .نكرديم، چون كتاب ما تفسير قرآن است، و بررسي اين قضيه در خور آن نيست

 215 :بهشت راه يافت[ ..... ص  مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نيست و مگر در باره بهشت نيامده كه در آن لغو و گناه نيست؟ شيطان چگونه دو باره به]

و اما اينكه مسئله داخل شدن ابليس در بهشت، و اغواي آدم در آنجا، با اينكه بهشت اوال مقام قرب و نزاهت و طهارت 
 ابليس، جاي لغو و گناه و نيرنگ نيست، و ثانيا بهشت در آسمان قرار دارد و «1»است، و بحكم آيه: )ال لَغْوٌ فِيها وَ ال تَأْثِيمٌ( 
و نيز بحكم )فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ «. 4»فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ( )بعد از امتناعش از سجده بر آدم، بفرمان 

اره ب، از بهشت رانده شد، و چون ميخواست تكبر كند، و بهشت جاي تكبر نبود، فرود آمد، و با اين حال چطور دو«0»فِيها( 
 .به بهشت راه يافت؟

اند: قرآن كريم آنچه از لغو و تاثيم كه از بهشت نفي جواب از اشكال اول اين است كه همانطور كه بعضي ديگر نيز گفته
كرده، از بهشت خلد نفي كرده، يعني آن بهشتي كه مؤمنين در آخرت داخل آن ميشوند، و همچنين از بهشت برزخي كه بعد 

برند، و اما بهشت دنيايي كه آدم و همسرش داخل آن شدند، و هنوز در دار دار تكليف در آنجا بسر مياز مرگ و رحلت از 
تكليف و مورد توجه امر و نهي قرار نگرفته بودند، قرآن كريم در باره آن بهشت هيچ مطلبي بيان نكرده، و بلكه ميتوان 

ر آن ممكن بوده، و شاهد بر آن همين كافي است، كه قرآن گفت: بعكس گفتار اشكال كننده، جايي بوده كه لغو و تاثيم د
 .وقوع عصيان آدم را در آن حكايت كرده

ه كند كه انسان در دنيا آمده باشد، و امر و نهي متوجعالوه بر اينكه لغو و تاثيم از امور نسبي است، كه وقتي تحقق پيدا مي
 .او شده، و خالصه انسان مكلف شده باشد

اشكال دوم، اين است كه اوال برگشتن ضمير )هاء( در جمله )فاخرج منها(، و جمله )فاهبط منها( الخ، بكلمه و اما جواب از 
)سماء(، از آيه روشن نيست، و دليلي نداريم كه بان برگردد، براي اينكه در كالم سابق نامي از سماء برده نشده، و معهود 

 :ذهن نبوده، پس ممكن است بعنايتي بگوئيم

 .وج از ميانه مالئكه، و هبوط از ميان آنان باشد، و يا مراد خروج و هبوط از منزلت و كرامت باشدمراد خر
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است امر بخروج و هبوط كنايه باشد از نهي از ماندن در آن بهشت، و ميانه مالئكه، نه از اصل اين اوال، و اما ثانيا، ممكن 
 .بودن در آنجا، و عروج و عبور، خالصه ماندن ابليس چون مالئكه در بهشت ممنوع شد، نه باال رفتن و عبورش از آن

مع كند، نيز استفاده ميشود، در روايات هم آمده: كه رفت، تا استراق سفرمايد: ابليس باسمان ميو اين معنا از آياتي كه مي
رفتند، همين كه آن جناب مبعوث شد، از آسمان چهارم بباال ممنوع شيطانها تا قبل از بعثت عيسي ع، تا آسمان هفتم باال مي

 .دار گرفتنشدند، و سپس وقتي پيامبر اسالم )ص( مبعوث شد، از همه آسمانها ممنوع گرديدند، و هدف تيرهاي شهاب قر



جواب سوم از اشكال دوم اينكه: در كالم خداي تعالي نيامده كه ابليس داخل بهشت شده باشد، و بنا بر اين اصال موردي 
رسد، ماند، آنچه در اين باره آمده، در روايات است، كه آنهم بخاطر اينكه روايات آحاد است، و بحد تواتر نميبراي اشكال نمي

وه بر اينكه احتمال آن هست كه راويان آنها روايت را نقل بمعنا كرده باشند، و عين الفاظ امام را قابل اعتناء نيست، عال
 .نياورده باشند، و بهمين خاطر چيزي در كلمات آنان اضافه شده باشد

وَ قالَ ) :ديفرمااي از قرآن كه داللت دارد بر اينكه ابليس داخل بهشت شده حكايت كالم ابليس بادم است، كه ميتنها آيه
پروردگارتان شما را از اين  :تما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ، أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ، ابليس بآن دو گف

 .«1» درخت نهي نكرد، مگر براي اينكه دو فرشته نباشيد، و از كساني نشويد كه جاودانه در بهشت هستند(

اين درخت(، در آن آمده، و چون اين كلمه مخصوص اشاره به  -و داللتش بر اين معنا از اين جهت است كه كلمه )هذا
 .نزديك است، پس گويا ابليس در نزديكي آن درخت بان اشاره كرده و اين سخن را بادم گفته است

د، ا( همه جا داللت بر نزديك بودن مكاني مشار اليه باشو لكن استدالل باين آيه نيز درست نيست، براي اينكه اگر كلمه )هذ
كه نهي خدا و خطابش بادم و همسر اوست، اين داللت را « 4»بايد در آيه: )وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ(، 

پس هم چنان كه در اين آيه داللت )، بكند، و حال آنكه خدا بزرگتر از آنست كه به نزديكي و دوري مكاني توصيف شود
 .(ندارد، چه مانعي دارد كه بگوئيم در آن آيه نيز داللت ندارد

 001درخت نهي شده چه درختي بود؟[ ..... ص : ]

اخبار الرضا )ع(، از عبد السالم هروي، روايت آمده كه گفت: بحضرت رضا )ع( عرضه داشتم: يا بن « 0»و در كتاب عيون 
 ص(، از درختي كه آدم و حوا از آن خوردند برايم بگو، تارسول اللَّه )
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كنند: كنند: كه گندم بوده بعضي ديگر روايت ميبعضي روايت مي بينم چه درختي بود؟ چون مردم در باره آن اختالف دارند،
كه درخت حسد بوده، حضرت فرمود: هر دو درست است، عرضه داشتم: با اينكه دو معناي متفاوت دارد، چطور ممكن است 

م انگور ههر دو درست باشد؟ فرمود: اي ابي صلت، يك درخت بهشت ميتواند چند نوع باشد، مثال درخت گندم ميتواند 
بدهد، چون درخت بهشت مانند درختهاي دنيا نيست، و آدم بعد از آنكه خداي تعالي باو احترام كرد، و مالئكه را وا داشت تا 

تر از من خلق كرده است؟ خداي عز براي او سجده كنند، و او را داخل بهشت كرد، در دل با خود گفت: آيا خدا بشري گرامي
؟ بينيشت، خبردار شد، پس او را ندا داد: كه سر خود را بلند كن، و بساق عرش بنگر، تا چه ميو جل از آنچه در دل او گذ

آدم سر بسوي عرش بلند كرد، و بساق عرش نگريست، و در آن ديد كه نوشته: ال اله اال اللَّه، و محمد رسول اللَّه، و علي بن 
ن، و حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشتند، آدم پرسيد: ابي طالب امير المؤمنين، و همسرش فاطمه سيده زنان عالميا

هاي تواند و از تو بهترند، و از همه خاليق من اي آدم اينان ذريه :پروردگارا، اينان چه كسانيند؟ خداي عز و جل فرمود
ار مبادا بچشم حسد بر كردم، پس زنهبهترند، و اگر اينها نبودند، من تو را، و بهشت و دوزخ، و آسمان و زمين، را خلق نمي

 .اينان بنگري، كه از جوار من بيرون خواهي شد



پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افكند، و آرزوي مقام و منزلت آنان كرد، و خداوند شيطان را بر او مسلط ساخت، تا سر 
حسد نگريست، تا آنكه از انجام از آن درخت كه نهي شده بود بخورد، و بر حوا هم مسلطش كرد، او هم بمقام فاطمه بچشم 

آن درخت بخورد. هم چنان كه آدم خورد، و در نتيجه خداي تعالي هر دو را از بهشت بيرون كرده، بزمين فرستاد، تا در جوار 
 .زمين باشند

گر ديتر است، و بعضي تر و طوالنياي از روايات آمده، كه بعضي از آنها، از روايات مورد بحث مفصلاين معنا در عده :مؤلف
 .ترتر، و كوتاهمجمل

فرمائيد، اين معنا را مسلم گرفته، كه درخت نامبرده هم گندم بوده، و هم حسد، و و اين روايت همانطور كه مالحظه مي
 .اش حسد شد، و مقام و منزلت محمد و آل او ع را آرزو كردنداينكه آن دو از درخت گندم خوردند، ولي ثمره

تر از آن بوده كه اهل بهشت اشتهاي خوردن از آن را تر و نااليقاست: كه درخت نامبرده پستو مقتضاي معناي اول، اين 
تر از آن بوده كه آدم و همسرش از آن استفاده كنند، هم بكنند، و مقتضاي معناي دوم، اينست كه: درخت نامبرده گرانمايه

 .(مد و آل او )عچنان كه در روايتي ديگر آمده: كه آن درخت عبارت بوده از علم مح

 و بهر حال هر چند حسد و گندم دو معناي مختلف دارند، و لكن با رجوع به بياني كه ما در باره
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 مندي از بهشت، كه مقامميثاق كرديم، خواهي ديد كه معنا يكي است، و آن اينست كه آدم )ع( خواسته ميان تمتع و بهره
در آنجا واقع شده، كه جز بخدا توجه نكند، و ميان استفاده از درخت منهيه، كه مستلزم تعب تعلق  قرب خداست، و ميثاق

بدنيا است، جمع كند، ولي اين جمع برايش فراهم نيامد، و بزمين هبوط نموده، آن ميثاق را فراموش كرد، و هر دو امر كه 
ع نشد، آن گاه خداوند او را با اجتباء هدايت نموده، با توبه همان مقام رسول خدا )ص( و تمتع از درخت گندم باشد برايش جم

 .(اش بدنيا را بريد، و بان ميثاق كه از ياد برده بود، ملحق نمود، )دقت بفرمائيدارتباط و علقه

معنا  نو منظور از اينكه در روايت فرمود: )پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افكند، و آرزوي منزلت ايشان نمود( الخ، بيان اي
طغيان اين غريزه(، و يكي از اخالق رذيله )است، كه مراد بحسد آدم در حقيقت غبطه و بفارسي رشك بوده، نه حسدي كه 

 .است

 001رواياتي در باره قصه آدم در بهشت و هبوط او[ ..... ص : ]

آمده كه بظاهر با هم متنافيند، ولي با در اينجا دو روايت يكي از امام باقر، و يكي ديگر از يكي از دو امام باقر و صادق ع، 
رود، اما روايت اول را كمال الدين، از ابي حمزه ثمالي، از امام باقر )ع( روايت كرده، كه بيان سابق ما تنافي آن دو از بين مي

خدا  فرمود: خداي عز و جل بادم عهد كرده بود كه بدرخت نامبرده نزديك نشود، ولي وقتي آن هنگام رسيد كه در علم
گذشته بود، كه آدم باآلخره از آن درخت خواهد خورد، آدم عهد نامبرده را فراموش كرد، و از آن درخت بخورد، و اين است 

 «4»تا آخر حديث.  «1» (مراد خداي تعالي به اينكه فرمود: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً

دوم را عياشي، در تفسير خود، از يكي از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده، كه شخصي از آن جناب پرسيد: و روايت 
چگونه خداي تعالي آدم را بفراموشي مؤاخذه كرد، )با اينكه فراموش كار مؤاخذه نميشود(؟، امام فرمود: آدم فراموش نكرد، و 

ابليس او را بياد نهي خدا انداخت، و باو گفت: )پروردگار شما شما را از چگونه ممكن است بگوئيم: فراموش كرد؟ با اينكه 
اين درخت نهي نكرد، مگر براي اينكه فرشته نشويد، و يا جاودانه در بهشت باقي نمانيد( )تا آخر حديث( كه با دقت در بيان 

اين تنافي  (جمع كند، ولي نتوانستمندي از بهشت، و ميان خوردن از درخت را گذشته كه گفتيم آدم ميخواست ميان بهره



 «0»برداشته ميشود. 

از ابي الصلت هروي، روايت شده كه گفت: روزي كه مامون دانشمندان مذاهب اسالم، و ديانتهاي « 2»و در امالي صدوق 
چ يك هييهود، و نصاري، و مجوس، و صابئيان، و ساير صاحبان نظريه را براي بحث با علي بن موسي الرضا )ع( جمع كرد، 

 با آن جناب طرف بحث نشد، مگر آنكه امام او
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انش انداخته، تا آنكه علي بن محمد بن جهم برخاسته عرضه داشت: يا بن رسول را ملزم كرد، بطوري كه گويي سنگ بده
ني؟ كه كاللَّه )ص( آيا نظر شما در باره انبياء اين است كه معصومند؟ فرمود: بله، پرسيد: با اين كالم خداي عز و جل چه مي

حضرت رضا )ع( فرمود: واي بر تو اي علي، از خدا بترس، تا آنجا كه ميگويد: موالنا « 1»فرمود: )وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي(؟، 
فرمايد: )وَ ما يَعْلَمُ و نسبت كارهاي زشت بانبياء مده، و كتاب خداي را براي خودت تاويل مكن، چون خداي عز و جل مي

 «2» .(ان كه راسخ در علمندتَأْوِيلَهُ، إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تاويل آن را نميداند، مگر خدا، و آن

در  اشاما اينكه خداي عز و جل فرموده: )وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي(، در اين زمينه بوده، كه آدم را بمنظور اينكه حجت و خليفه
م هزمين باشد خلق كرد، نه براي اينكه در بهشت بماند، و نافرماني او در بهشت بوده، نه در زمين، و تازه آن نافرماني 

بمقتضاي تقدير الهي بوده، همين كه بزمين هبوط كرد، و حجت و خليفه او در زمين گرديد، بمقام عصمت نيز برسيد، كه 
)تا « 0»ينَ(، خداي عز و جل در باره عصمتش فرموده: )إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً، وَ آلَ إِبْراهِيمَ، وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِ

 .(ثآخر حدي

اينكه امام فرمود: نافرماني آدم در بهشت بوده، اشاره است بان بياني كه ما كرديم، كه تكليف نخوردن از درخت  :مؤلف
تكليف مولوي نبوده، بلكه ارشادي بوده، چون در بهشت هنوز تكاليف ديني جعل نشده بود، و موطن تكليف ديني زندگي 

رده بود، پس معصيت نامبرده معصيت امر ارشادي بوده، نه مولوي، پس ديگر زميني است، كه خدا براي آدم از پيش مقدر ك
 .جا ندارد كه مانند بعضي از مفسرين خود را بزحمت انداخته، حديث نامبرده را تاويل كنيم

از علي بن محمد بن جهم روايت آورده كه گفت: بمجلس مامون در آمدم و ديدم كه علي بن موسي )ع( « 2»و در عيون 
در آنجايند، مامون بآنجناب گفت: يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما اين نيست كه انبياء معصومند؟ فرمود: بله، همين است، نيز 

پرسيد: پس چرا خداي تعالي فرموده: )وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي(؟ فرمود: خداي تعالي بادم دستور داده بود: كه تو و همسرت در 
چه ميخواهيد بخوريد، ولي نزديك اين درخت مشويد، و اشاره فرمود بدرخت معيني از گندم، كه  بهشت سكني كنيد، و از هر

در آنجا بود، و فرمود: اگر از اين بخوريد، از ستمكاران ميشويد، و نفرموده بود كه از جنس اين درخت نخوريد، آدم هم خيال 
اي ديگر خورد، آنهم بوسوسه شيطان خورد، خورد، بلكه از بوتهكرد تنها از آن بوته معين نهي شده، و لذا از آن بوته معين ن

 :چون شيطان باو و همسرش گفت

 پروردگارتان از خصوص اين بوته شما را نهي كرده، كه از آن نخوريد، و اما غير اين بوته را
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فرموده نزديكش نشويد، نه اينكه از آن نخوريد، و از خوردن آن هم كه نهي كرده، براي اين نهي كرده كه مبادا فرشته، و يا 
گند هم خورد، كه من از خير خواهان شمايم، آدم و حوا هم تا آن روز بكسي بر از جاودانان در بهشت شويد، و برايشان سو
 .نخورده بودند، كه بدروغ سوگند خورده باشد

بهمين جهت فريب او را خورده، و بسوگند او اعتماد نموده، و از آن درخت خوردند، و تازه اين جريان قبل از رسيدن او بمقام 
سي را هايي بوده كه خدا كاه كبيره نبوده كه بخاطر آن مستحق آتش شود، بلكه از صغيرهنبوت بود، و اين نافرماني هم گن

 .كند، و صدور آن از انبياء قبل از آنكه مورد وحي قرار گيرند جائز استبخاطر آن عذاب نمي

بيره، و كنند، و نه كره ميو اما بعد از آنكه خدا او را اجتباء كرد، و بمقام نبوتش برگزيد، از معصومين شد، كه نه گناه صغي
وَ هَدي(،  بهمين جهت است كه خداي عز و جل در باره او هم فرموده: )وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي، ثُمَّ اجْتَباهُ، رَبُّهُ، فَتابَ عَلَيْهِ،

 .(لَي الْعالَمِينَ( )تا آخر حديثو هم فرموده: )إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ، وَ نُوحاً، وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَ« 1»

مؤلف: صدوق عليه الرحمه بعد از نقل اين حديث، كه حديثي است طوالني، گفته: اين حديث از طريق علي بن محمد بن 
 .(جهم كه يك مرد ناصبي، و دشمن اهل بيت بوده، خيلي عجيب است، )اين بود گفتار مرحوم صدوق

نياورده، مگر بخاطر اينكه مشتمل است بر تنزيه انبياء، و آن مرحوم در اصولي كه در و اين حديث آن مرحوم را به تعجب در 
حديث مزبور مسلم گرفته شده، دقت نكرده، و گر نه متوجه ميشد كه با مذهب ائمه اهل بيت سازگار نيست، چون مذهب 

بل از نبوت آنان محال است، و هم بعد از امامان اهل بيت اين است كه صدور نافرماني از انبياء بخاطر اينكه معصومند، هم ق
 .نبوت، هم نافرمانيهاي صغيره، و هم كبيره

اي از آيه حذف شده باشد، و تقدير عالوه بر اينكه آن طور كه اين مرد ناصبي حديث را نقل كرده، مستلزم آنست كه جمله
جمله )ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، و انما نهاكما عن غيرها، و ما ، (ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونا)

نهاكما عن غيرها، اال ان تكونا( الخ، باشد يعني خدا اصال شما را از اين بوته نهي نكرده، بلكه از غير اين نهي كرده، و از آن 
آيه: )اي آدم آيا ميخواهي تو را بدرختي  غير هم نهي نكرده، مگر براي اينكه فرشته، و يا جاودان نباشيد(، در حالي كه

كرده، بر اينكه داللت دارد بر اينكه ابليس وي را تشويق مي« 4»راهنمايي كنم، كه درخت جاودانگي و ملك دائمي است(؟ 
ا ت كرده، به اينكه اگر از آن بخوري، جاودان ميشوي،از عين آن درخت كه ممنوع شده بخورد، و باين منظور او را تطميع مي

 از آن درخت كه با نهي خدا از آن محجوب
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 .شده بود، بخورد

تمام را خودش در  از اين هم كه بگذريم، اصال اين مرد، يعني علي بن محمد بن جهم در حديث سابق جواب صحيح و



مجلس مامون از آن جناب گرفت، پس اين روايت كه صدوق آورده، خالي از اشكال نيست، هر چند كه بعضي از وجوه 
 .اشكالي كه گفتيم، امكان حمل بر محملي صحيح داشته باشد

مكث آدم و حوا در بهشت،  و نيز مرحوم صدوق از امام باقر ع از پدران بزرگوارش، از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود:
از هنگامي كه وارد آن شدند، تا ساعتي كه بيرون شدند تنها هفت ساعت از ايام دنيا بود، و در همانروز كه اين جريان واقع 

 «1»شد، خدا از بهشتش بيرون كرد. 

ؤالي كرد: و من آنجا از عبد اللَّه بن سنان، روايت كرده كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( س« 4»و در تفسير عياشي، 
كه آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند، كه بخاطر خطايي كه كردند بيرون شدند؟ فرمود:  :حاضر بودم، و آن اين بود

هايش همسرش را خلق خداي تبارك و تعالي، بعد از ظهر روز جمعه بود كه از روح خود در آدم بدميد، و آن گاه از پائين دنده
را بسجده بر او امر فرمود، و بعد در همان روز او را داخل بهشت كرد، و بخدا سوگند كه بيش از شش كرد، و بعد فرشتگان 

ساعت از همان روز در بهشت نماند، كه دچار نافرماني خدا شده، و خدا او و همسرش را از آنجا بيرون كرد، در حالي كه 
بردند، تا صبح شد، ناگهان متوجه عرياني خود شدند،  آفتاب تازه غروب كرده بود، آن شب را تا صبح پشت در بهشت بسر

پروردگارشان نداشان داد: آيا شما را از آن درخت كه ميدانيد نهي نكردم؟ آدم خجالت كشيده، سر بزير افكند، و گفت: 
شان اسخكنيم، پس ما را بيامرز، خداي تعالي در پپروردگارا ما بنفس خود ستم كرديم، و اينك بگناهان خود اعتراف مي

 .فرمود: بايد كه از آسمانهاي من بزمين هبوط كنيد، چون هيچ نافرمان و سركش در آسمانهاي من همجوار من نميشود

مؤلف: ممكن است از آنچه اين روايت مشتمل بر آنست، كيفيت بيرون شدن آن دو را از بهشت استفاده كرد، و فهميد كه آن 
ند، چون در ابهشت قرار گرفتند، و سپس از بيرون در بهشت بزمين هبوط كرده دو نخست از بهشت بيرون شده، در بيرون در

قرآن كريم و آيات اين قصه، كه همان آيه فوق باشد، دو بار امر بهبوط شده با اينكه اين امر امر شرعي نبوده، بلكه امر 
 .تكويني بوده، كه بهيچ وجه قابل تخلف نيست

 ده، در آيه: )وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ( تا باخر بسياق )متكلمو همچنين از اينكه سياق را تغيير دا
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پروردگارشان ندايشان كرد(، آورد، و نيز در اولي تعبير به )ايب الخ، بسياق غ« 1»مع الغير گفتيم(، و در آيه: )وَ ناداهُما رَبُّهُما( 
هذا(، كه مخصوص باشاره به نزديك ))بگفتار(، و در دومي به ندا كه صدا زدن از دور است، تعبير كرد، و باز در اولي با كلمه 

 وان فهميد: كه امر بهبوط، يكاست، و در دومي با كلمه )تلك(، كه مخصوص اشاره بدور است، بياورد، از اين تعبيرات ميت
بار در داخل بهشت صورت گرفته، و با آن، آدم از بهشت بيرون شده، و يك بار هم در بيرون بهشت صورت گرفته، و از آنجا 

 .بزمين هبوط كرده است

عنا را و اين م نقطه ضعفي كه در اين روايت است، اين است كه در اين روايت خلقت حوا را مطابق تورات از دنده آدم دانسته،
كند، هر چند كه ممكن است در روايات وارده از ائمه اهل بيت ع بطوري كه در بحث از خلقت آدم خواهي ديد، تكذيب مي

اي هاين نقطه ضعف را جبران نموده، و گفت: مراد از دنده پائين آدم، زيادي گل آدم است، آن گلي كه با آن اضالع و دنده
يد(، و اما ساعتهايي كه براي مكث آدم در بهشت تعيين نموده، در يك جا شش ساعت، و جايي آدم را آفريد )دقت بفرمائ

 :گوييمديگر هفت ساعتش خوانده، عالج اين اختالف آسان است، براي اينكه مي



 .منظور از ساعت شصت دقيقه نيست، بلكه منظور بيان زمان تقريبي جريان است

 :ر و صادق ع، روايت كرده كه در ذيل جملهاز يكي از دو امام باق« 4»و در كافي 

فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ(، فرمود: آن كلمات اين است: )ال اله اال انت، سبحانك، اللهم و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت )
ي، و نفسي، فارحمننفسي، فاغفر لي، و انت خير الغافرين، ال اله اال انت، سبحانك اللهم و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت 

انت خير الغافرين، ال اله اال انت، سبحانك اللهم، و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسي، فارحمني، و انت خير الراحمين، ال 
اله اال انت، سبحانك اللهم، و بحمدك، عملت سوءا، و ظلمت نفسي، فاغفر لي، و تب علي، انك انت التواب الرحيم، معبودي 

الها، حمد و تسبيحت ميگويم، كار زشتي مرتكب شدم، و بخود ستم كردم، پس مرا بيامرز، كه تو بهترين بجز تو نيست بار 
آمرزندگاني، معبودي بجز تو نيست، بار الها تسبيح و حمدت ميگويم، كار بدي كردم، و بخود ستم نمودم، پس بمن رحم كن، 

ميگويم، بار الها من بدي كردم، و بخود ستم نمودم، پس مرا كه تو بهترين غافراني، معبودي بجز تو نيست، حمد و تسبيحت 
رحم كن، كه تو بهترين رحيماني، معبودي بجز تو نيست، بار الها تسبيح و حمدت ميگويم، كار بدي كردم، و بخود ستم روا 

 .داشتم، پس مرا بيامرز، و نظر رحمتت بمن برگردان، كه تو هم تواب و هم رحيمي
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اند، از طرق اهل سنت و جماعت هم قريب بان و عياشي، و قمي، و ديگران نيز روايت كرده« 1»اين معنا را صدوق،  :مؤلف
 .نيز همين معنا استفاده بشوداز آيات داستان « 4»روايت شده، و چه بسا 

گفته: و در روايتي ديگر در تفسير جمله: )فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ(، آمده: كه فرمود: خدا را « 0»مرحوم كليني در كافي 
 .بحق محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين سوگند داد

اند، و قريب بان از طرق اهل سنت و جماعت نيز روايت كردهو عياشي و قمي و ديگران نيز « 2»اين معنا را صدوق  :مؤلف
روايت شده، هم چنان كه در در منثور از رسول خدا )ص( آمده كه فرمود: وقتي آدم آن گناه را مرتكب شد، سر بسوي 

فت: گ كنم، كه مرا بيامرزي، پس خدا بدو وحي كرد: كه محمد كيست؟آسمان بلند كرده گفت: از تو بحق محمد مسئلت مي
اي خدا كه نامت واال است، وقتي مرا آفريدي، سر بسوي عرش تو بلند كردم، ديدم در آنجا نوشته شده، ال اله اال اللَّه، محمد 

اي، پس خداي رسول اللَّه )ص(، فهميدم كه در درگاه تو احدي عظيم المنزلةتر از او نيست كه نامش را با نام خود قرار داده
 .كردمآدم، او آخرين پيامبران از ذريه تو است، و اگر او نبود، تو را خلق نمي تعالي وحي كرد: كه اي

 ايو اين معنا هر چند كه در بدو نظر از ظاهر آيات بعيد است، و لكن اگر كامال در آنها دقت شود، چه بسا تا اندازه :مؤلف
ال و مات نيست، بلكه كلمه تلقي، بمعناي قبول با استقبقريب باشد، چون جمله: )فَتَلَقَّي آدَمُ( الخ، تنها بمعناي قبول آن كل

روي آوري است، )كانه آدم روي بان كلمات آورده، و آن را فرا گرفته است( و اين داللت دارد بر اينكه آدم اين كلمات را از 
ه دگارش آموخته بود، آنجا كناحيه خدا گرفته، و قهرا قبل از توبه علم بان كلمات پيدا كرده، قبال هم تمامي اسماء را از پرور
ند، گذاري كه در آن فساد كپروردگارش فرمود: )من ميخواهم در زمين خليفه بگذارم، مالئكه گفتند: آيا كسي را در زمين مي

د: )من كنيم؟(، و پروردگارش بايشان فرموگوييم، و برايت تقديس ميو خونريزيها كند، با اينكه ما تو را بحمدت تسبيح مي
يدانم كه شما نميدانيد(، سپس علم تمامي اسماء را باو آموخت، و معلوم است، كه علم بتمامي اسماء هر ظلم و چيزي م

برد، و دواي هر دردي ميشود، و گر نه جواب از ايراد مالئكه تمام نميشود، و حجت بر آنان تمام گناهي را از بين مي



 ل آنان كه )در زمينگردد، براي اينكه خداي سبحان در مقابل اين اشكانمي
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فساد انگيزند و خونها بريزند(، چيزي نفرمود، و چيزي در مقابل آن قرار نداد، بجز اينكه )خدا همه اسماء را باو تعليم كرد(، 
كرده، و در سابق هم حقيقت آن اسماء را شناختي، كه گفتيم پس معلوم ميشود علم نامبرده تمامي مفاسد را اصالح مي

اند، كه هايي براي فيوضات خدا بمادون خود بودهاند، واسطهو در پس پرده آسمانها و زمين بودهاي غايب موجودات عاليه
 .كمال هيچ مستكملي جز به بركات آنان تمام نميشده

هايي از اهل بيت، و انوار ايشان را در هنگام تعليم اسماء بديد، و وارد شده: كه آدم ع شبح« 1»هم چنان كه در بعضي اخبار 
اش را از پشتش بيرون كشيد، و نيز وارد شده: كه آن خباري رسيده: كه آن انوار را در هنگامي ديد، كه خداي تعالي ذريهنيز ا

 .(انوار را در همان هنگامي كه در بهشت بود، ديد، كه خواننده عزيز خودش بايد بان اخبار مراجعه نمايد )و راهنما خداست

ت( امر آن كلمات را مبهم گذاشت، و فرمود: )فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ( الخ، و اطالق خداي تعالي با نكره آوردن لفظ )كلما
صريحا اين لفظ « 4»لفظ كلمه، بر موجود عيني در قرآن كريم آمده، و در آيه: )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ(، 

 .ودهرا در عيسي بن مريم ع اطالق نم

كه منظور از كلمات كلماتي است كه خدا در سوره اعراف از آدم و حوا حكايت كرده،  :اندو اما اينكه بعضي از مفسرين گفته
صحيحي نيست، براي الخ، تفسير « 0»و فرموده: )قاال: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا، وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا، وَ تَرْحَمْنا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ( 

كند، بعد از واقعه هبوط بزمين واقع شده، چون اينكه مسئله توبه همانطور كه آيات اين سوره، يعني سوره بقره داللت مي
الخ، و اين  (تابَ عَلَيْهِفرمايد: )فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ، فَوَ قُلْنَا: اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ(، تا آنجا كه مي) :فرمايدمي

 فرمايد: )وَاند، قبل از هبوط، و در بهشت آموخته بودند، چون در سوره اعراف ميكلماتي كه آدم و همسرش بان تكلم كرده
 :فرمايدأَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ(؟ تا آنجا كه مي :ناداهُما رَبُّهُما

فرمايد. )قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ( الخ، پس اقرار بظلم به نفس در بهشت واقع سَنا(، و در آخر ميرَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُ .قاال)
 .شده، نه در زمين، و حال آنكه گفتيم: تلقي كلمات در زمين بوده

كرد،  مقابل ندايي كه خدا بانان بلكه ظاهر اينكه گفتند: )پروردگارا بخود ستم كرديم( الخ، تذلل و خضوعي است از آن دو، در
ينكه ايم، اعالم كنند: به ااند بعد از اعتراف بربوبيت خدا، و اينكه بخاطر ظلمي كه كرديم مشرف بخطر خسران شدهخواسته

 .كندامر بدست خداي سبحان است، هر جور بخواهد امر مي
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از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرموده: موسي از پروردگارش مسئلت كرد: بين او و آدم جمع كند، « 1»و در تفسير قمي 
موسي گفت: اي پدر، مگر جز اين بود كه خدا تو را بدست قدرت خود  و خدا هم جمع نموده، وي را موفق بزيارت او نمود،

بيافريد؟ و از روح خود در تو بدميد؟ و مالئكه را به سجده بر تو وادار نمود؟، پس چرا وقتي دستور داد: از يك درخت بهشت 
فت: ز خلقتم نوشته شده؟ گنخوري، نافرماني كردي؟ آدم گفت: اي موسي! بگو ببينم، خطيئه من در تورات چند سال قبل ا

 .سي هزار سال آدم گفت: همين طور است، آن گاه امام صادق )ع( فرمود: آدم با همين كالم موسي را قانع ساخت

 .بچند طريق از رسول خدا )ص( نقل كرده« 4»مؤلف: قريب باين معنا را عالمه سيوطي در المنثور 

مود: بخدا سوگند خداي تعالي آدم را براي دنيا خلق كرده بود، و اگر او را از امام باقر )ع( روايت كرده كه فر« 0»و در علل 
 .در بهشت جاي داد، براي اين بود كه نافرماني بكند، و آن گاه او را به همان جايي كه براي آنجا خلقتش كرده بود، برگرداند

آدم دوستي از ميانه مالئكه داشت، )تا آخر از امام صادق )ع( هم گذشت، كه فرمود: « 2»مؤلف: اين معنا در روايت عياشي، 
 .(حديث

ترين واديهاي روي ، در ضمن احتجاج علي )ع( با مرد شامي، كه از آن جناب پرسيده بود: گرامي-«3»و در كتاب احتجاج 
 .ردك زمين كجا است؟ فرمود: بياباني است كه آنجا را سرانديب ميخوانند، آدم وقتي از آسمان هبوط كرد، در آنجا سقوط

مقابل اين روايت، روايات بسيار زيادي است، كه داللت دارد بر اينكه آدم در مكه سقوط كرد، و بعضي از اين روايات  :مؤلف
گذشت، ممكن هم هست ميانه اين روايات مختلف، جمع كرده، گفت: ممكن است آن جناب اول از آسمان به سرانديب فرود 

 .ن مكه هبوط كرده باشد، نه به دو نزول، در عرض هم، تا جمع ممكن نباشدآمده، و بار دوم از سرانديب به سرزمي

حضور  :از طبراني، و از كتاب عظمت ابي الشيخ، و ابن مردويه، همگي از ابي ذر، روايت شده كه گفت« 5»و در در المنثور 
سخ فرمود: هم نبي بود، و هم رسول، حضرت رسول عرضه داشتم: يا رسول اللَّه! آيا بنظر شما آدم پيغمبر بود، يا نه؟ در پا

 بچون خداي تعالي قبال با او صحبت كرده بود، و فرموده بود: )يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ( پس معلوم ميشود بآنجنا
 .وحي ميشده

 .اندمؤلف: اهل سنت و جماعت، قريب باين معنا را بچند طريق روايت كرده
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 001[ ..... ص : 11تا  11(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره



( وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً 23فَارْهَبُونِ )يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ 
( وَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ 21ثَمَناً قَلِيالً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ ) لِما مَعَكُمْ وَ ال تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ ال تَشْتَرُوا بِآياتِي

نْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَ (43)( وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 24وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
 (22تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَال تَعْقِلُونَ )

 001ترجمه آيات ..... ص : 

اي پسران اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزاني داشتم بياد آريد و به پيمان من وفا كنيد تا به پيمان شما وفا كنم و از من بيم 
 .(23كنيد )

كند بگرويد و شما نخستين منكر آن مباشيد و م و كتابي را كه نزد خود شما است تصديق ميابه قرآني كه نازل كرده
 .(21هاي مرا به بهاي ناچيز مفروشيد و از من بترسيد )آيه

 .(24شما كه دانائيد حق را با باطل مياميزيد و آن را كتمان مكنيد )

 .(20نماز كنيد و زكات دهيد و با راكعان ركوع كنيد )

 443، ص: 1الميزان، ج ترجمه

آئيد بريد چرا بعقل در نميشما كه كتاب آسماني ميخوانيد چگونه مردم را به نيكي فرمان ميدهيد و خودتان را از ياد مي
(22) 

 007بيان ..... ص : 

ن نعمتهايي را خداي سبحان در اين آيات عتاب ملت يهود را آغاز كرده، و اين عتاب در طي صد و چند آيه ادامه دارد، و در آ
كه خدا بر يهود افاضه فرمود، و كرامتهايي را كه نسبت بانان مبذول داشت، و عكس العملي كه يهود بصورت كفران و 

شمارد، و با اشاره به دوازده قصه از قصص آنان تذكرشان عصيان و عهدشكني و تمرد و لجاجت از خود نشان داد، بر مي
ن، شكافته شدن دريا، و غرق شدن فرعونيان، و قصه ميعاد در طور، و قصه ميدهد، قصه نجاتشان از شر آل فرعو

پرستي آنان، بعد از رفتن موسي بميقات، و قصه مامور شدنشان بكشتن يكديگر، و داستان تقاضاشان از موسي كه گوساله
شتند، تا اعقه شدند، و دوباره زنده گخدا را بما نشان بده تا علني و آشكارا او را ببينيم، و به كيفر همين پيشنهادشان، دچار ص

 .آخر داستانهايي كه در اين آيات بدان اشاره شده، و سر تا سر آن پر است از عنايات رباني، و الطاف الهي

آورد: آن ميثاقها كه از ايشان گرفت، و ايشان آنها را نقض كرده، و پشت سر انداختند، و باز گناهاني را كه و نيز بيادشان مي
شدند، و جرائمي را كه كسب كردند، و آثاري كه در دلهاشان پيدا شد، با اينكه كتابشان از آنها نهي كرده بود، و مرتكب 

ان ها چگونه دلهاشكند: كه بخاطر آن مخالفتاندازد، و يادآوريشان ميكرد، بيادشان ميعقولشان نيز بر خالف آن حكم مي
 .گرفت، و چگونه مساعيشان بي نتيجه شددچار قساوت، و نفوسشان در معرض شقاوت قرار 

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي( الخ، كلمه عهد در اصل بمعناي حفاظ است، و همه معاني آن از اين يك معنا مشتق شده مانند عهد بمعناي )
 .ميثاق، و عهد بمعناي سوگند، و بمعناي وصيت، و بمعناي ديدار، و بمعناي نزول، و امثال آن

 .هبت بمعناي خوف، و مقابلش كلمه رغبت استفارهبون(، كلمه ر)

تان، شما كفر بقرآن را آغاز مكنيد، وَ ال تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ(، يعني از ميان اهل كتاب، و يا ميان اقوام گذشته، و آينده)



د بقرآن كفر ه قبل از يهوورزند، و آن كفار مكه هستند، كبگذاريد كساني بدان كفر بورزند كه بهمه كتابهاي آسماني كفر مي
 .ورزيده بودند

 443، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 001[ ..... ص : 11تا  12(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

 (25هِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ )( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب23ِّوَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إاِلَّ عَلَي الْخاشِعِينَ )

 001ترجمه آيات ..... ص : 

 .(23از صبر و نماز كمك بجوئيد و آن بسي سنگين است مگر براي خشوع پيشگان )

 .(25گردند )روند و باو باز ميكه يقين دارند به پيشگاه پروردگار خويش مي

 001بيان ..... ص : 

 001..... ص : استعانت به صبر و صالة[ ]

انسان به  گيرد كه نيرويو استعينوا بالصبر و الصالة( كلمه استعانت بمعناي طلب كمك است، و اين در وقتي صورت مي)
اي را كه پيش آمده بر وفق مصلحت خود بر طرف سازد، و اينكه فرموده: از صبر و نماز تواند مهم و يا حادثهتنهايي نمي

ك بگيريد، براي اينست كه در حقيقت ياوري بجز خداي سبحان نيست، در مهمات ياور براي مهمات و حوادث خود كم
 انسان مقاومت و خويشتن داري آدمي است، به اينكه استقامت بخرج داده، ارتباط خود را با خدا وصل نموده، از
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ر و نماز است، و اين دو بهترين وسيله براي پيروزي است، صميم دل متوجه او شود، و بسوي او روي آورد، و اين همان صب
كند، و نماز كه اقبال بخدا، و التجاء باو است، روح ايمان را زنده چون صبر هر بال و يا حادثه عظيمي را كوچك و ناچيز مي

 .تپاره شدني نيسفهماند: كه بجايي تكيه دارد كه انهدام پذير نيست، و به سببي دست زده كه سازد، و بآدمي ميمي

گردد، و اما اينكه آن را به كلمه )استعانت( كه جمله وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَي الْخاشِعِينَ( الخ، ضمير )ها( به كلمه )صالة( بر مي)
ا صبر خيلي كه خشوع ب)استعينوا( متضمن آنست بر گردانيم، ظاهرا با جمله )إِلَّا عَلَي الْخاشِعِينَ( منافات داشته باشد، براي اين

نميسازد، و فرق ميانه خشوع و خضوع با اينكه معناي تذلل و انكسار در هر دو هست، اين است كه خضوع مختص بجوارح و 
 .اعضاي بدني آدمي است، ولي خشوع مختص بقلب است

 009ص : [ ..... "الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ "در "ظن "وجه استعمال كلمه]

 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ( الخ، اين مورد اعتقاد بآخرت، موردي است كه هر كس بايد بدان يقين حاصل كند، هم)
في ، با اين حال چرا در آيه مورد بحث مظنه و گمان به آن را كا«1»چنان كه در جاي ديگر فرموده: )وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ( 

دانسته؟ ممكن است و جهش اين باشد كه براي حصول و پيدايش خشوع در دل انسان، مظنه قيامت و لقاء پروردگار كافي 



است؟ چون علومي كه بوسيله اسباب تدريجي بتدريج در نفس پيدا ميشود، نخست از توجه، و بعد شك، و سپس بترجيح 
رود، تا ادراك جزمي كه ر آخر احتماالت مخالف بتدريج از بين مييكي از دو طرف شك، كه همان مظنه است پيدا شده، و د

 .همان علم است حاصل شود

و اين نوع از علم وقتي بخطري هولناك تعلق بگيرد باعث غلق و اضطراب و خشوع نفس ميشود، و اين غلق و خشوع از 
ه خطري و هولناك است، قبل از علم كند، و چون امر نامبردوقتي شروع ميشود، كه گفتيم يك طرف شك رجحان پيدا مي

 .آوردبان، و تماميت آن رجحان، نيز دلهره و ترس در نفس مي

پس بكار بردن مظنه در جاي علم، براي اشاره باين بوده، كه اگر انسان متوجه شود به اينكه ربي و پروردگاري، دارد كه 
صل كند، تا علم برايش حات و رعايت احتياط صبر نميممكن است روزي با او ديدار كند، و بسويش برگردد، در ترك مخالف

 .كندشود، بلكه همان مظنه او را وادار باحتياط مي

 :هم چنان كه شاعر گفته

 فقلت لهم: ظنوا بالفي مذحج سراتهم في الفارسي المسرد،

 هاند، كيعني بايشان گفتم گمان كنيد كه دو هزار مرد جنگي از قبيله مذحج بسوي شما روي آورده

__________________________________________________ 

 2سوره بقره آيه  -1

 403، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .هاي بافت فارس هستندبزرگان ايشان همه در زره

چه شاعر در اين شعر مردم خود را بصرف مظنه ترسانده، با اينكه بايد مردم را بدشمن يقيني ترساند، نه به مشكوك، و اين 
دان جهت است كه ظن بدشمن هم براي واداري مردم بترك مخالفت كافي است، و حاجت بيقين نيست، تا شخص تهديد ب

 .كننده براي تحصيل يقين در مردم، و تفهيم آنان خود را بزحمت بيندازد و يا اعتنايي بشان آنان كند

بِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً، هر كه اميد ديدار پروردگارش دارد، بايد و بنا بر اين، آيه مورد بحث با آيه: )فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ
، قريب المضمون ميشود، چون در اين آيه نيز اميد بديدار خدا را در واداري انسان بعمل صالح كافي «1»عمل صالح كند( 

مالقوا ربهم(، مسئله قيامت باشد، و )ر جمله دانسته است، البته همه اين حرفها در صورتي است كه منظور از لقاء پروردگار د
اما در صورتي كه منظور از آن تصويري باشد كه بزودي در سوره اعراف انشاء اللَّه خواهيد ديد، در آن صورت ديگر هيچ 

 .محذوري در كار نيست

 011: بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره استعانت از صبر و صالة و مراد از صبر و ...([ ..... ص 

انداخت، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: هر وقت امري و پيشامدي علي )ع( را بوحشت مي« 4»در كافي 
 .فرمود: )اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ(، از صبر و نماز كمك بگيريدايستاد، و ميبرميخاست، و بنماز مي

ه در ذيل آيه نامبرده فرمود: صبر همان روزه است، و فرمود: هر وقت از آن جناب روايت كرده، ك« 0»و نيز در كافي 
اي براي كسي پيش آمد، روزه بگيرد، تا خدا آن را بر طرف سازد، چون خداي تعالي فرموده: )وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ(، كه حادثه

 .منظور از آن روزه است

خود روايت كرده، و تفسير صبر بروزه، از باب جري يعني تطبيق  هم در تفسير« 2»مؤلف: مضمون دو حديث باال را عياشي 
 .كلي بر مصداق است



از ابي الحسن )ع( روايت آمده، كه فرمود: صبر در اين آيه بمعناي روزه است، و هر گاه امر ناگواري « 3»و در تفسير عياشي 
 براي كسي پيش آيد، روزه بگيرد، تا بر طرف شود، چون خداي تعالي

__________________________________________________ 

 113سوره كهف آيه  -1

 1ح  233ص  0فروع كافي ج  -2

 3ح  50ص  2فروع كافي ج  -3

 23 -03ح  20ص  1عياشي ج  -4

 21ح  20ص  1عياشي ج  -5

 401، ص: 1ترجمه الميزان، ج

كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَي الْخاشِعِينَ(، و خاشع بمعناي كسي است كه در نماز خود حالت ذلت وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ، وَ إِنَّها لَ) :فرمود
 .بخود بگيرد، و منظور از خاشعان در اين آيه رسول خدا )ص( و امير المؤمنين )ع( است

كرده، و نيز استحباب  مؤلف: امام )علي( از آيه شريفه استحباب روزه و نماز را در هنگام نزول شدائد و ناماليمات استفاده
توسل برسولخدا و ولي خدا در اينگونه مواقع را از آيه شريفه در آورده است، و اين در حقيقت تاويل كلمه صوم و صالة 

 .برسولخدا )ص( و امير المؤمنين ع است

مْ مُالقُوا رَبِّهِمْ( الخ، فرموده: يعني نيز از علي )ع( روايت كرده، كه در ذيل آيه )الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ« 1»و در تفسير عياشي 
 .يقين دارند به اينكه مبعوث ميشوند، و مراد بظن در اين آيه يقين است

 .نيز نقل كرده« 4»مؤلف: اين روايت را صدوق 

ي رفقا ابن شهر آشوب از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: اين آيه در باره علي، و عثمان بن مظعون، و عمار بن ياسر، و
 «0»ايشان نازل شده است. 

__________________________________________________ 

 [.....] 24ح  22ص  1عياشي ج  -1

 3س  453توحيد صدوق ص  -2

 3ح  32ص  1مناقب و تفسير برهان ج  -3

 404، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 010[ ..... ص : 11تا  17(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

( وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً 23بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعالَمِينَ )يا 
 (23) وَ ال يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ ال يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ

 010ترجمه آيات ..... ص : 



 .(23اي پسران اسرائيل نعمت مرا كه به شما ارزاني داشتم و شما را بر مردم زمانه برتري دادم بياد آريد )

 (23و از آن روز كه كسي بكار كسي نيايد و از او شفاعتي نپذيرند و از او عوضي نگيرند و كسان ياري نشوند بترسيد )

 010بيان ..... ص : 

 010گردد[ ..... ص : نظام زندگي دنيا بر اساس اسباب و وسائط و شفعاء مي]

وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي( الخ، پادشاهي و سلطنت دنيوي از هر نوعش كه باشد، و با جميع شئون و قواي مقننه، و قواي )
 اش، مبتني بر حوائج زندگي است، و اين حاجت حاكمه، و قواي مجريه

 400، ص: 1لميزان، جترجمه ا

كند چنين سلطنتي و چنين قوانيني بوجود آيد، تا حوائج انسان را كه عوامل زماني و مكاني آن را زندگي است كه ايجاب مي
 .كند بر آوردايجاب مي

 يبهمين جهت چه بسا ميشود كه متاعي را مبدل بمتاعي ديگر، و منافعي را فداي منافعي بيشتر، و حكمي را مبدل بحكم
كند، بدون اينكه اين دگرگونيها در تحت ضابطه و ميزاني كلي در آيد، و بر همين منوال مسئله مجازات متخلفين ديگر مي

، كه يا تريابد، با اينكه جرم و جنايت را مستلزم عقاب ميدانند، چه بسا از اجراء حكم عقاب بخاطر غرضي مهمنيز جريان مي
حريك عواطف او است، و يا رشوه است، صرفنظر كنند، و قاضي بخاطر عوامل نامبرده اصرار و التماس محكوم بقاضي، و ت

بر خالف حق حكم براند، و تعيين جزاء كند، و يا مجرم پارتي و شفيعي نزد او بفرستد، تا بين او و خودش واسطه شود، و يا 
ر برود، و او را از اجراء حكم باز بدارد، و يا د اگر قاضي تحت تاثير اينگونه عوامل قرار نگرفت، پارتي و شفيع نزد مجري حكم

صورتي كه احتياج حاكم بپول بيشتر از احتياجش بعقاب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه كند، و يا قوم و 
ن و قواني قبيله مجرم بياري او برخيزند، و او را از عقوبت حاكم برهانند، و عواملي ديگر نظير عوامل نامبرده، كه احكام

 .اندازد، و اين سنتي است جاري، و عادتي است در بين اجتماعات بشريحكومتي را از كار مي

 011اين توهم خرافي كه نظام حيات اخروي نيز بر مبناي اسباب و مسببات مادي است[ ..... ص : ]

نظام زندگي آخرت نيز مانند نظام زندگي ها و ديگران، اين طرز فكر وجود داشت، كه معتقد بودند و در ملل قديم از وثني
دنيوي است، و قانون اسباب و مسببات و ناموس تاثير و تاثر مادي طبيعي، در آن زندگي نيز جريان دارد، لذا براي اينكه از 

دن ش كردند، تا باين وسيله آنها را در برآوردهها پيشكش ميجرائم و جناياتشان صرفنظر شود، قربانيها و هدايا براي بت
حوائج خود برانگيزند، و همدست خود كنند، و يا بتها برايشان شفاعت كنند، و يا چيزي را فديه و عوض جريمه خود ميدادند، 

طلبيدند، حتي با مردگان خود چيزي از زيور آالت را دفن و بوسيله يك جان زنده يا يك اسلحه، خدايان را بياري خود مي
تا در آن  كردند،ديگر زندگي كنند، و لنگ نمانند، و يا انواع اسلحه با مردگان خود دفن مي كردند، تا بان وسيله در عالممي

كردند، تا مونس او باشد، و يا يكي از قهرمانان عالم با آن از خود دفاع كنند، و چه بسا با مرده خود يك كنيز را زنده دفن مي
هاي دنيا در ميانه آثار زميني مقدار بسيار زيادي از اين ر در موزهكردند، تا مرده را ياري كند، و در همين اعصارا دفن مي

 .قبيل چيزها ديده ميشود

 011گري در آخرت[ ..... ص : رد اين خرافات و بيان قطع روابط و سنن دنيوي مانند واسطه]



يشود، كه بعقائد خرافي گذشته ديده مدر بين ملل اسالمي نيز با همه اختالفي كه در نژاد و زبان دارند، عقائد گوناگوني شبيه 
بخود  گونيمعلوم است ته مانده همان خرافات است، كه به توارث باقي مانده است، و اي بسا در قرون گذشته رنگهاي گونه

 گرفته است، و در قرآن كريم تمامي اين

 402، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 :اش فرمودده، خداي عز و جل در بارهآراء واهيه و پوچ، و اقاويل كاذبه و بي اساس ابطال ش

بينند و وَ رَأَوُا الْعَذابَ، وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ، عذاب را مي) :، و نيز فرموده«1»وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، امروز تنها مؤثر خداست( )
 .«4»دستشان از همه اسباب بريده ميشود( 

كُمُ، اءَمُونا فُرادي، كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ، وَ ما نَري مَعَكُمْ شُفَعو نيز فرموده: )وَ لَقَدْ جِئْتُ
د، امروز تك تك و به تنهايي نزد ما آمديالَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، 

همانطور كه روز اولي كه شما را آورديم لخت و تنها آفريديم، و آنچه بشما داده بوديم با خود نياورديد، و پشت سر نهاديد، با 
و  ،پنداشتيد، آري ارتباطهايي كه بين شما بودبينيم آن شفيعاني كه يك عمر شريكان ما در سرنوشت خود ميشما نمي

 :و نيز فرموده« 0»بينيد( پنداشتيد )امروز نميبخاطر آن منحرف شديد، قطع شد، و آنچه را مي

رُونَ، در آن هنگام هر كس بهر چه هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ، وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ، وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَ)
ابود شوند( اند نساختهكرده مبتال شود، و بسوي خداي يكتا موالي حقيقي خويش بازگشت يابند، و آن دروغها كه مي از پيش

«2». 

كند، كه در موطن قيامت، اثري از اسباب دنيوي نيست، و و همچنين آياتي ديگر، كه همه آنها اين حقيقت را بيان مي
ات هست، در آنجا بكلي منقطع است، و اين خود اصلي است كه لوازمي بر آن ارتباطهاي طبيعي كه در اين عالم ميان موجود

مترتب ميشود، و آن لوازم بطور اجمال بطالن همان عقائد موهوم و خرافي است، آن گاه قرآن كريم هر يك از آن عقائد را 
فرمايد: )وَ است، كه در باره آن مي اش را زده است، از آن جمله مسئله شفاعت و پارتي بازيبطور تفصيل بيان نموده، و پنبه

 مْ يُنْصَرُونَ، بپرهيزيد از روزياتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً، وَ ال يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ، وَ ال يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ، وَ ال هُ
ست، و از او عوضي گرفته نميشود، و هيچكس از ناحيه كه احدي بجاي ديگري جزاء داده نميشود، و از او شفاعتي پذيرفته ني

، و نيز فرموده: )يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ، روزي كه در آن نه خريد و فروشي است، و «3»گردند( كسي ياري نمي
ئاً، روزي كه هيچ دوستي براي دوستي كاري صورت و نيز فرموده: )يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي شَيْ« 5»نه رابطه دوستي( 

گريزيد ولي از خدا ، و نيز فرموده: )يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ روزي كه از عذاب مي«3»دهد( نمي
مُسْتَسْلِمُونَ، چرا بياري يكديگر برنميخزيد؟ بلكه آنان  و نيز فرموده ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ؟ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ« 3»گاهي نداريد( پناه

 «3»امروز تسليمند. 
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ا ال  اللَّهِ، قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمو نيز فرموده: )وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُمْ وَ ال يَنْفَعُهُمْ، وَ يَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ
دارد،  پرستند كه نه ضرري برايشانيَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ؟ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ، بغير خدا چيزي را مي

اينها شفيعان ما به نزد خدايند، بگو: آيا بخدا چيزي ياد ميدهيد كه خود او در  :رساند، و ميگويندو نه سودي بايشان مي
، و نيز فرموده، «1»پندارند( ها و زمين اثري از آن سراغ ندارد؟ منزه و واال است خدا، از آنچه ايشان برايش شريك ميآسمان

و نيز « 4»)ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ، ستمكاران نه دوستي دارند، و نه شفيعي كه سخنش خريدار داشته باشد( 
و از اين قبيل آيات ديگر، كه مسئله شفاعت و تاثير واسطه و اسباب را « 0»مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ(،  فرموده: )فَما لَنا

 .(كند، )دقت فرمائيددر روز قيامت نفي مي

 012اي ديگر از آيات قرآن[ ..... ص : اثبات شفاعت در دسته]

، بلكه در كنده شفاعت، اين مسئله را بكلي و از اصل انكار نميو از سوي ديگر قرآن كريم با اين انكار شديدش در مسئل
 :بينيم كه آن را في الجمله اثبات مينمايد، مانند آيهبعضي از آيات مي

، أَ نْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍمْ مِاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ، ما لَكُ)
فَال تَتَذَكَّرُونَ،؟ او است اللَّه، كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، و سپس بر عرش مسلط گشت، شما بغير او 

راي خود خدا بينيد در اين آيه بطور اجمال شفاعت را بكه مي« 2»گرديد؟!( سرپرست و شفيعي نداريد، آيا باز هم متذكر نمي
 :و آيه« 3»اثبات نموده: و نيز آيه: )لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ، بغير او ولي و شفيعي برايشان نيست(، 

أَرْضِ، مَنْ ذَا و نيز فرموده: )لَهُ ما فِي السَّماواتِ، وَ ما فِي الْ« 5»اش مال خدا است، قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً، بگو شفاعت همه)
چه در زمين است، كيست كه الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ، مر او راست آنچه در آسمانها و آن

اند( كه از خود بجاي نهادهاند، و همچنين آثاري بدون اذن او نزد او شفاعتي كند؟ او ميداند اعمالي را كه يك يك آنان كرده
الْعَرْشِ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ما مِنْ ، و نيز فرموده: )إِنَّ رَبَّكُمُ، اللَّهُ، الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوي عَلَي «3»

اللَّه است، كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، آن گاه بر عرش شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، بدرستي پروردگار شما تنها 
 .«3»مسلط گشته، تدبير امر نمود، هيچ شفيعي نيست مگر بعد از آنكه او اجازه دهد( 

قَوْلِ، وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ ما بَيْنَ و نيز فرموده: )وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً، سُبْحانَهُ، بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ، ال يَسْبِقُونَهُ بِالْ
ا، گرفته، منزه است خد أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ، وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي، وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، گفتند: خدا فرزندي

 بلكه فرشتگان بندگان آبرومند اويند كه در
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هايشان كنند، و آنچه اثر كه دنبال كردهكنند، و او ميداند آنچه را كه آنان ميگيرند، و بامر او عمل مينميسخن از او پيشي 
، «1»كنند، مگر كسي را كه خدا راضي باشد، و نيز ايشان از ترس او همواره در حالت اشفاقند(، ميماند، و ايشان شفاعت نمي

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، وَ هُمْ يَعْلَمُونَ، آنهايي كه مشركين بجاي خدا و نيز فرموده: )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ 
خوانند، مالك شفاعت كسي نيستند، تنها كساني ميتوانند بدرگاه او شفاعت كنند، كه بحق شهادت داده باشند، و در حالي مي

 .«4»داده باشند، كه عالم باشند( 

خدا  كه نزدو نيز فرموده: )ال يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، مالك شفاعت نيستند، مگر تنها كساني 
هُ قَوْلًا، يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ، وَ رَضِيَ لَْ)، و نيز فرموده، «0»عهدي داشته باشند( 

 ما خَلْفَهُمْ، وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً

بخشد، مگر از كسي كه رحمان باو اجازه داده باشد، و سخن او را پسنديده باشد، او بآنچه مردم ، امروز شفاعت سودي نمي
 .«2»و مردم باو احاطه علمي ندارند( اند، دانا است، اند، و نيز بآنچه آثار پشت سر نهادهكرده

رايش بو نيز فرموده: )وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت نزد او براي كسي سودي نميدهد، مگر كسي كه 
تُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ ، و نيز فرموده: )وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ، ال تُغْنِي شَفاعَ«3»اجازه داده باشد( 

وَ يَرْضي: چه بسيار فرشتگان كه در آسمانهايند، و شفاعتشان هيچ سودي ندارد، مگر بعد از آنكه خدا براي هر كه بخواهد 
 .«5»اذن دهد( 

كند، مانند سه آيه اول، و يا آن را )عز اسمه( ميفرمائيد، يا شفاعت را مختص بخداي اين آيات بطوري كه مالحظه مي
كند، اما با اين شرط كه خدا باو اذن داده باشد، و بشفاعتش راضي باشد، و عموميت ميدهد، و براي غير خدا نيز اثبات مي

 .امثال اين شروط

كند، چيزي كه ثبات ميو بهر حال، آنچه مسلم است، و هيچ شكي در آن نيست، اين است كه آيات نامبرده شفاعت را ا
 .دهدكند، و بعضي ديگر آن طور كه ديديد عموميتش ميهست بعضي آن طور كه ديديد منحصر در خدا مي

 011طريق جمع بين دو دسته آيات[ ..... ص : ]

ود؟ در شكرد، حال بايد ديد جمع بين اين دو دسته آيات چه مياين را هم بياد داريد كه آيات دسته اول، شفاعت را نفي مي
گوييم نسبتي كه اين دو دسته آيات با هم دارند، نظير نسبتي است كه دو دسته آيات راجعه بعلم غيب با هم دارند، پاسخ مي

كند، دسته ديگر آن را براي غير خدا نيز اثبات نموده، قيد رضاي خدا را شرط يك دسته علم غيب را منحصر در خدا مي
 كند، دسته اول مانندمي

__________________________________________________ 

 43سوره انبياء آيه  -1

 35زخرف آيه  -2



 33سوره مريم آيه  -3

 113سوره طه آيه  -4

 40سوره سبا آيه  -5

 45سوره نجم آيه  -6

 403، ص: 1ترجمه الميزان، ج

، و آيه: )وَ عِنْدَهُ «1»در آسمانها و زمين هيچ كس غيب نميداند(  قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ، بگو) :آيه
، و از دسته دوم مانند «4»مَفاتِحُ الْغَيْبِ، ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ، نزد اوست كليدهاي غيب، كه كسي جز خود او از آن اطالع ندارد( 

لَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ، خدا عالم غيب است واحدي را بر غيب خود مسلط آيه: )عالِمُ الْغَيْبِ، فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً، إِ
 .«0»نميسازد، مگر كسي از فرستادگانش كه او را پسنديده باشد( 

و هم چنين نسبت ميانه آن دو دسته آيات شفاعت، نظير نسبتي است كه ميان دو دسته آيات راجع بمرگ، و نيز دو دسته 
و رزق، و تاثير، و حكم، و ملك، و امثال آنست، كه در اسلوب قرآن بسيار زياد ديده ميشود، يك جا مرگ آيات راجعه بخلقت 

، و قيد كندها را بخود نسبت ميدهد، و جايي ديگر براي غير خود اثبات ميبندگان، و خلقتشان، و رزقشان، و ساير نامبرده
 .نمايداذن و مشيت خود را بر آن اضافه مي

 017عت براي غير خدا، به اذن خدا نه مستقال[ ..... ص : اثبات شفا]

فهماند كه بجز خداي تعالي هيچ موجودي بطور استقالل مالك هيچ يك از كماالت نامبرده و اين اسلوب كالم، بما مي
يز يك ن نيست، و اگر موجودي مالك كمالي باشد، خدا باو تمليك كرده، حتي قرآن كريم در قضاهاي رانده شده بطور حتم،

فرمايد: )فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ، خالِدِينَ فِيها، ما كند، مثال مينوع مشيت را براي خدا اثبات مي
ا الَّذِينَ سُعِدُوا، فَفِي الْجَنَّةِ، خالِدِينَ فِيها، ما دامَتِ دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ وَ أَمَّ

شهيق  السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ، إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، اما كساني كه شقي شدند، پس در آتشند، و در آن زفير و
ما دام كه آسمانها و زمين برقرار است مگر آنچه  )صداي نفس فرو بردن و برآوردن( دارند، و جاودانه در آن هستند

پروردگارت بخواهد كه پروردگارت هر چه اراده كند فعال است و اما كساني كه سعادتمند شدند، در بهشت جاودانه خواهند 
، مالحظه «2»عطائي است قطع نشدني(  -بود، ما دام كه آسمانها و زمين برقرار است مگر آنچه پروردگارت بخواهد

فرمائيد كه سعادت و شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را با اينكه از قضاهاي حتمي او است، و مخصوصا در باره خلود در يم
بهشت صريحا فرموده: عطائي است قطع نشدني، اما در عين حال اين قضاء را طوري نرانده كه العياذ باللَّه دست بند بدست 

د را نسبت بان حفظ كرده، و فرموده: )پروردگارت بآنچه اراده كند فعال است(، خود زده باشد، بلكه باز سلطنت و ملك خو
 .«3»كند يعني هر چه بخواهد مي
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و سخن كوتاه اينكه نه اعطاء و دادنش طوري است كه اختيار او را از او سلب كند، و بعد از دادن نسبت بآنچه داده ندار و 
 .كندفقير شود، و نه ندادنش او را ناچار بحفظ آنچه نداده ميسازد، و سلطنتش را نسبت بان باطل مي

كنند، اگر بگوئيم: ناظر بشفاعت در روز قيامت است، شفاعت بطور يشود: آياتي كه شفاعت را انكار مياز اينجا معلوم م
كند، و ميخواهد بفرمايد: كسي در آن روز مستقل در شفاعت نيست، كه چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد او استقالل را نفي مي

رط كند، و براي غير خدا بشاصالت در آن را براي خدا اثبات مي كند، نخستبتواند شفاعت كند، و آياتي كه آن را اثبات مي
 .اذن و تمليك خدا اثبات مينمايد، پس شفاعت براي غير خدا هست، اما با اذن خدا

حال بايد در آيات اين بحث دقت كنيم، ببينيم شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنايي دارد؟، و اين شفاعت در حق 
زند؟ و در چه زماني تحقق مييابد؟ و اينكه شفاعت چه نسبتي با عفو و يشود؟ و از چه شفيعاني سر ميچه كساني جاري م

 .مغفرت خداي تعالي دارد، و از اين قبيل جزئيات آن را در چند فصل بررسي كنيم

 011چند فصل در باره شفاعت و متعلقات آن[ ..... ص : ]

 403عت([ ..... ص : شفاعت چيست؟ ] )تجزيه و تحليل معني شفا -1

 اشاره

 .معناي اجمالي شفاعت را همه ميدانند، چون همه انسانها در اجتماع زندگي ميكنند، كه اساسش تعاون است

رود، در تك( بكار مي -ع( است، كه در مقابل كلمه )وتر -ف -و اما معناي لغوي آن به تفصيل: اين كلمه از ماده )ش
شود نيروي خودش به تنهايي براي رسيدنش بهدف كافي نيست، لذا نيروي خود را حقيقت شخصي كه متوسل، به شفيع مي

شود، بطوري كه اگر اينكار را زند، و در نتيجه آن را دو چندان نموده، بآنچه ميخواهد نائل ميبا نيروي شفيع گره مي
به تنهايي ناقص و ضعيف و كوتاه رسيد، چون نيروي خودش زد، بمقصود خود نميكرد، و تنها نيروي خود را بكار مينمي
 .بود

گوييم: شفاعت يكي از اموري است كه ما آن را براي رسيدن و اما بحث اجتماعي آن، و اينكه تا چه پايه معتبر است؟ مي
گيريم، و اگر موارد استعمال آن را آمارگيري كنيم، خواهيم ديد كه بطور كلي در يكي بمقصود بكار بسته، و از آن كمك مي

زنيم، و يا در مورد دفع ضرر و شر، البته نه كنيم، يا در مورد جلب منفعت و خير، آن را بكار ميدو مورد از آن استفاده مي از
 كند، ازهر نفعي، و نه هر ضرري، چون ما هرگز در نفع و ضررهايي كه اسباب طبيعي و حوادث كوني آن را تامين مي
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ي، و عطش، و حرارت، و سرما، و سالمتي، و مرض، متوسل بشفاعت نميشويم، وقتي گرسنه شديم بدون اينكه قبيل گرسنگ
كنيم، و همچنين آب و لباس و خانه و دارو دست بدامن اسباب غير طبيعي بزنيم، خود برخاسته براي خودمان غذا فراهم مي

 .كنيمتهيه مي

دادن آنها، تنها در خيرات و شروري، و منافع و مضاري است كه اوضاع قوانين و توسل ما باسباب غير طبيعي، و شفيع قرار 
ت آورد، چون در دائره حكوماجتماعي، و احكام حكومت، يا بطور خصوص، و يا عموم، بطور مستقيم يا غير مستقيم، پيش مي
د احكامي از امر و نهي و مولويت از يك سو، و عبوديت و اطاعت از سوي ديگر، در هر حاكم و محكومي كه فرض شو

هست، كه اگر محكوم و رعيت بان احكام عمل كند، و تكليف حاكم و مولي را امتثال نمايد، آثاري از قبيل مدح زباني، و يا 



منافع مادي، از جاه و مال در پي دارد، و اگر با آن مخالفت نموده، و از اطاعت تمرد و سر پيچي كند، آثار ديگري از قبيل 
، و يا ضرر مادي، و يا معنوي در پي دارد، پس وقتي مواليي غالم خود و يا هر كس ديگري كه در تحت مذمت زباني

سياست و حكومت او قرار دارد مثال امر بكند، و يا نهي كند، و او هم امتثال نمايد، اجري آبرومند دارد، و اگر مخالفت كند، 
درست ميشود، يكي وضع حكم و قانون، و يكي هم وضع آثاري كه  عقاب يا عذابي دارد، از همين جا دو نوع وضع و اعتبار

 .بر موافقت و مخالفت آن مترتب ميشود

و بنا بر همين اساس آسياي همه حكومتهاي عمومي و خصوصي، و مخصوصا حكومت بين هر انساني با زير دستش 
 .ميچرخد

عنوي، كه از نظر معيارهاي اجتماعي آمادگي و ابزار آن را بنا بر اين اگر انساني بخواهد بكمالي و خيري برسد، يا مادي و يا م
داند، و يا بخواهد از خود شري را دفع كند، شريكه بخاطر مخالفت ندارد، و اجتماع وي را اليق آن كمال و آن خير نمي

 .يشودمتوجه او ميشود، و از سوي ديگر قادر بر امتثال تكليف، و اداي وظيفه نيست، در اينجا متوسل بشفاعت م

تر، اگر شخصي بخواهد به ثوابي برسد كه اسباب آن را تهيه نديده، و از عقاب مخالفت تكليفي خالص و بعبارتي روشن
گردد، و مورد تاثير شفاعت هم همين جا است، اما نه گردد، بدون اينكه تكليف را انجام دهد، در اينجا متوسل بشفاعت مي

تند كه اصال لياقتي براي رسيدن بكمالي كه ميخواهند ندارند، مانند يك فرد عامي بطور مطلق، براي اينكه بعضي افراد هس
اي كه ميان او و آن ديگري واسطه و كه ميخواهد با شفاعت اعلم علماء شود، با اينكه نه سواد دارد، و نه استعداد، و يا رابطه

گري و تمردش طاعت كند، و ميخواهد در عين ياغيخواهد از مواليش ااي كه بهيچ وجه نميشفيع شود ندارند، مانند برده
تميم اي است براي تبوسيله شفاعت مورد عفو موال قرار گيرد كه در اين دو فرض، شفاعت سودي ندارد، چون شفاعت وسيله

 سبب، نه اينكه خودش مستقال 
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 .ياغيگريش مقرب درگاه موال سازدسبب باشد، اولي را اعلم علماء كند، و دومي را در عين 

شرط ديگري كه در شفاعت هست، اين است كه تاثير شفاعت شفيع در نزد حاكمي كه نزدش شفاعت ميشود بايد تاثير 
جزافي و غير عقاليي نباشد، بلكه بايد آن شفيع چيزي را بهانه و واسطه قرار دهد كه براستي در حاكم اثر بگذارد، و ثواب او 

عقاب او را باعث شود، پس شفيع از موالي حاكم نميخواهد كه مثال مولويت خود را باطل، و عبوديت عبد خود و خالصي از 
را لغو كند، و نيز نميخواهد كه او از حكم خود و تكليفش دست بردارد، و يا آن را بحكم ديگر نسخ نمايد، حاال يا براي همه 

 .ا عقاب نكندنسخ كند، و يا براي شخص مورد فرض، كه خصوص او ر

و نيز از او نميخواهد كه قانون مجازات خود را يا بطور عموم و يا براي شخص مورد فرض لغو نموده، يا در هيچ واقعه و يا 
در خصوص اين واقعه مجازات نكند، شفاعت معنايش اين نيست، و شفيع چنين تاثيري در مولويت موال و عبوديت عبد، و يا 

هاي ديگري زات او ندارد، بلكه شفيع بعد از آنكه اين سه جهت را مقدس و معتبر شمرد، از راهدر حكم موال، و يا در مجا
كند، كه آن صفات اقتضا دارد كه از بنده نافرمانش كند، مثال يا بصفاتي از موالي حاكم تمسك ميشفاعت خود را مي

 .بگذرد، مانند بزرگواري، و كرم او، و سخاوت و شرف دودمانش

كند موال بر او رأفت ببرد، صفاتي كه عوامل آمرزش و عفو را تي در عبد تمسك جويد، كه آن صفات اقتضاء ميو يا بصفا
 .انگيزد، مانند خواري و مسكنت و حقارت و بد حالي و امثال آنبرمي

ر نزد مقامش د اي كه موال باو دارد، و قرب منزلتش، و علوو يا بصفاتي كه در نفس خود شفيع هست، مانند محبت و عالقه
وي، پس منطق شفيع اين است كه ميگويد: من از تو نميخواهم دست از مولويت خود برداري، و يا از عبوديت عبدت چشم 



 .خواهم حكم و فرمان خودت را باطل كني، و يا از قانون مجازات چشم بپوشيبپوشي، و نيز نمي

بري؟ و اگر از مت كه داري از مجازات اين شخص چه سودي ميبلكه ميگويم: تو با اين عظمت كه داري، و اين رأفت و كرا
 :رسد، و يا ميگويمعقاب او صرفنظر كني چه ضرري بتو مي

اين بنده تو مردي نادان است، و اين نافرماني را از روي نادانيش كرده، و مردي حقير و مسكين، مخالفت و موافقت او اصال 
كند، و بان اهميت نميدهد، و يا ميگويم: بخاطر آن مقام و منزلتي كه او اعتنا نميآيد، و مثل تو بزرگواري بامر بحساب نمي

نزد تو دارم، و آن لطف و محبتي كه تو نسبت بمن داري، شفاعتم را در حق فالني بپذير، و از عقابش رهانيده مشمول 
 .عفوش قرار ده

ردد كه شفيع، عاملي از عوامل مربوط بمورد شفاعت، و گاز اينجا براي كسي كه در بحث دقت كرده باشد، معلوم و روشن مي
 مؤثر در رفع عقاب را مثال، بر عاملي ديگر كه عقاب را سبب 
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شده، حكومت و غلبه ميدهد، حال يا آن عامل همانطور كه گفتيم صفتي از صفات مولي است، يا صفتي از صفات عبد است، 
كند، تا بر عامل عقوبت، يا هر حكمي ديگر كه ميخواهد خنثايش چه باشد آن عامل را تقويت مي يا از صفات خودش، هر

تر سازد يعني مورد عقوبت را از اينكه مورد عقوبت باشد بيرون نموده، داخل در كند، رجحان داده كفه ترازويش را سنگين
مل اين مورد نميشود، چون ديگر مورد نامبرده مورد رفع عقوبت نمايد، پس ديگر حكم اولي كه همان عقوبت بود، شا

مصداق آن حكم نيست، نه اينكه در عين مصداق بودن، حكم شاملش نشود، تا مستلزم ابطال حكم باشد، و تضادي پيش 
آيد، آن طور كه اسباب طبيعي بعضي با بعض ديگر تضاد پيدا نموده، سببي با سبب ديگر معارضه نموده، و اثرش بر اثر 

كند، اينطور نيست، بلكه حقيقت شفاعت واسطه شدن در رساندن نفع و يا دفع شر و ضرر است، بنحو لبه ميديگري غ
 .حكومت، نه بنحو مضاده، و تعارض

نكته ديگري كه از اين بيان روشن ميشود، اين است كه شفاعت خودش يكي از مصاديق سببيت است، و شخص متوسل به 
كتر به مسبب را واسطه كند، ميان مسبب و سبب دورتر، تا اين سبب جلو تاثير آن شفيع، در حقيقت ميخواهد سبب نزدي

ايست كه از تجزيه و تحليل معناي شفاعت بنظر ما رسيد، البته شفاعتي كه خود ما بان معتقديم، سبب را بگيرد، اين آن نكته
 .نه هر شفاعتي

 421شفاعت تكويني و تشريعي[ ..... ص : ]

گيرد، اول از نظر گوييم: خداي سبحان در سببيت از يكي از دو جهت مورد نظر قرار ميشن شد، ميحال كه اين معنا رو
تكوين، و دوم از نظر تشريع، از نظر اول خداي سبحان مبدء نخستين هر سبب، و هر تاثير است، و سببيت هر سببي باآلخره 

و همه علل و اسباب اموري هستند كه واسطه ميان او و باو منتهي ميشود، پس مالك علي االطالق خلق، و ايجاد، او است، 
غير او، و وسيله انتشار رحمت اويند، آن رحمتي كه پايان ندارد، و نعمتي كه بي شمار بخلق و صنع خود دارد، پس از نظر 

 .تكوين سببيت خدا جاي هيچ حرف نيست

اش، خود را بما نزديك ساخته، و براي بلندي مرتبه و اما از جهت دوم يعني تشريع، خداي تعالي به ما تفضل كرده، در عين
ما تشريع دين نموده، و در آن دين احكامي از اوامر، و نواهي و غيره، وضع كرده، و تبعات و عقوبتهايي در آخرت براي 

به بهترين وجه نافرمانان معين نموده، رسوالني براي ما گسيل داشت، ما را بشارتها دادند، و انذارها كردند، و دين خدا را 



تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا، ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ، كلمه پروردگارت در )تبليغ نمودند، و حجت بدين وسيله بر ما تمام شد، و 
 «1»راستي و عدالت تمام شد، و كسي نيست كه كلمات او را مبدل سازد(. 

__________________________________________________ 

 113سوره انعام آيه  -1

 424، ص: 1ترجمه الميزان، ج

حال ببينيم معناي شفاعت با كدام يك از اين دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت اول، يعني جهت تكوين، و 
سبب فوق،  ت مياناينكه اسباب و علل وجوديه كار شفاعت را بكنند، كه بسيار واضح است، براي اينكه هر سببي واسطه اس

و مسبب خودش، و روي هم آنها از صفات علياي خدا، يعني رحمت، و خلق، و احياء، و رزق، و امثال آن را استفاده نموده، و 
 .رسانندها را گرفته، بمحتاجان آن ميها و فضلانواع نعمت

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا فرمايد: )كند، از آن جمله ميو قرآن كريم هم اين معناي از شفاعت را تحمل مي
فرمايد: )إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوي عَلَي ، و نيز مي«1»الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ( 

 .كه ترجمه آنها گذشت« 4»رَ، ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ( الْعَرْشِ، يُدَبِّرُ الْأَمْ

در اين دو آيه كه راجع بخلقت آسمانها و زمين است، قهرا شفاعت هم در آنها در مورد تكوين خواهد بود، و شفاعت در مورد 
، امور آنها را تدبير و وجود و بقاء آنها را ها واسطه شدهتكوين جز اين نميتواند باشد، كه علل و اسبابي ميان خدا و مسبب

 .تنظيم كنند، و اين همان شفاعت تكويني است

و اما از جهت دوم، يعني از جهت تشريع، در اين جهت چيزي كه ميتوان گفت، اين است كه مفهوم شفاعت با در نظر گرفتن 
در آن نيست، و آيه: )يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ، آن تجزيه و تحليل كه كرديم، در اين مورد هم صادق است، و هيچ محذوري 

و آيه )ال تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً « 2»و آيه )ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ( « 0»إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ، وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا( 
و آيه: )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ « 5»و آيه: )وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي( « 3»أْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضي( إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَ

با اين شفاعت، يعني هاي آنها در اول بحث گذشت كه ترجمه« 3»مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ( 
 .شفاعت در مرحله تشريع منطبقند

اي از بندگان خدا از قبيل فرمايي، شفاعت )يعني شافع بودن( را براي عدهبراي اينكه اين آيات بطوري كه مالحظه مي
ا همين ب كند، البته بشرط اذن و بقيد ارتضاء، و اين خودش تمليك شفاعت است، يعنيمالئكه، و بعضي از مردم، اثبات مي

 .(كند، و ميتواند بكند، چون )له الملك و له االمركالمش دارد شفاعت را به بعضي از بندگانش تمليك مي

پس اين بندگان كه خدا مقام شفاعت را بانان داده، ميتوانند برحمت و عفو و مغفرت خدا، و ساير صفات علياي او تمسك 
 ارش كرده، مشمول آناي از بندگان خدا را كه گناه گرفتنموده، بنده

__________________________________________________ 
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و در نتيجه بالي عقوبت را كه شامل او شده، از او برگردانند، و در اين صورت ديگر از مورد حكم صفات خدا قرار دهند، 
عقوبت بيرون گشته، ديگر مصداق آن حكم نيست، و قبال هم روشن كرديم، كه تاثير شفاعت از باب حكومت است، نه از 

فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ، خدا گناهان ) :دفرمايباب تضاد و تعارض، و اين مطلب با گفتار خود خداي تعالي كه مي
 .كامال روشن و بي اشكال ميشود« 1»كند ايشان را مبدل بحسنه مي

چون بحكم اين آيه خدا ميتواند عملي را با عملي ديگر معاوضه كند، هم چنان كه ميتواند يك عمل موجود را معدوم سازد، 
پردازيم، و آن اند ميوده: )وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً، و بآنچه كه عمل كردهچنانچه خودش هم فرم

و نيز همو فرموده « 0»فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ، پس اعمالشان را بي اثر كرد( ) :، و نيز خودش فرموده«4»كنيم( را هيچ و پوچ مي
وا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ، اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان صغيره شما را محو )إِنْ تَجْتَنِبُ

كه  آمرزده را نميو نيز فرموده: )إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، خدا اين گنا« 2»كنيم( الخ مي
و اين آيه بطور مسلم در غير مورد ايمان و « 3»آمرزد( بوي شرك بورزند، و گناهان پائينتر از آن را از هر كس بخواهد مي

 .ندكتوبه است، براي اينكه ايمان و توبه شرك قبلي را هم جبران نموده، آن را مانند ساير گناهان مشمول آمرزش خدا مي

ميتواند عملي را مبدل بعملي ديگر كند، ميتواند عملي اندك را بسيار كند، هم چنان كه خودش در اين  و نيز همانطور كه
و نيز فرموده: )مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ « 5»باره فرموده: )أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، اينان اجرشان دو برابر داده ميشود( 

و نيز همانطور كه ميتواند عملي را با عملي ديگر  «7» (ر كس كار نيكي كند، ده برابر مثل آن را خواهد داشتأَمْثالِها، ه
مبدل نموده، و نيز عملي اندك را بسيار كند، همچنين ميتواند عملي را كه معدوم بوده، موجود سازد، كه در اين باره فرموده: 

ءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ، رِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ، أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ)وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُ
و  كنيم،شان را بايشان ملحق ميشان نيز از ايشان پيروي نموده، ايمان آوردند، ما ذريهكساني كه ايمان آوردند، و ذريه

و « 3»سازيم، كه هر مردي در گرو عملي است كه كرده( يشان را از هيچيك از اعمالي كه كردند محروم و بي بهره نميا
كند، و سخن كوتاه اينكه خدا هر چه اند، داراي عمل مياين همان لحوق و الحاق است، و مثال كساني كه عمل آباء نداشته

 .واهد ميراندبخواهد ميتواند انجام دهد، و هر حكمي كه بخ
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كند كه اقتضاي آن را داشته باشد، و بخاطر علتي انجام ميدهد، اين هم هست، كه او هر چه را بكند بخاطر مصلحتي مي بله،



 ها شفاعتها و يكي از آن علتكه بين او و عملش واسطه است، وقتي چنين است، چه مانعي دارد كه يكي از آن مصلحت
 .دآيباشد، هيچ مانعي بذهن نميرسد، و هيچ جزاف و ظلمي هم الزم نميشافعاني چون انبياء و اولياء و بندگان مقرب او 

بر حسب حقيقت در حق خداي تعالي نيز صادق  -البته منظور از آن شافعيت است -از اينجا روشن شد كه معناي شفاعت
 حقيقت شفيع علي است، چون هر يك از صفات او واسطه بين او و بين خلق او، در افاضه جود، و بذل وجود هستند، پس در

، و «1»اش از خداست( االطالق او است، هم چنان كه خودش بصراحت فرموده: )قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً، بگو شفاعت همه
 :نيز فرموده

 :، و باز فرموده«4»ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ، بگو شما بغير خدا سرپرست و شفيعي نداريد( )

 .«0»لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ، ايشان بجز خدا شفيع و سرپرستي ندارند( )

و غير خداي تعالي هر كس شفيع شود، و داراي اين مقام بگردد، باذن او، و به تمليك او شده است، كه البته اين نيز هست، 
كنند، كاران را شفاعت ميدي شفاعت بكار هست، و اشخاصي از گنهو با بيانات گذشته ما مسلم شد، كه در درگاه خدا تا حدو

و اينكه گفتيم: تا حدودي، براي اين بود كه خاطر نشان سازيم شفاعت تا آن حدي كه محذوري ناشايسته بساحت كبريايي 
يكوكار ش دادن به نتر تقريب كرده گفت: ثواب و پاداخدائيش نياورد، ثابت است و ممكن است اين معنا را به بياني روشن

حقيقتي است كه عقل آن را صحيح دانسته و حق بنده نيكوكار ميداند، حقي كه بگردن موال ثابت شده هم چنان كه عقاب و 
امساك كردن از رحمت به بنده مجرم را حقي براي مولي ميداند، اما ميان اين دو حق از نظر عقل فرقي هست و آن اين 

صحيح نميداند چون ظلم است و اما ابطال حق خويش و صرفنظر كردن از آن را قبيح  است كه عقل ابطال حق غير را
 اش و يا امساك رحمت باو كه حقشمارد و بنا بر اين عقل جائز ميداند كه مواليي بخاطر شفاعت شفيعي از عقاب بندهنمي

 .خود موال است، صرفنظر كند، و حقيقت شفاعت هم همين است

 422رسد، و پاسخ از آنها[ ..... ص : ئله شفاعت بنظر مياشكالهايي كه در مس-2

 اشاره

 -نه بطور مطلق، و بي قيد و شرط -خواننده عزيز از مطالب گذشته اين معنا را بدست آورد: كه شفاعت از نظر قرآن تا حدي
 ثابت است، و نميتوان آن را بكلي انكار نمود، و بزودي نيز
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ي كنيم، پوشكند، بلكه اگر از كتاب و سنت هم چشمخواهد ديد كه كتاب و سنت هم بيش از اين مقدار اجمالي را اثبات نمي
يم، كند، براي اينكه همانطور كه گفتي خود اين كلمه دقت كنيم، خواهيم ديد كه خود كلمه نيز باين معنا حكم ميو در معنا

برگشت شفاعت بحسب معنا باين است كه كسي واسطه در سببيت و تاثير شود، و معنا ندارد كه چيزي علي االطالق، و 
 وقتي خود سبب و تاثير، قيد و شرط دارد، واسطه آن نيز مقيد بانبدون هيچ قيد و شرطي سببيت و تاثير داشته باشد، خوب، 

قيد و شرط نيز هست، همانطور كه معنا ندارد چيزي كه في الجمله سبب دارد، بدون هيچ قيدي و شرطي سبب براي همه 



و بداهت  تچيز شود، و يا مسببي مسبب براي هر نوع سبب بگردد، زيرا اين حرف مستلزم بطالن سببيت است، كه بضرور
اي كه في الجمله، و با قيد و شرطهايي ميتواند شفيع در بين يك سبب و يك باطل است، همچنين معنا ندارد كه واسطه

 .مسبب شود، بدون هيچ قيد و شرطي واسطه در ميانه همه اسباب، و همه مسببات شود

ستند، و عت هيچ قيدي و شرطي براي آن قائل نياند قائلين بشفااينجاست كه امر بر منكرين شفاعت مشتبه شده، خيال كرده
اند يك حقيقت قرآني را بدون اينكه مورد دقت قرار داده، در مقام اند، و با آن اشكالهاي خود خواستههايي كردهلذا اشكال

 .ذردگمي برآيند ببينند از كالم خدا چه استفاده ميشود، باطل جلوه دهند، و اينك بعضي از آن اشكالها از نظر خواننده

 423اشكال اول ]مخالفت شفاعت با حكم اولي خداوند[ ..... ص : 

يكي از آن اشكالها اينست كه بعد از آنكه خداي تعالي در كالم مجيدش براي مجرم در روز قيامت عقابهايي معين نموده، و 
باشد، پس تشريع آن حكمي كه برداشتن آن عقاب يا عدالتي از خداست، و يا ظلم است، اگر برداشتن آن عقابها عدالت 

آورد، در اصل، ظلم بوده، و ظلم اليق ساحت مقدس خداي تعالي نيست، و اگر برداشتن عقاب نامبرده مخالفتش عقاب مي
ظلم است، چون تشريع حكمي كه مخالفتش اين عقاب را آورده بعدالت بوده، پس در خواست انبياء يا هر شفيع ديگر 

 .درخواست جاهالنه است، و ساحت مقدس انبياء از مثل آن منزه است درخواست ظلم خداست، و اين

م: شما در گوييما از اين اشكال بدو جور پاسخ ميدهيم، يكي نقضي، و يكي حلي، اما جواب نقضي اين است كه بايشان مي
ات يل در مرحله دوم و اثبمانند جلوگيري از كشته شدن اسماع -گوييد؟ آيا رفع حكم امتحانيباره اوامر امتحاني خدا چه مي

اي جز اين هر دو عدالت است؟ يا يكي ظلم و ديگري عدالت است؟ چاره -ماموريت ابراهيم بكشتن او -آن در مرحله اول
 نيست كه بگوئيم هر دو عدالت است، و حكمت در آن آزمايش و بيرون آوردن باطن و نيات دروني
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گوييم: ممكن است خدا مقدر كرده باشد كه همه ت رساندن استعدادهاي او است، در مورد شفاعت هم ميمكلف، و يا بفعلي
مردم با ايمان را نجات دهد، ولي در ظاهر احكامي مقرر كرده، و براي مخالفت آنها عقابهايي معين نموده، تا كفار بكفر خود 

كاران بوسيله شفاعت بان نجاتي كه گفتيم خدا ال روند، و گنههالك گردند، و مؤمنان بوسيله اطاعت به درجات محسنين با
برايشان مقدر كرده برسند، هر چند كه نجات از بعضي انواع عذابها، يا بعضي افراد آن باشد، ولي نسبت به بعضي ديگر از 

حكمي كه در اول مقرر  عذابها، از قبيل حول و وحشت برزخ، و يا دلهره و فزع روز قيامت را بچشند، كه در اينصورت هم آن
كرد، بر طبق عدالت بوده، و هم برداشتن عقاب از كساني كه مخالفت كردند عدالت بوده است، اين بود جواب نقضي از 

 .اشكال

و اما جواب حلي آن، اين است كه برداشته شدن عقاب بوسيله شفاعت، وقتي مغاير با حكم اولي خداست، و آن گاه آن سؤال 
اميك عدل است، و كدام ظلم؟ كه اين بر طرف شدن عقاب بوسيله شفاعت، نقض حكم و ضد آن باشد، آيد كه كدپيش مي

و يا نقض آثار و تبعات آن حكم باشد، آن تبعات و عقابي كه خود خدا معين كرده، ولي خواننده عزيز توجه فرمود، كه گفتيم: 
بحكم  اند، بلكه شفاعت نسبتآن حكم معين كردهشفاعت نه نقض اصل حكم است، نه نقض آن عقوبتي كه براي مخالفت 

را  كند، و اوو عقوبت نامبرده، حكومت دارد، يعني مخالفت كننده و نافرماني كننده را، از مصداق شمول عقاب بيرون مي
 ممصداق شمول رحمت، و يا صفتي ديگر از صفات خداي تعالي، از قبيل عفو، و مغفرت ميسازد، كه يكي از آن صفات احترا

 .گذاشتن بشفيع و تعظيم او است



 425ترجيح بال مرجح[ ..... ص :  -نقض غرض -اشكال دوم ]مخالفت شفاعت با سنت الهيه

اند، اينست كه سنت الهيه بر اين جريان يافته، كه هيچوقت افعال خود را در معرض دومين اشكالي كه بمسئله شفاعت كرده
ند، آن حكم را بيك نسق و در همه مواردش اجراء كند، و استثنايي بان نزند، تخلف و اختالف قرار ندهد، و چون حكمي برا

اسباب و مسبباتي هم كه در عالم هست، بر طبق همين سنت جريان دارد، هم چنان كه خداي تعالي فرموده: )هذا صِراطٌ 
تَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اين صراط من عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ، إِلَّا مَنِ ا

است، و بر من است كه آن را مستقيم نگهدارم، بدرستي تو بر بندگان من سلطنتي نداري، مگر كسي كه خود از گمراهان 
، و نيز فرموده: )وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً، «1( »باشد، و با پاي خود تو را پيروي كند، كه جهنم ميعادگاه همه آنان است

 فَاتَّبِعُوهُ، وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،

__________________________________________________ 
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من، در حالي كه مستقيم است، پس او را پيروي كنيد، و دنبال هر راهي نرويد، كه شما را از راه و بدرستي اينست كه صراط 
، و نيز فرموده: )فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، هرگز براي سنت خدا «1»سازد( خدا پراكنده مي

 .«4»و هرگز براي سنت خدا دگرگوني نخواهي يافت( تبديلي نخواهي يافت، 

زند، چون عقاب نكردن همه هاي خداي را بر هم ميو مسئله شفاعت و پارتي بازي، اين هم آهنگي و كليت افعال، و سنت
كند، و نقض غرض از خدا محال است، و نيز اينكار يك نوع مجرمين، و رفع عقاب از همه جرمهاي آنان، نقض غرض مي

كاران، آنهم در بعضي گناهان قبول كند، زي است، كه قطعا با حكمت خدا نميسازد، و اگر بخواهد شفاعت را در بعضي گنهبا
 .كندكه قرآن آن را نفي مي -آيد سنت و فعل خدا اختالف و دو گونگي، و بلكه چند گونگي پيدا كندالزم مي

شفاعت را از يكي بپذيرد، و از ديگري نپذيرد، و نيز هيچ فرقي  چون هيچ فرقي ميان اين مجرم و ميان آن مجرم نيست، كه
ها و گناهان نيست، همه نافرماني خدا، و در بيرون شدن از زي بندگي مشتركند، آن وقت شفاعت را از يكي ميان جرم

 .محال استبپذيرد، و از ديگري نپذيرد، يا از بعضي گناهان بپذيرد، و از بعضي ديگر نپذيرد، ترجيح بدون جهت و 

يابد، چون اساس آن و پايه اعمالي كه در آن اين زندگي دنيا و اجتماعي ما است كه شفاعت و امثال آن در آن جريان مي
كند و در حكمت و جهالت بيك جور صورت ميدهيم، هوا و اوهامي است كه گاهي در باره حق و باطل بيك جور حكم مي

 .يابدجريان مي

گوييم: درست است كه صراط خداي تعالي مستقيم، و سنتش واحد است، و لكن اين سنت واحد و يدر جواب از اين اشكال م
غير متخلف، قائم بر اصالت يك صفت از صفات خداي تعالي، مثال صفت تشريع و حكم او نيست، تا در نتيجه هيچ حكمي 

ف نباشد، بلكه اين سنت واحد، قائم است از موردش، و هيچ جزا و كيفر حكمي از محلش تخلف نكند، و بهيچ وجه قابل تخل
بر آنچه كه مقتضاي تمامي صفات او است، آن صفاتي كه ارتباط باين سنت دارند، )هر چند كه ما از درك صفات او 

 .(عاجزيم

 وتوضيح اينكه خداي سبحان واهب، و افاضه كننده تمامي عالم هستي، از حياة، و موت، و رزق، و يا نعمت، و يا غير آنست، 
اينها اموري مختلف هستند، كه ارتباطشان با خداي سبحان علي السواء و يكسان نيست، و بخاطر يك رابطه به تنهايي 

 نيست، چون اگر اينطور بود، الزم
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آمد كه ارتباط و سببيت بكلي باطل شود، آري خداي تعالي هيچ مريضي را بدون اسباب ظاهري، و مصلحت مقتضي، شفا مي
بخشد، بلكه از اين جهت كه خدايي نميدهد، و نيز براي اينكه خدايي است مميت و منتقم و شديد البطش، او را شفا نمي

 .شفا ميدهد است رءوف و رحيم و منعم و شافي و معافي او را

كند، اينطور نيست كه بدون سبب هالك كرده باشد، و نيز از اين جهت نيست كه رءوف و يا اگر جباري ستمگر را هالك مي
كند، كه خدايي است منتقم، و شديد البطش، و قهار مثال، و و رحيم به آن ستمگر است، بلكه از اين جهت او را هالك مي

كند، و قرآن باين معنا ناطق است، هر حادث ضاي يكي از اسماء و صفات مناسب آن ميكند بمقتهمچنين هر كاري كه مي
از حوادث عالم را بخاطر جهات وجودي خاصي كه در آن هست، آن حادث را بخود نسبت ميدهد، از جهت يك يا چند 

 .ن آن دو هستصفتي كه مناسب با آن جهات وجودي حادث نامبرده است، و نوعي تالؤم و ائتالف و اقتضاء بي

 .و بعبارتي ديگر، هر امري از امور از جهت آن مصالحي و خيراتي كه در آن هست مربوط بخداي تعالي ميشود

حال كه اين معنا معلوم شد، خواننده متوجه گرديد، كه مستقيم بودن صراط، و تبدل نيافتن سنت او، و مختلف نگشتن فعل 
ها، و مصالح مربوط بمورد، حاصل ميشود، نه ال و كسر و انكسارهاي ميان حكمتاو، همه راجع است بآنچه كه از فعل و انفع

 .نسبت به مقتضاي يك مصلحت

اگر در حكمي كه خدا جعل كرده، تنها مصلحت و علت جعل آن، مؤثر باشد، بايد حكم او نسبت به نيكوكار و بدكار و مؤمن 
 ، پس معلوم ميشود غير آن مصلحت اسباب بسياري ديگر هست، كهكندبينيم فرق پيدا ميو كافر فرق نكند، و حال آنكه مي

بسا ميشود توافق و دست بدست هم دادن يك عده از آن اسباب و عوامل، چيزي را اقتضاء كند، كه مخالف اقتضاي عاملي 
 .(ديگر باشد، )دقت بفرمائيد

لي در سنت جاري خدا الزم نيامده، و هيچ پس اگر شفاعتي واقع شود، و عذاب از كسي برداشته شود، هيچ اختالف و اختال
 :آيد، براي اينكه گفتيمانحرافي در صراط مستقيم او پديد نمي

شفاعت اثر يك عده از عوامل، از قبيل رحمت، و مغفرت، و حكم، و قضاء، و رعايت حق هر صاحب حق، و فصل القضاء 
 .است

 423باشد[ ..... ص : محال است مي اشكال سوم ]شفاعت مستلزم دگرگوني در علم و اراده خدا كه

 423، ص: 1سومين اشكالي كه بمسئله شفاعت شده، اين است كه شفاعتي كه در بين مردم معروف است، ترجمه الميزان، ج

اين است كه شافع موال را وادار كند بر اينكه بر خالف آنچه خودش در اول اراده كرده، و بدان حكم نموده كاري را صورت 
گيرد، مگر آنكه موال بخاطر شفيع از اراده خود دست برداشته، آن ا كاري را ترك كند، و چنين شفاعتي صورت نميدهد، و ي

 .را نسخ كند

پيدا  تريو موالي عادل هرگز چنين كاري نميكند، و حاكم عادل هرگز دچار اينگونه تزلزل نميشود، مگر آنكه اطالعات تازه
ش خطا بوده، آن گاه بر خالف حكم اولش حكمي كند، و يا بر خالف رويه اولش روشي كند، و بفهمد كه اراده و حكم اول



 .پيش بگيرد

پذيرد، چون دل بدست آوردن از شفيع در نظر بلكه اگر حاكمي مستبد و ظالم باشد، او شفاعت افراد مقرب درگاه خود را مي
ت او ظلم است، و عدالت در خالف آنست، مع ذلك عدالت تر از رعايت عدالت است، و لذا با علم به اينكه قبول شفاعاو مهم

پذيرد، و از آنجايي كه هم خطاي حكم، و هم ترجيح ظلم بر عدالت، از خداي تعالي گذارد، و شفاعت او را ميرا زير پا مي
 .از او محال استمحال است، بخاطر اينكه اراده خدا بر طبق علم است، و علم او ازلي و ال يتغير است، لذا قبول شفاعت هم 

جواب اين اشكال اين است كه قبول شفاعت از خداي تعالي نه از باب تغير اراده او است، و نه از باب خطا و دگرگوني حكم 
سابق او، بلكه از باب دگرگوني در مراد و معلوم اوست، توضيح اينكه خداي سبحان ميداند كه مثال فالن انسان بزودي 

د، در فالن زمان حالي دارد، چون اسباب و شرائطي دست بدست هم ميدهند، و در او آن حال گيرحاالت مختلفي بخود مي
كند، سپس در زماني ديگر حال ديگري بر خالف حال اول بخود اي ميآورند، خدا هم در آن حال در باره او ارادهرا پديد مي

كند، )كُلَّ يَوْمٍ هُوَ اي ديگر در باره او ميدوم اراده آيد، لذا خدا هم، در حالگيرد، چون اسباب و شرائط ديگري پيش ميمي
، هم چنان كه خودش فرموده: )يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ، وَ عِنْدَهُ أُمُّ «1»فِي شَأْنٍ، خدا در هر روزي شاني و كاري دارد 

و نيز فرموده: )بَلْ يَداهُ « 4»زد او است ام الكتاب(، كند، و نالْكِتابِ، هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مي
 .«0»كند( مَبْسُوطَتانِ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ، بلكه دستهاي او باز است، هر جور بخواهد انفاق مي

ند، با بيتر سازد، اين است كه ما ميدانيم كه هوا بزودي تاريك ميشود، و ديگر چشم ما جايي را نميمثالي كه مطلب را روشن
جرم  كند، و هوا روشن ميشود، الاينكه احتياج بديدن داريم، و اين را ميدانيم كه دنبال اين تاريكي دو باره آفتاب طلوع مي

گيرد، به اينكه هنگام روي آوردن شب، چراغ را روشن كنيم، و بعد از تمام شدن شب آن را خاموش سازيم، اراده ما تعلق مي
 آيا در اين مثل،
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علم و اراده ما دگرگونه شده؟ نه، پس دگرگونگي از معلوم و مراد ما است، اين شب است كه بعد از طلوع خورشيد از علم و 
كرده، و اين روز است كه باز از علم و اراده ما تخلف يافته، و بنا نيست كه هر معلومي بر هر علمي و هر  اراده ما تخلف

 .اي بر هر مرادي منطبق شوداراده

بله آن تغير علم و اراده كه از خداي تعالي محال است، اين است كه با بقاي معلوم و مراد، بر حالي كه داشتند، علم و اراده او 
كه معلوم و  آيد،كنيم، هم چنان كه در خود ما انسانها بسيار پيش ميمنطبق نگردد، كه از آن تعبير به خطا و فسخ ميبر آنها 

بينيم، و حكم كند، مثل اينكه شبحي را از دور ميمراد ما بهمان حال اول خود باقي است، ولي علم و اراده ما تغيير مي
بينيم كه اسب است، و اين اسب از همان اول اسب بود، چون نزديك ميشود، مي آيد، وليكنيم كه انساني است دارد ميمي

م انجام ايگيريم كاري را كه داراي مصلحت تشخيص دادهولي علم ما به اينكه انسان است دگرگون شد، و يا تصميم مي
 .كنيما عوض ميدهيم، بعدا معلوم ميشود كه مصلحت بر خالف آنست، ال جرم فسخ عزيمت نموده، اراده خود ر

اينگونه دگرگوني در علم و اراده، از خداي تعالي محال است، و همانطور كه توجه فرموديد مسئله شفاعت و برداشتن عقاب 
 .بخاطر آن، از اين قبيل نيست



 433شود[ ..... ص : اشكال چهارم ]اشكال چهارم: وعده شفاعت دادن باعث جرأت مردم بر معصيت مي

به بندگان دادن، و تبليغ انبياء اين وعده را بانان، باعث جرأت مردم بر معصيت، و واداري آنان بر هتك  اينكه وعده شفاعت
حرمت محرمات خدايي است، و اين با يگانه غرض دين، كه همان شوق بندگان بسوي بندگي و اطاعت است، منافات دارد، 

 .، بايد بمعنايي تاويل شود، تا مزاحم با اين اصل بديهي نشودبناچار آنچه از آيات قرآن و روايات در باره شفاعت وارد شده

جواب از اين اشكال را بدو نحو ميدهيم، يكي نقضي و يكي حلي، اما جواب نقضي، اينكه شما در باره آياتي كه وعده مغفرت 
د، كناب گناه جري ميگوئيد؟ عين آن اشكال در اين آيات نيز وارد است، چون اين آيات نيز مردم را بارتكميدهد چه مي

مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه مغفرت واسعه رحمت خدا را شامل تمامي گناهان سواي شرك ميسازد، مانند آيه )إِنَّ اللَّهَ 
ر از شرك تپائينآمرزد كه بوي شرك بورزند، ولي ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، خدا اين گناه را نمي

و اين آيه بطوري كه در سابق هم گفتيم مربوط بغير مورد توبه است، چون اگر در باره « 1»آمرزد(، را از هر كس بخواهد مي
 مورد توبه بود استثناء شرك صحيح نبود، چون توبه از شرك هم
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 .پذيرفته است

و اما جواب حلي، اينكه وعده شفاعت و تبليغ آن بوسيله انبياء، وقتي مستلزم جرئت و جسارت مردم ميشود، و آنان را 
 رموده باشدبمعصيت و تمرد وا ميدارد، كه اوال مجرم را و صفات او را معين كرده باشد، و يا حد اقل گناه را معين نموده، ف

كه چه گناهي با شفاعت بخشوده ميشود، و طوري معين كرده باشد كه كامال مشخص شود، و آيات شفاعت اينطور نيست، 
اوال خيلي كوتاه و سر بسته است، و در ثاني شفاعت را مشروط بشرطي كرده، كه ممكن است آن شرط حاصل نشود، و آن 

 .مشيت خدا است

 .اع عذابها، و در همه اوقات مؤثر باشد، به اينكه بكلي گناه را ريشه كن كندو ثانيا شفاعت در تمامي انو

مثال اگر گفته باشند: كه فالن طائفه از مردم، و يا همه مردم، در برابر هيچيك از گناهان عقاب نميشوند، و ابدا از آنها 
يشه عذاب ندارد، البته اين گفتار بازي كردن با فالن گناه معين عذاب ندارد، و براي هم :گردند، و يا گفته باشندمؤاخذه نمي

 .احكام و تكاليف متوجه بمكلفين بود

و اما اگر بطور مبهم و سر بسته مطلب را افاده كنند، بطوري كه واجد آن دو شرط باال نباشد، يعني معين نكنند كه شفاعت 
بي كه با شفاعت برداشته ميشود، آيا همه عقوبتها و كاراني مؤثر است، و ديگر اينكه عقادر چگونه گناهاني، و در حق چه گنه

 .در همه اوقات و احوال است، يا در بعضي اوقات و بعضي گناهان؟

كاري خاطر جمع از اين نيست كه شفاعت شامل حالش بشود، در نتيجه جري بگناه و هتك در چنين صورتي، هيچ گنه
افراد دارد، اين است كه قريحه اميد را در او زنده نگه دارد، و چون  محارم الهي نميشود، بلكه تنها اثري كه وعده شفاعت در

 .شمارد، يكباره دچار نوميدي و ياس از رحمت خدا نگرددبيند و ميگناهان و جرائم خود را مي

 :فرمايد، مي«1( »عالوه بر اينكه در آيه: )إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ

از او  ايبخشيم، وقتي چنين كالمي از خدا، و چنين وعدهاگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، ما گناهان صغيره شما را مي
صحيح باشد، چرا صحيح نباشد كه بفرمايد: اگر ايمان خود را حفظ كنيد، بطوري كه در روز لقاء با من، با ايمان سالم نزدم 



اند، چون پذيرم؟ چون همه حرفها بر سر حفظ ايمان است گناهان هم كه حرام شدهشافعان را از شما ميآئيد، من شفاعت 
 :كشانند، كه در اين باره فرمودهايمان را ضعيف و قلب را قساوت ميدهند، و سرانجام آدمي را بشرك مي
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و نيز فرموده: )كَلَّا بَلْ رانَ عَلي « 1»شوند مگر مردم زيانكار( فَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ، از مكر خدا ايمن نمي)
ه( ر دلهاشان اثر نهاده، و دلها را قساوت بخشيداند، دقُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ، نه، واقع قضيه، اين است كه گناهاني كه كرده

ها و نيز فرموده: )ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي، أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ، سپس عاقبت كساني كه مرتكب زشتي« 4»
ي را وادار كند به اينكه بكلي و چه بسا اين وعده شفاعت، بنده خدا« 0»ميشدند، اين شد كه آيات خدا را تكذيب كنند( 

دست از گناهان بردارد، و براه راست هدايت شود، و از نيكوكاران گشته، اصال محتاج بشفاعت باين معنا نشود، و اين خود از 
 .ترين فوائد شفاعت استبزرگ

كند، و شمول شفاعت را معين بكار مكار را معين كند، و نه گناه را، و همچنين اگر گنهاين در صورتي بود كه گفتيم: كه گنه
يا گناه قابل شفاعت را معين بكند، ولي باز اين استخوان را الي زخم بگذارد، كه اين شفاعت از بعضي درجات عذاب، و يا در 
بعضي اوقات فائده دارد، در اينصورت نيز شفاعت باعث جرأت و جسارت مجرمين نميشود، چون باز جاي اين دلهره هست، 

 .تمامي عذابهاي اين گناهي كه ميخواهم مرتكب شوم، مشمول شفاعت نشودكه ممكن است 

و قرآن كريم در باره خصوص مجرمين، و خصوص گناهان قابل شفاعت، اصال حرفي نزده و نيز در رفع عقاب هيچ سخني 
ي خواهد آمد، زودپذيريم، كه توضيحش بنگفته، بجز اينكه فرموده: به بعضي اجازه شفاعت ميدهيم، و شفاعت بعضي را مي

 .انشاء اللَّه تعالي، پس اصال اشكالي بشفاعت قرآن وارد نيست

 434كنند[ ..... ص : اشكال پنجم ]اشكال پنجم: هيچيك از عقل و كتاب و سنت داللت بر شفاعت نمي

بات شود، اما نت اثگانه عقل و كتاب و ساينكه مسئله شفاعت مانند هر مسئله اعتقادي ديگر، بايد بداللت يكي از ادله سه
عقل خود آدمي، يا اصال اجازه شفاعت و پارتي بازي را نميدهد، و يا اگر هم بدهد، تنها ميگويد: چنين چيزي ممكن است، 

 .ولي ديگر نميگويد كه چنين چيزي واقع هم شده

اقع بر اينكه چنين چيزي وو اما كتاب، يعني آيات قرآن؟ آنچه از آيات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده، هيچ داللتي ندارد 
كند، مانند آيه: )ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال هم ميشود، چون در اين مسئله آياتي هست كه بطور كلي شفاعت را انكار مي
و آياتي ديگر هست كه منفعت شفاعت را « 2»شَفاعَةٌ، نه خريد و فروشي در روز قيامت هست، نه دوستي، و نه شفاعت( 

 كند، مانند آيهنفي مي
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و آياتي ديگر هست كه آن را مشروط « 1»، بخشد(فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس شفاعت شافعان سودي بايشان نمي)
، و مثل اين استثناءها، يعني استثناء بخواست «3» (، و آيه )إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي«4»كند، مانند آيه )إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ( باذن خدا مي

نفي قطعي است، ميخواهد  و مشيت و اذن خدا، تا آنجا كه از قرآن كريم و اسلوب كالمي آن معهود است، براي افاده
بفرمايد: اصال شفاعتي نيست، چون هر چه هست اذن و مشيت خداي سبحان است، مانند آيه )سَنُقْرِئُكَ فاَل تَنْسي، إِلَّا ما 

يعني هيچ فراموش  «2»آوريم، پس فراموش نخواهي كرد، مگر آنچه را خدا بخواهد( شاءَ اللَّهُ، بزودي بخواندنت در مي
آيه )خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، جاودانه در آن هستند، ما دام كه آسمان و زمين  كني، ونمي

اي كه بطور قطع و صريح داللت كند بر وقوع پس در قرآن كريم هيچ آيه« 3»برقرارند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد( 
 .شفاعت نداريم

ر روايات هم آنچه در باره خصوصيات شفاعت وارد شده، قابل اعتماد نيست، و آن مقدار هم كه قابل اعتماد د .و اما سنت
 .است به بيش از آنچه در قرآن ديديم داللت ندارد، پس نه عقل بر آن داللت دارد، و نه كتاب، و نه سنت

كند، وضعش را بيان كرديم، و خواننده في ميجواب از اين اشكال اين است كه اما كتاب و آياتي كه در آن شفاعت را ن
ند، و اما ككند، بلكه شفاعت بدون اذن و ارتضاي خدا را انكار ميگرامي متوجه شد كه آن آيات، شفاعت را بكلي انكار نمي

عت را اتفاقا آن آيات، شفا :گوييمكرد، بر خالف آنچه اشكال كننده فهميده، ميآن آياتي كه منفعت شفاعت را انكار مي
ه انتفاع تمامي كند، نكند، نه نفي، براي اينكه آيات سوره مدثر انتفاع طائفه معيني از مجرمين را از شفاعت نفي مياثبات مي
 .طوائف را

و عالوه بر آن كلمه شفاعت بكلمه )شافعين( اضافه شده، و فرموده شفاعت شافعين سودي بايشان نميدهد، و نفرموده: )و ال 
فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ ) :ة(، آخر فرق است بين اينكه كسي بگويد )فال تنفعهم الشفاعة(، و بين اينكه بگويدتنفعهم الشفاع

ع فهماند كه اين فعل در خارج واقكند، و ميالشَّافِعِينَ(، براي اينكه مصدر وقتي اضافه شد، بر وقوع فعل در خارج داللت مي
شيخ عبد القاهر در كتاب دالئل االعجاز تصريح كرده، پس جمله )شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ(  شده، بخالف صورت اول، و بر اين معنا

 .برندداللت دارد بر اينكه بطور اجمال در قيامت شفاعتي واقع خواهد شد، ولي اين طائفه از آن بهره نمي
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از اين هم كه بگذريم جمع آوردن شافع، در جمله )شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ( نيز داللت دارد بر اينكه شفاعتي خواهد بود، هم چنان 
از باقي ماندگان بود(، داللت دارد بر اينكه كساني در عذاب باقي ماندند، و جمله )وَ كانَ مِنَ  كه جمله: )كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ،

تعبير  ، و گر نهالْكافِرِينَ( و جمله )فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ(، و جمله )ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ(، و امثال اينها داللت بر اين معنا دارد
ت بود، پس جمله )فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ، از آياتي اسعنايي زائد بر معناي مفرد دارد، لغو ميبه صيغه جمع كه ميدانيم م
 .كند، نه نفيكه شفاعت را اثبات مي

، داللتش بر اينكه ، و جمله )إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ((كند، مانند جمله )اال باذنهو اما آياتي كه شفاعت را مقيد باذن و ارتضاء خدا مي



هاي كالم ميداند، كه مصدر وقتي اضافه شد، داللت بر وقوع چنين چيزي واقع ميشود، قابل انكار نيست، چون عارف باسلوب
اند: جمله )اال باذنه( و جمله )إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي( بيك معنا است، و هر دو بمعناي )مگر آنكه خدا كند، و همچنين اينكه گفتهمي

 .د است(، اشتباه است، و نبايد بان اعتناء كردبخواه

عالوه بر اينكه استثناءهايي كه در مورد شفاعت شده، بيك عبارت نيست، بلكه بوجوه مختلفي تعبير شده، يكي فرموده: )اال 
يَعْلَمُونَ(، و امثال اينها، و  باذنه(، و يك جا )اال من بعد اذنه( يك جا، )اال لمن ارتضي(، يك جا )إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ

گيرم كه اذن و ارتضاء بيك معنا باشد، و آن يك معنا عبارت باشد از مشيت )خواست خدا(، آيا اين حرف را در آيه: )إِلَّا مَنْ 
)مگر  باشد(، بمعناي شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ( نيز ميتوان زد؟ و آيا ميتوان گفت: )مگر كسي كه بحق شهادت دهد و با علم

 انگاري در بيان است؟و وقتي چنين چيزي را ممكن نباشد بگوئيم، پس آيا مراد باين جمله صرف سهل !باذن خداست(؟
آنهم از خداي تعالي؟ با اينكه چنين نسبتي را بمردم كوچه و محله نميتوان داد، آيا ميتوان بقرآن كريم و كالم بليغ خدا 

 !.تر از آن در همه عالم كالمي نيستيغنسبت داد؟ قرآني كه بل

كند، نه كند، چيزي كه هست همانطور كه گفتيم بطور اجمال اثبات ميپس حق اينست كه آيات قرآني شفاعت را اثبات مي
 .مطلق، و اما سنت داللت آن نيز مانند داللت قرآن است، كه انشاء اللَّه رواياتش را خواهيد ديد

 432لت صريح بر رفع عقاب بوسيله شفاعت ندارد[ ..... ص : اشكال ششم ]قرآن كريم دال

اينك آيات قرآن كريم داللت صريح ندارد بر اينكه شفاعت، عقابي را كه روز قيامت و بعد از ثبوت جرم بر مجرمين ثابت 
بياء، اين راد بواسطگي انكند، كه انبياء جنبه شفاعت و واسطگي را دارند، و مشده برميدارد، بلكه تنها اين مقدار را ثابت مي

 است كه اين حضرات بدان جهت كه 
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كنند، و گيرند، و در مردم تبليغ ميپيغمبرند، بين مردم و بين پروردگارشان واسطه ميشوند، احكام الهي را بوسيله وحي مي
نبياء در سرنوشت مردم دارند، مانند بذري است كه كنند، و اين مقدار دخالت كه امردم را بسوي پروردگارشان هدايت مي

ن در رشد اند، چوبتدريج سبز شود، و نمو نمايد، و منشا قضا و قدرها، و اوصاف و احوالي بشود، پس انبياء ع شفيعان مؤمنين
 .و نمو و هدايت و برخورداري آنان از سعادت دنيا و آخرت دخالت دارند، اين است معناي شفاعت

شكال اين است كه ما نيز در معناي از شفاعت كه شما بيان كرديد حرفي نداريم، لكن اين يكي از مصاديق جواب اين ا
شفاعت است، نه اينكه معنايش منحصر بدان باشد، كه در سابق بيان معاني شفاعت گذشت، دليل بر اينكه معناي شفاعت 

« 1»هَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ( منحصر در آن نيست، عالوه بر بيان گذشته، يكي آيه )إِنَّ اللَّ
اش گذشت، و در بيانش گفتيم: اين آيه در غير مورد ايمان و توبه است، در حالي كه اشكال كننده با بيان است، كه ترجمه

د، و آيه نامبرده اين انحصار را قبول ندارد، خود شفاعت را منحصر در دخالت انبياء از مسير دعوت بايمان و توبه كر
 .فرمايد: مغفرت از غير مسير ايمان و توبه نيز هستمي

 433اند و بايد مسكوت گذاشته شوند[ ..... ص : اشكال هفتم ]آيات مربوط به شفاعت از متشابهات

ر نام شفاعت و دخالت آن در سعادت بشاينكه اگر راه سعادت بشري را با راهنمايي عقل قدم بقدم طي كنيم، هرگز بچيزي ب
اي نداشتيم جز اينكه آن را بر خالف داوري عقل خود، كرد، چارهبرنميخوريم، و آيات قرآني اگر بطور صريح آن را اثبات مي



كند، و بعنوان تعبد بپذيريم، اما خوشبختانه آيات قرآني مربوط بشفاعت، صريح در اثبات آن نيستند، يكي بكلي آن را نفي مي
كند، و چون چنين است، پس هم بمقتضاي آورد، جايي ديگر مطلق ذكر ميو جايي ديگر اثبات مينمايد، يك جا مقيد مي

داللت عقل خودمان، و هم بمقتضاي ادب ديني، جا دارد آيات نامبرده را كه از متشابهات قرآن است، مسكوت گذاشته، علم 
 .فهميمم ما در اين باره چيزي نميآنها را بخداي تعالي ارجاع دهيم، و بگوئي

جواب اين اشكال هم اين است كه آيات متشابه وقتي ارجاع داده شد بآيات محكم، خودش نيز محكم ميشود، و اين ارجاع 
ه آيات اي كچيزي نيست كه از ما بر نيايد، و نتوانيم از محكمات قرآن توضيح آن را بخواهيم، هم چنان كه در تفسير آيه

كند، يعني آيه هفتم از سوره آل عمران، بحث مفصل اين حقيقت خواهد آمد بدو دسته محكم و متشابه تقسيم ميقرآن را 
 .انشاء اللَّه تعالي
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ان شفاعت شخواننده گرامي از بياني كه تا كنون در باره اين مسئله مالحظه فرمود، فهميد، كه تعيين اشخاصي كه در باره
ميشود، آن طور كه بايد با تربيت ديني سازگاري ندارد، و تربيت ديني اقتضاء ميكند كه آن را بطور مبهم بيان كنند، هم 

فرمايد: )كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ آن را مبهم گذاشته، مي چنان كه قرآن كريم نيز
 مَعَ نَخُوضُسْكِينَ، وَ كُنَّا يَتَساءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِ

ش است، مگر كسي گروگان كرده خويالْخائِضِينَ، وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّي أَتانَا الْيَقِينُ، فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ، هر 
ز خي شديد؟ ميگويند: ما اپرسند: چرا دوزاصحاب يمين، كه در بهشتها قرار دارند، و از يكديگر سراغ مجرمين را گرفته، مي

نمازگزاران نبوديم، و بمسكينان طعام نميخورانديم، و هميشه با جستجوگران در جستجو بوديم، و روز قيامت را تكذيب 
 .«1»كرديم، تا وقتي كه يقين بر ايمان حاصل شد، در آن هنگام است كه ديگر شفاعت شافعان سودي براي آنان ندارد( مي

يد: در روز قيامت هر كسي مرهون گناهاني است كه كرده، و بخاطر خطايايي كه از پيش مرتكب شده، فرمادر اين آيه مي
ه در اند، آن گاه ميفرمايد: اين طائفاند، و در بهشت مستقر گشتهبازداشت ميشود، مگر اصحاب يمين، كه از اين گرو آزاد شده
بينند، و از ايشان در آن هنگام كه در دوزخند مال خويشند، ميعين اينكه در بهشتند، مجرمين را كه در آن حال در گرو اع

 شمارند، آن گاه از اين بيانكنند، و چند صفت از آن را ميها كه ايشان را دوزخي كرده اشاره ميپرسند، و ايشان بان علتمي
 .گيرد كه شفاعت شافعان بدرد آنان نخورداين نتيجه را مي

اصحاب يمين داراي آن صفات نباشند يعني آن صفاتي كه در دوزخيان مانع شمول  و مقتضاي اين بيان اين است كه
شفاعت بانها شد، نداشته باشند، و وقتي آن موانع در كارشان نبود، قهرا شفاعت شامل حالشان ميشود، و وقتي مانند آن 

تند، پس معلوم ميشود: كه بهشتيان نيز اند، و ديگر مرهون گناهان و جرائم نيسدسته در گرو نباشند، ال بد از گرو در آمده
 .اند، چيزي كه هست شفاعت شافعان ايشان را از رهن گناهان آزاد كرده استگناه داشته

آري در آيات قرآني اصحاب يمين را بكساني تفسير كرده كه اوصاف نامبرده در دوزخيان را ندارند، توضيح اينكه: آيات سوره 
آيات آن در مكه و در آغاز بعثت نازل شده، و ميدانيم كه در آن ايام هنوز نماز و زكاة بان واقعه و سوره مدثر، كه بشهادت 



 .كيفيت كه بعدها در اسالم واجب شد، واجب نشده بود

__________________________________________________ 

 23 -03سوره مدثر آيات  -1

 433، ص: 1ترجمه الميزان، ج

از سوره  23 -03اند، پس معلوم ميشود مراد بنماز در آيه كند كه نمازخوان نبودهكساني تفسير ميمع ذلك اهل دوزخ را ب
مدثر، توجه بخدا با خضوع بندگي است، و مراد با طعام مسكين هم، مطلق انفاق بر محتاجان بخاطر رضاي خداست، نه 

 .اينكه مراد بنماز و زكاة، نماز و زكاة معمول در شريعت اسالم باشد

گريهاي زندگي، و زخارف فريبنده دنيايي است، كه آدمي را از روي و منظور از جستجوي با جستجوگران، فرو رفتن در بازي
گذارد بياد روز حساب و روز قيامتش بيفتد، و يا منظور از آن فرو رفتن در طعن و آوردن بسوي آخرت باز ميدارد، و نمي

 .ر طبع سليم باعث يادآوري روز حساب ميشود، از آن بشارت و انذار ميدهدگيري در آيات خدا است، آياتي كه دخرده

پس اهل دوزخ بخاطر داشتن اين چهار صفت، يعني ترك نماز براي خدا، و ترك انفاق در راه خدا، و فرورفتگي در بازيچه 
منهدم ميسازند، و بر عكس اند، و اين چهار صفت اموري هستند كه اركان دين را دنيا، و تكذيب روز حساب، دوزخي شده

داشتن ضد آن صفات، دين خدا را بپا ميدارد، چون دين عبارتست از اقتداري به هادياني كه خود معصوم و طاهر باشند، و 
اين نميشود، مگر به اينكه از دلبندي بزمين و زيورهاي فريبنده آن دوري كنند، و بسوي ديدار خدا روي آورند، كه اگر اين 

 .(خوض با خائضين( اجتناب شده، و هم از )تكذيب يوم الدين)شود، هم از دو صفت محقق 

و الزمه اين دو صفت توجه بسوي خدا است به عبوديت، و سعي در رفع حوائج جامعه، كه بعبارتي ديگر ميتوان از اولي بنماز 
ار صفت است، و اين چهار صفت تعبير كرد، و از دومي بانفاق در راه خدا، پس قوام دين از دو جهت علم و عمل باين چه

بقيه اركان دين را هم در پي دارد، چون مثال كسي كه يكتاپرست نيست، و يا نبوت را منكر است، ممكن نيست داراي اين 
 .(چهار صفت بشود، )دقت فرمائيد

خدا  ت مرضيمند ميشوند، كساني كه از نظر دين و اعتقاداپس اصحاب يمين عبارت شدند از كساني كه از شفاعت بهره
هستند، حال چه اينكه اعمالشان مرضي بوده باشد، و اصال محتاج بشفاعت در قيامت نباشند، و چه اينكه اينطور نباشند، علي 

 .اي حال آن كساني كه از شفاعت شدن منظور هستند اينهايند

إِنْ تَجْتَنِبُوا ) :ريم هم فرمودهكاران از اصحاب يمين است، هم چنان كه قرآن كپس معلوم شد كه شفاعت وسيله نجات گناه
و « 1»كنيم( كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ، اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، گناهان ديگرتان را جبران مي

 بطور مسلم منظور از اين آيه اين است كه گناهان
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آمرزد، و احتياجي بشفاعت ندارد، پس مورد شفاعت، آن عده، از اصحاب يمينند، كه گناهاني كبيره از آنان صغيره را خدا مي
اهل كبائر از ود شفاعت، مربوط بتا روز قيامت باقي مانده، و بوسيله توبه و يا اعمال حسنه ديگر از بين نرفته، پس معلوم ميش

اصحاب يمين است، هم چنان كه رسول خدا )ص( فرموده: )تنها شفاعتم مربوط باهل كبائر از امتم است، و اما نيكوكاران 
 .هيچ ناراحتي در پيش ندارند

ده ها( ناميت چپياند، در مقابل بدكارانند كه اصحاب شمال )دسو از جهتي ديگر، اگر نيكوكاران را اصحاب يمين خوانده



اند، و اين الفاظ از اصطالحات اند، و چه بسا طائفه اول اصحاب ميمنه، و طائفه دوم اصحاب مشئمه هم خوانده شدهشده
قرآن كريم است، و از اينجا گرفته شده كه در روز قيامت نامه بعضي را بدست راستشان ميدهند و نامه بعضي ديگر را بدست 

 .چپشان

فرمايد: )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ ن كريم در اين باره ميهم چنان كه قرآ
وزي كه هر جمعيتي را بنام كِتابَهُمْ، وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي، وَ أَضَلُّ سَبِيلًا، ر

قدر فتيلي بينند كه حتي بشان بدست راستشان داده شود، نامه خويش ميخوانند، و ميامامشان ميخوانيم، پس كساني كه نامه
، كه انشاء اللَّه تعالي در تفسير آن «1»ترند( اند، و كساني كه در اين عالم كور بودند، در آخرت كور، و بلكه گمراهظلم نشده

واهيم گفت: كه مراد بدادن كتاب بعضي بدست راستشان، پيروي امام بر حق است، و مراد بدادن كتاب بعضي ديگر بدست خ
، فرعون ارَچپشان، پيروي از پيشوايان ضاللت است، هم چنان كه در باره فرعون فرمود: )يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَأَوْرَدَهُمُ النَّ

 .«4»كند( آيد، و همگي را در آتش ميپيش پيروانش ميروز قيامت پيشا

و سخن كوتاه اينكه برگشت نامگذاري به اصحاب يمين، بهمان ارتضاء دين است چنان كه برگشت آن چهار صفت هم 
 .بهمان است

مطلب ديگري كه تذكرش الزم است، اين است كه خداي تعالي در يك جا از كالم عزيزش شفاعت را براي كسي كه 
، و اين ارتضاء را بهيچ قيدي مقيد نكرده، و «0»ودش راضي باشد اثبات كرده، و فرموده: )وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي( خ

هاشان چيست؟ هم چنان كه همين مبهم گويي را در جاي ديگر كرده، و معين ننموده آن اشخاص چه اعمالي دارند، و نشانه
، «2»اش داده باشد، و سخنش پسنديده باشد( لَهُ الرَّحْمنُ، وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، مگر كسي كه رحمان اجازه فرموده: )إِلَّا مَنْ أَذِنَ

 فهميم مقصود ازبينيد در اين آيه نيز معين نكرده، اينگونه اشخاص چه كسانند؟ از اينجا ميكه مي
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پسنديدن آنان پسنديدن دين آنان است، نه اعمالشان، و خالصه اهل شفاعت كسانيند كه خدا دين آنان را پسنديده باشد، و 
 .كاري به اعمالشان ندارد

 .كردميتوان گفت: برگشت اين آيه نيز از نظر مفاد، به همان مفادي است كه آيات قبل بيان ميبنا بر اين 

 مَ وِرْداً، ال يَمْلِكُونَاز سوي ديگر در جاي ديگر فرموده: )يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَي الرَّحْمنِ وَفْداً، وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلي جَهَنَّ
كنيم و ا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، روزي كه پرهيزكاران را براي مهماني و خوان رحمت خود محشور ميالشَّفاعَةَ، إِلَّ

مجرمين را براي ريختن بجهنم بدان سو سوق ميدهيم، آنان مالك شفاعت نيستند، مگر كسي كه قبال از خداي رحمان 
يه مصدر مفعولي است، يعني شفاعت شدن، و معلوم است كه تمامي شفاعت( در اين آ)و كلمه « 1»عهدي گرفته باشد( 

 .مجرمين كافر نيستند، كه دوزخي شدنشان حتمي باشد

لَ الصَّالِحاتِ، دْ عَمِإِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، ال يَمُوتُ فِيها، وَ ال يَحْيي، وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً، قَ) :بدليل اينكه فرمود
فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلي، بدرستي وضع چنين است، كه هر كس با حال مجرميت نزد پروردگارش آيد، آتش جهنم دارد، 



ميرد، و نه زنده ميشود، و هر كس كه با حالت ايمان بيايد، و عمل صالح هم كرده باشد، چنين كساني كه نه در آن مي
 .«4»ند( درجات وااليي دار

كي اند، يآيد: هر كس مؤمن باشد، ولي عمل صالح نكرده باشد، باز مجرم است، پس مجرمين دو طائفهچه از اين آيه بر مي
ز اند، پس يك طائفه ااند، ولي عمل صالح نكردهاند، و دوم كساني كه ايمان آوردهآنكه نه ايمان آورده، و نه عمل صالح كرده

اند، و اين همان كسي است كه جمله: )إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ اند، و لكن عمل صالح نكردهدين حق بوده مجرمين مردمانيند كه بر
 .كنداش تطبيق مي، در باره(الرَّحْمنِ عَهْداً

بُدُوا الشَّيْطانَ، إِنَّهُ لَكُمْ چون اين كسي است كه عهد خدا را دارد، آن عهدي كه آيه: )أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ: أَنْ ال تَعْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَ أَنِ اعْبُدُونِي، هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ، مگر بشما اي بني آدم فرمان ندادم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او دشمن

أَنِ اعْبُدُونِي(  از آن خبر ميدهد، پس عهد خدا )وَ «3» (آشكار شما است، و اينكه مرا بپرستيد، كه اين صراط مستقيم است؟
است، كه عهد در آن بمعناي امر است، و جمله )هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ( الخ، عهد بمعناي التزام است، چون صراط مستقيم 

 .مشتمل بر هدايت بسوي سعادت و نجات است
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اند، آنهايند كه عهدي از خدا گرفته بودند، و بخاطر اعمال اند، ولي عمل صالح نكردهپس اين طائفه كه گفتيم ايمان داشته
 .يابندبدشان داخل جهنم ميشوند، بخاطر داشتن عهد، مشمول شفاعت شده، از آتش نجات مي

رسد، روزي بما نميوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً، گفتند: آتش دوزخ جز چند آيه شريفه )وَ قالُ
، نيز باين حقيقت اشاره دارد، و بنا بر اين، اين آيات نيز بهمان آيات قبل «1»بگو مگر شما از خدا عهد گرفته بوديد(؟ 

كند، و بر روي هم آنها داللت دارد بر اينكه مورد شفاعت، يعني كساني كه در قيامت برايشان شفاعت ميشود، رگشت ميب
 .كار، اينهايند كه خدا دينشان را پسنديدهدار، و متدينين بدين حق، ولي گنهكاران دينعبارتند از گنه

 453شفاعت از چه كساني صادر ميشود؟ ..... ص : -4

 453شفاعت و شفعاء[ ..... ص : اقسام ]

از آنچه تا كنون از نظر خواننده گذشت ميتوان اين معنا را بدست آورد، كه شفاعت دو قسم است، يكي تكويني، و يكي 
تند، زند، و همه اسباب نزد خدا شفيع هستشريعي و قانوني، اما شفاعت تكويني كه معلوم است از تمامي اسباب كوني سر مي

اند، و اما شفاعت تشريعي و مربوط باحكام، )كه معلوم است اگر واقع شود، در دائره و مسبب خود واسطه چون ميان خدا
نيز دو قسم است، يكي شفاعتي كه در دنيا اثر بگذارد، و باعث آمرزش خدا، و يا قرب بدرگاه  (تكليف و مجازات واقع ميشود

 .اندم شفاعت چند طائفهاو گردد، كه شفيع و واسطه ميان خدا و بنده در اين قس

اول توبه از گناه، كه خود از شفيعان است، چون باعث آمرزش گناهان است، هم چنان كه فرمود: )قُلْ: يا عِبادِيَ الَّذِينَ 
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ، بگو: ايأَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ، ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ 



آمرزد، چون او بندگانم، كه بر نفس خود زياده روي روا داشتيد، از رحمت خدا مايوس نشويد، كه خدا همه گناهان را مي
هم شامل ميشود، و قبال هم  ، كه عموميت اين آيه، حتي شرك را«4»آمرزگار رحيم است، و بسوي پروردگارتان توبه ببريد( 

 .بردگفتيم: كه توبه شرك را هم از بين مي

فرمايد: يَغْفِرْ لَكُمْ، برسول او ايمان اش فرموده: )آمِنُوا بِرَسُولِهِ تا آنجا كه ميدوم ايمان برسولخدا )ص( است، كه در باره
 .«0»بياوريد، تا چه و چه و چه، و اينكه گناهانتان را بيامرزد( 

اش فرموده: )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ، خدا ديگر عمل صالح است، كه در بارهيكي 
 كساني را كه ايمان آورده، و اعمال صالح كردند، وعده
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، و نيز فرموده: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اي كساني كه «1»كه مغفرت و اجر عظيم دارند(  :داده
 .و آيات قرآني در اين باره بسيار است« 4»اي بدرگاهش بدست آوريد( )بدين وسيله( وسيلهايد، از خدا بترسيد، و ايمان آورده

 مِنَ جُهُمْيكي ديگر قرآن كريم است، كه خودش در اين باره فرموده: )يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ، سُبُلَ السَّالمِ وَ يُخْرِ
، وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، خداوند بوسيله قرآن كساني را كه در پي خوشنودي اويند، باذن الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ

ها بسوي نور هدايت نموده، و نيز بسوي صراط مستقيم هاي سالمتي هدايت نموده، و ايشان را از ظلمتخودش بسوي راه
 .«0»راه مينمايد( 

ارتباطي دارد، مانند مسجدها، و امكنه شريفه، و متبركه، و ايام شريفه، و انبياء، و  يكي ديگر هر چيزيست كه با عمل صالح
كنند، هم چنان كه در باره انبياء فرموده: )وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، رسوالن خدا، كه براي امت خود طلب مغفرت مي

هُمُ الرَّسُولُ، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً، و اگر ايشان بعد از آنكه بخود ستم كردند، آمدند نزد تو، جاؤُكَ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَ
 .«2»و آمرزش خدا را خواستند، و رسول هم برايشان طلب مغفرت كرد، خواهند ديد كه خدا توبه پذير رحيم است( 

كنند، هم چنان كه فرمود: )الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ، رت ميو يكي ديگر مالئكه است، كه براي مؤمنين طلب مغف
كنند، و اطرافيان آن، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آن فرشتگان كه عرش را حمل مي

كنند( اند، طلب مغفرت ميند، و باو ايمان دارند، و براي همه آن كساني كه ايمان آوردهگويپروردگار خود را بحمد تسبيح مي
 :و نيز فرموده« 3»

ردگار خود، روالرَّحِيمُ، و مالئكه با حمد پ وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أاَل إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ)
كنند، آگاه باشيد كه خداست كه آمرزگار رحيم او را تسبيح ميگويند، و براي هر كس كه در زمين است طلب مغفرت مي

 .«5»است( 

 كنند، و خداي تعالي از ايشان حكايت كردهيكي ديگر خود مؤمنينند، كه براي خود، و براي برادران ايماني خود، استغفار مي
اعْفُ عَنَّا، وَ اغْفِرْ لَنا، وَ ارْحَمْنا، أَنْتَ مَواْلنا، و بر ما ببخشاي، و ما را بيامرز و بما رحم كن، كه تويي سرپرست  گويند: )وَكه مي
 .«3»ما( 

م كند، شفاعت بان معنايي كه شناختي، حال ببينيقسم دوم از شفاعت( قسم دوم شفيعي است كه در روز قيامت شفاعت مي)



فرمايد: )وَ ي هستند؟ يك طائفه از اينان انبياء عليهم السالمند، كه قرآن كريم در باره شفاعتشان مياين شفيعان چه كسان
 قالُوا: اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً، سُبْحانَهُ، بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ،
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گفتند: خدا فرزند گرفته منزه است خدا، بلكه فرشتگان فرمايد: )وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي، مشركين ميتا آنجا كه مي
 .«1» (كنند مگر براي كسي كه خدا بپسنددفرمايد( و شفاعت نميتا آنجا كه مي)بندگان مقرب خدايند، 

فرمايد )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ كند، و نيز مير روز قيامت شفاعت ميكه يكي از آنان عيسي بن مريم ع است، كه د
ند، تنها تدُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، وَ هُمْ يَعْلَمُونَ، آن كساني كه مشركين بجاي خدا ميخوانند، مالك شفاعت نيس

 .«4»د و خود داناي حقند( كساني مالك شفاعتند، كه بحق شهادت ميدهن

كنند بر شفاعت انبياء، داللت بر شفاعت مالئكه نيز دارند، چون در اين دو آيه و اين دو آيه شريفه، عالوه بر اينكه داللت مي
پنداشتند و يهود و نصاري مسيح و عزير را پسر خدا گفتگو از فرزند خدا بود، كه مشركين مالئكه را دختران خدا مي

 .ندپنداشتمي

كٍ فرمايد: )وَ كَمْ مِنْ مَلَاي ديگر از شفيعان روز قيامت مالئكه هستند، كه قرآن كريم در باره شفاعت كردن آنان ميدسته
مانهايند، و در آسر فرشته كه فِي السَّماواتِ، ال تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً، إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضي، و چه بسيا

فرمايد: )ْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ ، و نيز مي«0»شفاعتشان هيچ اثري ندارد، مگر بعد از آنكه خدا براي هر كس بخواهد اجازه دهد( 
 الشَّفاعَةُ، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ، وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَ ما خَلْفَهُمْ

بخشد، مگر كسي كه رحمان باو اجازه داده باشد، و سخن او پسنديده باشد، خدا آنچه را كه پيش ، امروز شفاعت سودي نمي
 .«4» (اند، ميداندروي ايشانست، و آنچه را از پشت سر فرستاده

 نْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، وَ هُمْطائفه ديگر از شفيعان در قيامت شهدا هستند، كه آيه: )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِ
اش گذشت، داللت بر آن دارد، چون اين طائفه نيز بحق شهادت دادند، پس هر شهيدي شفيعي كه ترجمه« 3»يَعْلَمُونَ(، 

وَ در تفسير آيه: ) است، كه مالك شهادت است، چيزي كه هست اين شهادت، همانطور كه در سوره فاتحه گفتيم، و بزودي
نيز خواهيم گفت، مربوط باعمال است، نه شهادت بمعناي كشته « 5»كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً، لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ( 

ده، كه اشدن در ميدان جنگ، از اينجا روشن ميشود: كه مؤمنين نيز از شفيعان روز قيامتند، براي اينكه خداي تعالي خبر د
هَداءُ عِنْدَ نَ، وَ الشُّمؤمنين نيز در روز قيامت ملحق بشهداء ميشوند، و فرموده: )وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ، أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُو

 رَبِّهِمْ، و كساني كه بخدا و رسولش ايمان
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 .، كه انشاء اللَّه بزودي بيانش خواهد آمد«1»آوردند، ايشان همان صديقين و شهداء نزد پروردگارشانند( 

 450گيرد؟ ..... ص : لق ميشفاعت به چه چيز تع -5

عبارتست از تاثير هر سببي تكويني در عالم  :خواننده عزيز توجه فرمود، كه شفاعت دو قسم بود، يكي تكويني، كه گفتيم
گوييم: از اين قسم دوم بعضي در تمامي گناهان مربوط است به ثواب و عقاب، حال مي :اسباب، و يكي تشريعي، كه گفتيم

گذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه، و ايمان البته توبه و ايمان در دنيا و قبل از تر از آن اثر ميپائين از شرك گرفته تا
 .-قيامت

و بعضي ديگر در عذاب بعضي از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح كه واسطه ميشود در محو شدن گناهان، و اما آن 
بياء و غير ايشان در روز قيامت، براي برداشتن عذاب از كسي كه حساب شفاعتي كه مورد نزاع و اختالفست، يعني شفاعت ان

يابد، گفتيم: كه اين قيامت، او را مستحق آن كرده، در گذشته يعني در تحت عنوان شفاعت در حق چه كسي جريان مي
 .پسنديده است شفاعت مربوط است باهل گناهان كبيره، از اشخاصي كه متدين بدين حق هستند، و خدا هم دين آنان را

 450شفاعت چه وقت فائده ميبخشد؟ ..... ص :  -6

كاران بر ميدارد، عذاب روز قيامت را از گنه :منظور ما از اين شفاعت، باز همان شفاعت مورد نزاع است، شفاعتي كه گفتيم
 ا أَصْحابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ: عَنِاما پاسخ از اين سؤال، اين است كه آيه شريفه: )كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّ

اش چند صفحه قبل گذشت، داللت دارد بر اينكه شفاعت بچه كساني ، كه ترجمه«4»الْمُجْرِمِينَ، ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟( 
نها در فك رهن، و آزادي رسد، و چه كساني از آن محرومند، چيزي كه هست بيش از اين هم داللت ندارد، كه شفاعت تمي

هاي قبل از حساب، از هول و فزع قيامت، و ناگواريهاي آن، هيچ از دوزخ، و يا خلود در دوزخ مؤثر است، و اما در ناراحتي
داللتي نيست بر اينكه شفاعت در آنها هم مؤثر باشد، بلكه ميتوان گفت: كه آيه داللت دارد بر اينكه شفاعت تنها در عذاب 

 .است، و در ناگواريهاي قبل از آن مؤثر نيست دوزخ مؤثر

اين نكته را هم بايد دانست كه از آيات نامبرده در سوره مدثر ميتوان استفاده كرد كه سؤال و جوابي كه در آن شده مربوط 
ر د است به بعد از فصل قضا، و رسيدگي بحسابها، بعد از آنكه اهل بهشت جاي خود را در بهشت گرفته، و اهل دوزخ هم

 اند، و در چنين هنگاميدوزخ قرار گرفته
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 ر اين آيات آمده،كاران شده، و آنان را از آتش نجات ميدهد، براي اينكه كلمه: )في جنات( الخ، دشفاعت شامل جمعي از گنه
رساند. و نيز جمله: )ما سلككم( الخ، در آن هست، كه از ماده سلوك، و بمعناي داخل و اين كلمه استقرار در بهشت را مي

يح، هاي تسبكردن است، البته نه هر داخل كردني، بلكه داخل كردن با نظم و با رديف خاص، )نظير داخل كردن نخ در دانه
كشند( پس در اين تعبير معناي استقرار هست، و همچنين در ه تا بزرگ و بزرگترها همه را نخ ميترها گرفتكه از كوچك

 .(جمله )فما تنفعهم(، چون كلمه )ما( براي نفي حال است، )دقت بفرمائيد

و كمك  ص( و ائمه ع در دم مرگ، و در هنگام سؤال قبر،)كند بر حضور پيامبر اي كه داللت ميو اما نشاه برزخ، و ادله
 :كردن آن حضرت در شدائد، كه رواياتش بزودي در ذيل آيه

 .خواهد آمد، ربطي بشفاعت در درگاه خدا ندارد« 1»وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ( )

تصرفي  رانند، و هرها و حكومتي است كه خداي تعالي بايشان داده، تا باذن او هر حكمي كه خواستند ببلكه از قبيل تصرف
بَ الْجَنَّةِ. أَنْ خواستند بكنند، هم چنان كه در باره آن فرموده: )وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ، يَعْرِفُونَ كُلاا بِسِيماهُمْ، وَ نادَوْا: أَصْحا

حابُ الْأَعْرافِ رِجالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ، قالُوا: وَ نادي أَصْ -فرمايدتا آنجا كه مي -سَالمٌ عَلَيْكُمْ، لَمْ يَدْخُلُوها، وَ هُمْ يَطْمَعُونَ،
 ال مَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، ال خَوْفٌ عَلَيْكُمْ، وَما أَغْني عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَ هؤُالءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ: ال يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْ

ند، شناسزَنُونَ، و بر اعراف، )كه جايگاهي ميان بهشت و دوزخ است( مردمي هستند، كه هر كسي را از سيمايش ميأَنْتُمْ تَحْ
ا آنجا كه ت -اند، ولي اميد آن را دارندزنند: كه سالم بر شما، با اينكه خود تا كنون داخل بهشت نشدهباصحاب بهشت داد مي

زنند، و ميگويند: ديديد كه نيروي شما شناسند، صدا ميك را با سيمايشان مياصحاب اعراف مردمي را كه هر ي -فرمايدمي
دا خورديد: هرگز مشمول رحمت خاز جهت كميت و كيفيت بدردتان نخورد؟ آيا همين بهشتيان نيستند كه شما سوگند مي

هشت گويند حال به به ميكرديد آن گاه رو به بهشتيان كردنميشوند؟ ديديد كه داخل بهشت ميشوند، و شما اشتباه مي
 .«4»درآئيد، كه نه ترسي بر شما باشد، و نه اندوهناك ميشويد(، 

)روزي كه هر قومي را بنام پيشواشان « 0»و از اين قبيل است آيه: )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ( 
واسطه  آيد: امامت راستش داده شود، چنين و چنان ميشود( كه از اين آيه نيز بر ميزنيم، پس هر كس كتابش بدسصدا مي

 .(دقت بفرمائيد)در خواندن و دعوت است، و دادن كتاب از قبيل همان حكومتي است كه گفتيم خدا باين طائفه داده، 

 فپس از بحثي كه در باره شفاعت گذشت، اين نتيجه بدست آمد: كه شفاعت در آخرين موق
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ز ا كار بوسيله شفاعت مشمول آمرزش گشته، اصال داخل آتش نميشود، و يا آنكه بعدرود، كه يا گنهاز مواقف قيامت بكار مي
يابد، يعني شفاعت باعث ميشود كه خدا باحترام شفيع، رحمت خود را داخل شدن در آتش، بوسيله شفاعت نجات مي

 .گسترش ميدهد



 012بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره شفاعت و شفعاء([ ..... ص : 

 اشاره

آباء گرامش، از امير المؤمنين ع، روايت كرده شيخ صدوق عليه الرحمه، از حسين بن خالد، از حضرت رضا، از « 1»در امالي 
كسي كه بحوض من ايمان نداشته باشد، خداوند او را در حوضم وارد نكند، و كسي كه  :كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود

 بشفاعت من ايمان نداشته باشد، خداوند او را بشفاعتم نائل نسازد، آن گاه فرمود: تنها شفاعت من مخصوص كساني از امت
ن خالد كنند، حسين ابمن است، كه مرتكب گناهان كبيره شده باشند، و اما نيكوكاران از ايشان هيچ گرفتاري پيدا نمي

عُونَ إِلَّا فرمايد: )وَ ال يَشْفَميگويد: من بحضرت رضا عرضه داشتم: يا بن رسول اللَّه! پس معناي اين كالم خداي تعالي كه مي
 .كنند، مگر كسي را كه خدا دينش را پسنديده باشد: شفاعت نميچيست؟ فرمود (لِمَنِ ارْتَضي

اينكه فرمود: )تنها شفاعتم ...( مطلبي است كه بطرق بسياري از طريق شيعه و سني از آن جناب روايت شده، و اگر  :مؤلف
 .بياد داشته باشيد، همين معنا را از آيات فهميديم

ز ابي ابراهيم، حضرت كاظم ع، روايت آورده، كه در ذيل آيه: )عَسي أَنْ از سماعة بن مهران، ا« 4»و در تفسير عياشي 
فرمود: روز قيامت مردم  «3» (يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً، اميد آن داشته باش، كه پروردگارت بمقام محمودت برساند

اب را دستور ميدهد تا بر فرق سرهاشان ايستند، و خداي تعالي آفتهمگي از شكم خاك بر ميخيزند، و مقدار چهل سال مي
رسد، كه عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به نزد آن چنان نزديك شود، كه از شدت گرما عرق بريزند، و بزمين دستور مي

 و ابراهيمكند، و نوح ايشان را به ابراهيم، روند، و از او ميخواهند، تا شفاعتشان كند، آدم مردم را به نوح داللت ميآدم مي
رمايد: آري فبموسي، و موسي بعيسي و عيسي بايشان ميگويد: بر شما باد بمحمد )ص( خاتم النبيين، پس محمد )ص( مي

پرسند: كه هستي؟ و كند، از درون بهشت ميرسد، و دق الباب ميافتد، تا دم در بهشت ميمن آماده اينكارم، پس براه مي
رسد: در را برويش باز كنيد، چون در برويش گشوده من محمدم، از درون خطاب مي گويد:خدا داناتر است، پس محمد مي

 آورد، در حالي كه سر بسجده نهاده باشد، و سر از سجدهميشود، بسوي پروردگار خود روي مي
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بر نميدارد، تا اجازه سخن بوي دهند، و بگويند حرف بزن، و درخواست كن، كه هر چه بخواهي داده خواهي شد و هر كه را 
 .شفاعت كني پذيرفته خواهد شد

افتد، اين بار هم همان خطابها بوي ده، از عظمت او بسجده ميپس سر از سجده بر ميدارد، دوباره رو بسوي پروردگارش نمو
كند، كه دامنه شفاعتش حتي بدرون دوزخ رسيده، شامل حال كساني ميشود، سر از سجده بر ميدارد، و آن قدر شفاعت مي

( را ندارد، اين اند، نيز ميشود، پس در روز قيامت در تمامي مردم از همه امتها، هيچ كس آبروي محمد )صكه بآتش سوخته
 .عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً(، بدان اشاره دارد)است آن مقامي كه آيه شريفه 

اي از سني، و شيعه، روايت شده است، و اين اين معنا در رواياتي بسيار زياد، بطور مختصر و مفصل، هم بطرق متعدده :مؤلف
مود در آيه شريفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد كه غير آن جناب، روايات داللت دارد بر اينكه مقام مح



يعني ساير انبياء و غير انبياء هم بتوانند شفاعت كنند، چون ممكن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد، و فتح باب 
 .شفاعت بدست آن جناب بشود

اقر و صادق ع روايت آمده، كه در تفسير آيه )عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً نيز از يكي از دو امام ب« 1»و در تفسير عياشي 
 .مَحْمُوداً(، فرمود: اين مقام شفاعت است

از عبيد بن زراره روايت آمده، كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( پرسيد: آيا مؤمن هم شفاعت « 4»باز در تفسير عياشي 
ان پرسيد: آيا مؤمن هم بشفاعت محمد )ص( در آن روز محتاج ميشود؟ فرمود: بله، براي دارد؟ فرمود: بله، فردي از حاضر

اينكه مؤمنين هم خطايا و گناهاني دارند، هيچ احدي نيست مگر آنكه محتاج شفاعت آن جناب ميشود، راوي ميگويد: مردي 
كنم( حضرت و در عين حال افتخار نمي از اين گفتار رسول خدا پرسيد: كه فرمود: )من سيد و آقاي همه فرزندان آدمم،

افتد، خداي تعالي كند، و سپس بسجده ميگيرد، و بازش ميفرمود: بله صحيح است، آن جناب حلقه در بهشت را مي
فرمايد: سر بلند كن، و شفاعت نما، كه شفاعتت پذيرفته است، و هر چه ميخواهي بطلب كه بتو داده ميشود، پس سر بلند مي
فرمايد: سر بلند كن و شفاعت نما كه شفاعتت پذيرفته است و درخواست افتد باز خداي تعالي ميوباره بسجده ميكند و دمي

نمايد، و شفاعتش پذيرفته ميشود و درخواست دارد و شفاعت مينما كه درخواستت برآورده است پس آن جناب سر بر مي
 .كند، و باو هر چه خواسته ميدهندمي

 ، از محمد بن قاسم بن عبيد، با ذكر يك يك راويان، از بشر بن شريح«0»و در تفسير فرات 
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 تر است؟ فرمود:بمحمد بن علي )ع( عرضه داشتم: كداميك از آيات قرآن اميدواركنندهبصري، روايت آورده، كه گفت: من 
ا مِنْ رَحْمَةِ وقوم تو در اين باره چه ميگويند؟ عرضه داشتم: ميگويند آيه: )قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ، ال تَقْنَطُ

است، فرمود: و لكن ما اهل « 1»روي و ستم كرديد، از رحمت خدا نوميد مشويد( ادهاللَّهِ، بگو اي كساني كه در حق خود زي
« 4»تر ميدانيد؟ فرمود: آيه )وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي( بيت اين را نميگوئيم، پرسيدم: پس شما كدام آيه را اميدواركننده
 .بخدا سوگند شفاعت، بخدا سوگند شفاعت، بخدا سوگند شفاعت

اما اينكه آيه: )عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً( الخ، مربوط بمقام شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آيه با آن مساعد  :مؤلف
باشد، و هم روايات بسيار زيادي كه از رسول خدا )ص( رسيده، كه فرمود: مقام محمود مقام شفاعت است، و اما اينكه گفتيم 

كند بر اينكه مقام نامبرده مقامي است ان يبعثك الخ(، داللت مي)مساعد است، از اين جهت است كه جمله  لفظ آيه با آن
كه در آن روز بان جناب ميدهند، و چون كلمه )محمود( در آيه مطلق است، شامل همه حمدها ميشود، چون مقيد بحمد 

 .ستايند، چه اولين و چه آخرينمي كند بر اينكه، همه مردم او راخاصي نشده، و اين خود داللت مي

 فهماند كه در آن روز ازو از سوي ديگر از آنجا كه حمد عبارتست از ثناي جميل در مقابل رفتار جميل اختياري، پس بما مي
 .ستايندگردند، و او را ميمند ميآن جناب بتمامي اولين و آخرين، رفتاري صادر ميشود، كه از آن بهره

ص( )روايت عبيد بن زراره، كه قبال گذشت، فرمود: هيچ احدي نيست مگر آنكه محتاج بشفاعت محمد و بهمين جهت در 
 .ميشود، )تا آخر حديث(، كه انشاء اللَّه بيانش بوجهي ديگر خواهد آمد



 017ترين آيه قرآن[ ..... ص : اميد بخش]

ترين آيه قرآن باشد، و حتي از آيه: )يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ر كنندهو اما اينكه آيه )وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي(، اميدوا
تر باشد، علتش اين است كه نهي از نوميدي در آيه دوم، نهيي است كه هر چند عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا( الخ، هم اميدواركننده

ه گفت: )وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، از رحمت خدا در قرآن شريف مكرر آمده، مثال از ابراهيم )ع( حكايت كرده ك
، و از يعقوب )ع( حكايت كرده كه گفت: )إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ، «0»نوميد نميشوند، مگر مردم گمراه( 

 .«2»ند مگر مردم كافر( بدرستي كه از رحمت خدا مايوس نميشو

 و لكن در هر دو مورد اين نهي ناظر به نوميدي از رحمت تكويني است، هم چنان كه مورد دو

__________________________________________________ 

 30سوره زمر آيه  -1

 3سوره ضحي آيه  -2

 35حجر آيه  -3

 33سوره يوسف آيه  -4

 453، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .ه بدان شهادت ميدهدآي

مُ،  الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيو اما آيه )قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
هر چند كه نهي از نوميدي از رحمت تشريعي خداست، بقرينه جمله )أَسْرَفُوا تا آخر آيات بعدش، « 1»وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ(، 

فهماند قنوط و نوميدي در آيه راجع برحمت تشريعي، و از جهت معصيت است، و بهمين جهت عَلي أَنْفُسِهِمْ(، كه بروشني مي
 .خداي سبحان وعده آمرزش گناهان را بطور عموم، و بدون استثناء آورد

د، و كنل آيه جمله: )وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ، و جمالت بعدي( را آورده كه به توبه و اسالم و عمل به پيروي امر ميو لكن دنبا
اي كه بخود ستم كرده، نبايد از رحمت خدا نوميد شود، ما دام كه ميتواند توبه فهماند كه منظور آيه اين است كه بندهمي

 .هاي نجات استفاده كندند، از اين راهكند، و اسالم آورد، و عمل صالح ك

كند كه باين رحمت مقيد خدا، دست بياويزند، و خود پس در آيه نامبرده رحمت خدا مقيد بقيود نامبرده شد، و مردم را امر مي
 را نجات دهند، و معلوم است كه اميد رحمت مقيد مانند اميد رحمت مطلق و عام نيست، و آن رحمتي كه خدا به پيامبرش

رحمة للعالمين( خوانده، و اين وعده مطلق را در آيه: )وَ لَسَوْفَ )وعده داده، رحمت عمومي و مطلق است، چون آن جناب را 
 .يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي(، به پيامبر گراميش داده، تا او را دلخوش و شادمان كند

است خاص برسولخدا )ص(، و در سراسر قرآن، خداي اي توضيح اينكه آيه شريفه در مقام منت نهادن است، و در آن وعده
اي نداده، و در اين وعده اعطاء خود را بهيچ قيدي مقيد نكرده، وعده سبحان احدي از خاليق خود را هرگز چنين وعده

ا هُمْ ماي از بندگان خود داده، كه در بهشت بانها بدهد، و فرموده: )لَاي نظير اين به دستهاعطايي است مطلق، البته وعده
و نيز فرموده: )لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها، وَ لَدَيْنا  «2» (يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ايشان نزد پروردگار خود در بهشت هر چه بخواهند دارند
رساند آن دسته نامبرده در بهشت ، كه مي«0»مَزِيدٌ، ايشان در بهشت هر چه بخواهند دارند، و نزد ما بيش از آنهم هست( 

 .چيزهايي ما فوق خواست خود دارند

گيرد، كه بخاطر انسان خطور بكند، معلوم ميشود در و معلومست كه مشيت و خواست به هر خيري و سعادتي تعلق مي



بهشت از خير و سعادت چيزهايي هست كه بر قلب هيچ بشري خطور نميكند، هم چنان كه فرمود: )فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ 
 .«2»اند( مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، هيچ كس نميداند كه چه چيزها كه مايه خوشنودي آنان است، بر ايشان ذخيره كردهلَهُمْ 
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خوب، وقتي عطاهاي خدا به بندگان با ايمان و صالحش اين باشد، كه ما فوق تصور و از اندازه و قدر بيرون باشد، معلوم 
 .(تر از اينها خواهد بود، )دقت بفرمائيدتر و عظيمكند، وسيعاست كه آنچه برسولش در مقام امتنان عطاء مي

خوشنودي رسول خدا )ص( چه حد و حدودي دارد، و اين را ميدانيم كه اين اين وضع عطاي خداي تعالي است، و اما ببينيم 
خوشنودي غير رضا بقضا، و قسمت خدا است، كه در حقيقت برابر با امر خدا است، چون خدا مالك و غني علي االطالق 

د كم و چه زياد، و نيز باي كند راضي باشد، چهاست، و عبد جز فقر و حاجت چيزي ندارد، و لذا بايد بآنچه پروردگارش عطا مي
راند، خوشنود و راضي باشد، چه خوب و چه بد، و وقتي وظيفه هر عبدي اين بود، رسول اش ميبان قضايي كه خدا در باره

 .تر از هر كس ديگر است، او نميخواهد مگر آنچه را كه خدا در حقش بخواهدخدا )ص( باين وظيفه داناتر، و عامل

 019[ ..... ص : "وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي "مهمعني رضا در آيه كري]

پس رضا در آيه: )وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي(، اين رضا نيست، چون گفتيم: رسول خدا )ص( از خدا راضي است چه عطا 
 رساند: كهرفته، و اين معنا را ميبكند، و چه نكند، و در آيه مورد بحث رضايت رسول خدا )ص( در مقابل اعطاء خدا قرار گ

خدا اينقدر بتو ميدهد تا راضي شوي، پس معلوم است اين رضا غير آن است، نظير اين است كه بفقيري بگويي: من آن قدر 
اي بگويي: آن قدر طعامت ميدهم تا سير شوي، كه در اين گونه موارد رضايت بتو مال ميدهم، تا بي نياز شوي، و يا بگرسنه

 .اي مقيد نشدهخدا )ص( و بي نياز كردن فقير، و طعام بگرسنه بهيچ حد و اندازهرسول 

اي از بندگانش وعده داده، و فرمود: )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ بينيم نظير چنين اعطاي بي حدي را خداوند بطائفههم چنان كه مي
زاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ، خالِدِينَ فِيها أَبَداً، رَضِيَ اللَّهُ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَ

زد نعَنْهُمْ، وَ رَضُوا عَنْهُ، ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، كساني كه ايمان آورده، و عمل صالح كردند، بهترين خلق خدايند، پاداششان 
هاي عدن، كه نهرها از دامنه آنها روانست، و ايشان ابدا در آن جاويدانند، خدا از ايشان رشان عبارتست از بهشتپروردگا

 .«1»راضي است، و ايشان هم از خدا راضي ميشوند، اين پاداشها براي كسي است كه از پروردگارش در خشيت باشد(، 

اي است خصوصي، لذا بايد امري باشد، ما فوق آنچه كه مؤمنين دهكه اين وعده نيز از آنجا كه در مقام امتنان است و وع
 .تر، و خالصه بي حساب باشداند، و بايد از آن وسيعبطور عموم وعده داده شده
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م: كه خداي تعالي در باره رسول گراميش فرمود: به مؤمنين رءوف و رحيم است، )بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ بينياز سوي ديگر مي



و در اين كالم خود رأفت و رحمت آن جناب را تصديق فرموده با اين حال چطور اين رسول رءوف و رحيم « 1»رَحِيمٌ( 
در باغهاي بهشت با خيال آسوده قدم بزند، در حالي كه  هاي آنجا متنعم باشد وراضي ميشود كه خودش در بهشت به نعمت

جمعي از مؤمنين بدين او، و به نبوت او، و شيفتگان بفضائل و مناقب او، در دركات جهنم در غل و زنجير باشند؟ و در زير 
عترف ورده، مطبقاتي از آتش محبوس بمانند؟ با اينكه بربوبيت خدا، و برسالت رسول خدا )ص(، و بحقانيت آنچه رسول آ

اند، تنها جرمشان اين بوده كه جهالت برايشان چيره گشته، ملعبه شيطان شدند، و در نتيجه گناهاني مرتكب گشتند، بوده
 .بدون اينكه عناد و استكباري كرده باشند

دست ميتوانست بو اگر يكي از ماها به عمر گذشته خود مراجعه كند، و بينديشد: كه در اين مدت چه كماالت، و ترقياتي را 
گيرد، و بخود خشم نموده، يكي يكي آورد، ولي در بدست آوردن آنها كوتاهي كرده، آن وقت خود را بباد مالمت مي

كشد، و بخود بد و بيراه ميگويد، و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جواني خود ميشود، كه در ها را برخ خود ميگريكوتاهي
نشيند، و خودش افتد، خشمش فرو ميربه بوده بمحض آنكه بياد آن دوران تاريك عمر ميآن هنگام چقدر نادان و بي تج

اي است كند، و دلش براي خودش ميسوزد، در حالي كه اين حس ترحم كه در فطرت او است، يك وديعهبخود رحم مي
او نيست، بلكه عاريتي است، و كران رحمت پروردگار، با اين كه حس ترحم او ملك خود ايست از درياي بيالهي، و قطره
ايست در برابر رحمت خدا، مع ذلك خودش براي خودش ترحم ميكند، آن وقت چطور ممكن است، كه درياي عالوه قطره

رحمت رب العالمين، در موقفي كه او است و انساني جاهل، و ضعيف، بخروش نيايد؟ و چطور ممكن است مجالي اتم 
دا )ص( بدستگيري او نشتابد، و او را كه در زندگي دنيا و در حين مرگ كه در مواقف رحمت رب العالمين، يعني رسول خ

 .خطرناك ديگر، وزر و وبال خطاياي خود را چشيده، هم چنان در شكنجه دوزخ بگذارد، و او را نجات ندهد

أَذِنَ لَهُ( الخ، از ابي العباس تكبير گو: روايت كرده كه ، در ذيل جمله: )وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إِلَّا لِمَنْ «4»و در تفسير قمي 
گفت غالمي آزاد شده يكي از همسران علي بن الحسين، كه نامش ابو ايمن بود، داخل بر امام ابي جعفر ع شد، و گفت: اي 

ئف خود عمل گوييد شفاعت محمد شفاعت محمد؟ )خالصه بگذاريد مردم بوظاكنيد، و ميابي جعفر! دل مردم را خوش مي
 :كنند(! ابو جعفر ع آن قدر ناراحت و خشمناك شد، كه رنگش تيره گشت، و سپس فرمود
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مابيت( تو را بطغيان در آورده ولي و شهوتت ورزيدي )و خالصه مقدسواي بر تو اي ابا ايمن، آيا عفتي كه در باره شكم 
فهمي كه چقدر محتاج بشفاعت محمدي. واي بر تو مگر شفاعت متوجه باش، كه اگر فزعهاي قيامت را ببيني، آن وقت مي

كه آخرين نيست، مگر آناند تصور دارد؟ آن گاه اضافه كرد: هيچ احدي از اولين و كاراني كه مستوجب آتش شدهجز براي گنه
است، و نيز اضافه كرد: كه در روز قيامت يك شفاعتي رسول خدا )ص( در امتش  (در روز قيامت محتاج شفاعت محمد )ص

 :دارد، و يك شفاعتي ما در شيعيانمان داريم، و يك شفاعتي شيعيان ما در خاندان خود دارند، و سپس فرمود

ود گذاران خكند، و نيز مؤمن براي خدمتتيره بزرگ عرب ربيعه و مضر شفاعت مي يك نفر مؤمن در آن روز بعدد نفرات دو
 .كردكند، و عرضه ميدارد: پروردگارا اين شخص حق خدمت بگردنم دارد، و مرا از سرما و گرما حفظ ميشفاعت مي

يشود(، ظاهرش اين است مؤلف: اينكه امام فرمود )احدي از اولين و آخرين نيست مگر آنكه محتاج شفاعت محمد )ص( م
ه كاراني ككه اين شفاعت عمومي، غير آن شفاعتي است كه در ذيل روايت فرمود: )واي بر تو مگر شفاعت جز براي گنه



مستوجب آتشند تصور دارد؟( نظير اين معنا در روايت عياشي، از عبيد بن زراره، از امام صادق ع گذشت، و در اين معنا روايت 
اند، آيه: )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، وَ امه و هم خاصه نقل كردهديگري است كه هم ع

فهماند مالك در شفاعت كند، چون مياش در اين نزديكيها گذشت، بر اين معنا داللت ميكه ترجمه« 1»هُمْ يَعْلَمُونَ( 
وَ كَذلِكَ )پس شهداء هستند كه در روز قيامت مالك شفاعتند، و انشاء اللَّه بزودي در تفسير آيه  عبارتست از شهادت،

، خواهيم گفت: كه انبياء شهداي خلقند، و «4»جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً، لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ، وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً( 
ص( اسالم، شهيد بر انبياء است، پس رسول خدا )ص( شهيد شهيدان، و گواه گواهان است، پس شفيع رسول گرامي )

 .بود، اصال قيامت اساس درستي نداشتشفيعان نيز هست، و اگر شهادت شهداء نمي

( امام ع فرمود: احدي از انبياء و رسوالن نيز، در ذيل جمله )وَ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ «0»و در تفسير قمي 
پردازد، مگر بعد از آنكه خدا اجازه داده باشد، مگر رسول خدا )ص( كه خداي تعالي قبل از روز قيامت باو خدا بشفاعت نمي

 .اجازه داده، و شفاعت مال او، و امامان از ولد او است، و آن گاه بعد از ايشان ساير انبياء شفاعت خواهند كرد

 ، از علي )ع( روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: سه طائفه بدرگاه«2»و در خصال 
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 .كنند، و شفاعتشان پذيرفته هم ميشود، اول انبياء دوم علماء سوم شهداءشفاعت ميخدا 

ظاهرا مراد بشهداء شهداي در ميدان جنگ است، چون معروف از معناي اين كلمه در زبان اخبار ائمه ع همين معنا  :مؤلف
 .است، نه معناي گواهي دادن بر اعمال، كه اصطالح قرآن كريم است

 :، در ضمن حديث معروف به )چهار صد( آمده: كه امير المؤمنين فرمودند«1» و نيز در خصال

 .براي ما شفاعتي است، و براي اهل مودت ما شفاعتي

در اين بين روايات بسياري در باب شفاعت سيده زنان بهشت فاطمه ع، و نيز شفاعت ذريه او، غير از ائمه، وارد شده،  :مؤلف
 .عت مؤمنين، و حتي طفل سقط شده از ايشان، نقل شدهو همچنين روايات ديگري در شفا

 :از آن جمله در حديث معروف از رسول خدا )ص( كه فرمود: )تناكحوا تناسلوا الخ(، فرمود

ط كنم، و حتي طفل سقزن بگيريد، و نسل خود را زياد كنيد، كه من در روز قيامت بوجود شما نزد امتهاي ديگر مباهات مي
ايستد، هر چه باو ميگويند: دراي، اي اخمو، بدر بهشت ميآورم، و همين طفل سقط شده با قيافهشده را هم بحساب مي

 .(شوم، )تا آخر حديثداخل نميشود، و ميگويد: تا پدر و مادرم نيايند داخل نمي

 :از امام ابي عبد اللَّه از پدرش از جدش از علي )ع( روايت كرده كه فرمود« 4»و نيز در خصال 

هشت هشت دروازه است، كه از يك دروازه انبياء و صديقين وارد ميشوند، و دربي ديگر مخصوص شهداء و صالحين براي ب
كنم، و عرضه است، و پنج درب ديگر آن مخصوص شيعيان و دوستان ما است، و خود ال يزال بر صراط ايستاده، دعا مي

كه در دنيا با من تولي داشته، سالمت بدار، و از سقوط در جهنم  پروردگارا شيعيان و دوستان و ياوران مرا، و هر كس :ميدارم
رسد: دعايت مستجاب شد، و شفاعتت پذيرفته گرديد، و آن روز هر مردي از حفظ كن، كه ناگهان از درون عرش ندايي مي



نفر از همسايگان و  شيعيان من، و دوستان و ياوران من، و آنان كه عمال و زبانا با دشمنان من جنگيدند، تا هفتاد هزار
الزمه اين معنا آنست كه زندگي يك نفر شيعه اهل بيت ع در سعادت هفتاد هزار نفر )كنند خويشاوندان خود را شفاعت مي

مؤثر است هم چنان كه ديديم اثر انحراف دشمنان اهل بيت تا چهارده قرن باقي مانده و هنوز هم باقي ميماند( )مترجم( 
ص ساير مسلمانان است، آنهايي كه اعتراف بشهادت )ال اله اال اللَّه( داشتند، و در دل يك ذره يك درب ديگر بهشت مخصو

 .اندبغض و دشمني ما اهل بيت را نداشته

__________________________________________________ 

 542الخصال حديث اربعة مائة ص  -1

 233الخصال حديث اربعة مائة باب الثمانية ص  -2

 430، ص: 1جمه الميزان، جتر

اي كه بسوي اصحابش نوشت، فرمود: و بدانيد از حفص مؤذن از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در رساله« 1»و در كافي 
كند، )نه كسي هست كه اگر خدا نداد او بدهد، و نه كسي كه اگر خدا كه احدي از خاليق خدا، شما را از خدا بي نياز نمي

تر از اين، هر كس او از آن جلوگيري كند،( نه فرشته مقربي اينكاره است، و نه پيامبر مرسلي، و نه كسي پائينبالئي فرستاد، 
 .دوست ميدارد شفاعت شافعان نزد خدا سودي بحالش داشته باشد، بايد از خدا رضايت بطلبد

ه امام باقر )ع( عرض كرد: فدايت شوم، يا بسند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: جابر ب« 4»و در تفسير فرات 
ات فاطمه عليها سالم برايم حديث كن، جابر هم چنان مطالب امام را در خصوص شفاعت بن رسول اللَّه! حديثي از جده

 رسد به اينجا كه ميگويد: امام ابو جعفر فرمود: پس بخدا سوگند، از مردم كسيكند، تا ميع( در روز قيامت ذكر مي)فاطمه 
ماند مگر كسي كه اهل شك باشد، و در عقائد اسالم ايمان راسخ نداشته، و يا كافر و يا منافق باشد، پس چون اين باقي نمي

عِينَ فرمايد: )فَما لَنا مِنْ شافِزنند، كه خداي تعالي آن را چنين حكايت ميگيرند، فرياد ميچند طائفه در طبقات دوزخ قرار مي
، فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ما هيچ يك از اين شافعان را نداشتيم، تا برايمان شفاعت كنند، و وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ

هيچ دوست دلسوزي نداشتيم تا كمكي برايمان كنند، خدايا اگر براي ما برگشتي باشد، حتما از مؤمنين خواهيم بود(، آن گاه 
شان برسند، و بفرض هم كه برگردند، دوباره به همان منهيات كه از آن ي هيهات هيهات كه بخواستهامام باقر )ع( فرمود: ول
 .گويندآورند، و بدرستي كه دروغ مينهي شده بودند، رو مي

فاعت وقوع شاينكه امام )ع( بآيه )فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ( الخ تمسك كردند، داللت دارد بر اينكه امام )ع( آيه را دال بر  :مؤلف
اي كه اند، با اينكه منكرين شفاعت، آيه را از جمله ادله بر نفي شفاعت گرفته بودند، و اگر بخاطر داشته باشيد آن نكتهدانسته

( را بر نَاي وجه داللت آيه: )فَما لَنا مِنْ شافِعِيما در ذيل جمله: )فما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ( خاطر نشان كرديم، تا اندازه
كند، چون اگر مراد خداي تعالي صرف انكار شفاعت بود، جا داشت بفرمايد )فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال وقوع شفاعت روشن مي

پس اينكه در سياق نفي صيغه جمع را آورد و فرمود: )از « 0»صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ما نه شفيعي داشتيم، و نه دوستي دلسوز(، 
اند، و جماعتي اند كه از شافعان شفيع داشتهاند و جماعتي بودهداشتيم(، معلوم ميشود شافعاني بودهشافعان هيچ شفيعي ن

 .اي نداشتهاند، يعني شفاعت شافعان در باره آنان فائدهنداشته

 ،(عالوه بر اينكه جمله: )فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً( الخ، كه بعد از جمله: )فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ الخ
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اند، و معلوم است كه آرزوي در مقام حسرت، آرزوي چيزي است كه قرار گرفته، آرزويي است كه در مقام حسرت كرده
 .خورند، كه اي كاش ما هم آن را ميداشتيمتي داشته باشند، ولي ندارند، و حسرت ميبايسمي

ند آنان گشتيم، و از مؤمنين ميشديم، تا مانپس معناي اينكه گفتند: )اگر براي ما بازگشتي بود( اين است كه اي كاش برمي
 .كند، نه بر نفي و انكار آنميايست كه بر وقوع شفاعت داللت رسيديم، پس آيه شريفه از ادلهبشفاعت مي

، از امام كاظم، از پدرش، از پدران بزرگوارش ع، از رسول خدا )ص( روايت آورده، كه فرمود: در ميانه امت «1»و در توحيد 
رسد، و اما نيكوكاران هيچ گرفتاري ندارند، كه محتاج شفاعت شوند، من تنها شفاعت من بمرتكبين گناهان كبيره مي

ها است؟ با اينكه خداي تعالي داشت: يا بن رسول اللَّه )ص(: چطور شفاعت مخصوص مرتكبين كبيرهشخصي عرضه 
، و معلوم است كه مرتكب گناهان كبيره مرتضي )مورد پسند خدا( نيستند؟ «4»فرمايد )وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي( مي

آنكه گناه ناراحتش ميسازد و در نتيجه از گناه خود نادم ميشود، و  كند مگرفرمود: هيچ مؤمني گناه نمي (امام كاظم )ع
رسول خدا )ص( فرموده بود: كه براي توبه همين كه نادم شوي كافي است، و نيز فرمود: كسي كه از حسنه خود خوشحال، 

 ان نميشود، مؤمنو از گناهكاري خود متاذي و ناراحت باشد، او مؤمن است، پس كسي كه از گناهي كه مرتكب شده پشيم
شان فرموده: )ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، وَ ال مند نميشود، و از ستمكاران است، كه خداي تعالي در بارهنيست، و از شفاعت بهره

 «0»شَفِيعٍ يُطاعُ، ستمكاران نه دلسوزي دارند، و نه شفيعي كه شفاعتش خريدار داشته باشد(. 

ص( چگونه كسي كه بر گناهي كه مرتكب شده پشيمان )داشت: يا بن رسول اللَّه  شخصي كه در آن مجلس بود عرضه
جهتش اين است كه هيچ انساني نيست كه يقين داشته باشد بر اينكه در برابر گناهان عقاب  :نميشود مؤمن نيست؟ فرمود

شيمان شد، تائب است، و گردد، و همين كه پميشود، مگر آنكه اگر گناهي مرتكب شود، از ترس آن عقاب پشيمان مي
ورزد، و مصر بر گناه آمرزيده نميشود، چون مؤمن مستحق شفاعت ميشود، و اما وقتي پشيمان نشود، بر آن گناه اصرار مي

 .نيست، و بعقوبت گناه خود ايمان ندارد، چه اگر ايمان داشت، قطعا پشيمان ميشد

ا اصرار اي با استغفار و توبه كبيره نيست، و هيچ گناه صغيرهاي بو رسول خدا )ص( هم فرموده بود: كه هيچ گناه كبيره
 :صغيره نيست، و اما اينكه خداي عز و جل فرموده
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و را كنند، مگر كسي را كه خدا دين اوَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي(، منظور اين است كه شفيعان در روز قيامت شفاعت نمي)
پسنديده باشد، و دين همان اقرار بجزاء بر طبق حسنات و سيئات است، پس كسي كه ديني پسنديده داشته باشد، قطعا از 

 .ود، چون چنين كسي بعقاب قيامت آشنايي و ايمان داردگناهان خود پشيمان ميش

د كنمؤلف: اينكه امام ع فرمود: )و از ستمكاران است( الخ، در اين جمله كوتاه، ظالم روز قيامت را معرفي نموده، اشاره مي
 اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ، الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِبان تعريضي كه قرآن از ستمكار كرده، و فرموده: )فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ: أَنْ لَعْنَةُ 

ساني كه ني كاللَّهِ، وَ يَبْغُونَها عِوَجاً، وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ، پس جارزني در ميان آنان جار كشيد: كه لعنت خدا بر ستمكاران، يع



و اين همان « 1»كج و معوج سازند، و بآخرت هم كافرند(  كنند، و دوست ميدارند آن رامردم را از راه خدا جلوگيري مي
كسي است كه اعتقاد بروز مجازات ندارد، در نتيجه اگر اوامري از خدا از او فوت شد، ناراحت نميشود، و يا اگر محرماتي را 

را  ، و يا امر آن معارفگردد، و حتي اگر تمامي معارف الهيه، و تعاليم دينيه را انكار كردمرتكب گشت، دچار دل واپسي نمي
كند، و اگر سخني از آن بميان خوار شمرد، و اعتنايي به جزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نكرد، هيچ دلواپسي پيدا نمي

 .آورد، از در استهزاء و تكذيب استمي

مرضي  و داراي ديني و اينكه فرمود: )پس اين تائب و مستحق شفاعت است(، معنايش اين است كه او بسوي خدا بازگشته،
و پسنديده گشته، از مصاديق شفاعت قرار گرفته است، و گر نه اگر منظور توبه اصطالحي بود، توبه خودش يكي از شفعا 

 .است

و اينكه كالم رسول خدا )ص( را نقل كرد كه فرمود: )هيچ گناهي با استغفار كبيره نيست( الخ، منظورش از اين نقل تمسك 
اي با اصرار صغيره نيست( چون كسي كه از گناه صغيره، گرفته خاطر و پشيمان ه فرمود: )و هيچ صغيرهبجمله بعدي بود، ك

م است كند، و معلوگيرد، و عنوان تكذيب به معاد و ظلم بآيات خدا را پيدا مينميشود، گناه در باره او وضع ديگري بخود مي
ميشود، كه يا صاحبش توبه كند، كه مصر بر گناه گفتيم پشيمان  كه چنين گناهي آمرزيده نيست، زيرا گناه وقتي آمرزيده

كند، و يا بشفاعت آمرزيده ميشود، كه باز گفتيم شفاعت دين مرضي ميخواهد، و دين چنين شخصي نيست، و توبه نمي
 .مرضي نيست

عفر امام محمد بن علي باقر من بابي ج :علل آمده كه از ابي اسحاق القمي، نقل كرده كه گفت« 4»نظير اين معنا در روايت 
باز هم زنا  يابد، آياع عرضه داشتم: يا بن رسول اللَّه! از مؤمن مستبصر برايم بگو، كه وقتي داراي معرفت ميشود، و كمال مي

 كند؟ فرمود: بخدا سوگند نه، پرسيدممي
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 :كند؟ فرمود: نه، پرسيدمكند؟ فرمود: بخدا سوگند، نه، ميگويد: پرسيدم: آيا دزدي ميآيا لواط مي

كند؟ و هيچ عمل زشتي از اين اعمال مرتكب آيا شراب ميخورد؟ فرمود: نه، پرسيدم: آيا هيچيك از اين گناهان كبيره را مي
 :فرمائيد: اصال گناه نميكند؟ فرمودفرمود: نه، پرسيدم: پس ميميشود؟ 

نه، در حالي كه مؤمن است ممكن است گناه كند، چيزي كه هست مؤمني است مسلمان، و گناهكار، پرسيدم: معناي 
، «1»ورزد، )تا آخر حديث( و در خصال مسلمان چيست؟ فرمود: مسلمان بطور دائم گناه نميكند، و بر آن اصرار نمي

بسندهايي از حضرت رضا، از پدران بزرگوارش ع، از رسول خدا )ص(، روايت كرده كه فرمود: چون روز قيامت شود، خداي 
و اين  آمرزد،كند، و او را بگناهاني كه كرده يكي يكي واقف ميسازد، و آن گاه او را ميعز و جل براي بنده مؤمنش تجلي مي

وشي پرب، و هيچ پيغمبري مرسل، از فضاحت و رسوايي بنده او خبردار نشود، پردهكند، كه تا هيچ ملك مقبدان جهت مي
 .كند، تا كسي از وضع او آگاه نگردد، آن گاه بگناهان او فرمان ميدهد تا حسنه شوندمي

يامت روايت آورده، كه فرمود: )روز ق (نقل شده: كه با سندي بريده، از ابي ذر، از رسول خدا )ص« 4»و از صحيح مسلم 
اش را باو عرضه كنيد، و سپس از او دور شويد، باو ميگويند: تو چنين رسد: كه گناهان صغيرهآورند، و فرمان ميمردي را مي
كند، ولي همه دل واپسيش از اين است كه بعد از گناهان كند، و هيچيك را انكار نمياي، او هم اعتراف ميو چنان كرده



 رسد: بجاي هر گناه يك حسنهآن وقت از شرم و خجالت چه كند؟ ولي ناگهان فرمان ميصغيره كبائرش را برخش بكشند، 
 بينم؟ ابي ذر گفت: رسول خدا )ص( وقتي بهپرسد: آخر من گناهان ديگري داشتم، و در اينجا نميبرايش بنويسيد، مرد، مي

 .اينجا رسيد، آن چنان خنديد كه دندانهاي كنارش نمودار شد

كه فرمود: چون روز قيامت شود، خداي تبارك و تعالي رحمت خود بگستراند،  :از امام صادق ع روايت آمده« 0»و در امالي 
 .آن چنان كه شيطان هم بطمع رحمت او بيفتد

مؤلف: اين سه روايت اخير، از مطلقات اخبارند، كه قيد و شرطي در آنها نشده، و منافات با روايات ديگري ندارد، كه قيد و 
 .ها شده استشرط در آن

و اخبار داله بر وقوع شفاعت، از رسول خدا )ص( در روز قيامت، هم از طرق ائمه اهل بيت و هم از طرق عامه، بسيار و بحد 
 تواتر رسيده است، كه صرفنظر از مفاد يك يك آنها، همگي بر
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كار از اهل ايمان شفاعت ميشوند، حال يا اينكه از دخول يك معنا داللت دارند، و آن اين است كه در روز قيامت افرادي گنه
ميشوند، و آنچه از اين اخبار بطور يقين حاصل ميشود، اين است يابند، و يا اينكه بعد از داخل شدن بيرون در آتش نجات مي

مانند، و بطوري كه بخاطر داريد از قرآن كريم هم بيش از اين كاران از اهل ايمان در آتش خالد و جاودانه نميكه گنه
 .استفاده نميشد

 077مال[ ..... ص : بحث فلسفي ]در بيان سعادت و شقاوت و رابطه اعمال با آنها و ترتب مجازات بر اع

جزئيات و تفاصيل مسئله معاد، چيزي نيست كه دست براهين عقلي بدان برسد، و بتواند آنچه از جزئيات معاد، كه در كتاب و 
سنت وارد شده، اثبات نمايد، و علتش هم بنا بگفته بو علي سينا اين است كه: آن مقدماتي كه بايد براهين عقلي بچيند، و 

ا يك يك آن جزئيات را نتيجه بگيرد، در دسترس عقل آدمي نيست، و لكن با در نظر گرفتن اين معنا، كه بعد از چيدن آنه
گيرد و براهين عقلي دسترسي باين انسان مجرد و آدمي بعد از جدا شدن جانش از تن، تجردي عقلي و مثالي به خود مي

گيرد، در دسترس براهين عقلي ق سعادت و شقاوت بخود ميمثالي دارد، لذا كماالتي هم كه اين انسان در آينده در دو طري
 .هست

آري انسان از همان ابتداي امر، هر فعلي كه انجام دهد، از آن فعل هيئتي و حالي از سعادت و شقاوت در نفسش پديد 
مراد  ير است، وآيد، كه البته ميدانيد مراد بسعادت، آن وضع و آن چيزيست كه براي انسان از آن جهت كه انسان است خمي

 .بشقاوت هر چيزي است كه براي او، از اين جهت كه انسان است مضر است

، و نقش آيد، شدت يافتهآن گاه اگر همين فعل تكرار بشود، رفته رفته آن حالتي كه گفتيم: از هر فعلي در نفس پديد مي
ه، و يا ن ملكه در اثر رسوخ بيشتر، صورتي سعيدآيد، و سپس ايبندد، و بصورت يك ملكه )و يا بگو طبيعت ثانوي(، در ميمي

ها و صورتهاي نفساني ميشود، حال اگر آن ملكه سعيده باشد، آثارش وجودي، و كند، و مبدء هيئتشقيه در نفس ايجاد مي
اگر  و ايست كه قابل و مستعد و پذيراي آنست،مطابق، و ماليم با صورت جديد، و با نفسي ميشود كه در حقيقت بمنزله ماده



 .كندشقيه باشد، آثارش اموري عدمي ميشود، كه با تحليل عقلي به فقدان و شر برگشت مي

برد، چون گفتيم: نفس او نفس يك انسان است، و آثار هم كند لذت ميپس نفسي كه سعيد است، از آثاري كه از او بروز مي
  بيند كه هر لحظه انسانيتش فعليتيآثار انسانيت او است، و او مي
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 .گيردجديد بخود مي

: آورد، پس همانطور كه گفتيمو بر عكس نفس شقي، آثارش همه عدمي است، كه با تحليل عقلي سر از فقدان و شر در مي
هر  ي همبرد، نفس شقنفس سعيد بان آثار انساني كه از خود بروز ميدهد، بدان جهت كه نفس انساني است بالفعل لذت مي

 .چند كه آثارش ماليم خودش است، چون آثار آثار او است، و لكن بدان جهت كه انسان است از آن آثار متالم ميشود

اين مطلب مربوط به نفوس كامله است، در دو طرف سعادت و شقاوت، يعني انساني كه هم ذاتش صالح و سعيد است، و هم 
هم عملش فاسد و طالح است، و اما بالنسبة بنفوس ناقص، كه در  عملش صالح است، و انساني كه هم ذاتش شقي است، و

 :سعادت و شقاوتش ناقص است، بايد گفت

اينگونه نفوس دو جورند، يكي نفسي است كه ذاتا سعيد است. ولي فعال شقي است و دوم آن نفسي كه ذاتا شقي است ولي 
 .از نظر فعل سعيد است

ورتي سعيد است، يعني عقائد حقه را كه از ثابتات است دارد، چيزي كه هست اما قسم اول، نفسي است كه ذاتش داراي ص
هايي كه مرتكب شده بتدريج از روزي كه در شكم مادر باين بدن متعلق هايي شقي و پست، و در اثر گناهان و زشتيهيئت

ري ندارد، ماندنش در نفس قسري و غير شده، و در دار اختيار قرار گرفته، در او پيدا شده، و چون اين صورتها با ذات او سازگا
ا در آورد، پس چنين نفسي، يا در دنيا، يطبيعي است، و برهان عقلي اين معنا را ثابت كرده: كه قسر و غير طبيعي دوام نمي

 .دياببرزخ، و يا در قيامت، )تا ببيني، رسوخ و ريشه دواندن صور شقيه تا چه اندازه باشد(، طهارت ذاتي خود را باز مي

هاي خوبي در اثر اعمال صالحه بخود گرفته، از آنجا كه و همچنين نفسي شقي، كه ذاتا شقي است، ولي بطور عاريتي هيئت
ها و اين صورتها با ذات نفس سازگاري ندارد، و براي او غير طبيعي است، و گفتيم غير طبيعي دوام ندارد، يا دير، اين هيئت

 .يا در برزخ، و يا در قيامت، اين صورتهاي صالحه را از دست ميدهدو يا بزودي، يا در همين دنيا، و 

باقي ميماند آن نفسي كه در زندگي دنيا هيچ فعليتي نه از سعادت و نه از شقاوت بخود نگرفته، و هم چنان ناقص و ضعيف 
 .ه كنداز دار دنيا رفته، اينگونه نفوس مصداق )مرجون المر اللَّه( اند، تا خدا با آنها چه معامل

اين آن چيزيست كه براهين عقلي در باب مجازات بثواب و عقاب در برابر اعمال، بر آن قائم است، و آن را اثر و نتيجه 
 .اعمال ميداند، چون باآلخره روابط وضعي و اعتباري، بايد بروابطي وجودي و حقيقي منتهي شود

، ص: 1ه برهان عقلي مراتب كمال ترجمه الميزان، جباز مطلب ديگري كه در دسترس برهانهاي عقلي است، اين است ك
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وجودي را مختلف ميداند، بعضي را ناقص، بعضي را كامل، بعضي را شديد، بعضي را ضعيف، كه در اصطالح علمي اين 
، نفوس بشري رودشدت و ضعف را تشكيك ميگويند، مانند نور كه قابل تشكيك است، يعني از يك شمع گرفته، بباال مي

م در قرب بخدا، كه مبدء هر كمال و منتهاي آنست، و دوري از او مختلف است، بعضي از نفوس در سير تكاملي خود ه
روند، و بعضي ديگر كمتر و كمتر، اين وضع علل فاعلي است، كه بعضي اند، بسيار پيش ميبسوي آن مبدئي كه از آنجا آمده

يض از ما فوق خود، و دادنش بمادون خويش است، كه در اصطالح فوق بعضي ديگرند، و هر علت فاعلي واسطه گرفتن ف
كنند، پس بعضي از نفوس كه همان نفوس كامله از قبيل نفوس انبياء ع، و مخصوصا آنكه فلسفي از آن )ما به( تعبير مي



ا هاي ما دون، تهمه درجات كمال را پيموده، و بهمه فعلياتي كه ممكن بوده رسيده، واسطه ميشود بين مبدء فيض، و علت
هاي شقيه و زشتي كه بر خالف ذاتشان در نفوس ضعيفشان پيدا شده، زايل سازند، و اين همان شفاعت است آنان نيز هيئت

 .كاران استالبته شفاعتي كه مخصوص گنه

 079بحث اجتماعي ]در باره حكومت و قانون و بررسي شفاعت از نظر اجتماعي[ ..... ص : 

دست ميدهد، اينست كه مجتمع بشري بهيچ وجه قادر بر حفظ حيات، و ادامه وجود خود نيست، مگر با آنچه اصول اجتماعي 
قوانيني كه از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود، تا آن قوانين، ناظر بر احوال اجتماع باشد، و در اعمال يك يك افراد 

ريزه افراد جامعه، سر چشمه گرفته باشد، و بر طبق شرائط حكومت كند، و البته بايد قانوني باشد كه از فطرت اجتماع، و غ
موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا تمامي طبقات هر يك بر حسب آنچه با موقعيت اجتماعيش سازگار است، راه خود را 

مال، و بادل اعبسوي كمال حياة طي كند، و در نتيجه جامعه بسرعت رو بكمال قدم بر دارد، و در اين راه طبقات مختلف، با ت
 .آثار گوناگون خود، و با برقرار كردن عدالت اجتماعي، كمك كار يكدگر در سير و پيشرفت شوند

از سوي ديگر، اين معنا مسلم است، كه وقتي اين تعاون، و عدالت اجتماعي برقرار ميشود، كه قوانين آن بر طبق دو نوع 
ضع قوانين، رعايت منافع معنوي هم بشود، )زيرا سعادت مادي و مصالح و منافع مادي و معنوي هر دو وضع شود، و در و

معنوي بشر، مانند دو بال مرغ است، كه در پروازش بهر دو محتاج است، اگر كماالت معنوي از قبيل فضائل اخالقي در بشر 
ه ميدانيم كه اين نباشد، و در نتيجه عمل افراد صالح نگردد، مرغي ميماند كه ميخواهد با يك بال پرواز كند( چون هم

  .كندفضائل اخالقي است، كه راستي، و درستي، و وفاي بعهد، و خير خواهي، و صدها عمل صالح ديگر درست مي
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و از آنجايي كه قوانين، و احكامي كه براي نظام اجتماع وضع ميشود، احكامي است اعتباري، و غير حقيقي، و به تنهايي اثر 
بخشد )چون طبع سركش و آزادي طلب بشر، همواره ميخواهد از قيد قانون بگريزد(، لذا براي اينكه تاثير اين خود را نمي

قوانين تكميل شود، باحكام ديگري جزائي نيازمند ميشود، تا از حريم آن قوانين حمايت، و محافظت كند، و نگذارد يك دسته 
 .انگاري و بي اعتنايي كننديگر در آن سهلاي دبو الهوس از آن تعدي نموده، دسته

بينيم هر قدر حكومت )حال، هر حكومتي كه باشد( بر اجراء مقررات جزائي قويتر باشد، اجتماع در سير و بهمين جهت مي
 .خود كمتر متوقف ميشود، و افراد كمتر از مسير خود منحرف و گمراه گشته، و كمتر از مقصد باز ميمانند

تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بيشتر شده، و جامعه از مسير خود منحرف و چه حكومت ضعيفو بر خالف، هر 
تر ميشود، پس بهمين جهت يكي از تعليماتي كه الزم است در اجتماع تثبيت شود، تلقين و تذكر احكام جزائي است، منحرف

شوند، و نيز ايجاد ايمان بقوانين در افراد است، و نيز ار ميها گرفتتا اينكه همه بدانند: در صورت تخلف از قانون بچه مجازات
گيريها، اميد تخلص از حكم جزاء را در دلها راه ندهند، و ها، و رشوهشكنيكاريها، و قانونيكي ديگر اين است كه با ندانم
 .شديدا از اين اميد جلوگيري كنند

و آن را غير قابل قبول دانست، براي اينكه در اين كيش بمردم  باز بهمين جهت بود كه دنيا عليه كيش مسيحيت قيام كرد،
ميگويند: كه حضرت مسيح خود را بر باالي دار فدا، و عوض گناهان مردم قرار داد، و اين را بمردم تلقين كردند، كه اگر 

را  اند، آن نماينده اين وساطتبيائيد، و با نمايندگان او صحبت كنيد، و از او خواهش كنيد، تا شما را از عذاب روز قيامت بره
كند، و تمدن بشر را با سير قهقري به توحش برايتان خواهد كرد، و معلوم است كه چنين ديني اساس بشريت را منهدم مي



 .مبدل ميسازد

 رهم چنان كه ميگويند: آمار نشان داده كه دروغگويان و ستمكاران در ميان متدينين بيشتر از ديگرانند، و اين نيست مگ
يگر كنند، و لذا دزنند، و گفتگو از شفاعت مسيح در روز قيامت ميبخاطر اينكه، اين عده همواره دم از حقانيت دين خود مي

هيچ باكي از هيچ عملي ندارند، بخالف ديگران، كه از خارج چيزي و تعليماتي در افكارشان وارد نگشته، بهمان سادگي 
اند و احكام فطرت خود را با تعليماتي كه احكام فطري ديگر آن را باطل كرده، هفطرت، و غريزه خدادادي خود باقي ماند

كنند به اينكه تخلف از هر قانوني كه مقتضاي انسانيت، و مدينه فاضله بشريت است، كنند و بطور قطع حكم ميباطل نمي
 .قبيح و ناپسند است

 ز ترس اينكه با همين قانون و اي بسا كه جمعي از اهل بحث، مسئله شفاعت اسالم را هم، ا
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اند، كه هيچ ربطي بشفاعت ندارد، و حال آنكه مسئله هاي زشت تطبيق نشود، تاويل نموده، و برايش معنايي كردهشكني
 .شفاعت، هم صريح قرآن است، و هم روايات وارده در باره آن متواتر است

اند كه گفتيم هيچ ربطي بشفاعت ندارد اثبات كرده، و نه آن ن معنايي كه آقايان كردهو بجان خودم، نه اسالم شفاعت با
 .شكني يعني يك مسئله مسخره و زشت منطبق ميشود، قبول داردشفاعتي را كه با قانون

ع ااينجاست كه يك دانشمند كه ميخواهد در معارف ديني اسالمي بحث كند، و آنچه اسالم تشريع كرده، با هيكل اجتم
صالح، و مدينه فاضله تطبيق نمايد، بايد تمامي اصول و قوانين منطبقه بر اجتماع را بر رويهم حساب كند و نيز بداند كه 

چگونه بايد آنها را با اجتماع تطبيق كرد، و در خصوص مسئله شفاعت بدست آورد: كه اوال شفاعت در اسالم بچه معنا است؟ 
گيرد؟ و ثالثا چه موقعيتي در ميان ساير معارف اند، در چه مكان و زماني صورت ميداده اش راو ثانيا اين شفاعتي كه وعده

 اسالمي دارد؟

فهمد كه اوال آن شفاعتي كه قرآن اثباتش كرده، اين است كه مؤمنين يعني دارندگان كه اگر اين طريقه را رعايت كند، مي
د، البته همانطور كه گفتيم، بشرطي كه پروردگار خود را با داشتن ديني مرضي، در روز قيامت جاويدان در آتش دوزخ نميمانن
اي كه قرآن داده مشروط است، نه مطلق، )پس هيچكس نيست ايمان مرضي، و دين حق ديدار نموده باشد، پس اين وعده

 .(كه يقين داشته باشد كه گناهانش با شفاعت آمرزيده ميشود، و نميتواند چنين يقيني پيدا كند

بر اين، قرآن كريم ناطق باين معنا است: كه هر كسي نميتواند اين دو شرط را در خود حفظ كند، چون باقي عالوه 
نگهداشتن ايمان بسيار سخت است، و بقاي آن از جهت گناهان، و مخصوصا گناهان كبيره، و باز مخصوصا تكرار و ادامه 

رتگاه قرار دارد، چون منافيات آن دائما آن را تهديد بنابودي گناهان، در خطري عظيم است، آري ايمان آدمي دائما در لبه پ
 .كندمي

ترين سرمايه نجات خود را از دست بدهد، و چون چنين است، پس يك فرد مسلمان دائما ترس اين را دارد، كه مبادا گرانمايه
دائما در ميان خوف و رجاء قرار دارد،  و اين اميد هم دارد، كه بتواند با توبه و جبران ما فات آن را حفظ كند، پس چنين كسي

پرستد، و هم باميد، و در نتيجه در زندگيش هم در حالت اعتدال، ميان نوميدي، كه منشا و خداي خود را، هم از ترس مي
 كند، نه بكلي نوميد است، و نه بكليخموديها است، و ميان اطمينان بشفاعت، كه كوتاهيها و كسالتها است، زندگي مي

 .، نه گرفتار آثار سوء آن نوميدي است، و نه گرفتار آثار سوء اين اطمينانمطمئن

 فهمد، كه اسالم قوانيني اجتماعي قرار داده، كه هم جنبه ماديات بشر را تامين و ثانيا مي
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فرد و اجتماع را فرا گرفته، و براي هر كند، و هم جنبه معنويات او را، بطوري كه اين قوانين، تمامي حركات و سكنات مي
يك از مواد آن قوانين، كيفر و پاداشي مناسب با آن مقرر كرده، اگر آن گناه مربوط بحقوق خلق است، دياتي، و اگر مربوط 
بحقوق ديني و الهي است، حدودي و )تعزيرهايي( معلوم كرده، تا آنجا كه يك فرد را بكلي از مزاياي اجتماعي محروم 

 .ده، سزاوار مالمت و مذمت و تقبيح دانسته استنمو

و باز براي حفظ اين احكام، حكومتي تاسيس كرده، و اولي االمري معين نموده، و از آنهم گذشته، تمامي افراد را بر يكدگر 
ز چند كه امسلط نموده، و حق حاكميت داده، تا يك فرد )هر چند از طبقه پائين اجتماع باشد(، بتواند فرد ديگري را )هر 

 .طبقات باالي اجتماع باشد(، امر بمعروف و نهي از منكر كند

و سپس اين تسلط را با دميدن روح دعوت ديني، زنده نگه داشته است، چون دعوت ديني كه وظيفه علماي امت است، 
ارف مبدء و تلقين مع متضمن انذار و تبشيرهايي بعقاب و ثواب در آخرت است، و باين ترتيب اساس تربيت جامعه را بر پايه

 .معاد بنا نهاده

اين است آنچه كه هدف همت اسالم از تعليمات ديني است، خاتم پيامبران آن را آورد، و هم در عهد خود آن جناب، و هم 
بعد از آن جناب تجربه شد، و خود آن حضرت آن را در مدت نبوتش پياده كرد، و حتي يك نقطه ضعف در آن ديده نشد، بعد 

جناب هم تا مدتي بان احكام عمل شد، چيزي كه هست بعد از آن مدت بازيچه دست زمامداران غاصب بني اميه، و از آن 
گري با احكام دين، و ابطال حدود الهي، و سياسات ديني، دين مبين پيروان ايشان قرار گرفت، و با استبداد خود، و بازي
همه ميدانيم، تمامي آزاديها كه اسالم آورده بود از بين رفت، و يك تمدن اسالم را از رونق انداختند، تا كار بجايي رسيد كه 

غربي جايگزين تمدن واقعي اسالمي شد، و از دين اسالم در بين مسلمانان چيزي باقي نماند، مگر بقدر آن رطوبتي كه پس 
 .از خالي كردن كاسه آب در آن ميماند

ن ارتجاع و عقب گردي كه مسلمانان كردند، باعث شد از نظر فضائل و همين ضعف واضح كه در سياست دين پيدا شد، و اي
و فواضل تنزل نموده، بانحطاط اخالقي و عملي گرفتار شوند، و يكسره در منجالب لهو و لعب و شهوات و كارهاي زشت 

رم نان هم از آن شديهاي اسالم شكسته شد، و گناهاني در بينشان پديد آمد، كه حتي بيفرو روند، و در نتيجه تمام قرق
 .دارند

اين بود علت انحطاط، نه بعضي از معارف ديني، كه بغير از سعادت انسان در زندگي دنيا و آخرتش اثري ندارد، خداوند همه 
 .مسلمانان را بعمل باحكام، و معارف اين دين حنيف ياري دهد

تحت  اند، و دراند، كه سرپرست نداشتهگرفته و آن آماري هم كه نام بردند، )بفرضي كه درست باشد(، از جمعيت متديني
 سيطره حكومتي كه معارف و احكام دين را موبمو در آنان اجراء
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د، اند، بي ديني كه نام دين بر سر دارناند، پس در حقيقت آماري كه گرفته شده، از يك جمعيت بي دين گرفتهكند نبوده
اند، كه تهاند، يعني سرپرستي داشني كه تعليم و تربيت اجتماعي غير ديني را با ضامن اجراء داشتهبخالف آن جمعيت بي دي

قوانين اجتماعي را موبمو در آنان اجراء كرده، و صالح اجتماعي آنان را حفظ نموده، پس اين آمارگيري هيچ داللتي بر 
 .مقصود آنان ندارد
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 اشاره

يمٌ  وَ فِي ذلِكُمْ بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِوَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ
( وَ إِذْ واعَدْنا مُوسي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ 33فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ )( وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ 23)

( وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ 34( ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )31الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ )
 (30لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )

دَ كُمْ عِنْفَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَوَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلي بارِئِكُمْ 
( وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي نَرَي اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ 32بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )

( وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوي كُلُوا 35مْ تَشْكُرُونَ )( ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّك33ُأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ )
نْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِ (57)مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 (33رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ )

وَ إِذِ اسْتَسْقي  (59)لسَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَواْلً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ ا
قِ اللَّهِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْمُوسي لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ 

( وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسي لَنْ نَصْبِرَ عَلي طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ 53أَرْضِ مُفْسِدِينَ )وَ ال تَعْثَوْا فِي الْ
ذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْني بِالَّ

 رِ الْحَقِّ ذلِكَ بِمالَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ ال
 (61)عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ 
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 012ترجمه آيات ..... ص : 

دند و زنانتان بريها را بشما ميدادند و آن اين بود كه پسرانتان را سر ميو چون از فرعونيان نجاتتان داديم كه بدترين شكنجه
 .(23پروردگار شما بود )را زنده نگه ميداشتند و در اين كارها بالئي بزرگ از 

 .(33و چون دريا را براي شما بشكافتيم و نجاتتان داديم و فرعونيان را در جلو چشم شما غرق كرديم )

 .(31و چون با موسي چهل شب وعده كرديم، و پس از او گوساله پرستيديد و ستمكار بوديد )

 .(34آن گاه از شما درگذشتيم شايد سپاس بداريد )

 .(30رمان بموسي داديم شايد هدايت يابيد )و آن كتاب و ف

پرستي بخود ستم كرديد، پس بسوي خالق خود بازآئيد و يكدگر را بكشيد كه و موسي بقوم خود گفت: اي قوم شما با گوساله
 .(32اين نزد خالقتان براي شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشيد كه او بخشنده و رحيم است )

را باور نكنيم تا خدا را آشكار ببينيم در نتيجه صاعقه شما را بگرفت در حالي كه خود تماشا و چون گفتيد: اي موسي ت
 .(33كرديد )مي

 .(35آن گاه شما را از پس مرگتان زنده كرديم شايد سپاس بداريد )

ايم كرده روزيتانو ابر را سايبان شما كرديم و ترنجبين و مرغ بريان براي شما فرستاديم و گفتيم از چيزهاي پاكيزه كه 
 .(33كردند )بخوريد، و اين نياكان شما بما ستم نكردند بلكه بخودشان ستم مي



كنان درون رويد و بگوئيد: و چون گفتيم باين شهر درآئيد و از هر جاي آن خواستيد بفراواني بخوريد و از اين در سجده
 .(33را فزوني دهيم ) گناهان ما را فرو ريز تا گناهان شما را بيامرزيم و نيكوكاران

و كساني كه ستم كردند سخني جز آنچه دستور داشتند بگفتند و بر آنها كه ستم كردند بخاطر كارهاي ناروا كه همي كردند 
 .(33از آسمان عذابي نازل كرديم )

هر  كهو چون موسي براي قوم خويش آب همي خواست گفتيم عصاي خود باين سنگ بزن تا دوازده چشمه از آن بشكافد 
 گروهي آبخور خويش بدانست 
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 .(53روزي خدا را بخوريد و بنوشيد و در زمين به تباهكاري سر مكشيد )

توانيم بسازيم پروردگار خويش را بخوان تا از آنچه زمين همي روياند از سبزي و چون گفتيد اي موسي ما بيك خوراك نمي
ن كنيد بشهر فرود آئيد تا ايتر را با بهتر عوض ميزش براي ما بيرون آورد، گفت چگونه پستو خيار و سير و عدس و پيا

ردند و هاي خدا را انكار همي كچيزها كه خواستيد بيابيد و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر شد و بغضب خدا مبتال شدند زيرا آيه
 .(51ي همي كردند )پيامبران را بناروا همي كشتند زيرا نافرمان شده بودند و تعد

 011بيان ]توضيح و بيان آيات مربوط به بني اسرائيل[ ..... ص : 

كشتند، و براي خدمتگزاري و كلفتي خود زنده نگه ميداشتند، و آنان را وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ( الخ، يعني زنان شما را نمي)
ياة است، ممكن هم هست معناي آن اين باشد كه با زنان كشتند، پس كلمه )استحياء( بمعناي طلب حمانند پسران شما نمي
ما را كنند شما را يا ميرنجانند شتكليف مي "كردند، كه حياء و شرم از ايشان برود، و معناي )يسومونكم( ...شما كارهايي مي
 .باشدمي "بعذاب سخت

رود، هم چنان كه كلمه )فصل( در مقابل جمع بكار ميوَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ( الخ، كلمه فرق بمعناي تفرقه است، كه در مقابل )
بكم( باي سببيت، و يا مالبسه است، كه )وصل است، و )فرق در دريا( بمعناي ايجاد شكافي در آنست، و حرف )با( در كلمه 

ين ميشود: كه ما كه ما دريا را بخاطر نجات شما باز كرديم، و اگر مالبسه باشد، معنا ا :اگر سببيت باشد، معنايش اين ميشود
 .دريا را براي مباشرت شما در دخول دريا، شكافتيم، و باز كرديم

وَ إِذْ واعَدْنا مُوسي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً(، خداي تعالي داستان ميقات چهل روزه موسي را در سوره اعراف نقل كرده، آنجا كه )
ناها بِعَشْرٍ، فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ما با موسي سي شب قرار گذاشتيم، و فرمايد: )وَ واعَدْنا مُوسي ثَالثِينَ لَيْلَةً، وَ أَتْمَمْمي

فرمايد چهل شب قرار گذاشتيم، يا از پس اگر در آيه مورد بحث از همان اول مي« 1»سپس آن را چهل شب تمام كرديم(، 
قرار شده، پس چهل شب مجموع دو قرارداد است، هم چنان  باب تغليب است، و يا آنكه ده روزه آخري بيك قراردادي ديگر

 .كه روايات نيز اين را ميگويد

بارئ( از اسماء حسناي خداست، هم چنان كه در آيه: )هُوَ اللَّهُ، الْخالِقُ الْبارِئُ، الْمُصَوِّرُ، لَهُ )فَتُوبُوا إِلي بارِئِكُمْ( الخ، كلمه )
آن را يكي از اسماء نامبرده « 4»و خالق، و بارئ، و مصور، است و او داراي اسماء حسني است(، الْأَسْماءُ الْحُسْني، او، اللَّه، 

 .شمرده است، و اين اسم در قرآن كريم در سه جا آمده، كه دو تاي آنها در همين آيه است

 و اگر از ميان همه اسماء حسني كه بمعنايش با اين مورد مناسبند نام )بارئ( در اين آيه
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 -اختصاص بذكر يافته، شايد علتش اين بوده باشد، كه اين كلمه قريب المعناي با كلمه خالق و موجد است، كه از ماده )ب
گويي: )برء يبرء براء( معنايش اين است كه فالني فالن چيز را جدا كرد، و خداي تعالي از اين ء( اشتقاق يافته، وقتي مي -ر

كند، پس كانه فرموده: )اين توبه شما كند، و يا انسان را از زمين جدا ميز عدم جدا ميرو بارئ است، كه خلقت يا خلق را ا
ترين اوامر خدا است، اما خدايي كه شما را باين نابود كردن امر كرده، همان كسي كه يكديگر كشي باشد، هر چند سخت

دادن بشما ديد، و لذا ايجادتان كرد، امروز است كه شما را هستي داده، از عدم در آورده، آن روز خير شما را در هستي 
بيند، كه يكدگر را بكشيد، و چگونه خيرخواه شما نيست؟ با اينكه شما را آفريد؟ پس انتخاب كلمه خيرتان را در اين مي

ان بارئكم(، براي اشعار بخصوصيت است، تا محبت خود را در دلهاش)شما(، در جمله  -)بارئ(، و اضافه كردن آن بضمير )كم
 .برانگيزد

 ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ(، ظاهر آيه شريفه و ما قبل آن اين است كه اين خطابها و انواع تعديها و گناهاني كه از بني)
اسرائيل در اين آيات شمرده، همه آنها بهمه بني اسرائيل نسبت داده شده، با اينكه ميدانيم آن گناهان از بعضي از ايشان سر 

اي بودند، كه قوميت در آنها شديد بود، چون يك تن بودند، در نتيجه اگر ده، و اين براي آنست كه بني اسرائيل جامعهز
زد، همه بدان راضي ميشدند، و عمل بعضي را بهمه نسبت ميدادند، و گر نه همه بني اسرائيل گوساله عملي از بعضي سر مي

نكشتند، و همچنين ساير گناهان را همگي مرتكب نشدند، و بنا بر اين پس نپرستيدند، و همه آنان پيغمبران خداي را 
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ(، هم قطعا خطاب بهمه نيست، بلكه منظور آنهايند كه گوساله پرستيدند، هم چنان كه آيه: )إِنَّكُمْ ) :جمله

، نيز بر اين معنا داللت دارد، و جمله (ستي خود بخويشتن ستم كرديدپرظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ، شما با گوساله
 .اي از حكايت كالم موسي )ع( است، و اين خود روشن است)ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ(، الخ تتمه

ان در روايات هم آمده: كه توبه ايششان قبول شده، و و جمله )فَتابَ عَلَيْكُمْ( الخ، داللت دارد بر اينكه بعد از آن كشتار، توبه
 .قبل از كشته شدن همه مجرمين نازل شد

فهميم، كه امر بيكديگركشي، امري امتحاني بوده، نظير امر بكشتن ابراهيم اسماعيل، فرزند خود را، كه قبل از از اينجا مي
راهيم تو دستوري را كه در خواب گرفته بودي، انجام كشته شدن اسماعيل خطاب آمد: )يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا، اي اب

 «1»دادي(. 

در داستان موسي )ع( هم آن جناب فرمان داده بود كه: )بسوي آفريدگارتان توبه ببريد، و يكدگر را بكشيد كه اين در نزد 
 بارئ شما، برايتان بهتر است(، خداي سبحان هم همين فرمان او را
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 .امضاء كرد، و كشتن بعض را كشتن كل بحساب آورده، توبه را بر آنان نازل كرد، )فَتابَ عَلَيْكُمْ( الخ

 .رِجْزاً مِنَ السَّماءِ( رجز بمعناي عذابست)

 .دو بمعناي شديدترين فساد است وَ ال تَعْثَوْا( الخ، كلمه عيث، و عثي، هر)

 .وَ قِثَّائِها وَ فُومِها( الخ، قثاء خيار، و فوم سير، و يا گندم است)



 .وَ باؤُ بِغَضَبٍ( يعني برگشتند)

 .ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ( الخ، اين جمله تعليل مطالب قبل است)

ست، در نتيجه نافرماني و مداومت آنان در تجاوز، علت كفرشان بآيات خدا و ذلِكَ بِما عَصَوْا( الخ، اين نيز تعليل آن تعليل ا)
 پيغمبركشي شد، هم چنان كه در جاي ديگر عاقبت نافرماني را كفر دانسته، و فرموده: )ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي،

كردند، اين شد كه بآيات خدا تكذيب نموده آنها را ، پس عاقبت آنها كه بدي ميأَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ، وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ
 .و در تعليل دوم كه تعليل بمعصيت است، وجهي است كه در بحث بعدي خواهد آمد انشاء اللَّه تعالي« 1»استهزاء كنند(، 

ينَ لَيْلَةً(، از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده كه ، در ذيل آيه )وَ إِذْ واعَدْنا مُوسي أَرْبَعِ«4»بحث روايتي در تفسير عياشي 
فرمود: )در علم و تقدير خدا گذشته بود، كه موسي سي روز در ميقات باشد، و لكن از خدا بدايي حاصل شد، و ده روز بر آن 

 .اضافه كرد، و در نتيجه ميقات اولي و دومي چهل روز تمام شد

 .كندتيم: چهل روز مجموع دو ميقات است، تاييد ميمؤلف: اين روايت بيان قبلي ما را كه گف

است، كه علي )ع( در ذيل آيه: )وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ( الخ، فرمود: بني « 0»و در در منثور 
ها گر را بكشيد، پس بني اسرائيل كارداسرائيل از موسي )ع( پرسيدند: توبه ما چيست؟ فرمود: بجان هم بيفتيد، و يكد

اد هزار آيد، تا هفتبرداشته، برادر برادر خود را، و پدر فرزند خود را بكشت، و باكي نكرد از اينكه چه كسي در جلو كاردش مي
رزيد، ها را آمدست از كشتار بردارند، كه خدا هم كشته :نفر كشته شد، پس خداي تعالي بموسي وحي كرد: بايشان دستور ده

 .ها درگذشتو هم از زنده
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يقات بيرون شد، و پس از انجام از معصوم نقل شده كه فرمود: وقتي موسي از ميانه قوم بسوي م« 1»و در تفسير قمي 
اند، بايشان گفت: اي قوم شما بخود ظلم كرديد، كه گوساله پرست شدهميقات بميانه قوم برگشت، و ديد كه گوساله

پرستيديد، اينك بايد كه توبه بدرگاه آفريدگار خود بريد، پس بكشتار يكدگر بپردازيد، كه اين بهترين راه توبه شما نزد 
 :است، پرسيدندپروردگار شما 

چطور خود را بكشيم؟ فرمود: صبح همگي با كارد يا آهن در بيت المقدس حاضر شويد، همين كه من بمنبر بني اسرائيل باال 
 .رفتم، روي خود را بپوشانيد، كه كسي كسي را نشناسد، آن گاه بجان هم بيفتيد، و يكدگر را بكشيد

له پرستيدند، در بيت المقدس جمع شدند، همين كه نماز موسي و ايشان تمام فرداي آن روز هفتاد هزار نفر از آنها كه گوسا
شد، موسي بمنبر رفت، و مردم بجان هم افتادند، تا آنكه جبرئيل نازل شد، و گفت: بايشان فرمان بده: دست از كشتن 

دَ ، و آيه: )ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْشان را پذيرفت، چون دست برداشتند، ديدند ده هزار نفرشان كشته شدهبردارند، كه خدا توبه
 .بارِئِكُمْ، فَتابَ عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(، راجع باين داستان نازل شده

سي وفرمائيد داللت دارد بر اينكه جمله: )ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، عِنْدَ بارِئِكُمْ(، هم سخن ماين روايت بطوري كه مالحظه مي :مؤلف
بوده، و هم وحي خدا، معلوم ميشود اول موسي آن فرمان را داده، و بعد خدا هم آن را امضاء كرده است، و در حقيقت كشف 

فهماند آيد كه ناقص بوده باشد، زيرا ميكرده است، از اينكه اين فرمان فرماني تمام بوده، نه ناقص، چون از ظاهر امر بر مي



ان دانسته، در حالي كه همه كشته نشدند، لذا خداي سبحان آن مقدار قتلي را كه واقع موسي كشته شدن همه را خير آن
 .گفته بود، و اين مطلب در سابق هم گذشت (شده، همان خيري معرفي كرده كه موسي )ع

فرموده: وقتي موسي بني اسرائيل را از  در ذيل جمله: )وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ، وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ( الخ،« 4»و نيز در تفسير قمي 
دريا عبور داد، در بياباني وارد شدند، بموسي گفتند: اي موسي! تو ما را در اين بيابان خواهي كشت، براي اينكه ما را از آبادي 

ان االي سر آنايست، نه درختي، و نه آبي، و روزها ابري از كرانه افق برميخاست، و بر باي، كه نه سايهبه بياباني آورده
ها و انداخت، تا گرماي آفتاب ناراحتشان نكند، و در شب، من بر آنها نازل ميشد، و روي گياهان و بوتهايستاد، و سايه ميمي

افتاد. و چون هاشان مينشست، و ايشان ميخوردند، و آخر شب مرغ بريان بر آنها نازل ميشد، و داخل سفرهسنگها مي
 .رفتندكردند، و مي، و دنبالش آب مينوشيدند، آن مرغها دوباره پرواز ميشدندميخوردند و سير مي
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زد، دوازده چشمه از آن گاه با عصاي خود بان ميگذاشت، و آن و سنگي با موسي بود، كه همه روزه آن را در وسط لشكر مي
 .اي از بني اسرائيل كه دوازده تيره بودند، روان ميشدميجوشيد، و هر چشمه بطرف تيره

در ذيل جمله )وَ ما ظَلَمُونا، وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(، از حضرت ابي الحسن ماضي موسي بن جعفر )ع( « 1»و در كافي 
تر از آنست كه كسي باو ظلم كند، و يا نسبت ظلم بخود دهد، و لكن خودش را با ت كرده، كه فرمود: خدا عزيزتر و منيعرواي

اي از قرآن( بر ما قاطي كرده، و ظلم ما را ظلم خود حساب كرده، و واليت ما را واليت خود دانسته، و در اين باره قرآني )آيه
لَمُونا، وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(، راوي ميگويد: عرضه داشتم: اين فرمايش شما معناي پيغمبرش نازل كرده، كه )وَ ما ظَ

 .ظاهر قرآن )تنزيل( است، يا معناي باطن آن )تاويل( است؟ فرمود: )تنزيل( است

و امنع من ان يظلم(، صيغه باين معنا از امام باقر )ع( نيز روايت شده، و كلمه )يظلم( در جمله: )اعز « 4»مؤلف( قريب 
 .و يا نسبت ظلم بخود دهد( صيغه معلوم است)مجهول است، و ميخواهد جمله )و ما ظلمونا( را تفسير كند، و جمله 

 :و اينكه فرمود: )و لكن خودش را با ما قاطي كرده(، معنايش اين است كه اگر فرموده

 .كه ما انبياء و اوصياء و امامان را از خودش دانستهبما(، و نفرموده: )بمن ظلم نكردند(، از اين باب است )

و اينكه فرموده: )بله، اين تنزيل است( وجهش اين است كه نفي در اينگونه موارد در جايي صحيح است كه اثباتش هم 
مگر كند(، بيند و ظلم نميصحيح باشد، و يا حد اقل كسي صحت اثبات آن را توهم بكند، هيچوقت نميگوئيم )ديوار نمي

اي ايجاب كرده باشد، و خداي سبحان اجل از آنست كه در كالم مجيدش توهم مظلوميت را براي خود اثبات كند، آنكه نكته
و يا وقوع چنين چيزي را جائز و ممكن بداند، پس اگر فرموده: )بما ظلم نكردند(، نكته اين نفي همان قاطي كردني است كه 

واره خدمتكاران و اعوان خود را با خود قاطي كرده، و در سخن گفتن كلمه )ما( را امام فرمود، چون رسم است بزرگان هم
 .برندبكار مي

، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه آن جناب (در ذيل جمله )ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ «3»و در تفسير عياشي 
 يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ، وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ(، و سپس قرائت كردند: )ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا

فرمودند: بخدا سوگند انبياء را با دست خود نزدند، و با شمشيرهاي خود نكشتند، و لكن سخنان ايشان را شنيدند، و در نزد 
 ش كردند، درنااهالن، آن را فا



__________________________________________________ 

 [.....] 31ح  203ص  1اصول كافي ج  -1

 11ح  125ص  1اصول كافي ج  -2

 31ح  23ص  1تفسير عياشي ج  -3

 431، ص: 1ترجمه الميزان، ج

د، و هم تجاوز شدند، و هم گرفتار نتيجه دشمن ايشان را گرفت، و كشت، پس مردم كاري كردند كه انبياء هم كشته شدن
 .مصائب گشتند

ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ(، استفاده ) :نظير اين روايت آمده، و شايد امام )ع( اين معنا را از جمله« 1»در كافي  :مؤلف
ت، چون ، بلكه امر بعكس اسكرده، چون معنا ندارد قتل و مخصوصا قتل انبياء و كفر بآيات خدا را به معصيت تعليل كنند

شدت و اهميت از اينطرف است، و لكن عصيان بمعناي نپوشيدن اسرار، و حفظ نكردن آن، ميتواند علت كشتن انبياء واقع 
 .شود، و اين را با آن تعليل كنند
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 090[ ..... ص : 10(: آيه 0سوره البقرة )]

 اشاره

 صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصاري وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ
 (54ال هُمْ يَحْزَنُونَ ) خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ

 090ترجمه آيه ..... ص : 

بدرستي كساني كه مؤمنند و كساني كه يهودي و نصراني و صابئي هستند هر كدام بخدا و دنياي ديگر معتقد باشند و 
 (54كارهاي شايسته كنند پاداش آنها پيش پروردگارشان است نه بيمي دارند و نه غمگين شوند )

 090بيان ..... ص : 

 090ايمان ظاهري و ايمان واقعي[ ..... ص : ]

در اين آيه مسئله ايمان تكرار شده، و منظور از ايمان دومي بطوري كه از سياق استفاده ميشود، حقيقت ايمان است، و اين 
 الَّذِينَ آمَنُوا(، در ابتداي آيه،)فهماند: كه مراد از تكرار مي
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ا اند، بنا بر اين معناي آيه اين ميشود: )اين نامهكساني هستند كه ايمان ظاهري دارند، و باين نام و باين سمت شناخته شده
و نامگذاريها كه داريد، از قبيل مؤمنين، يهوديان، مسيحيان، صابئيان، اينها نزد خدا هيچ ارزشي ندارد، نه شما را مستحق 



 .(او ايمن ميسازدكند، و نه از عذاب پاداشي مي

اند: )لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصاري، داخل بهشت گفتههم چنان كه يهود و نصاري بنا بحكايت قرآن مي
، بلكه تنها «1»نميشود، مگر كسي كه )بخيال ما يهوديان( يهودي باشد، و يا كسي كه )بزعم ما مسيحيان(، نصاري باشد( 

 .كار، و سبب احترام، و سعادت، حقيقت ايمان بخدا و روز جزاء است، و نيز عمل صالح است مالك

و بهمين جهت در آيه شريفه نفرمود: )من آمن منهم، هر كس از ايشان ايمان بياورد(، يعني ضميري بموصول )الذين( بر 
موهومي را كه اين طوائف براي نامگذاريهاي خود  نگرداند، با اينكه در صله برگرداندن ضمير بموصول الزم بود، تا آن فائده

 .رسانيدگرداند، نظم كالم، اين تقرير و امضاء را ميكردند، تقرير نكرده باشد، چون اگر ضمير بر ميخيال مي

، گذاريو اين مطلب در آيات قرآن كريم مكرر آمده، كه سعادت و كرامت هر كسي دائر مدار و وابسته بعبوديت است، نه بنام
را  ماند، و اوپس هيچ يك از اين نامها سودي براي صاحبش ندارد، و هيچ وصفي از اوصاف كمال، براي صاحبش باقي نمي

 .بخشد، مگر با لزوم عبوديتسود نمي

 بينيم: خداي تعالي در عينتر از آنان هم چنان كه ميو حتي اين نامگذاريها، انبياء را هم سود نميدهد، تا چه رسد بپائين
فرمايد: )وَ لَوْ أَشْرَكُوا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ، ستايد مع ذلك در باره آنان مياينكه انبياء خود را با بهترين اوصاف مي

 «4»اند بي اجر ميشود(. انبياء هم اگر شرك بورزند، اعمالي كه كرده

وردند، با آنكه در جاي ديگر از عظمت شان و علو قدرشان و در خصوص اصحاب پيامبر اسالم، و كساني كه به وي ايمان آ
ه كساني كفرمايد: )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ: مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً، خدا به بعضي از سخن گفته، مي

كه كلمه )منهم(، وعده نامبرده را مختص به « 0»اده است(، اند، وعده مغفرت و اجر عظيم دايمان آورده، و عمل صالح كرده
 .بعضي از ايشان كرده، نه همه آنان

واهُ، و اگر ، وَ اتَّبَعَ هَو نيز در باره ديگران كه آيات خدا بسويشان آمده، فرموده: )وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها، وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ
 كرديم، ولي او بزمينبا آيات خود بلند مي ميخواستيم او را
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: بر اينكه كرامت و سعادت مربوط و از اين قبيل آيات ديگري كه تصريح دارد« 1»گرائيد، و از هواي خود پيروي كرد(، 
 .بحقيقت است، نه بظاهر

 091بحث روايتي ..... ص : 

است كه: از سلمان فارسي روايت شده، كه گفت: از رسول خدا )ص( از اهل ديني كه من از آنان بودم « 4»در در المنثور 
اين آيه نازل شد: )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ  اي از نماز و عبادت آنان بگفت، وص( شمه))يعني مسيحيان( پرسيدم، رسول خدا 

 .هادُوا( الخ

 .مؤلف: در روايات ديگري بچند طريق نيز آمده: كه آيه شريفه در باره مردم مسلمان )ايرانيان( نازل شد

پرسيدم: چرا نصاري را نصاري ناميدند؟  (از ابن فضال روايت كرده كه گفت: از حضرت رضا )ع« 0»و در معاني االخبار، 



اي بودند، بنام ناصره، كه يكي از قراء شام است، كه مريم و عيسي بعد از مراجعت از مصر، فرمود: چون ايشان از اهل قريه
 .در آن قريه منزل كردند

ن انهاي عيسي )ع( متعرض آمؤلف: در اين روايت بحثي است كه انشاء اللَّه تعالي در تفسير سوره آل عمران، در ضمن داست
 .ميشويم

 «2»اند، كه از فرزندان يهودا، پسر يعقوبند. و در روايت آمده كه يهود بدان جهت يهود ناميده شده

اند، نه مجوسند، و نه يهود، و نه نصاري، و نه مسلمان، ها قومي جداگانهآمده: كه امام فرمود: صابئي« 3»و در تفسير قمي 
 .پرستندكب را ميآنها ستارگان و كوا

مؤلف: اين همان وثنيت است، چيزي كه هست پرستش وثن و بت، منحصر در ايشان نيست، و غير از صابئين كساني ديگر 
پرست هستند، تنها چيزي كه صابئين بدان اختصاص دارند، اين است كه عالوه بر پرستش بت، آنها كواكب را نيز نيز بت
 .پرستندمي

 091ه صابئين[ ..... ص : بحث تاريخي ] )در بار

نويسد: اولين كسي كه در تاريخ از ايشان، يعني مدعيان نبوت، در كتاب آثار باقيه خود، چنين مي« 5»ابو ريحان بيروني 
 نامشان آمده، يوذاسف است، كه بعد از يك سال از سلطنت طهمورث، در
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 ت كرد، و خلقي بسيار پيرويشسرزمين هند ظهور كرد، و دستور فارسي نويسي را بياورد، و مردم را بكيش صابئيان دعو
كردند، سالطين پيشدادي، و بعضي از كيانيها، كه در بلخ توطن كرده بودند دو نير، يعني آفتاب و ماه را، و كليات عناصر را، 

آن ايام  گذاري بشتاسب، دركردند، اين بود تا آنكه وقت ظهور زردشت رسيد، يعني سي سال بعد از تاجتعظيم و تقديس مي
 .گفتند حرانيهاها در حران بودند، و اصال بنام شهرستان ناميده ميشدند، يعني بايشان ميآن صابئي مذهببقيه 

تر اند: حراني منسوب به هادان پسر ترخ، برادر ابراهيم )ع( است، زيرا او در بين رؤساي حرانيها متعصبالبته بعضي هم گفته
 .بدين خود بود

ند، كه كها نوشته، و آن را از دروغها و اباطيل پر كرده، حكايت ميي كه در رد صابئيولي ابن سنكالي نصراني، در كتاب
گفتند: ابراهيم از ميان حرانيان بيرون رفت، براي اينكه در غالف عورتش برص افتاده بود، و در مذهب حرانيها حرانيها مي

راهيم ختنه كرد، و غالف خود را بريد، و آن گاه بود، و بهمين جهت بود كه ابهر كس مبتال به برص ميشد نجس و پليد مي
به بتخانه رفت، و از بتي صدايي شنيد: كه ميگفت: اي ابراهيم براي خاطر تنها يك عيب از ميان ما بيرون رفتي، و وقتي 

ر خشم دبرگشتي با دو تا عيب آمدي، از ميان ما بيرون شو، و ديگر حق نداري بسوي ما برگردي، ابراهيم از گفتار آن بت 



شد، و او را ريز ريز كرد، و از ميان حرانيان بيرون شد، ولي چيزي نگذشت، كه از كرده خود پشيمان شد، و خواست تا پسر 
ها را عادت همين بود، كه فرزندان خود را براي معبود خود را بعنوان پيشكشي براي ستاره مشتري قرباني كند، چون صابئي

ره مشتري بدانست، كه ابراهيم از در صدق توبه كرده، بجاي پسرش قوچي فرستاد، تا آن را كردند، و چون ستاخود قربان مي
 .قرباني كند

يان كند: كه حرانعبد المسيح بن اسحاق كندي، در جوابي كه از كتاب عبد اللَّه بن اسماعيل هاشمي نوشته، حكايت مي
اين عمل را علنا انجام دهند، ولي ما از اين طائفه جز اين سراغ معروفند به قرباني دادن از جنس بشر، و لكن امروز نميتوانند 

نه با  كنند،نداريم، كه مردمي يكتاپرستند، و خداي تعالي را از هر كار زشتي منزه ميدارند، و او را همواره با سلب وصف مي
 .ايجاب

خدا محدود نيست، ديده نميشود، ظلم باين معنا كه نميگويند خدا عالم، و قادر، وحي، و چه و چه است، بلكه ميگويند: 
 .نميكند، و اگر اسماء حسنايي براي خدا قائلند، بعنوان مجاز قائلند، نه حقيقت، چون در نظر آنان، صفتي حقيقي وجود ندارد

ايي، نو نيز تدبير بعضي نواحي عالم را بفلك و اجرام فلكي نسبت ميدهند، و در باره فلك قائل بحياة، و نطق، و شنوايي، و بي
كنند، و از جمله آثار باستاني صابئين، گنبد باالي هستند، و از جمله عقائد آنان اين است كه انوار را بطور كلي احترام مي

 محرابي است كه در مقصوره جامع 
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 اند، و بعدها اين قبه و جامع بدستبوده دمشق قرار دارد، اين قبه نماز خانه صابئين بوده، يونانيها و روميها هم بدين ايشان
يهوديان افتاد، و آنجا را كنيسه خود كردند، و بعد مسيحيان بر يهوديان غالب شده، آنجا را كليساي خود قرار دادند، تا آنكه 

 .اسالم آمد، و مردم دمشق مسلمان شدند، و آن بنا را مسجد خود كردند

فتاب، داشتند، كه بنا بگفته ابو معشر بلخي در كتابش كه در باره معابد روي زمين ها، و بتهايي بنامهاي آها، هيكلصابئي
اند، مانند هيكل بعلبك، كه بت آفتاب بوده، و هيكل قران كه بت ماه بوده، و نوشته، هر يك از آن بتها شكل خاصي داشته

ين م سلمسين، كه نام قديمش صنم مساند، و در نزديكيش دهي است بناساختمانش بشكل طيلسان )نوعي از لباس( كرده
)بت قمر( بوده، و نيز دهي ديگر است، بنام ترع عوز، يعني دروازه زهره كه ميگويند: كعبه و بتهاي آنجا نيز از آن صابئيها 

 راند، والت، كه يكي از بتهاي كعبه است، بنام زحل است، و عزي كه بتي ديگپرستان آن ناحيه، از صابئين بودهبوده، و بت
صري، و اند، مانند هرمس ماند كه بيشترشان فالسفه يونان بودهبوده، بمعناي زهره است، و صابئين انبياء بسياري داشته

 .اغثاذيمون و واليس، و فيثاغورث، و بابا سوار، جد مادري افالطون، و امثال ايشان

 اند از ترس اينكه مبادا كف باشد و نيز جوجه را،هاند كه ماهي را حرام ميدانستها، كساني بودهبعضي ديگر از طوائف صابئي
آورد، و خون را ميسوزاند، و يا مني را چون هميشه حالت بت دارد و نيز سير را حرام ميدانستند، براي اينكه صداع مي

كند، ياسدش مميسوزاند با اينكه قوام عالم بوجود مني است، باقالء را هم حرام ميدانستند، براي اينكه بذهن غلظت داده، ف
 .ديگر اينكه اولين باريكه باقالء روئيده شد، در جمجمه يك انسان مرده روئيده شد

 .و صابئين سه تا نماز واجب دارند، اولش هشت ركعت در هنگام طلوع آفتاب

ه و دومش پنج ركعت در هنگام عبور آفتاب از وسط آسمان، كه همان هنگام ظهر است، و در هر ركعت از نمازهاشان س
سجده هست، البته اين نماز واجب است، و گر نه در ساعت دوم از روز هم نمازي مستحبي دارند، و همچنين در ساعت نه از 

 .روز

ت آورند، و از جنابها نماز را با طهارت و وضوء بجا ميسومش نمازيست كه در سه ساعت از شب گذشته ميخوانند، و صابئي



 :يدانند، چون معتقدندكنند، ولي ختنه را واجب نمغسل مي

چنين دستوري نرسيده، و بيشتر احكامشان در مسئله ازدواج، و حدود، مانند احكام مسلمين است، و در مسئله مس ميت، و 
 .امثال آن، احكامي نظير احكام تورات دارند

رند، كه از نان، و فاتنان ايشان سر ببها قربانياني براي ستارگان، و بتها، و هيكلهاي آنها دارند، و ذبيحه آنان را بايد كاهصابئي
 اين عمل تفالي دارند و ميگويند: كاهن باين وسيله ميتواند
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د: ادريسي انجواب سؤالهاي خود را بگيرد، و علم بدستور العملهايي كه ممكن است مقرب خدا باشد دست يابد، بعضي گفته
 :اندمان هرمس است، و بعضي گفتهكه تورات او را اخنوخ ناميده، ه

 .او همان يوذاسف است

اند ده شدهها نامياند كه در كتب بنام حنفاء و وثنيحرانيها در حقيقت صابئي نيستند، بلكه آن طائفه :اندو باز بعضي گفته
، و يام كردند، و در آن اياماي هستند كه در ميان اسباط و با آنان در ايام كورش در بابل قها همان طائفهبراي اينكه صابئي

ايام ارطحشت به بيت المقدس رفتند، و متمايل بكيش مجوس، و احكام ديني آنان شدند، و بدين بخت نصر درآمدند، و 
هاي شام، و در اين عصر بيشتر آنان در گري، براي خود درست كردند، نظير سامريمذهبي مركب از مجوسيت، و يهودي

كنند، و خود را از دودمان انوش بن شيث، و مخالف احيه جعفر، و جامده، و دو نهر صله، زندگي ميواسط، و سواد عراق، در ن
كنند، و با آنها موافقت ندارند، مگر در مختصري از مسائل، حتي اين ها ميدانند، و مذهب حرانيها را عيب گويي ميحراني

 .حرانيها، رو بقطب جنوب نماز ميخوانندحنفاء در هنگام نماز متوجه بقطب شمالي ميشوند، و حال آنكه 

ي اي داشته، بنام صابي، و صابئين را بدين مناسبت صابئاند: كه متوشلخ پسر غير فرشتهو بعضي از اهل كتاب پنداشته
ناميدند، و مردم قبل از آنكه اديان و شرايع در بشر پيدا شود، و نيز قبل از خروج يوذاسف، در طرف شرقي زمين، در محلي 

اند، اند، و هم اكنون بقايايي از آنها در هند، و چين، و تغزغز، باقي ماندهپرست بودهكردند، و همه بتبنام شمنان زندگي مي
كه اهل خراسان آنان را شمنان ميگويند، و آثار باستاني آنها از بهارات، و اصنام، و فرخاراتشان، در مرز خراسان و هند باقي 

 .مانده

به اينكه دهر قديم است، و هر كس بميرد روحش بكالبد شخصي ديگر منتقل ميشود، و نيز معتقدند كه فلك اينها معتقدند: 
با همه موجوداتي كه در جوف آنست، در حال افتادن در فضايي ال يتناهي است، و چون در حال افتادن و سقوط است، 

ز گيرد، و ني سقوط كند حركت دوراني بخود ميحركت دوراني بخود ميگيرد، چون هر چيزي كه گرد باشد، وقتي از باال
گذرد، اين اند: كه يك مليون سال از پيدايش عالم ميبعضي پنداشته اند كه بعضي از ايشان قائل بحدوث عالم است، پنداشته

 .بود عين عبارات ابو ريحان، آن مقدار كه مورد حاجت ما بود

بئيه را بمذهبي مركب از مجوسيت، و يهوديت، و مقداري از حرانيت، مؤلف: اينكه به بعضي از مفسرين نسبت داده كه صا
دار اند، بنظر با آيه مورد بحث سازگارتر است، براي اينكه در آيه شريفه سياق سياق شمردن ملتها، و اقوام دينتفسير كرده

 .است
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 ارهاش

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ  (63) تَتَّقُونَ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ
( وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً 52سِرِينَ )ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخا

هَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ( وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ إِنَّ الل55َّ( فَجَعَلْناها نَكاالً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )53خاسِئِينَ )
 (53تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ )

( قالُوا ادْعُ 53ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ )قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال فارِضٌ وَ ال بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ 
( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ 53)لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ 

( قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ ال تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ ال 33لَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ )الْبَقَرَ تَشابَهَ عَ
قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( وَ إِذْ 31شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ )

(34) 

( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ 30فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتي وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ الْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّكَ

 (32خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )
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يريد و ايم محكم بگو چون از شما پيمان گرفتيم در حالي كه كوه را باالي سرتان برده بوديم كه آن كتابي كه بشما داده
 .(50مندرجات آن را بخاطر آريد شايد پرهيزكاري كنيد )

 .(52رحمت خدا شامل شما نبود از زيانكاران شده بوديد )بعد از آن پيمان باز هم پشت كرديد و اگر كرم و 

 .(53آنها را كه از شما در روز شنبه تعدي كردند بدانستيد كه ما بايشان گفتيم: بوزينگان مطرود شويد )

 .(55و اين عذاب را مايه عبرت حاضران و آيندگان و پند پرهيزكاران كرديم )

فت از كني؟ گان ميدهد كه گاوي را سر ببريد گفتند مگر ما را ريشخند ميو چون موسي بقوم خويش گفت: خدا بشما فرم
 .(53برم )نادان بودن بخدا پناه مي

براي ما پروردگار خويش بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه گاوي است گفت: خدا گويد گاويست نه سالخورده و نه  :گفتند
 .(53ايد كار بنديد )افتهخردسال بلكه ميانه اين دو حال پس آنچه را فرمان ي

اند و اگر گفتند: براي ما پروردگار خويش را بخوان تا بما روشن كند گاو چگونه گاوي باشد كه گاوان چنين بما مشتبه شده
 .(33خدا بخواهد هدايت شويم )

ت گفتند اندار نيسگفت: خدا گويد كه آن گاويست نه رام كه زمين شخم زند و كشت آب دهد بلكه از كار بر كنار است و نش
 .(71)حاال حق مطلب را گفتي پس گاو را سر بريدند در حالي كه هنوز ميخواستند نكنند 

 .(34كرديد و خدا آنچه را نهان ميداشتيد آشكار كرد )و چون كسي را كشته بوديد و در باره او كشمكش مي

شايد تعقل  نماياندهاي قدرت خويش بشما ميند و نشانهكاي از گاو را بكشته بزنيد خدا مردگان را چنين زنده ميگفتيم پاره
 .(30كنيد )



تر بود كه بعضي سنگها جويها از آن بشكافد و بعضي آنها دو از پس اين جريان دلهايتان سخت شد كه چون سنگ يا سخت
 (32غافل نيست )كنيد پاره شود و آب از آن بيرون آيد و بعضي از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه مي
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 اشاره

، بجاي نام «1»ظُلَّةٌ(  وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ( الخ، طور نام كوهي است، هم چنان كه در آيه: )وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، كَأَنَّهُ)
 .بيرون كردن استرا آورده، و كلمه )نتق( بمعناي از ريشه كشيدن و  -كوه -آن، كلمه جبل

__________________________________________________ 
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از سياق آيه، كه اول پيمان گرفتن را، و امر بقدرداني از دين را، ذكر نموده و در آخر آيه ياد آوري آنچه در كتابست خاطر 
كردن كوه طور را در وسط اين دو مسئله جاي داده، بدون اينكه علت اينكار را بيان كند، بر  نشان كرده، و مسئله ريشه كن

آيد: كه مسئله كندن كوه، براي ترساندن مردم بعظمت قدرت خدا است، نه براي اينكه ايشان را مجبور بر عمل بكتابي مي
 .راي ميثاق گرفتن نبوداند بسازد، و گر نه اگر منظور اجبار بود، ديگر وجهي بكه داده شده

 111بر داشتن كوه بمنظور اكراه مردم نبوده[ ..... ص : ]

اند: )بلند كردن كوه، و آن را بر سر مردم نگه داشتن، اگر بظاهرش باقي بگذاريم، آيتي معجزه بوده، پس اينكه بعضي گفته
و آيه: )أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونُوا « 1»ي الدِّينِ(، كرده، و اين با آيه: )ال إِكْراهَ فِكه مردم را مجبور و مكره بر عمل مي

نميسازد، حرف صحيحي نيست، براي اينكه همانطور « 4»مُؤْمِنِينَ، آيا تو ميتواني مردم را مجبور كني، كه ايمان بياورند؟( 
اندن سر مردم نگه داشتن آن، صرفا جنبه ترسكه گفتيم، آيه شريفه بيش از اين داللت ندارد، كه قضيه كندن كوه، و باالي 

م: بيشتر كرد، بايستي بگوئيداشته، و اگر صرف نگه داشتن كوه باالي سر بني اسرائيل، ايشان را مجبور بايمان و عمل مي
 .معجزات موسي )ع(، نيز باعث اكراه و اجبار شده

نميسازد، در مقام جمع بين دو آيه گفته  (يونس -33يه )بقره( و آ -435گوينده سابق كه ديديد گفت: آيه مورد بحث با آيه )
افكند، و اي ميشود، بطوري كه قله كوه بر سر مردم سايه مياست: بني اسرائيل در دامنه كوه قرار داشتند، و در آن حال زلزله

نديم، و ر كرد: كه كوه را كترسند، نكند همين االن كوه بر سرشان فرو ريزد، و قرآن كريم از اين جريان اينطور تعبيمردم مي
 .بر باالي سر شما نگه داشتيم

گوييم: اين حرف اساسش انكار معجزات، و خوارق عادات است، كه ما در باره آن قبال صحبت در پاسخ اين سخن مي
ي هيچيك از ها را در معارف دين راه دهيم، ديگر ظهوري براكرديم، و آن را اثبات نموديم، و اگر بنا شود امثال اين تاويل

ماند، و نيز ديگر براي بالغت كالم، فصاحت آن، اصلي كه مورد اعتماد باشد، و قوام فصاحت و بالغت آيات قرآني باقي نمي
 .بدان باشد، نخواهد داشت

 111شود به خدا نسبت اميد داد[ ..... ص : نمي]



در اميدواري الزم است، اين است كه گفتنش در كالم صحيح باشد،  رساند، و آنچهلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( الخ، كلمه )لعل( اميد را مي)
نفس كنيم(، و يا آنكه قائم بحال چه اينكه اين اميد قائم بنفس خود متكلم باشد، )مانند مواردي كه ما انسانها اظهار اميد مي
 يا بمقام مخاطب باشد، مثل گوينده نيست، )چون گوينده خداست، كه اميد در او معنا ندارد( ولي قائم بشخص مخاطب، و
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ي از جهل شآنجايي كه مقام مقام اميد است، هر چند كه نه گوينده اميدي داشته باشد، و نه شنونده، و چون بطور كلي اميد نا
باينده است، و اميد خالي از جهل نيست، و خداي تعالي هم منزه از جهل است، ال جرم هر جا در كالم خداي تعالي واژه اميد 
بكار رفته، بايد گفت: يا بمالحظه مخاطب است، يا بمقام مخاطب و گفتگو، و گر نه اميد در حق خداي تعالي محال است، و 

دسش داد، چون خدا عالم بعواقب امور است، هم چنان كه راغب هم در مفردات خود باين نميشود نسبت اميد بساحت مق
 «1»معنا تنبيه كرده است. 

 .كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ(، يعني ميمونهايي خوار و بيمقدار باشيد)

ت از بگيرند، و كلمه )نكال( عبارتس فَجَعَلْناها نَكالًا( الخ، يعني ما اين عقوبت مسخ را مايه عبرت كرديم، تا همه از آن عبرت)
 .آميز، نسبت بيك نفر، تا ديگران از سرنوشت او عبرت بگيرندعمل توهين

 110نكاتي كه باعث بيان داستان گاو بني اسرائيل با اسلوب مخصوص شده[ ..... ص : ]

رَةً،( الخ، اين آيه راجع بداستان گاو بني اسرائيل است، و بخاطر همين وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ: أَنْ تَذْبَحُوا بَقَ)
هاي قصه بود، كه نام سوره مورد بحث، سوره بقره شد، و طرز بيان قرآن از اين داستان عجيب است، براي اينكه قسمت

فرمايد: )وَ إِذْ قالَ مُوسي و ميكند، مختلف داستان از يكديگر جدا شده، در آغاز داستان، خطاب را متوجه رسول خدا )ص( مي
فرمايد: كند، و ميلِقَوْمِهِ، بياد آر موسي را، كه بقومش گفت( الخ، و آن گاه در ذيل داستان، خطاب را متوجه بني اسرائيل مي

 .()وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً، فَادَّارَأْتُمْ فِيها و چون كسي را كشتيد و در باره قاتلش اختالف كرديد

سوي ديگر، يك قسمت از داستان را از وسط بيرون كشيده، و در ابتداء نقل كرده، و آن گاه بار ديگر، صدر و ذيل داستان از 
را آورده، )چون صدر قصه جنايتي است كه در بني اسرائيل واقع شد، و ذيلش داستان گاو ذبح شده بود، و وسط داستان كه 

 .(دستور ذبح گاو است، در اول داستان آمده

 :باز از سوي ديگر، قبل از اين آيات خطاب همه متوجه بني اسرائيل بود، بعد در جمله

وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ(، ناگهان خطاب مبدل بغيب شد، يعني بني اسرائيل غايب فرض شد، و در وسط باز بني اسرائيل )
ب را باعث اي اين اسلونَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها(، حال ببينيم چه نكتهفرمايد: )وَ إِذْ قَتَلْتُمْ گيرند، و به ايشان ميمخاطب قرار مي

 .شده

اما التفات در آيه: )وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ(، كه روي سخن را از بني اسرائيل برسول گرامي اسالم برگردانده، و در قسمتي از 
 .داستان آن جناب را مخاطب قرار داده، چند نكته دارد
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ساً فرمايد: )وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْكند، و ميايست كه خطاب بعدي را كه بزودي متوجه بني اسرائيل مياول اينكه بمنزله مقدمه
عْقِلُونَ(، تَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها، كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتي، وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ، لَعَلَّكُمْ  فَادَّارَأْتُمْ فِيها، وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ

 .(توضيح ميدهد، )و يهوديان عصر قرآن را متوجه بان داستان ميسازد

فتيم: خطاب به بني اسرائيل است، در سلك آيات قبل از داستان واقع است، كه نكته دوم اينكه آيه: )وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً(، كه گ
م اي هستند، كه ههاي معترضهآنها نيز خطاب به بني اسرائيل بودند، در نتيجه آيه مورد بحث و چهار آيه بعد از آن، جمله

 غمبر خود را اذيت كردند، و باو نسبتكند، كه پيكنند، و هم بر بي ادبي بني اسرائيل داللت ميخطاب بعدي را بيان مي
 گويي چطور گاوي باشد؟هاي بيجاي خود كه پرسيدند: گاوي كه ميخواهيكني، و با آن توضيحدادند: كه ما را مسخره مي

اوامر الهي و بيانات انبياء را نسبت ابهام دادند، و طوري سخن گفتند، كه از سراپاي سخنشان توهين و استخفاف بمقام 
ربوبيت استشمام ميشود، چند نوبت بموسي گفتند: به پروردگارت بگو، كانه پروردگار موسي را پروردگار خود  واالي

كرده، ننميدانستند، )ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ، از پروردگارت براي ما بپرس: كه آن گاو چگونه گاوي باشد؟( و باين اكتفاء 
كرار نموده گفتند: )ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا: ما لَوْنُها؟ از پروردگارت بخواه، تا رنگ آن گاو را برايمان بار ديگر همين بي ادبي را ت

واه، روردگارت بخنا، از پروشن سازد(، باز باين اكتفاء نكرده، بار سوم گفتند: )ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ؟ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْ
 .(اين گاو را براي ما مشخص كند، كه گاو بر ما مشتبه شده

ادبان، حتي يك بار هم نگفتند: )از پروردگارمان بخواه(، و از اين گذشته، مكرر گفتند: كنيد، اين بيبطوري كه مالحظه مي
 .دند)قضيه گاو براي ما مشتبه شده(، و با اين بي ادبي خود، نسبت گيجي و تشابه به بيان خدا دا

تر از همه آنها، اينكه گفتند: )إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا، جنس گاو برايمان مشتبه شده(، و ادبيها، و مهمعالوه بر همه آن بي
نگفتند: )ان البقرة تشابهت علينا، آن گاو مخصوص كه بايد بوسيله زدن دم آن بكشته بني اسرائيل او را زنده كني، براي ما 

اند بگويند: همه گاوها كه خاصيت مرده زنده كردن ندارند، و اين خاصيت مال يك گاو مشخص ، كانه خواسته(مشتبه شده
 .است، كه اين مقدار بيان تو آن گاو را مشخص نكرد

ي تعالي ااند، نه از خدا، با اينكه تاثير همه از خداي سبحان است، نه از گاو معين، و خدو خالصه تاثير نامبرده را از گاو دانسته
هم نفرموده بود: كه گاو معيني را بكشيد، بلكه بطور مطلق فرموده بود: يك گاو بكشيد، و بني اسرائيل ميتوانستند، از اين 

 اطالق كالم خدا استفاده نموده،
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 .يك گاو بكشند

هوده كاري و مسخرگي دادند، و گفتند: )أَ تَتَّخِذُنا از اين هم كه بگذريم، در ابتداي گفتگو، موسي ع را نسبت جهالت و بي
الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ( )حاال حق ) :اي؟( و آن گاه بعد از اين همه بيان كه برايشان كرد، تازه گفتندهُزُواً، آيا ما را مسخره گرفته

 .ان الهيامبر، مساوي است با بطالن بيرا گفتي(، كانه تا كنون هر چه گفتي باطل بوده، و معلوم است كه بطالن پيام يك پي

اي و سخن كوتاه اينكه: پيش انداختن اين قسمت از داستان، هم براي روشن كردن خطاب بعدي است، و هم افاده نكته
ديگر، و آن اين است كه داستان گاو بني اسرائيل، اصال در تورات نيامده، البته منظور ما توراتهاي موجود فعلي است، و 

اند، و يا آنكه هت جا نداشت كه يهوديان در اين قصه مورد خطاب قرار گيرند، چون يا اصال آن را در تورات نديدهبهمين ج
دست تحريف با كتاب آسمانيشان بازي كرده بهر حال هر كدام كه باشد، جا نداشت ملت يهود مخاطب بان قرار گيرد، و لذا 

 .ص( نمود)سول خدا از خطاب به يهود اعراض نموده، خطاب را متوجه ر



 .آن گاه بعد از آنكه اصل داستان را اثبات كرد، به سياق قبلي كالم برگشته، خطاب را مانند سابق متوجه يهود نمود

 :بله، در تورات در اين مورد حكمي آمده، كه بي داللت بر وقوع قصه نيست، اينك عين عبارت تورات

 111داستان گاو در تورات[ ..... ص : ]

اي اي در محلهبيست و يكم، از سفر تثنيه اشتراع ميگويد: هر گاه در آن سرزميني كه رب معبود تو، بتو داده، كشتهدر فصل 
يافته شد، و معلوم نشد چه كسي او را كشته، ريش سفيدان محل، و قاضيان خود را حاضر كن، و بفرست تا در شهرها و 

ته، به اي شخم نكرده را گرفر است، بوسيله پير مردان محل، گوسالهتقراي پيرامون آن كشته و آن شهر كه بكشته نزديك
اي كه هيچ زراعت و كشتي در آن نشده باشد، و در آنجا گردن اي كه دائما آب آن جاري است، ببرند، رودخانهرودخانه

ا است، فرزندان الوي رگوساله را بشكنند، آن گاه كاهناني كه از دودمان الوي باشند، پيش بروند، چون رب كه معبود تو 
اند، و هر خصومت و زد و خوردي بگفته آنان اصالح ميشود، آن گاه براي اين خدمت برگزيده، و ايشان بنام رب بركت يافته

تمام پير مردان آن شهر كه نزديك بكشته هستند، دست خود را باالي جسد گوساله گردن شكسته، و در رودخانه افتاده، 
حزب خودت اسرائيل را  !، و بگويند: دستهاي ما اين خون را نريخته، و ديدگان ما آن را نديده، اي رببشويند، و فرياد كنند

كه فدا دادي، بيامرز، و خون بناحقي را در وسط حزبت اسرائيل قرار مده، كه اگر اينكار را بكنند، خون برايشان آمرزيده 
  .قوع داستان بقره در بني اسرائيل داردميشود، اين بود آن عبارتي كه گفتيم: تا حدي داللت بر و
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حال كه اين مطالب را كه خيلي هم طول كشيد توجه فرمودي، فهميدي كه بيان اين داستان در قرآن كريم، باين نحو كه 
ه: )وَ إِذْ كه آنهم در آيديدي، از قبيل قطعه قطعه كردن يك داستان نيست، بلكه اصل نقل داستان بنايش بر اجمال بوده، 

اي قَتَلْتُمْ نَفْساً( الخ آمده، و قسمت ديگر داستان، كه با بيان تفصيلي، و بصورت يك داستان ديگر نقل شده، بخاطر نكته
 .كردهبوده، كه آن را ايجاب مي

ايست ورت داستان، و مقدمهوَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ( الخ، خطاب در اين آيه برسولخدا )ص( است و كالمي است در ص)
اي كه از آن منظور است، نبرده، بلكه سر بسته توضيحي، براي خطاب بعدي، و در آن نامي از علت كشتن گاو، و نتيجه

اي دارد؟ هيچ بيان نكرد، تا حس فرموده: خدا دستور داده گاوي را بكشيد، و اما اينكه چرا بكشيد، و كشتن آن چه فائده
حريك شود، و در مقام تجسس بر آيد، تا وقتي علت را شنيد، بهتر آن را تحويل بگيرد، و ارتباط ميان دو كنجكاوي شنونده ت
 .كالم را بهتر بفهمد

م موسي الو بهمين جهت وقتي بني اسرائيل فرمان: )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً( را شنيدند، تعجب كردند، و جز اينكه ك
خدا را حمل بر اين كنند كه مردم را مسخره كرده، محمل ديگري براي گاوكشي نيافتند، چون هر چه فكر كردند، پيغمبر 

اي ميان درخواست خود، يعني داوري در مسئله آن كشته، و كشف آن جنايت، و ميان گاوكشي نيافتند، لذا گفتند: هيچ رابطه
 .كني؟آيا ما را مسخره مي

نداشتن روح تسليم، و اطاعت، و در عوض داشتن ملكه استكبار، و خوي نخوت و سركشي بود، و و منشا اين اعتراضشان، 
سئله ايمان پذيريم، هم چنان كه در مرويم، و تا چيزي را نبينيم، نميباصطالح ميخواستند بگويند: ما هرگز زير بار تقليد نمي

 .(آوريم، مگر وقتي كه خدا را فاش و هويدا ببينيمجَهْرَةً، ما بتو ايمان نمي بخدا باو گفتند: )لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، حَتَّي نَرَي اللَّهَ

و باين انحراف مبتال نشدند، مگر بخاطر اينكه ميخواستند در همه امور استقالل داشته باشند، چه اموري كه در خور 
كردند، و ا در معقوالت هم جاري مياستقاللشان بود، و چه آن اموري كه در خور آن نبود، لذا احكام جاري در محسوسات ر



يا مُوسَي اجْعَلْ لَنا إِلهاً، كَما ) :گفتنداز پيامبر خود ميخواستند: كه پروردگارشان را بحس باصره آنان محسوس كند، و يا مي
اني دارند، گفت: براستي شما لَهُمْ آلِهَةٌ، قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، اي موسي براي ما خدايي درست كن، همانطور كه آنان خداي

كردند: پيغمبرشان هم مثل خودشان بو الهوس است، و ، و خيال مي«1»مردمي هستيد كه ميخواهيد هميشه نادان بمانيد( 
 مانند آنان اهل بازي و مسخرگي است، لذا گفتند: آيا ما را مسخره
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أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ(، و در ) :كني؟ يعني مثل ما سفيه و ناداني؟ تا آنكه اين پندارشان را رد كرد، و فرمودمي
 :اين پاسخ از خودش چيزي نگفت، و نفرمود: من جاهل نيستم، بلكه فرمود

پذيرد، تمسك جويد، نه اينكه از جاهالن باشم، خواست تا بعصمت الهي كه هيچوقت تخلف نميبرم از پناه بخدا مي
ي بينيم، چه بسيار آلودگاني كه علم و حكمت دارند، ولهاي مخلوقي، كه بسيار تخلف پذير است، )بشهادت اينكه ميبحكمت

 .(از آلودگي جلوگير ندارند

ي را از كسي بپذيرد، مگر با دليل، و اين اعتقاد هر چند صحيح است، و لكن بني اسرائيل معتقد بودند: آدمي نبايد سخن
اشتباهي كه ايشان كردند، اين بود: كه خيال كردند آدمي ميتواند بعلت هر حكمي بطور تفصيل پي ببرد، و اطالع اجمالي 

كرد كه چون عقلشان حكم مي كافي نيست، بهمين جهت از آن جناب خواستند تا تفصيل اوصاف گاو نامبرده را بيان كند،
نوع گاو خاصيت مرده زنده كردن را ندارد، و اگر براي زنده كردن مقتول، اال و ال بد بايد گاوي كشته شود، ال بد گاو 
 .مخصوصي است، كه چنين خاصيتي دارد، پس بايد با ذكر اوصاف آن، و با بياني كامل، گاو نامبرده را مشخص كند

رت بخواه، تا براي ما بيان كند: اين گاو چگونه گاوي است، و چون بي جهت كار را بر خود سخت لذا گفتند: از پروردگا
 :گرفتند، خدا هم بر آنان سخت گرفت، و موسي در پاسخشان فرمود

كلمه  .بايد گاوي باشد كه نه الغر باشد، و نه پير و نازا، و نه بكر، كه تا كنون گوساله نياورده باشد، بلكه متوسط الحال باشد
گي اي كه در سنين متوسط از عمر باشد، يعني سنين ميانه باكره)عوان( در زنان و چارپايان، عبارتست از زن و يا حيوان ماده

 .و پيري

آن گاه پروردگارشان بحالشان ترحم كرد، و اندرزشان فرمود، كه اينقدر در سؤال از خصوصيات گاو اصرار نكنند، و دائره گاو 
اند فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ، همين را كه از شما خواسته) :نسازند، و بهمين مقدار از بيان قناعت كنند، و فرمود را بر خود تنگ

 .(بياوريد

ولي بني اسرائيل با اين اندرز هم از سؤال باز نايستادند، و دوباره گفتند: از پروردگارت بخواه، رنگ آن گاو را براي ما بيان 
اشد زرد رنگ، ولي زرد پر رنگ، و شفاف، كه بيننده از آن خوشش آيد، در اينجا ديگر وصف گاو تمام كند، فرمود: گاوي ب

 .شد، و كامال روشن گرديد، كه آن گاو عبارت است، از چه گاوي، و داراي چه رنگي

حيا  رين بويي از شرم وولي با اينحال باز راضي نشدند، و دوباره همان حرف اولشان را تكرار كردند، آنهم با عبارتي كه كمت
از آن استشمام نميشود، و گفتند از پروردگارت بخواه، براي ما بيان كند: كه اين گاو چگونه گاوي باشد؟ چون گاو براي ما 
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 .ميشويم



 :و، و رنگش فرمودموسي ع براي بار سوم پاسخ داد: و در توضيح ماهيت آن گا

كشي رام نشده باشد، نه بتواند شخم كند، و نه آبياري، وقتي بيان گاو تمام شد، و گاوي باشد كه هنوز براي شخم و آب)
خواهد سخن طرف خود را بپذيرد، حاال درست گفتي(، عينا مثل كسي كه نمي) :ديگر چيزي نداشتند بپرسند، آن وقت گفتند

 :، ناگزير ميشود بگويدولي چون ادله او قوي است

بله درست است، كه اين اعترافش از روي ناچاري است، و آن گاه از لجبازي خود عذر خواهي كند، به اينكه آخر تا كنون 
سخنت روشن نبود، و بيانت تمام نبود، حاال تمام شد، دليل بر اينكه اعتراف به )الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ( ايشان، نظير اعتراف آن 

فرمايد: )فَذَبَحُوها، وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ، گاو را كشتند، اما خودشان هرگز نميخواستند ست اين است كه در آخر ميشخص ا
اي بكشند،( خالصه هنوز ايمان دروني بسخن موسي پيدا نكرده بودند، و اگر گاو را كشتند، براي اين بود كه ديگر بهانه

 .نداشتند، و مجبور بقبول شدند

در اصل تدارأتم بوده، و تدارأ بمعناي  (ذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً، فَادَّارَأْتُمْ فِيها(، الخ در اينجا باصل قصه شروع شده، و كلمه )ادارأتموَ إِ)
را همزه( است، كه بمعناي دفع است، شخصي را كشته بودند، و آن گاه تدافع  -تدافع و مشاجره است، و از ماده )دال

 .كرد، و بديگري نسبت ميدادائفه خون او را از خود دور ميكردند، يعني هر طمي

 :و خدا ميخواست آنچه آنان كتمان كرده بودند، بر مال سازد، لذا دستور داد

 (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها)

مير دق بود، و ضگردد، و اگر مذكر آورد، باعتبار اين بود كه كلمه )قتيل( بر آن صا، الخ، ضمير اول به كلمه )نفس( بر مي
اند: مراد باين قصه بيان حكم است، و ميخواهد مانند تورات حكمي از احكام گردد، كه بعضي گفتهدومي به بقره بر مي

مربوط بكشف جنايت را بيان كند، و بفرمايد بهر وسيله شده بايد قاتل را بدست آورد، تا خوني هدر نرفته باشد، نظير آيه: )وَ 
نه اينكه راستي راستي موسي )ع( با دم آن گاو بمرده زده « 1»صِ حَياةٌ، قصاص مايه زندگي شما است(، لَكُمْ فِي الْقِصا

 .باشد، و بمعجزه نبوت مرده را زنده كرده باشد

فرمايد: )پس گفتيم او را به و لكن خواننده عزيز توجه دارد: كه اصل سياق كالم، و مخصوصا اين قسمت از كالم، كه مي
 .كند(، هيچ سازگاري ندارداي گاو بزنيد، كه خدا اينطور مردگان را زنده ميبعضي قسمته

شود، مال ميثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ، فَهِيَ كَالْحِجارَةِ، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً( الخ، كلمه قسوة وقتي در خصوص قلب استع)
 ست، ومعني صالبت و سختي را ميدهد، و بمنزله صالبت سنگ ا
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 .كلمه )أو( بمعناي )بل( است، و مراد به اينكه بمعناي )بلكه( است، اين است كه معنايش با مورد )بلكه( منطبق است

شكافند، و نهرها از آنها جاري كرده: كه )بعضي از سنگها احيانا مي آيه شريفه شدت قساوت قلوب آنان را، اينطور بيان
ان كه كنند، هم چنميشود(، و ميانه سنگ سخت، و آب نرم مقابله انداخته، چون معموال هر چيز سختي را بسنگ تشبيه مي

آيد، ز آب نرم از آن بيرون ميشكافد، و انهاري افرمايد: سنگ بان صالبتش ميزنند، ميهر چيز نرم و لطيفي را باب مثل مي
 .ولي از دلهاي اينان حالتي سازگار با حق بيرون نميشود، حالتي كه با سخن حق، و كمال واقعي، سازگار باشد

ها است، كه بعد از هاي باالي كوهالخ، هبوط سنگها همان سقوط و شكافتن صخره (وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)
 .كندهاي آن در اثر زلزله، و يا آب شدن يخهاي زمستاني، و جريان آب در فصل بهار، بپائين كوه سقوط ميره شدن تكهپا



و اگر اين سقوط را كه مستند بعوامل طبيعي است، هبوط از ترس خدا خوانده، بدين جهت است كه همه اسباب بسوي 
پذيرد، و از رابر عوامل خاص بخود متاثر گشته و تاثير آنها را ميخداي مسبب االسباب منتهي ميشود، و همين كه سنگ در ب

غلطد، همين خود پذيرفتن و تاثر از امر خداي سبحان نيز هست، چون در حقيقت خدا باو امر كرده كه سقوط كند، و كوه مي
ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ نْ شَيْفرمايد: )وَ إِنْ مِفهمند، هم چنان كه قرآن كريم ميسنگها هم بطور تكوين، امر خداي را مي

ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، هيچ موجودي نيست، مگر آنكه با حمد خدا، پروردگارش را تسبيح ميگويد، ولي شما تسبيح آنها را 
ن انفعال شعوري، چيز ديگري ، و خشيت جز همي«4»و نيز فرموده: )كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ، همه در عبادت اويند( « 1»فهميد( نمي

غلطد، و آيه شريفه جاري مجراي آيه: )وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَ الْمَالئِكَةُ نيست، و بنا بر اين سنگ كوه از خشيت خدا فرو مي
 «0»مِنْ خِيفَتِهِ، رعد بحمد خدا و مالئكه از ترس، او را تسبيح ميگويند(. 

مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، طَوْعاً وَ كَرْهاً، وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ، براي خدا همه آن كساني كه در  و آيه )وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ
ميباشد كه صداي « 2»هايشان در صبح و شب( كنند، چه با اختيار و چه بي اختيار، و حتي سايهآسمانها و زمينند سجده مي
كند و از قبيل آياتي ديگر، كه حمد خدا دانسته، سايه آنها را سجده خداي سبحان معرفي مي رعد آسمان را، تسبيح و

 .بينيد سخن در آنها از باب تحليل جريان يافته استمي

 و سخن كوتاه اينكه جمله )وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ( الخ، بيان دومي است براي اين معنا: كه

__________________________________________________ 

 22سوره اسري آيه  -1

 115سوره بقره آيه  -2

 10سوره رعد آيه  -3

 13سوره رعد آيه  -4

 033، ص: 1ترجمه الميزان، ج

غلطند، ولي دلهاي تر است، چون سنگها از خدا خشيت دارند، و از خشيت او از كوه بپائين ميدلهاي آنان از سنگ سخت
 .دارند، و نه هيبتياينان از خدا نه خشيتي 

 111بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته و در باره داستان گاو بني اسرائيل([ ..... ص : 

از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در تفسير جمله: )خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ(، در پاسخ كسي كه پرسيد: منظور « 1»در محاسن 
 .؟ فرمود: هر دو منظور استقوت بدني است؟ يا قلبي

 «4»مؤلف: اين روايت را عياشي هم در تفسير خود آورده. 

 :از حلبي روايت كرده، كه در تفسير جمله: )وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ( گفته است« 0»و در تفسير عياشي، 

 .يعني متذكر دستوراتي كه در آنست، و نيز متذكر عقوبت ترك آن دستورات بشويد

 .ته از موقعيت و مقام جمله: )وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا( نيز استفاده ميشودمؤلف: اين نك

فرمود: اگر بني اسرائيل در قضيه ذبح بقره  (است كه، از ابي هريره روايت شده كه گفت: رسول خدا )ص« 2»و در در منثور 
تند، و يافرسي ميز و تا ابد هدايت نميشدند، و اگر از همان اول بهر گاو دستنگفته بودند: )وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ( هرگ

كردند، قبول ميشد، و لكن خودشان در اثر سؤالهاي بي جا، دائره آن را بر خود تنگ كردند، و خدا هم بر آنها تنگ ذبح مي
 .گرفت



ا فرمود: خداوند بني اسرائيل رسن )ع( شنيدم مياز علي بن يقطين روايت كرده كه گفت: از ابي الح« 3»و در تفسير عياشي 
 .گيري كرددستور داد: يك گاو بكشند، و از آن گاو هم تنها بدم آن نيازمند بودند، ولي خدا بر آنان سخت

 فرمود:، و تفسير عياشي، از بزنطي روايت شده كه گفت: از حضرت رضا )ع( شنيدم، مي«5»و در كتاب عيون اخبار الرضا 
ل ترين اسباط بني اسرائيبني اسرائيل يكي از بستگان خود را بكشت، و جسد او را برداشته در سر راه وارسته مردي از

 .انداخت، و بعد خودش بخونخواهي او برخاست

اي اند، خبر بده ببينيم چه كسي او را كشته؟ موسي )ع( فرمود: بقرهگفتند: كه سبط آل فالن، فالني را كشته (بموسي )ع
الن برم بخدا از اين كه از جاهاي؟ فرمود: پناه ميبياوريد، تا بگويم: آن شخص كيست، گفتند: مگر ما را مسخره كردهبرايم 

باشم، و اگر بني اسرائيل از ميان همه گاوها، يك گاو آورده بودند، كافي بود، و لكن خودشان بر خود سخت گرفتند، و آن 
 قدر از
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 .خصوصيات آن گاو پرسيدند، كه دائره آن را بر خود تنگ كردند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت

د كه فرمايد: گاوي باشيك بار گفتند: از پروردگارت بخواه تا گاو را براي ما بيان كند كه چگونه گاوي است، فرمود: خدا مي
بود بي جهت بر خود تنگ گرفتند خدا هم بر آنان تنگ نه كوچك و نه بزرگ بلكه متوسط و اگر گاوي را آورده بودند كافي 

 .گرفت

يك بار ديگر گفتند: از پروردگارت بپرس: رنگ گاو چه جور باشد، با اينكه از نظر رنگ آزاد بودند، خدا دائره را بر آنان تنگ 
رنگ سيري كه بيننده را  زرد باشد، آنهم نه هر گاو زردي، بلكه زرد سير، و آنهم نه هر رنگ سير، بلكه :گرفت، و فرمود

خوش آيد، پس دائره گاو بر آنان تا اين مقدار تنگ شد، و معلوم است كه چنين گاوي در ميان گاوها كمتر يافت ميشود، و 
 .حال آنكه اگر از اول يك گاوي را بهر رنگ و هر جور آورده بودند كافي بود

همان گاو زرد خوش رنگ را هم محدود كردند، و گفتند: از  باز باين مقدار هم اكتفاء ننموده، با يك سؤال بيجاي ديگر
پروردگارت بپرس: خصوصيات اين گاو را بيشتر بيان كند، كه امر آن بر ما مشتبه شده است، و چون خود بر خويشتن تنگ 

راي گي كه هنوز بتر كرد، و فرمود: گاو زرد رنگرفتند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت، و باز دائره گاو زرد رنگ كذايي را تنگ
 .كشي رام نشده، و رنگش يك دست است خالي در رنگ آن نباشدكشت و زرع و آب

گفتند: حاال حق مطلب را اداء كردي، و چون بجستجوي چنين گاوي برخاستند غير از يك رأس نيافتند، آنهم از آن جواني از 
 ال جرم نزد موسي آمدند، و جريان را گفتند: دستور بني اسرائيل بود، و چون قيمت پرسيدند گفت: به پري پوستش از طال،
 .داد بايد بخريد، پس آن گاو را بان قيمت خريداري كردند، و آوردند

يا  :موسي )ع( دستور داد آن را ذبح كردند، و دم آن را بجسد مرد كشته زدند، وقتي اينكار را كردند، كشته زنده شد، و گفت



 .اندنه آن كساني كه متهم بقتل من شدهرسول اللَّه مرا پسر عمويم كشته، 

آن وقت قاتل را شناختند، و ديدند كه بوسيله دم گاو زنده شد، بفرستاده خدا موسي )ع( گفتند: اين گاو داستاني دارد، موسي 
ود، ده بكرد، روزي جنسي را خريجواني بود در بني اسرائيل كه خيلي بپدر و مادر خود احسان مي :پرسيد: چه داستاني؟ گفتند

آمد تا از خانه پول ببرد، ولي ديد پدرش سر بر جامه او نهاده، و بخواب رفته، و كليد پولهايش هم زير سر اوست، دلش نيامد 
پدر را بيدار كند، لذا از خير آن معامله گذشت و چون پدر از خواب برخاست، جريان را بپدر گفت، پدر او را احسنت گفت، و 

كه اين بجاي آن سودي كه از تو فوت شد، و نتيجه سخت گيري بني اسرائيل در امر گاو، اين  گاوي در عوض باو بخشيد،
 شد كه گاو داراي اوصاف كذايي، منحصر در همين 
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ي گفت موسگاو شود، كه اين پدر بفرزند خود بخشيد، و نتيجه اين انحصار هم آن شد كه سودي فراوان عايد آن فرزند شود، 
 .رسدببينيد نتيجه احسان چه جور و تا چه اندازه به نيكوكار مي

 .فرمائيد، با اجمال آنچه كه ما از آيات شريفه استفاده كرديم منطبق استمؤلف: روايات بطوري كه مالحظه مي

 101بحث فلسفي ])در باره دو معجزه: زنده كردن مردگان و مسخ([ ..... ص : 

ن شمارد، يكي شكافتاي از معجزات را در قصص بني اسرائيل و ساير اقوام ميكنيد، عدهمالحظه مياين سوره بطوري كه 
ه بر يكي گرفتن صاعق دريا، و غرق كردن فرعون، در آيه: )وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ( الخ، است، و

ن آنان بعد از مردن است، كه آيه: )وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ( الخ، متعرض آنست، و يكي بني اسرائيل و زنده كرد
سايه افكندن ابر بر بني اسرائيل، و نازل كردن من و سلوي در آيه: )وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ( الخ است، و يكي انفجار 

الخ است، و يكي بلند كردن كوه طور بر باالي سر بني  (ذِ اسْتَسْقي مُوسي لِقَوْمِهِهايي از يك سنگ در آيه: )وَ إِچشمه
رَدَةً( الخ قِ اسرائيل در آيه: )وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ( الخ است، و يكي مسخ شدن جمعي از بني اسرائيل در آيه: )فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا

 (، با عضوي از گاو ذبح شده، در آيه: )فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهااست، و يكي زنده كردن آن مرد قتيل است

الخ است، و نيز زنده كردن « 1»الخ، و باز يكي ديگر زنده كردن اقوامي ديگر در آيه: )أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ( 
الخ، و نيز احياء مرغ « 4»ي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها( گذشت در آيه: )أَوْ كَالَّذِآن كسي كه از قريه خرابي مي

الخ است، كه مجموعا دوازده معجزه « 0»سر بريده بدست ابراهيم )ع( در آيه )وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي( 
 .كريم ذكر فرموده در بني اسرائيل رخ داده استخارق العاده ميشود، و بيشترش بطوري كه قرآن 

كه معجزه در عين اينكه معجزه است، ناقض و منافي با  :و ما در سابق امكان عقلي وقوع معجزه را اثبات كرديم، و گفتيم
هر در اقانون عليت و معلوليت كلي نيست، و با آن بيان روشن گرديد كه هيچ دليلي بر اين نداريم كه آيات قرآني را كه ظ

وقوع معجزه است تاويل نموده، از ظاهرش برگردانيم، چون گفتيم: حوادثي است ممكن، نه از محاالت عقلي، از قبيل انقسام 
 .عدد سه بدو عدد جفت، و متساوي، و يا تولد مولودي كه پدر خودش نيز باشد، چون اينگونه امور امكان ندارد
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بله در ميانه همه معجزات، دو تا معجزه هست كه احتياج به بحث ديگري جداگانه دارد، يكي زنده كردن مردگان، و دوم 
 .معجزه مسخ

ن معنا در محل خودش ثابت شده: كه هر موجود كه داراي قوه و استعداد و كمال و اند: ايدر باره اين دو معجزه بعضي گفته
فعليت است، بعد از آنكه از مرحله استعداد بفعليت رسيد، ديگر محال است بحالت استعداد برگردد، و همچنين هر موجودي 

ز خود مبدل شود، و در عين حال تر اكه از نظر وجود، داراي كمال بيشتري است، محال است برگردد، و بموجودي ناقص
 .همان موجود اول باشد

، و گرددكند، يعني نفسش از ماده مجرد ميشود، و موجودي مجرد مثالي يا عقلي ميو انسان بعد از مردنش تجرد پيدا مي
يگر محال تر از وجود مادي است، با اين حال دمرتبه مثاليت و عقليت فوق مرتبه ماديت است، چون وجود، در آن دو قوي

آيد كه اي، دوباره اسير ماده شود، و باصطالح زنده گردد، و گر نه الزم مياست چنين انساني، يا بگو چنين نفس تكامل يافته
 تر از وجود ساير انواع حيواناتچيزي بعد از فعليت بقوه و استعداد برگردد، و اين محال است، و نيز وجود انسان، وجودي قوي

 .نسان برگردد، و بوسيله مسخ، حيواني ديگر شوداست، و محال است ا

وييم: بله گاين اشكالي است كه در باب زنده شدن مردگان و مسخ انسانها بصورت حيواني ديگر شده است، و ما در پاسخ مي
برگشت چيزي كه از قوه بفعليت رسيده، دوباره قوه شدن آن محال است، ولي زنده شدن مردگان، و همچنين مسخ، از 

 .اديق اين امر محال نيستندمص

توضيح اينكه: آنچه از حس و برهان بدست آمده، اين است كه جوهر نباتي مادي وقتي در صراط استكمال حيواني قرار 
كند، و بصورت حيوانيت كه صورتي است مجرد بتجرد برزخي در گيرد، در اين صراط بسوي حيوان شدن حركت ميمي
است كه: چيزي خودش را درك كند، )البته ادراك جزئي خيالي(، و درك خويشتن حيوان، آيد، و حقيقت اين صورت اين مي

وجود كامل جوهر نباتي است، و فعليت يافتن آن قوه و استعدادي است كه داشت، كه با حركت جوهري بان كمال رسيد، و 
رت نبات در آيد، مگر آنكه از ماده بعد از آنكه گياه بود حيوان شد، و ديگر محال است دوباره جوهري مادي شود، و بصو

 .حيواني خود جدا گشته، ماده با صورت ماديش بماند، مثل اينكه حيواني بميرد، و جسدي بي حركت شود

زند، و در نتيجه از سوي ديگر صورت حيواني منشا و مبدء افعالي ادراكي، و كارهايي است كه از روي شعور از او سر مي
بندد، و در اثر تكرار اين افعال، و ال مترتب ميشود، و اين احوال علمي در نفس حيوان نقش مياحوالي علمي هم بر آن افع

هايي شبيه بهم است، يك نقش واحد و صورتي ثابت، و غير قابل زوال نقشبندي اين احوال در نفس حيوان، از آنجا كه نقش
 ميشود، و
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شود، كه ممكن است نفس حيواني بخاطر اختالف اين ملكات يك صورت نفساني جديد ميگردد، و اي راسخه ميملكه
اي خاص بشود، مثال در يكي بصورت مكر، و در نوعي ديگر كينه توزي، متنوع شود، و حيواني خاص، و داراي صورت نوعيه

 .دو در نوعي ديگر شهوت، و در چهارمي وفاء، و در پنجمي درندگي، و امثال آن جلوه كن

و اما ما دام كه اين احوال علمي حاصل از افعال، در اثر تكرار بصورت ملكه در نيامده باشد، نفس حيوان بهمان سادگي 
قبليش باقي است، و مانند نبات است، كه اگر از حركت جوهري باز بايستد، هم چنان نبات باقي خواهد ماند، و آن استعداد 

و اگر نفس برزخي از جهت احوال حاصله از افعالش، در همان حال اول، و فعل اول،  آيد.حيوان شدنش از قوه بفعليت درنمي
ينيم باش با بدن هم در همان ابتداي وجودش قطع ميشد، و اگر مييافت، قطعا عالقهو با نقشبندي صورت اول، تكامل مي

سوخ نكرده، بايد با تكرار افعالي شود، بخاطر همين است كه آن صورت در اثر تكرار ملكه نشده، و در نفس رقطع نمي



ر البته در صورتي كه عم -ادراكي ماديش، بتدريج و خورده خورده صورتي نوعي در نفس رسوخ كند، و حيواني خاص بشود،
و اما اگر بين او و بين عمر طبيعيش، و يا آن مقدار قابل مالحظه از  -اي از آن را داشته باشدطبيعي، و يا مقدار قابل مالحظه

مر طبيعيش، چيزي از قبيل مرگ فاصله شود، حيوان بهمان سادگي، و بي نقشي حيوانيتش باقي ميماند، و صورت ع
 .ميرداي بخود نگرفته، مينوعيه

و حيوان وقتي در صراط انسانيت قرار بگيرد، وجودي است كه عالوه بر ادراك خودش، تعقل كلي هم نسبت بذات خود دارد، 
ها، و ابعاد، و رنگها، و امثال آن، در اينصورت با حركت جوهري از فعليت ه، و لوازم آن، يعني اندازهآنهم تعقل مجرد از ماد

گذارد، تا وقتي مثالي كه نسبت بمثاليت فعليت است، ولي نسبت بفعل قوه، استعداد است، بتدريج بسوي تجرد عقلي قدم مي
محال است اين فعليت برگردد بقوه، كه همان تجرد مثالي بود،  اش تحقق يابد، اينجاست كه ديگركه صورت انساني در باره

 .همانطور كه گفتيم فعليت حيوانيت محال است برگردد، و قوه شود

تازه اين صورت انسانيت هم، افعال و بدنبال آن احوالي دارد، كه با تكرار و تراكم آن احوال، بتدريج صورت خاصي جديد پيدا 
 .يك نوع انسان، بانواعي از انسان تنوع پيدا كند، يعني همان تنوعي كه در حيوان گفتيم گرددميشود، كه خود باعث مي

حال كه اين معنا روشن گرديد فهميدي كه اگر فرض كنيم انساني بعد از مردنش بدنيا برگردد، و نفسش دوباره متعلق بماده 
تجرد نفسش باطل گردد، چون نفس اين فرد انسان،  اي كه قبال متعلق بان بود، اين باعث نميشود كهشود، آنهم همان ماده

 .قبل از مردنش تجرد يافته بود، بعد از مردنش هم تجرد يافت، و بعد از برگشتن به بدن، باز همان تجرد را دارد
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كرد، و واد عالم دخل و تصرف ميتنها چيزي كه با مردن از دست داده بود، اين بود كه آن ابزار و آالتي كه با آنها در م
خالصه ابزار كار او بودند، آنها را از دست داد، و بعد از مردنش ديگر نميتوانست كاري مادي انجام دهد، همانطور كه يك 

گر ديگر، وقتي ابزار صنعت خود را از دست بدهد، ديگر نميتواند در مواد كارش از قبيل تخته و آهن و امثال نجار يا صنعت
كار كند، و دخل و تصرف نمايد، و هر وقت دستش بان ابزار رسيد، باز همان استاد سابق است، و ميتواند دوباره بكارش آن 

بندد، و اش برگردد، دوباره دست بكار شده، قوي و ادوات بدني خود را كار ميمشغول گردد، نفس هم وقتي بتعلق فعلي بماده
كند، و ش بواسطه افعال مكرر تحصيل كرده بود، تقويت نموده، دو چندانش ميآن احوال و ملكاتي را كه در زندگي قبلي
كند، بدون اينكه مستلزم رجوع قهقري، و سير نزولي از كمال بسوي نقص، و از فعل دوران جديدي از استكمال را شروع مي

 .بسوي قوه باشد

 از ضروريات است، توضيح اينكه نفس مجرد، كهو اگر بگويي: اين سخن مستلزم قول بقسر دائم است، و بطالن قسر دائم 
از بدن منقطع شده، اگر باز هم در طبيعتش امكان اين معنا باقي مانده باشد كه بوسيله افعال مادي بعد از تعلق بماده براي 

رسي ميوه نااش از بدن، قبل از بكمال رسيدن بوده، و مانند بار دوم باز هم استكمال كند، معلوم ميشود مردن و قطع عالقه
بوده كه از درخت چيده باشند، و معلوم است كه چنين كسي تا ابد از آنچه طبيعتش استعدادش را داشته محروم ميماند، چون 

بنا نيست تمامي مردگان دوباره بوسيله معجزه زنده شوند، و خالء خود را پر كنند، و محروميت دائمي همان قسر دائمي 
 .است، كه گفتيم محال است

ستكمالي اند ديگر امكان اگوييم: اين نفوسي كه در دنيا از قوه بفعليت در آمده، و بحدي از فعليت رسيده، و مردهاسخ ميدر پ
ت در گردند، و يا آنكه از آن فعليدر آينده و بطور دائم در آنها باقي نمانده، بلكه يا هم چنان بر فعليت حاضر خود مستقر مي

گيرند، و باز بهمان حد و اندازه باقي ميمانند و خالصه امكان استكمال بعد از مردن د ميآمده، صورت عقليه مناسبي بخو
 .تمام ميشود



د، كرمرد و مدتي ديگر زندگي ميپس انساني كه با نفسي ساده مرده، ولي كارهايي هم از خوب و بد كرده، اگر دير مي
ي د، و همچنين اگر قبل از كسب چنين صورتي بميرد، ولممكن بود براي نفس ساده خود صورتي سعيده و يا شقيه كسب كن

 .دو مرتبه بدنيا برگردد، و مدتي زندگي كند، باز ممكن است زائد بر همان صورت كه گفتيم صورتي جديد، كسب كند

ثالي مبيند، تا آنجا كه بصورتي عقلي مناسب با صورت هاي خود را ميو اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و يا كيفر كرده
قبليش درآيد، وقتي درآمد، ديگر آن امكان استكمال باطل گشته، تنها امكانات استكمالهاي عقلي برايش باقي ميماند، كه در 

 چنين حالي اگر بدنيا برگردد، ميتواند 
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ولياء، كه اگر فرض كنيم دوباره بدنيا صورت عقليه ديگري از ناحيه ماده و افعال مربوط بان كسب كند، مانند انبياء و ا
صعود  اند، كمال وبرگردند، ميتوانند صورت عقليه ديگري بدست آورند، و اگر برنگردند، جز آنچه در نوبت اول كسب كرده

 .(ديگري در مدارج آن، و سير ديگري در صراط آن، نخواهند داشت، )دقت فرمائيد

هد بود، و اگر صرف اينكه )نفسي از نفوس ميتوانسته كمالي را بدست آورد، و و معلوم است كه چنين چيزي قسر دائمي نخوا
هايي نتوانسته بدست بياورد، و از دنيا رفته( قسر دائمي باشد، بايد بيشتر و يا همه حوادث اين بخاطر عمل عاملي و تاثير علت

 .عالم، كه عالم تزاحم و موطن تضاد است، قسر دائمي باشد

وعي ها نن عالم طبيعي، در همديگر اثر دارند، و قسر دائمي كه محال است، اين است كه در يكي از غريزهپس جميع اجزاء اي
از انواع اقتضاء نهاده شود، كه تقاضا و يا استعداد نوعي از انواع كمال را داشته باشد ولي براي ابد اين استعدادش بفعليت 

تش بوده كه او را از رسيدن بكمال باز داشته، و يا بخاطر امري خارج از نرسيده باشد، حال يا براي اينكه امري در داخل ذا
ذاتش بوده كه استعداد بحسب غريزه او را باطل كرده، كه در حقيقت ميتوان گفت اين خود دادن غريزه و خوي باطل بكسي 

 .(ت بفرمائيدكاري، در نفس او است. )دقاست كه مستعد گرفتن خوي كمال است، و جبلي كردن لغو و بيهوده

و همچنين اگر انساني را فرض كنيم، كه صورت انسانيش بصورت نوعي ديگر از انواع حيوانات، از قبيل ميمون، و خوك، 
مبدل شده باشد، كه صورت حيوانيت روي صورت انسانيش نقش بسته، و چنين كسي انساني است خوك، و يا انساني است 

 .ته، و صورت خوكي و ميموني بجاي صورت انسانيش نقش بسته باشدميمون، نه اينكه بكلي انسانيتش باطل گش

دليلي  شود، و هيچپس وقتي انسان در اثر تكرار عمل، صورتي از صور ملكات را كسب كند، نفسش بان صورت متصور مي
بظاهر  از باطننداريم بر محال بودن اينكه نفسانيات و صورتهاي نفساني همانطور كه در آخرت مجسم ميشود، در دنيا نيز 

 .در آمده، و مجسم شود

تواند در سابق هم گفتيم: كه نفس انسانيت در اول حدوثش كه هيچ نقشي نداشت، و قابل و پذيراي هر نقشي بود، مي
بصورتهاي خاصي متنوع شود، بعد از ابهام مشخص، و بعد از اطالق مقيد شود، و بنا بر اين همانطور كه گفته شد، انسان 

 .(اي فاقد انسانيت باشد )دقت فرمائيدنسان است و مسخ شده، نه اينكه مسخ شدهمسخ شده، ا

ند، كدر جرائد روز هم، از اخبار مجامع علمي اروپا و آمريكا چيزهايي ميخوانيم، كه امكان زنده شدن بعد از مرگ را تاييد مي
 و همچنين مبدل شدن صورت انسان را بصورت ديگر يعني 

 013، ص: 1ترجمه الميزان، ج

هل خواهيم تذكر دهيم كه اكنيم و لكن ميمسخ را جائز ميشمارد، گو اينكه ما در اين مباحث اعتماد به اين گونه اخبار نمي
 .اند، امروز فراموش نكنندپژوهان آنچه را ديروز خواندهبحث از دانش

ه شد، و ديگر هيچ مانعي از پذيرفتن اين نظريدر اينجا ممكن است بگويي: بنا بر آنچه شما گفتيد، راه براي تناسخ هموار 



 .ماندباقي نمي

گوييم: نه، گفتار ما هيچ ربطي به تناسخ ندارد، چون تناسخ عبارت از اين است كه بگوئيم: نفس آدمي بعد از در جواب مي
كه  ال چون بدنيايست محآنكه بنوعي كمال استكمال كرد، و از بدن جدا شد، به بدن ديگري منتقل شود، و اين فرضيه

نفس مورد گفتگو ميخواهد منتقل بان شود، يا خودش نفس دارد، و يا ندارد، اگر نفس داشته باشد مستلزم آنست كه يك 
بدن داراي دو نفس بشود، و اين همان وحدت كثير و كثرت واحد است )كه محال بودنش روشن است(، و اگر نفسي ندارد، 

يده، دوباره برگردد بالقوه شود، مثال پير مرد برگردد كودك شود، )كه محال بودن اين مستلزم آنست كه چيزي كه بفعليت رس
نفس تكامل يافته يك انسان، بعد از جدايي از بدنش، ببدن گياه و يا حيواني منتقل  :نيز روشن است(، و همچنين اگر بگوئيم

 .شود، كه اين نيز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است، كه بيانش گذشت

 102علمي و اخالقي ])در باره رفتار و اخالق بني اسرائيل([ ..... ص : بحث 

 اشاره

تر، نام اند از همه انبياء گذشته بيشدر قرآن از همه امتهاي گذشته بيشتر، داستانهاي بني اسرائيل، و نيز بطوري كه گفته
شده، درست دو برابر نام ابراهيم ع،  بينيم نام آن جناب در صد و سي و شش جاي قرآن ذكرحضرت موسي ع آمده، چون مي

 .اند، نامش در شصت و نه مورد ذكر شدهكه آن جناب هم از هر پيغمبر ديگري نامش بيشتر آمده، يعني باز بطوري كه گفته

رسد، اينست كه اسالم ديني است حنيف، كه اساسش توحيد است، و توحيد را ابراهيم ع علتي كه براي اين معنا بنظر مي
كرد، و آن گاه خداي سبحان آن را براي پيامبر گراميش محمد ص باتمام رسانيد، و فرمود: )مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ تاسيس 

و بني اسرائيل در « 1»سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، دين توحيد، دين پدرتان ابراهيم است، او شما را از پيش مسلمان ناميد( 
 ترين امتها بودند، و از هر امتي ديگر بيشتر با آن دشمني كردند، و دورتر ازلجوج پذيرفتن توحيد

__________________________________________________ 
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 رفتار آنان شد، دست كمي از بنيهر امت ديگري از انقياد در برابر حق بودند، هم چنان كه كفار عرب هم كه پيامبر اسالم گ
مْ تُنْذِرْهُمْ أَمْ لَ اسرائيل نداشتند، و لجاجت و خصومت با حق را بجايي رساندند كه آيه: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ

در حقشان نازل شد و هيچ  «1»ورند( آال يُؤْمِنُونَ، كساني كه كفر ورزيدند، چه انذارشان بكني، و چه نكني ايمان نمي
د كند، نيست، مگر آنكه در كفار عرب نيز وجوقساوت و جفا، و هيچ رذيله ديگر از رذائل، كه قرآن براي بني اسرائيل ذكر مي

هاي بني اسرائيل كه در قرآن آمده دقت كني، و در آنها باريك شوي، و باسرار خلقيات آنان داشت، و بهر حال اگر در قصه
پي ببري، خواهي ديد كه مردمي فرو رفته در ماديات بودند، و جز لذائذ مادي، و صوري، چيزي ديگري سرشان نميشده، 

آوردند، اند كه جز در برابر لذات و كماالت مادي تسليم نميشدند، و بهيچ حقيقت از حقائق ما وراء حس ايمان نميامتي بوده
 .هم چنان كه امروز هم همينطورند

شان در تحت فرمان و انقياد حس و ماده قرار گيرد، و جز آنچه را كه حس و ماده خوي، باعث شده كه عقل و ارادهو همين 
تجويز كند، جائز ندانند، و بغير آن را اراده نكنند، و باز همين انقياد در برابر حس، باعث شده كه هيچ سخني را نپذيرند، مگر 

 .س بتصديق و تكذيب آن نرسيد، آن را نپذيرند، هر چند كه حق باشدآنكه حس آن را تصديق كند، و اگر دست ح



پرستي صحيح بداند، و بزرگان يعني آنها كه و باز اين تسليم شدنشان در برابر محسوسات، باعث شده كه هر چه را ماده
ان هم اين شد: كوتاه فكريشماديات بيشتر دارند، آن را نيكو بشمارند، قبول كنند، هر چند كه حق نباشد، نتيجه اين پستي و 

بينيم كه از يك سو در غير محسوسات دنباله روي ديگران را تقليد كه در گفتار و كردار خود دچار تناقض شوند، مثال مي
روي را اگر كنند، هر چند كه عمل عمل صحيح و سزاواري باشد، و از سوي ديگر همين دنبالهكوركورانه خوانده، مذمت مي

 .ستايند، هر چند كه عمل عملي زشت و خالف باشدو مادي و سازگار با هوسرانيهايشان باشد، ميدر امور محسوس 

يكي از عواملي كه اين روحيه را در يهود تقويت كرد، زندگي طوالني آنان در مصر، و در زير سلطه مصريان است، كه در اين 
نجه دادند و بدترين عذابها را چشاندند، فرزندانشان را مدت طوالني ايشان را ذليل و خوار كردند، و برده خود گرفته، شك

 .كشتند، و زنانشان را زنده نگه ميداشتند، كه همين خود عذابي دردناك بود، كه خدا بدان مبتالشان كرده بودمي

علماي  نو همين وضع باعث شد، جنس يهود سرسخت بار بيايند، و در برابر دستورات انبيايشان انقياد نداشته، گوش بفرامي
رباني خود ندهند، با اينكه آن دستورات و اين فرامين، همه بسود معاش و معادشان بود، )براي اينكه كامال بگفته ما واقف 

 شويد، مواقف آنان با موسي

__________________________________________________ 
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 كشان خود رام و منقاد باشند، واء را از نظر بگذرانيد(، و نيز آن روحيه باعث شد كه در برابر مغرضان و گردنع، و ساير انبي
 .هر دستوري را از آنها اطاعت كنند

ها است بهمين بال مبتال شده، چون اساس تمدن نامبرده بر امروز هم حق و حقيقت در برابر تمدن مادي كه ارمغان غربي
كند، و در هر چيزي كه منافع و لذائذ حسي و اند، هيچ دليلي را قبول نمياي كه دور از حس، و از ادلهحس و ماده است

گيرد، و همين باعث شده كه احكام غريزي انسان بكلي باطل شود، و معارف مادي را تامين كند، از هيچ دليلي سراغ نمي
در خطر انهدام، و جامعه بشر در خطر شديدترين فساد قرار گيرد، كه عاليه و اخالق فاضله از ميان ما رخت بربندد، و انسانيت 

 .بزودي همه انسانها باين خطر واقف خواهند شد، و شرنگ تلخ اين تمدن را خواهند چشيد

در حالي كه بحث عميق در اخالقيات خالف اين را نتيجه ميدهد، آري هر سخني و دليلي قابل پذيرش نيست، و هر تقليدي 
نيست، توضيح اينكه نوع بشر بدان جهت كه بشر است با افعال ارادي خود كه متوقف بر فكر و اراده او است، هم مذموم 

 .كند، افعالي كه تحققش بدون فكر محال استبسوي كمال زندگيش سير مي

اين  اي جزايست كه كمال وجودي، و ضروري انسان بر آن پايه بنا ميشود، پس انسان چارهپس فكر يگانه اساس و پايه
 هايي عمليندارد، كه در باره هر چيزي كه ارتباطي با كمال وجودي او دارد، چه ارتباط بدون واسطه، و چه با واسطه، تصديق

كنيم، ايست كه ما افعال فردي و اجتماعي خود را با آنها تعليل ميو يا نظري داشته باشد، و اين تصديقات همان مصالح كليه
سنجيم، و آن گاه با خارجيت دادن بان فعال را انجام دهيم، نخست افعال را با آن مصالح در ذهن ميو يا قبل از اينكه ا

 .(آوريم، )دقت فرمائيدافعال، آن مصالح را بدست مي

از سوي ديگر در نهاد انسان اين غريزه نهفته شده: كه همواره بهر حادثه بر ميخورد، از علل آن جستجو كند، و نيز هر 
آورد علتش را بفهمد، و تا نفهمد آن پديده ذهني را در خارج تحقق ندهد، پس هر پديده اي كه در ذهنش هجوم ميپديده

كند، كه علتش هم در ذهنش وجود داشته باشد و نيز در باره هيچ مطلب گيرد در خارج ايجاد ذهني را وقتي تصميم مي
پذيرد، مگر وقتي كه علت آن را فهميده باشد، و باتكاء آن علت مطلب علمي، و تصديق نظري، داوري ننموده، و آن را نمي



 .نامبرده را بپذيرد

مواردي برخوريم كه بر حسب ظاهر بر خالف اين كند، و اگر هم باين وضعي است كه انسان دارد، و هرگز از آن تخطي نمي
بريم كه در آن مورد هم جستجوي از علت وجود رود، و پي ميكليت باشد، باز با دقت نظر و باريك بيني شبهه ما از بين مي

 .پذيردداشته، چون اعتماد و طمانينه بعلت امري است فطري و چيزي كه فطري شد، ديگر اختالف و تخلف نمي
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و همين داعي فطري، انسان را بتالشهايي فكري و عملي وادار كرد، كه ما فوق طاقتش بود، چون احتياجات طبيعي او يكي 
توانست همه حوائج خود را بر آورد، در همه آنها عمل فكري انجام داده، و بدنبالش دو تا نبود، و يك انسان به تنهايي نمي

م دهد، و در نتيجه همه حوائج خود را تامين كند، چون نيروي طبيعي شخص او وافي به اين كار نبود، لذا عمل بدني هم انجا
اي پيش پايش گذاشت و آن اين بود كه متوسل بزندگي اجتماعي شود، و براي خود تمدني بوجود آورد، و فطرتش راه چاره

اي را موكل سازد، عينا مانند يك ر يك از ابواب حاجات، طائفهحوائج زندگي را در ميان افراد اجتماع تقسيم كند، و براي ه
 .آورد، و حاصل كار هر يك عايد همه ميشودبدن زنده، كه هر عضو از اعضاء آن، يك قسمت از حوائج بدن را بر مي

نها افزوده ت آاز سوي ديگر، حوائج بشر حد معيني ندارد، تا وقتي بدان رسيد، تمام شود، بلكه روز بروز بر كميت و كيفي
گيرد، ناگزير براي هر شعبه از شعب علوم، و ها، و علوم، روز بروز انشعاب نوي بخود ميگردد، و در نتيجه فنون، و صنعتمي

مار آيد، آري اين علومي كه فعال از حد شكند، و در صدد تربيت افراد متخصص بر ميصنايع، به متخصصين احتياج پيدا مي
گون امروز، كه هر چند تاي از آن، در سابق آنها در سابق يك علم شمرده ميشد، و همچنين صنايع گونهدر آمده، بسياري از 

جزء يك صنعت بود، و يك نفر متخصص در همه آنها بود، ولي امروز همان يك علم، و يك صنعت ديروز، تجزيه شده، هر 
علم طب، كه در قديم يك علم بود، و جزء يكي از  باب، و فصل، از آن علم و صنعت، علمي و صنعتي جداگانه شده، مانند

رفت، ولي امروز بچند علم جداگانه تقسيم شده، كه يك فرد انسان )هر قدر هم نابغه باشد(، در فروع طبيعيات بشمار مي
 .كندبيشتر از يكي از آن علوم تخصص پيدا نمي

كه خودش تخصص دارد، بعلم و آگهي خود عمل كند، و و چون چنين بود، باز با الهام فطرتش ملهم شد به اينكه در آنچه 
 .در آنچه كه ديگران در آن تخصص دارند، از آنان پيروي نموده، به تخصص و مهارت آنان اعتماد كند

 101در زندگي اجتماعي، انسان ناچار از تقليد است[ ..... ص : ]

خبره در هر فن مراجعه نمايد، و حقيقت و واقع اين  گوييم: بناي عقالي عالم بر اين است كه هر كس باهلاينجاست كه مي
يلي ايست، كه دسترسي بدليل تفصمراجعه، همان تقليد اصطالحي است كه معنايش اعتماد كردن بدليل اجمالي هر مسئله

 .آن از حد و حيطه طاقت او بيرون است

و طاقت خودش است به تقليد از ديگران  هم چنان كه بحكم فطرتش خود را محكوم ميداند، به اينكه در آنچه كه در وسع
 .اكتفاء ننموده، خودش شخصا به بحث و جستجو پرداخته، دليل تفصيلي آن را بدست آورد

 و مالك در هر دو باب اين است كه آدمي پيروي از غير علم نكند، اگر قدرت بر اجتهاد 
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يل دليل تفصيلي، و علت هر مسئله كه مورد ابتالي او است بپردازد، و اگر قدرت دارد، بحكم فطرتش بايد باجتهاد، و تحص
بر آن ندارد، از كسي كه علم بان مسئله را دارد تقليد كند، و از آنجايي كه محال است فردي از نوع انساني يافت شود، كه در 

، قهرا ا است مستقال اجتهاد و بررسي كندتمامي شئون زندگي تخصص داشته باشد، و آن اصولي را كه زندگيش متكي بدانه



محال خواهد بود كه انساني يافت شود كه از تقليد و پيروي غير، خالي باشد، و هر كس خالف اين معنا را ادعا كند، و يا در 
سند يقت كند، در حقباره خود پنداري غير اين داشته باشد، يعني ميپندارد كه در هيچ مسئله از مسائل زندگي تقليد نمي

 .سفاهت خود را دست داده

بله تقليد در آن مسائلي كه خود انسان ميتواند بدليل و علتش پي ببرد، تقليد كوركورانه و غلط است، هم چنان كه اجتهاد در 
گردد، و مدينه اي كه اهليت ورود بدان مسئله را ندارد، يكي از رذائل اخالقي است، كه باعث هالكت اجتماع ميمسئله

نكنند، و  اي تقليدتوانند در همه مسائل مجتهد باشند، و در هيچ مسئلهپاشد، پس افراد اجتماع، نميري را از هم ميفاضله بش
نه ميتوانند در تمامي مسائل زندگي مقلد باشند، و سراسر زندگيشان پيروي محض باشد، چون جز از خداي سبحان، از هيچ 

محض بود، بلكه در برابر خداي سبحان بايد پيرو محض بود، چون او يگانه  كس ديگر نبايد اينطور پيروي كرد، يعني پيرو
 .سببي است كه ساير اسباب همه باو منتهي ميشود
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 اشاره

( وَ إِذا 33مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ )أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ 
 أَ فاَل جُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْلَيْكُمْ لِيُحَالَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَ

( وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ال يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِالَّ أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ 33( أَ وَ ال يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ )35تَعْقِلُونَ )
هُمْ مِمَّا كَتَبَتْ نَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيالً فَوَيْلٌ لَ( فَوَيْلٌ لِلَّذِي33يَظُنُّونَ )

 (33أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ )

( 33ونَ )مُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَوَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً مَعْ
ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ ( وَ الَّذ31ِبَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )

 (34أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )
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ينكه اشنيدند و سپس با علم بدان و با اي از ايشان كالم خدا را ميآيا طمع داريد كه اينان بشما ايمان آورند با اينكه طائفه
 .(33كردند )شناختند تحريفش ميآن را مي

كنند ميگويند: چرا ايشان را باسراري كه ايم و چون با يكديگر خلوت ميبينند گويند: ما ايمان آوردهو چون مؤمنان را مي
كنيد يعقل نمكنيد تا روز قيامت نزد پروردگارتان عليه شما احتجاج كنند چرا تمايه پيروزي آنان عليه شما است آگاه مي

(35). 

 .(33كنند آگاه است؟! )دانند كه خدا بآنچه كه پنهان ميدارند مانند آنچه آشكار ميآيا اينان نمي

 .(33گري نامي بجز مظنه و پندار دليلي ندارند )اي از ايشان بيسوادهايي هستند كه علمي بكتاب ندارند و از يهوديو پاره



گويند اين كتاب از ناحيه خداست تا باين وسيله نويسند و آن گاه ميدست خود ميپس واي بحال كساني كه كتاب را با 
 .(33بهايي اندك بچنگ آورند پس واي بر ايشان از آنچه كه دستهاشان نوشت و واي بر آنان از آنچه بكف آوردند )

 كنده چون خدا خلف عهد نميايد كرسد، بگو مگر از خدا عهدي در اين باره گرفتهو گفتند آتش جز چند روزي بما نمي
 .(33گوييد كه علمي بدان نداريد؟ )گوييد؟ و يا آنكه عليه خدا چيزي ميچنين قاطع سخن مي

كند تا آنجا كه آثار گناه بر دلش احاطه يابد اين چنين افراد اهل آتشند و بيرون شدن از آن برايشان بله كسي كه گناه مي
 .(31نيست )

 (34كنند اهل بهشتند و ايشان نيز در بهشت جاودانند )و عمل صالح مي و كساني كه ايمان آورده

 100بيان ..... ص : 

 اشاره

سياق اين آيات، مخصوصا ذيل آنها، اين معنا را دست ميدهد: كه يهوديان عصر بعثت، در نظر كفار، و مخصوصا كفار مدينه، 
ميشدند، چون يهوديان، علم دين و كتاب داشتند، و لذا اميد به كه همسايگان يهود بودند، از پشتيبانان پيامبر اسالم شمرده 

ايمان آوردن آنان بيشتر از اقوام ديگر بود، و همه، توقع اين را داشتند كه فوج فوج بدين اسالم در آيند، و دين اسالم را تاييد 
 .و تقويت نموده، نور آن را منتشر، و دعوتش را گسترده سازند

ل خدا )ص( بمدينه مهاجرت كرد، يهود از خود رفتاري را نشان داد، كه آن اميد را مبدل به ياس كرد، و لكن بعد از آنكه رسو
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ؟ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالمَ ) :فرمايدو بهمين جهت خداي سبحان در اين آيات مي

ظار داريد كه يهود بدين شما ايمان بياورد، در حالي كه يك عده از آنان بعد از شنيدن آيات خدا، و اللَّهِ،( الخ، يعني آيا انت
فهميدنش، آن را تحريف كردند، و خالصه كتمان حقايق، و تحريف كالم خدا رسم ديرينه اين طائفه است، پس اگر نكول 

  .كنند، خيلي تعجب نكنيدان ديروز خود را حاشا ميبينيد كه امروز سخنبينند، و ميهاي خودشان ميآنان را از گفته
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و  ،أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ( در اين آيه التفاتي از خطاب به بني اسرائيل، خطاب به رسول خدا )ص( و مسلمانان بكار رفته)
هود غايب فرض شده، و گويا وجهش اين باشد كه بعد از آنكه داستان با اينكه قبال همه جا خطاب به يهود بود، در اين آيه ي

بقره را ذكر كرد، و در خود آن داستان ناگهان روي سخن از يهود برگردانيد، و يهود را غايب فرض كرد، براي اينكه داستان 
بيان را با سياق غيبت تمام كند، و  را از تورات خود دزديده بودند، لذا در اين آيه خواست تا همان سياق غيبت را ادامه داده،

 .در سياق غيبت به تحريف توراتشان اشاره نمايد، لذا ديگر روي سخن بايشان نكرد، و بلكه ايشان را غايب گرفت

 ولي تقابلي ميانوَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَال( الخ، در اين آيه شريفه دو جمله شرطيه مدخول )اذا( واقع شده، )
 :بينند، ميگويندآن دو نشده، يعني نفرموده: )چون مؤمنين را مي

ميگويند:  بينند،كنند، ميگويند: ايمان نياورديم( بلكه فرموده: )چون مؤمنين را ميايمان آورديم، و چون با يكدگر خلوت مي
طالح كنيد؟ و باصاي تورات براي مسلمانان نقل ميگويند: چرا از بشارتهكنند، ميايمان آورديم و چون با يكدگر خلوت مي

 .سوژه بدست مسلمانان ميدهيد؟( و بدين جهت اينطور فرمود، تا دو مورد از جرائم و جهالت آنان را بيان كرده باشد

كه ميان « 1»إِنَّا مَعَكُمْ، إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ(،  :بخالف آيه: )وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، قالُوا: آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلي شَياطِينِهِمْ، قالُوا
 .دو جمله شرطيه مقابله شده است



و دو جريمه و جهالت يهوديان، كه در آيه مورد بحث بدان اشاره شده، يكي نفاق ايشان است، كه در ظاهر اظهار ايمان 
است كه خواستند حقيقت و منويات دروني خود را از خدا  كنند، تا خود را از اذيت و طعن و قتل حفظ كنند، و دوم اينمي

پوشي كنند، ميتوانند امر را بر خدا مشتبه سازند، با اينكه خدا باشكار و نهان ايشان آگاه بپوشانند، و خيال كردند اگر پرده
 .است، هم چنان كه در اين آيه از سخنان محرمانه ايشان خبر داد

اند، اظهار رسيدهلوحي، وقتي بمسلمانان مي، جريان از اين قرار بوده: كه عوام ايشان از سادهآيدبطوري كه از لحن كالم برمي
از آنها  گذاشتند، كه مسلمانانگفتند، و يا اطالعاتي در اختيار مياي از بشارتهاي تورات را بايشان ميكردند، و پارهمسرت مي

ي است كه گفتند: اين خود فتحكردند، و ميؤسايشان از اينكار نهي ميكردند، و ربراي تصديق نبوت پيامبرشان، استفاده مي
خدا براي مسلمانان قرار داده، و ما نبايد آن را براي ايشان فاش سازيم، چون با همين بشارتها كه در كتب ما است، نزد 

 .پروردگار خود عليه ما احتجاج خواهند كرد

__________________________________________________ 
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العياذ باللَّه(، خود خدا اطالع ندارد، كه موسي )اند بگويند: اگر ما اين بشارتها را در اختيار مسلمانان قرار ندهيم، كانه خواسته
كند، و معلوم است كه الزمه اين مؤاخذه نمي)ع( ما را به پيروي پيامبر اسالم سفارش كرده، و چون اطالع ندارد، ما را با آن 

حرف اين است كه خداي تعالي تنها آنچه آشكار است بداند، و از نهانيها خبر نداشته باشد، و بباطن امور علمي نداشته باشد، 
 .و اين نهايت درجه جهل است

ون اين كند، چرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ؟( الخ اين پندار غلطشان را رد ميلذا خداي سبحان با جمله: أَ وَ ال يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِ
علمي است كه باآلخره منتهي بحس ميشود، و حس  -يعني علم بظواهر امور به تنهايي، و جهل بباطن آن، -نوع علم

اشد، و باز بدين كه مقيد احتياج به بدن مادي دارد، بدين كه مجهز باالت و ابزار احساس، از چشم، و گوش، و امثال آن ب
 .بقيود زمان و مكان، و خود مولود علل ديگري مانند خود مادي باشد، و چيزي كه چنين است مصنوع است نه صانع عالم

و اين جريان يكي از شواهد بيان قبلي ما است، كه گفتيم بني اسرائيل بخاطر اينكه براي ماده اصالت قائل بودند، در باره 
پنداشتند، چيزي كه هست موجودي كه قاهر بر عالم كردند، و او را موجودي فعال در ماده مياده حكم ميخدا هم باحكام م

 .ماده است، اما عينا مانند يك علت مادي، و قاهر بر معلول مادي

 101ريشه مادي عقائد يهود[ ..... ص : ]

كه اصالت را براي ماده قائل بودند، و قائل البته اين طرز فكر، اختصاص به يهود نداشت، بلكه هر اهل ملت ديگر هم 
كنند، مگر همان احكامي كه براي ماديات، و بر طبق اوصاف ماديات هستند، آنها نيز در باره خداي سبحان حكمي نمي

ر، ي ديگكنند، اگر براي خدا حيات، و علم، و قدرت، و اختيار، و اراده، و قضاء، و حكم، و تدبير، امر و ابرام قضاء، و احكاممي
قائلند، آن حيات و علم و قدرت و اوصافي را قائلند كه براي يك موجود مادي قائلند، و اين دردي است بي درمان، كه نه 

 «1»كند، و نه انذار انبياء، )وَ ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ(. آيات خدا درمانش مي

كار را بجايي رساندند، و در باره خدا احكامي جاري ساختند، كه حتي كساني هم كه دين آنان را  داران،حتي اين طبقه از دين
اي از دين حق و معارف حقه آن ندارند، طرز تفكر آنان را مسخره كردند، از آن جمله گفتند: مسلمانان از ندارند، و هيچ بهره

ودش آفريده، و خودشان هم كه امت آن پيامبرند، خدا را بشكل كنند كه خدا آدم را بشكل و قيافه خپيامبر خود روايت مي



 .آفرينندآدم مي

گرايان، دائر است بين اينكه همه احكام ماده را براي پروردگار خود اثبات كنند، هم چنان كه مشبهه از پس امر اين مادي
 اند،مسلمانان، و همچنين ديگران كه بعنوان مشبهه شناخته نشده
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كنند، و بين اينكه اصال از اوصاف جمال خداوندي، هيچ چيز را نفهمند، و اوصاف جمال او را باوصاف اينكار را كرده و مي
در حق او باشتراك لفظي استعمال ميشود، و اينكه  كند،سلبي ارجاع داده، بگويند: الفاظي كه اوصاف خدا را بيان مي

م، فهميگوييم: خدا موجودي است، ثابت، عالم، قادر، حي، وجود و ثبوت و علم و قدرت و حيات او معنايي دارد، كه ما نميمي
ايل، و دوم، و زتوانيم بفهميم، ناگزير بايد معاني اين كلمات را به اموري سلبي ارجاع دهيم، يعني بگوئيم: خدا معو نمي

جاهل، و عاجز، و مرده، نيست، اينجا است كه صاحبان بصيرت بايد عبرت گيرند، كه انس بماديات كار آدمي را بكجا 
آورد كه بخدايي ايمان بياورند، كه اصال او را درك نكنند، و خدايي را كشاند؟ چون اين طرز فكر از اينجا سر در ميمي

 .نفهمند، و ادعايي كنند كه نه خودشان آن را تعقل كرده باشند، و نه احدي از مردمبپرستند كه او را نشناسند، و 

با اينكه دعوت ديني با معارف حقه خود، بطالن اين اباطيل را روشن كرده، از يك سو به عوام مردم اعالم داشته: در ميان 
 ر باره خداي سبحان اينطور بگويند: كه اودو اعتقاد باطل تشبيه و تنزيه سخن حق و لب حقيقت را رعايت كنند، يعني د

چيزي است، نه چون چيزهاي ديگر، و او علمي دارد، نه چون علوم ما، و قدرتي دارد، نه چون قدرت ما، و حياتي دارد، نه 
 .كند، اما نه چون ما، و سخن ميگويد: ولي نه چون ما با باز كردن دهانچون حيات ما، اراده مي

 :اعالم داشته: تا در آياتش تدبر و در دينش تفقه كنند، و فرمودهو از سوي ديگر بخواص 

ه نميدانند؟ ند، برابرند با كساني كهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ، آيا آنان كه ميدان)
 «1»ان عقلند(. نه، تنها كساني متذكر ميشوند كه صاحب

و از سوي ديگر در تكاليف، طائفه عوام، و طائفه خواص، را يكسان نگرفته، و بيك جور تكاليف را متوجه ايشان نكرده، و اين 
است وضع تعليم آن ديني كه بايشان و در حق ايشان نازل شده، مگر آنكه اصال كاري با دين نداشته باشند، و گر نه اگر 

 .محفوظ نگه بدارند، راه براي همه هموار استبخواهند دين خداي را 

امي( بمعناي كسي است كه قادر بر خواندن و نوشتن نباشد، كه اگر )وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ال يَعْلَمُونَ الْكِتابَ، إِلَّا أَمانِيَّ( كلمه )
اند، كه مهر و نه(، خواندهنهبچه -امي)نه ميشود، و از اين جهت چنين كساني را نهاش كنيم، بچهبخواهيم با زبان روز ترجمه

عاطفه مادري باعث شده كه او را از فرستادن بمدرسه باز بدارد، و در نتيجه از تعليم و تربيت استاد محروم بماند، و تنها مربي 
 .او همان مادرش باشد
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و كلمه )أماني( جمع امنيه است، كه بمعناي اكاذيب است، و حاصل معناي آيه اين است: كه ملت يهود، يا افراد باسوادي 
 كنند، و آن را تحريف مينمايند، و يا مردميهستند، كه خواندن و نوشتن را ميدانند، ولي در عوض بكتب آسماني خيانت مي

 .اندكه از كتب آسماني هيچ چيز نميدانند، و مشتي اكاذيب و خرافات را بعنوان كتاب آسماني پذيرفتهبي سواد و امي هستند، 



فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ( كلمه ويل، بمعناي هالكت و عذاب شديد، و نيز بمعناي اندوه، و خواري و پستي است، و نيز هر )
 .گويند، و كلمه )اشتراء( بمعناي خريدن استكند، ويل ميچيزي را كه آدمي سخت از آن حذر مي

ي كه گردد، و يا تنها بكسانفَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَ وَيْلٌ لَهُمْ( ضميرهاي جمع در اين آيه، يا به بني اسرائيل بر مي)
 .سوادشان نيز ميشودبي تورات را تحريف كردند، براي هر دو وجهي است، ولي بنا بر وجه اول، ويل متوجه عوام

ان سبَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً، وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ( الخ، كلمه خطيئة بمعناي آن حالتي است كه بعد از ارتكاب كار زشت بدل ان)
دست ميدهد، و بهمين جهت بود كه بعد از ذكر كسب سيئه، احاطه خطيئه را ذكر كرد، و احاطه خطيئه )كه خدا همه 

دگانش را از اين خطر حفظ فرمايد،( باعث ميشود كه انسان محاط بدان، دستش از هر راه نجاتي بريده شود، كانه آن چنان بن
اي براي اينكه هدايت بوي روي آورد، باقي نگذاشته، در نتيجه چنين كسي خطيئه او را محاصره كرده، كه هيچ راه و روزنه

ب او مختصري ايمان وجود داشت و يا از اخالق و ملكات فاضله كه منافي با حق جاودانه در آتش خواهد بود، و اگر در قل
بود، قطعا امكان اين وجود داشت، كه هدايت و نيستند، از قبيل انصاف، و خضوع، در برابر حق، و نظير اين دو پرتوي مي

إِنَّ ) :اش فرمودهه قرآن در بارهسعادت در دلش رخنه يابد، پس احاطه خطيئه در كسي فرض نميشود، مگر با شرك بخدا، ك
تر از آن آمرزد، و پائيناللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ، خدا اين جرم را كه بوي شرك بورزند، نمي

 فرمايد: )وَاش ميدا كه قرآن در بارهو نيز از جهتي ديگر، مگر با كفر و تكذيب آيات خ« 1»آمرزد(، را از هر كس بخواهد مي
نند، اصحاب ا تكذيب كالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ، و كساني كه كفر بورزند، و آيات ما ر

ئه بمنزله كلمه جامعي است براي هر پس در حقيقت كسب سيئه، و احاطه خطي« 4»آتشند، كه در آن جاودانه خواهند بود(، 
 .فكر و عملي كه خلود در آتش بياورد

 :اين را هم بايد بگوئيم: كه اين دو آيه از نظر معنا قريب به آيه
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 هالَّذِينَ آمَنُوا، وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ،( الخ است، كه تفسيرش گذشت، تنها فرق ميان آن، و آيه بقره اين است كه آيإِنَّ )
مورد بحث، در مقام بيان اين معنا است كه مالك در سعادت تنها و تنها حقيقت ايمان است، و عمل صالح، نه صرف دعوي، 

 .مقام بيان اين جهت است كه مالك در سعادت حقيقت ايمان و عمل صالح است، نه نامگذاري فقطو دو آيه سوره بقره در 

 101بحث روايتي ])شامل دو روايت در باره جمعي از يهود و مراد از سيئه([ ..... ص : 

فرمود: قومي از يهود بودند كه با  در ذيل آيه: )وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ( الخ، از امام باقر ع روايت آورده، كه« 1»در مجمع البيان 
مسلمانان عناد و دشمني نداشتند، و بلكه با آنان توطئه و قرارداد داشتند، كه آنچه در تورات از صفات محمد )ص( وارد شده، 

ات ربراي آنان بياورند، ولي بزرگان يهود ايشان را از اينكار باز داشتند، و گفتند: زنهار كه صفات محمد )ص( را كه در تو
است، براي مسلمانان نگوئيد. كه فرداي قيامت در برابر پروردگارشان عليه شما احتجاج خواهند كرد، در اين جريان بود كه 

 .اين آيه نازل شد

بَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً( الخ، فرمود: يعني ) :از يكي از دو امام باقر و صادق ع روايت آورده: كه در ذيل آيه« 4»و در كافي 
 .كه واليت امير المؤمنين را انكار كنند، در آن صورت اصحاب آتش و جاودان در آن خواهند بود وقتي



از رسول خدا )ص( روايت كرده، و هر دو روايت از باب تطبيق كلي « 0»قريب باين معنا را مرحوم شيخ در اماليش  :مؤلف
و فرموده: )قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي  بر فرد و مصداق بارز آنست، چون خداي سبحان واليت را حسنه دانسته،

ربايم طلبم، مگر مودت نسبت به قالْقُرْبي وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً، بگو من از شما در برابر رسالتم مزدي نمي
 «2»زائيم(. افاي بياورد، ما حسني در آن ميرا، و هر كس حسنه

ممكن است هم آن را از باب تفسير دانست، به بياني كه در سوره مائده خواهد آمد، كه اقرار بواليت، عمل بمقتضاي توحيد 
است، و اگر تنها آن را به علي )ع( نسبت داده، بدين جهت است كه آن جناب در ميان امت اولين فردي است كه باب واليت 

 .گذريمعزيز را بانتظار رسيدن تفسير سوره مائده گذاشته مي را بگشود، در اينجا خواننده
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 اشاره

اسِ حُسْناً وَ يَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّوَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ ال تَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبي وَ الْ
( وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ ال تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ ال 30ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِالَّ قَلِيالً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ )أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ 

نَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ ( ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُالءِ تَقْتُلُو32تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ )
مْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُساري تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُ

للَّهُ الْعَذابِ وَ مَا افَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِالَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلي أَشَدِّ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 
( وَ لَقَدْ آتَيْنا 35فُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ )( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَال يُخَف33َّبِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

 بِما ال الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌمُوسَي الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ 
 (33سُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ )تَهْوي أَنْفُ

 (33وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيالً ما يُؤْمِنُونَ )
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 101ترجمه آيات ..... ص : 

رائيل عهد گرفتيم كه جز خداي را نپرستيد و نيكي كنيد در باره پدر و مادر و خويشان و و ياد آوريد هنگامي را كه از بني اس
يتيمان و فقيران و بزبان خوش با مردم تكلم كنيد و نماز بپاي داريد و زكاة مال خود بدهيد پس شما عهد را شكستيد و روي 

 .(30گردانيديد جز چند نفري و شمائيد كه از حكم و عهد خدا برگشتيد )



و چون از شما اين پيمانتان بگرفتيم كه خون يكدگر مريزيد و يكدگر را از ديار بيرون مكنيد و آن گاه شما اقرار هم كرديد و 
 .(32شهادت داديد )

هم  كنيد و عليه ايشان پشت به پشتاي از خود را از ديارشان بيرون ميكشيد و طائفهولي همين شما خودتان يكديگر را مي
فتن بر گيريد با اينكه فديه گردر باره آنان گناه و تجاوز مرتكب ميشويد و اگر به اسيري نزد شما شوند فديه ميميدهيد و 

ورزيد آوريد و به بعضي ديگر كفر ميشما حرام بود هم چنان كه بيرون كردن حرام بود پس چرا به بعضي از كتاب ايمان مي
دنيا و اينكه روز قيامت بطرف بدترين عذاب برگردد چيست؟ و خدا از  و پاداش كسي كه چنين كند بجز خواري در زندگي

 .(33كنيد غافل نيست )آنچه مي

پذيرد و نيز ياري اينان همانهايند كه زندگي دنيا را با بهاي آخرت خريدند و بهمين جهت عذاب از ايشان تخفيف نمي
 .(35نميشوند )

رستاديم و به عيسي بن مريم معجزاتي داديم و او را با روح القدس تاييد ما به موسي كتاب داديم و در پي او پيامبراني ف
اي كرديم آيا اين درست است كه هر وقت رسولي بسوي شما آمد و كتابي آورد كه باب ميل شما نبود استكبار بورزيد طائفه

 .(33اي را بقتل برسانيد )از فرستادگان را تكذيب نموده و طائفه

 (33آورند )ر غالف است بلكه خدا بخاطر كفرشان لعنتشان كرده و در نتيجه كمتر ايمان ميو گفتند: دلهاي ما د

 101بيان ..... ص : 

 (وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ)

ول االخ، اين آيه شريفه با نظم بديعي كه دارد، در آغاز با سياق غيبت آغاز شده، و در آخر با سياق خطاب ختم ميشود، در 
فرمايد: )و چون از بني اسرائيل ميثاق گرفتيم(، و در آخر حاضر بحساب آورده، روي بني اسرائيل را غايب بحساب آورده، مي

فرمايد: )ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پس از آن همگي اعراض كرديد، مگر اندكي از شما( الخ. از سوي ديگر، در آغاز سخن بايشان كرده، مي
آورد، و آن گاه خود آن ميثاق را كه چه بوده؟ گيرد، ياد ميپيمان گرفتن است، و جز با كالم صورت نميميثاق را كه بمعناي 

كند، و اين حكايت را نخست با جمله خبري )ال تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ( الخ، و در آخر با جمله انشائيه )وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حكايت مي
 .كندحُسْناً( الخ، حكايت مي

 ها، اين باشد كه در آيات قبل، اصل داستان بني اسرائيل با سياق يد وجه اين دگرگونيشا
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خطاب شروع شد، چون ميخواست ايشان را سرزنش كند، و اين سياق هم چنان كوبنده پيش آمد، تا بعد از داستان بقره، 
مبدل بسياق غيبت شد، تا كار منتهي شد بآيه مورد بحث، در آنجا نيز كرد، و بيانش گذشت، اي كه ايجاب ميبخاطر نكته

فرمايد، )وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ( و لكن در جمله )ال تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ( الخ كه مطلب با سياق غيبت شروع ميشود، و مي
برگشت، و اگر نهي را با جمله خبريه )جز خدا را نهيي است كه بصورت جمله خبريه حكايت ميشود سياق بخطاب 

ر رساند كه نهي كننده هيچ شكي دپرستيد( آورد، بخاطر شدت اهتمام بدان بود، چون وقتي نهي باين صورت در آيد، مينمي
ند، و كعدم تحقق منهي خود در خارج ندارد، و ترديد ندارد در اينكه، مكلف كه همان اطاعت داده، نهي او را اطاعت مي
د كند، ماننبطور قطع آن عمل را مرتكب نميشود، و همچنين اگر امر بصورت جمله خبريه اداء شود، اين نكته را افاده مي
حسان ين اجمله )وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، وَ ذِي الْقُرْبي، وَ الْيَتامي، وَ الْمَساكِينِ، بپدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مساك



 .بخالف اينكه امر بصورت امر، و نهي بصورت نهي اداء شود، كه اين نكته را نميرساند (كنيدمي

بعد از سياق غيبت همانطور كه گفتيم مجددا منتقل بسياق خطابي ميشود، كه قبل از حكايت ميثاق بود، و اين انتقال 
مُوا داشت، و در نتيجه دو جمله: )وَ أَقِي فرصتي داده براي اينكه بابتداي كالم برگشت شود، كه روي سخن به بني اسرائيل

 .الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ(، و )ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ( الخ، بهم متصل گشته، سياق كالم از اول تا باخر منتظم ميشود

ي، و ن احسانا، و ذي القربوَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً(، اين جمله امر و يا بگو خبري بمعناي امر است، و تقدير آن )احسنوا بالوالدي)
ميباشد، ممكن هم هست تقدير آن را )و تحسنون بالوالدين احسانا( گرفت، )خالصه كالم اينكه كلمه  (اليتامي، و المساكين

)احسانا( مفعول مطلق فعلي است تقديري حال يا آن فعل صيغه امر است، و يا جمله خبري( نكته ديگري كه در آيه رعايت 
اي را ذكر كرده، كه احسان ه در طبقاتي كه امر باحسان بانان نموده، ترتيب را رعايت كرده، اول آن طبقهشده، اين است ك

تر است، و بعد طبقه ديگري را ذكر كرده، كه باز نسبت بساير طبقات استحقاق بيشتري براي باو از همه طبقات ديگر مهم
ترند، چون پدر و مادر ريشه و از هر طبقه ديگري باحسان مستحق احسان دارد، اول پدر و مادران را ذكر كرده، كه پيداست

اصلي است كه آدمي بان دو اتكاء دارد، و جوانه وجودش روي آن دو تنه روئيده، پس آن دو از ساير خويشاوندان بآدمي 
 .ترندنزديك

قرباء، يتيم را مقدم داشته، چون ايتام بخاطر بعد از پدر و مادر، ساير خويشاوندان را ذكر كرده، و بعد از خويشاوندان، در ميانه ا
  .(خوردسالي، و نداشتن كسي كه متكفل و سرپرست امورشان شود، استحقاق بيشتري براي احسان دارند، )دقت بفرمائيد
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عضي د، يتيم نميگويند، بكلمه )يتامي( جمع يتيم است، كه بمعناي كودك پدر مرده است، و بكودكي كه مادرش مرده باش
 .اند: يتيم در انسانها از طرف پدر، و در ساير حيوانات از طرف مادر استگفته

كلمه )مساكين( جمع مسكين است، و آن فقير ذليلي است كه هيچ چيز نداشته باشد، و كلمه )حسنا( مصدر بمعناي صفت 
را )حسنا( بفتحه حاء و نيز فتحه سين خوانده شده است، كه بنا است، كه بمنظور مبالغه در كالم آمده، و در بعضي قراءتها آن 

بر آن قرائت، صفت مشبهه ميشود، و بهر حال معناي جمله اين است كه )بمردم سخن حسن بگوئيد(، و اين تعبير كنايه 
هم تا كسي تو است از حسن معاشرت با مردم، چه كافرشان، و چه مؤمنشان، و اين دستور هيچ منافاتي با حكم قتال ندارد

كند كه اين آيه با آيه وجوب قتال نسخ شده، براي اينكه مورد اين دو حكم مختلف است، و هيچ منافاتي ندارد كه هم امر 
بحسن معاشرت كنند، و هم حكم بقتال، هم چنان كه هيچ منافاتي نيست در اينكه هم امر بحسن معاشرت كنند، و هم در 

 .ندمقام تاديب كسي دستور بخشونت ده

ال تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ( الخ، اين جمله باز مانند جمله قبل، امري است بصورت جمله خبري، و كلمه )سفك( بمعناي ريختن )
 .است

تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ( الخ، كلمه )تظاهرون(، از مصدر مظاهره )باب مفاعله( است، و مظاهره بمعناي معاونت است، چون ظهير )
 .كندپشت( گرفته شده، چون ياور آدمي پشت آدمي را محكم مي -ظهر)است، و از كلمه  بمعناي عون و ياور

دهد )مطلب از اين قرار است، كه وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ(، ضمير )هو( ضمير قصه و يا شان است، و اين معنا را مي)
ه )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، بگو مطلب بدين قرار است، كه اللَّه يگانه برون كردن آنان بر شما حرام است( مانند ضمير )هو( در جمل

 .(است

الخ يعني چه فرقي هست ميان گرفتن فديه؟ و بيرون كردن؟ كه حكم فديه را گرفتيد، و حكم  (أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ)
آوريد، و بعضي ديگر را ترك ببعضي از كتاب ايمان ميحرمت اخراج را رها كرديد، با اينكه هر دو حكم، در كتاب بود، آيا 



 ورزيد؟كنيد، و كفر ميمي

و قفينا( الخ اين كلمه از مصدر تقفيه است، كه بمعناي پيروي است، و از كلمه )قفا( پشت گردن گرفته شده، كانه شخص )
 .كندپيرو، پشت گردن و دنبال سر پيشرو خود حركت مي

 .كنيممَرْيَمَ الْبَيِّناتِ( الخ، بزودي در سوره آل عمران انشاء اللَّه پيرامون اين آيه بحث ميوَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ )

 وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ(، كلمه )غلف( جمع اغلف است، و اغلف از ماده غالف است، و معناي)
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ها قرار دارد، و اين جمله نظير آيه: )وَ قالُوا قُلُوبُنا ها، و پردهالفها و لفافهجمله اين است كه در پاسخ گفتند: دلهاي ما در زير غ
ميباشد، و اين تعبير در هر « 1»ها است، از آنچه شما ما را بدان ميخوانيد( فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ، گفتند: دلهاي ما در كنانه

 .كنيد گوش فرا دهيمبآنچه شما دعوتمان مي دو آيه كنايه است از اينكه ما نميتوانيم

 110([ ..... ص : "وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً "بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل

از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده، كه در ذيل جمله: )وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً( الخ، فرمود: بمردم بهترين سخني « 4»در كافي 
 .ريد بشما بگويند، بگوئيدكه دوست ميدا

از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمله نامبرده فرموده: با مردم سخن بگوئيد، اما بعد از آنكه « 0»و نيز در كافي 
 .صالح و فساد آن را تشخيص داده باشيد، و آنچه صالح است بگوئيد

وده: بمردم چيزي را بگوئيد، كه بهترين سخني باشد كه شما از امام باقر )ع( روايت كرده، كه فرم« 2»و در كتاب معاني، 
دوست ميداريد بشما بگويند، چون خداي عز و جل دشنام و لعنت و طعن بر مؤمنان را دشمن ميدارد، و كسي را كه مرتكب 

هايي يف، و آناين جرائم شود، فاحش و مفحش باشد، و دريوزگي كند، دوست نميدارد، در مقابل، اشخاص با حيا و حليم و عف
 .را كه ميخواهند عفيف شوند، دوست ميدارد

مؤلف: مرحوم كليني هم در كافي مثل اين حديث را بطريقي ديگر از امام صادق )ع( روايت كرده، و همچنين عياشي از آن 
 «3»آورده. جناب آورده، و نيز كليني مثل حديث دوم را در كافي از امام صادق، و عياشي مثل حديث سوم را از آن جناب 

، و اش مطلق استاند، چون هم نزد گويندهرسد كه ائمه ع اين معاني را از اطالق كلمه حسن استفاده كردهو چنين بنظر مي
 .هم از نظر مورد

از امام صادق )ع( روايت آورده، كه فرمود: خداي تعالي محمد )ص( را با پنج شمشير مبعوث كرد « 5»و در تفسير عياشي 
ين آورند قتال كن(، و ااش فرموده: )قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ، با كساني كه ايمان نميعليه اهل ذمه كه در بارهشمشيري  -1

 .(وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً( )تا آخر حديث) :فرمودآيه ناسخ آن آيه ديگر است، كه در باره اهل ذمه مي

 اطالق در كلمه )قولوا( تمسك كرده، چون مؤلف: امام )ع( باطالق ديگر اين آيه، يعني
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اطالق آن، هم شامل كالم ميشود، و هم شامل مطلق تعرض، مثال وقتي ميگويند )باو چيزي جز نيك و خير مگو(، معنايش 
 .اين است كه جز بخير و نيكويي متعرضش مشو، و تماس مگير

ناي اصطالحي كلمه است، ولي البته اين در صورتي است كه منظور امام )ع( از نسخ، معناي اخص آن باشد، كه همان مع
ها(  مِثْلِممكن است مراد به نسخ معناي اعم آن باشد، كه بزودي در ذيل آيه: )ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ

 ام ميشود، و هماش اين است كه نسخ بمعناي اعم، شامل هم نسخ احك، بيان مفصلش خواهد آمد انشاء اللَّه، و خالصه«1»
نسخ و تغيير و تبديل موجودات، بطور عموم، و اين معناي از نسخ، در كلمات ائمه ع زياد آمده، و بنا بر اين آيه مورد بحث، و 

كند، مربوط بموردي است، و آيه قتال آيه قتال در يك مورد نخواهند بود، بلكه آيه مورد بحث كه سفارش به قول حسن مي
 .بموردي ديگر استبا اهل ذمه مربوط 

 و الحمد للَّه رب العالمين

__________________________________________________ 
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 اشاره

مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما 
 مِنْ لَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَز33ِّفَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الْكافِرِينَ )

( وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ 33عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلي غَضَبٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ )
( وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسي 31مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ

فَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ ( وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ ر34َبِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ )
 (30يمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِ
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و چون كتابي از نزد خدا بيامدشان، كتابي كه كتاب آسمانيشان را تصديق ميكرد، و قبال هم عليه كفار آرزوي آمدنش 
 .(89)شناختند بدان كفر ورزيدند پس لعنت خدا بر كافران كردند تكذيبش كردند آري بعد از آمدن كتابي كه آن را ميمي

راستي خود را با بد چيزي معامله كردند خود را دادند و در مقابل اين را گرفتند كه از در حسد بآنچه خدا نازل كرده كفر 
شماري كه كند؟ در نتيجه از آن آرزو و ساعتبورزند، كه چرا خدا از فضل خود بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل مي



ي باالي خشم ديگرشان شد تازه اين نتيجه دنيايي كفر است و كافران عذابي نسبت به آمدن قرآن داشتند برگشتند و خشم
 .(33خوار كننده دارند )

و چون بايشان گفته شود بآنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد گويند ما بآنچه بر خودمان نازل شده ايمان داريم و بغير آن كفر 
نده كتاب است بگو اگر بآنچه بر خودتان نازل شده ايمان داشتيد ورزند با اينكه غير آن، هم حق است و هم تصديق كنمي

 .(31پس چرا انبياء خدا را كشتيد؟ )

مگر اين موسي نبود كه آن همه معجزه براي شما آورد و در آخر بعد از غيبت او گوساله را خداي خود از در ستمگري گرفتيد 
(34). 

م بگيريد و ايم محكطور را بر باالي سرتان نگه داشتيم كه آنچه بشما دادهو مگر اين شما نبوديد كه از شما ميثاق گرفتيم و 
د بخاطر اينكه گير شرويم و عالقه بگوساله در دلهاشان جايبشنويد با اين حال نياكان شما گفتند: شنيديم ولي زير بار نمي

 (30د )كافر شدند بگو چه بد دستوريست كه ايمان شما بشما ميدهد اگر براستي مؤمن باشي

 111بيان ..... ص : 

 111بيان آيات، متضمن محاجه با يهود[ ..... ص : ]

 (وَ لَمَّا جاءَهُمْ)

 .آيد كه مراد از اين كتاب، قرآن استاز سياق بر مي

عرض يهود عرب مت وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا( و نيز از سياق استفاده ميشود كه قبل از بعثت، كفار)
اند: اگر گفتهاند، و ميكردهمي (كردند، و يهود در مقابل، آرزوي رسيدن بعثت خاتم االنبياء )صميشدند، و ايشان را آزار مي

پيغمبر ما كه تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود، و نيز بگفته تورات به مدينه مهاجرت كند، ما را از اين ذلت و از شر شما 
 .نجات ميدهداعراب 

اند، به حدي كه در ميان همه كردهو از كلمه )كانوا( استفاده ميشود اين آرزو را قبل از هجرت رسول خدا )ص( همواره مي
 (كفار عرب نيز معروف شده بود و معناي جمله: )فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا
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شناختند، يعني نشانيهاي تورات كه در دست داشتند با او منطبق ديدند، كه وي را ميالخ، اين است كه چون بيامد آن كسي 
 .بان جناب كفر ورزيدند

د و كند، و آن را منحصرا حسبِئْسَمَا اشْتَرَوْا( اين آيه علت كفر يهود را با وجود علمي كه بحقانيت اسالم داشتند، بيان مي)
يا( مفعول مطلق نوعي است، و جمله )أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ( الخ، متعلق بهمان مفعول مطلق ستم پيشگي ميداند و بنا بر اين كلمه )بغ

است، )فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلي غَضَبٍ( حرف باء در كلمه )بغضب( بمعناي مصاحبت و يا تبيين است و معناي جمله اين است كه 
تورات كه از پيش داشتند از طرفداري قرآن ايشان با داشتن غضبي بخاطر كفرشان بقرآن، و غضبي بعلت كفرشان ب

برگشتند، و حاصل معناي آيه اين است كه يهوديان قبل از بعثت رسول خدا )ص( و هجرتش بمدينه پشتيبان آن حضرت 
مبعوث شد، و به سوي  (كشيدند، ولي همين كه رسول خدا )صبودند، و همواره آرزوي بعثت او و نازل شدن كتاب او را مي

جرت كرد، و قرآن بر وي نازل شد، و با اينكه او را شناختند، كه همان كسي است كه سالها آرزوي بعثت و ايشان مها
كشيدند مع ذلك حسد بر آنان چيره گشت، و استكبار و پلنگ دماغي جلوگيرشان شد، از اينكه بوي ايمان هجرتش را مي



ردند، همانطور كه به تورات خود كفر ورزيدند، و كفرشان باسالم، هاي سابق خود را انكار كبياورند، لذا بوي كفر ورزيده، گفته
 .كفري باالي كفر شد

وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ( الخ، يعني نسبت بماوراي تورات اظهار كفر نمودند، اين است معناي جمله، و گر نه يهوديان بخود )
 .تورات هم كفر ورزيدند

ر كلمه )فلم، پس چرا( فاء تفريع است چون سؤال از اينكه )پس چرا پيامبران خدا را كشتيد؟( فرع قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ( الخ، فاء د)
گفتند: )نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا، تنها بتورات كه بر ما نازل شده ايمان داريم(، و حاصل سؤال و نتيجه دعوي يهود است، كه مي

گوييد، پس چرا پيامبران خدا را به تورات ايمان داريم( حق است، و راست ميگوييد: )ما تنها اين است كه: اگر اينكه مي
پرستي بموسي كفر ورزيديد؟ و چرا در هنگام پيمان دادن كه كوه طور باالي سرتان قرار گرفته كشتيد؟، و چرا با گوسالهمي

 .سَمِعْنا وَ عَصَيْنا( شنيديم و نافرماني كرديم) :بود گفتيد

فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ( الخ، كلمه )اشربوا( از ماده )اشراب( است كه بمعناي نوشانيدن است، و مراد از عجل محبت وَ أُشْرِبُوا )
عجل است، كه خود عجل در جاي محبت نشسته، تا مبالغه را برساند و بفهماند كانه يهوديان از شدت محبتي كه بگوساله 

نا بر اين جمله )في قلوبهم( كه جار و مجرور است، متعلق بهمان كلمه حب داشتند خود گوساله را در دل جاي دادند، و ب
تقديري خواهد بود، پس در اين كالم دو جور استعاره، و يا يك استعاره و يك مجاز بكار رفته است )يكي گذاشتن عجل 

  .(بجاي محبت بعجل و يكي نسبت نوشانيدن محبت با اينكه محبت نوشيدني نيست
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فر ك قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ( الخ، اين جمله بمنزله اخذ نتيجه از ايرادهايي است كه بايشان كرد، از كشتن انبياء، و)
فرمايد: گيري استهزاء بايشان نيز هست ميبموسي، و استكبار در بلند شدن كوه طور باعالم نافرماني، كه عالوه بر نتيجه

چه بد دستوراتي بشما ميدهد اين ايمان شما، و عجب ايماني است كه اثرش كشتن انبياء، و كفر بموسي و غيره است، )
 (مترجم

 111بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 111توطن يهود در مدينه و اطراف آن و انكار و تكذيب آنها پيامبر )ص( را[ ..... ص : ]

د وتفسير عياشي از امام صادق )ع( روايت آورده كه در تفسير جمله: )وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ( الخ، فرمدر 
است،  "احد "و "عير "يهوديان در كتب خود خوانده بودند كه محمد )ص( رسول خدا است، و محل هجرتش ما بين دو كوه

د گفتند، با خود گفتند: ال بتا آن محل را پيدا كنند، ال جرم بكوهي رسيدند كه آن را حداد مي پس از بالد خود كوچ كردند،
ن )بي "تيماء "يكي است، پس پيرامون آن كوه متفرق شدند بعض از آنان در "احد "و "حداد "است، چون "احد "اين همان

 "تيماء "ند، اين بود تا وقتي كه بعضي از يهوديانمنزل گزيد "خيبر "، و بعضي در"فدك "خيبر و مدينه(، و بعض ديگر در

گذشت، شتران او را مي "قيس "هوس كردند به ديدن بعضي از برادران خود بروند، در همين بين مردي اعرابي از قبيله
 .دهب برم، گفتند: پس هر وقت بان محل رسيدي، بما اطالعمي "احد "و "عير "كرايه كردند، او گفت: من شما را از ما بين

 :رفت تا بوسط اراضي مدينه رسيد، رو كرد به يهوديان و گفتآن مرد اعرابي هم چنان مي

اين كوه عير است، و اين هم كوه احد، پس يهوديان پياده شدند و باو گفتند: ما به آرزويمان رسيديم، و ديگر كاري بشتران 
 :تندتو نداريم، از شتر پياده شده، و شتران را بصاحبش دادند، و گف



اي به برادران يهود خود كه در خيبر و فدك منزل گرفته تو ميتواني هر جا ميخواهي بروي ما در همين جا ميمانيم، پس نامه
اي كه ما بين عير و احد است رسيديم، شما هم نزد ما بيائيد، يهوديان خيبر در پاسخ نوشتند ما بودند نوشتند، كه ما بان نقطه

ايم، نميتوانيم اينها را رها نموده نزديك شما منزل كنيم، ولي هر م، و آب و ملك و اموالي بدست آوردهايدر اينجا خانه ساخته
 .وقت آن پيامبر موعود مبعوث شد، به شتاب نزد شما خواهيم آمد

ال آنان م از بسياري "تبع "اين عده از يهوديان كه در مدينه يعني ميان عير و احد منزل كردند، اموال بسياري كسب كردند،
خبردار شد و بجنگ با آنان برخاست، يهوديان متحصن شدند، تبع ايشان را محاصره كرد، و در آخر بايشان امان داد، پس بر 

خواهم در اين سرزمين بمانم، براي اينكه مرا خيلي معطل كرديد، گفتند تو نميتواني در او در آمدند، تبع بايشان گفت: مي
 اينجا بماني براي 
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اينكه اينجا محل هجرت پيغمبري است، نه جاي تو است، و نه جاي احدي ديگر، تا آن پيغمبر مبعوث شود، تبع گفت حال 
كه چنين است، من از خويشاوندان خودم كساني را در اينجا ميگذارم، تا وقتي آن پيغمبر مبعوث شد، او را ياري كنند، 

 .شناخت در مدينه منزل دادع دو قبيله اوس و خزرج را كه مييهوديان راضي شدند، و تب

ه اگر كشيدند، كگرفتند، يهوديان عليه آنان خط نشان ميو چون نفرات اين دو قبيله بسيار شدند، اموال يهوديان را مي
 .ريتان خاتمه ميدهيمپيغمبر ما محمد )ص( ظهور كند، ما همگي شما را از ديار و اموال خود بيرون ميكنيم، و باين چپاولگ

ولي وقتي خداي تعالي محمد )ص( را مبعوث كرد، اوس و خزرج كه همان انصار باشند بوي ايمان آوردند، ولي يهوديان 
اش ميفرمايد: )وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ايمان نياورده، بوي كفر ورزيدند و اين جريان همان است كه خداي تعالي در باره

 «1»الَّذِينَ كَفَرُوا( الخ. عَلَي 

و در تفسير الدر المنثور است كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم و ابو نعيم، )در كتاب دالئل(، همگي از 
اند كه گفت: يهود قبل از بعثت براي اوس و خزرج خط نشان ميكشيد، كه اگر رسول خدا )ص( ابن عباس روايت كرده

رسيم، ولي همين كه ديدند پيغمبر آخر الزمان از ميان يهود مبعوث نشد، بلكه از ميان عرب د به حساب شما ميمبعوث شو
 .هاي قبلي خود را انكار نمودندبرخاست، باو كفر ورزيدند، و گفته

، مگر اين ايمان بياوريدمعاذ بن جبل و بشر بن ابي البراء و داوود بن سلمه، بايشان گفتند، اي گروه يهود! از خدا بترسيد، و 
كشيديد؟ با اينكه ما آن روز مشرك بوديم، و شما بما خبر ميداديد كه: شما نبوديد كه عليه ما به محمد )ص( خط نشان مي

ورزيد؟! گفتيد پس چرا حاال كه مبعوث شده بوي كفر ميبزودي محمد )ص( مبعوث خواهد شد، صفات او را براي ما مي
از يهوديان بني النضير بود، در جواب گفت: او چيزي نياورده كه ما بشناسيم، و او آن كسي نيست سالم بن مشكم كه يكي 

 «4»الخ، نازل شد.  (كه ما از آمدنش خبر ميداديم، در باره اين جريان بود كه آيه شريفه: )وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

نعيم، در دالئل از طريق عطاء و ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه گفت: يهوديان  و نيز در تفسير الدر المنثور است كه ابو
گفتند: بني قريظه و بني النظير قبل از آنكه محمد )ص( مبعوث شود، از خدا بعثت او را ميخواستند تا كفار را نابود كند و مي

را مبعوث كرد  (دا آنان را ياري كرد و رسول خدا )ص)پروردگارا به حق پيامبر امي ما را بر اين كفار نصرت بده ولي وقتي خ
 و

__________________________________________________ 
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 «1»نبوت او نداشتند، بوي كفر ورزيدند.  شناختند، يعني رسول خدا )ص( با اينكه هيچ شكي دربيامد آن كسي كه او را مي

قريب باين دو معني روايات ديگري نيز وارد شده و بعضي از مفسرين بعد از اشاره به روايت آخري و نظائر آن،  :مؤلف
ادر نميگويند: عالوه بر اينكه راويان اين روايات ضعيفند، و عالوه بر اينكه با روايات ديگر مخالف است، از نظر معني شاذ و 

است، براي اينكه استفتاح در آيه را عبارت دانسته از دعاي بشخص رسول خدا )ص( و در بعضي روايات دعاي به حق آن 
 .جناب، و اين غير مشروع است، چون هيچكس حقي بر خدا ندارد، تا خدا را به حق او سوگند دهند، اين بود گفتار اين مفسر

 .و در معناي قسم دادن بحق استو سخن او ناشي از بيدقتي در معناي حق، 

توضيح اينكه بطور كلي معناي سوگند دادن اين است كه اگر در خبر سوگند ميخوريم، خبر را و اگر در انشاء كه دعا قسمي 
از آنست سوگند ميخوريم، انشاء خود را مقيد بچيزي شريف و آبرومند كنيم، تا اگر خبر يا انشاء ما دروغ باشد، شرافت و 

چيز لطمه بخورد، يعني در خبر با بطالن صدق آن و در انشاء با بطالن امر و نهي يعني امتثال نكردن آن، و در  آبروي آن
 .دعا با مستجاب نشدن آن، كرامت و شرافت آن چيز باطل شود

رديم، و كگوييم: بجان خودم سوگند كه زيد ايستاده، صدق اين جمله خبري را مقيد بشرافت عمر و حيات خود مثال وقتي مي
ايم، بطوري كه اگر خبر ما دروغ در آيد عمر ما فاقد شرافت شده است، و همچنين وقتي بگوئيم بجان وابسته بان نموده

ايم، بجان من اينكار را بكن، كار نامبرده را با شرافت زندگي خود گره زده :خودم اينكار را ميكنم، و يا بشخصي بگوئيم
 .كار نامبرده را انجام ندهد، شرافت حيات و بهاي عمر ما را از بين برده است بطوري كه در مثال دوم اگر طرف،

 ترين مراتب تاكيد را دارد هم چنان كه اهل ادب نيزاز اينجا دو نكته روشن ميشود، اول اينكه سوگند براي تاكيد كالم، عالي
 .انداين معني را ذكر كرده

 111حق رسول اللَّه )ص( و رد آن[ ..... ص : مناقشه بعضي از مفسرين در قسم دادن خدا به ]

تر از آن چيزي باشد كه بخاطر آن سوگند ميخوريم، دوم اينكه آن چيزي كه ما به آن سوگند ميخوريم، بايد شريفتر و محترم
ر كتاب د بينيم خداي تعاليچون معني ندارد كالم را بابرو و شرف چيزي گره بزنيم كه شرافتش ما دون كالم باشد، و لذا مي

و نيز  «3» (و نيز ميفرمايد: )فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ« 4»خود باسم خود و بصفات خود، سوگند ميخورد و ميفرمايد: )وَ اللَّهِ رَبِّنا( 
 شمس، قمرو همچنين به پيامبر و مالئكه و كتب و نيز بمخلوقات خود، چون آسمان، و زمين و « 2»)فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ( 
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 .هها، درياها، شهرها، انسانها، درختان، انجير، زيتون سوگند خوردو نجوم، شب و روز، كوه

اند و هر و اين نيست مگر بخاطر اينكه خدا اين نامبردگان را شرافت داده و بدين جهت شرافت حقه و كرامتي نزد خدا يافته
كه  -اند و يا آنكه فعلي از منبع بهاء و قدسيك از آنها يا بكرامت ذات متعاليه خدا داراي صفتي از اوصاف مقدس او شده

 .هستند -شريفند اش بخاطر شرف ذات شريف خدا،همه



و بنا بر اين چه مانعي دارد كه يك دعاگويي از ما وقتي از خدا چيزي را درخواست ميكند، او را بچيزي از نامبردگان سوگند 
دهد، از آن جهت كه خدا آن را شرافت داده است؟ و اگر اين كار صحيح باشد، ديگر چه اشكالي دارد كه كسي خدا را به حق 

 ( سوگند دهد؟و حرمت رسول خدا )ص

 .و چه دليلي ممكن است تصور شود كه آن جناب را از اين قاعده كلي استثناء كرده باشد؟

و بجان خودم سوگند كه محمد رسول اللَّه )ص( از انجير عراق، و يا زيتون شام، كمتر نيست، كه به آن دو سوگند بخورد، 
بينيم در قرآن كريم به جان آن جناب هم سوگند خورده، و يولي صحيح نباشد كه بآنجناب سوگند بخورد عالوه بر اينكه م

 .«1»به جان تو سوگند كه ايشان در مستي خود حيرانند(  :فرموده: )لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

حق رسول خدا اين بود جواب از اشكال سوگند دادن خدا بشخص رسول خدا )ص( و اما جواب از اشكال سوگند دادن به 
)ص(، اين است كه كلمه )حق( كه در مقابل كلمه )باطل( است، بمعناي چيزيست كه در واقع و خارج ثابت شده باشد، نه 

 .اينكه موهوم و پوچ باشد، مانند انسان و زمين، و هر امر ثابت ديگر كه در حد نفس خود ثابت باشد

است، كه در نظر اجتماع امري است ثابت، جز اينكه قرآن كريم  و يكي از مصاديق حق، حق مالي، و ساير حقوق اجتماعي
هر چيزي را حق نميداند، هر چند كه مردم آن را حق بپندارند، بلكه حق را تنها عبارت از چيزي ميداند كه خدا آن را محقق 

ظرف اجتماع ديني و داراي ثبوت كرده باشد، چه در عالم ايجاد، و چه در عالم تشريع، پس حق در عالم تشريع و در 
 .عبارتست از چيزي كه خدا آن را حق كرده باشد، مانند حقوق مالي، و حقوق برادران، حقوقي كه پدر و مادر بر فرزند دارد

و اين حقوق را هر چند خداوند قرار داده، اما در عين حال خودش محكوم به حكم احدي نميشود، و نميتوان چيزي را بگردن 
اند خداي را مؤاخذه آيد كه خواستهاي استداللهاي معتزله بر ميملزم بچيزي كرد، همانطور كه از پارهخدا انداخت، و او را 

كنند، لكن ممكن است خود خداي تعالي حقي را با زبان تشريع بر خود واجب كند، آن گاه گفته شود كه فالني حقي بر خدا 
 دارد، هم چنان كه
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و نيز فرموده: )وَ لَقَدْ « 1»كَذلِكَ حَقاا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ: اين حق بر ما واجب شد كه مؤمنين را نجات دهيم( ) :فرموده
 :لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ

و بطوري كه مالحظه « 4»سخن ما در سابق بسود بندگان مرسل ما گذشت، كه ايشان آري تنها ايشان منصورند( 
رسلين م فرمائيد نصر در آيه مطلق است، و مقيد بچيزي نشده پس نجات دادن مؤمنين حقي بر خدا شده است، و نصرتمي

حقي بر او گشته و خدا اين نصرت و انجاء را آبرو و شرف داده، چون خودش آن را جعل كرده، و فعلي از ناحيه خودش، و 
منسوب باو شده و بهمين جهت هيچ مانعي ندارد كه بدان سوگند خورد، و همچنين باولياء طاهرينش، و يا بحق ايشان 

خود واجب كرده، و آن اين است كه ايشان را به هر نصرتي كه بدان مرتبط سوگند بخورد چون خودش حقي براي آنان بر 
 .شود، و بيانش گذشت، ياري فرمايد

 .و اما اينكه آن گوينده گفته بود: احدي بر خدا حقي ندارد سخني است واهي و بي پايه

بله اين حرف درست است كه كسي بگويد، هيچ كس نميتواند حقي براي خودش بر خدا واجب ساخته، و خالصه خدا را 
گوييم: هيچ دعاگويي محكوم غير سازد، و بقهر غير، و مقهورش كند، ما هم در اين مطلب حرفي نداريم، و ما نيز مي

كرده باشد، ولي سوگند دادن خدا بحقي كه خودش بر خودش و  نميتواند خدا را بحقي سوگند دهد كه غير خدا بر خدا واجب



 .(براي كسي واجب كرده، مانعي ندارد، چون خدا وعده خود را خلف نميكند )دقت فرمائيد
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 110[ ..... ص : 99تا  91(: آيات 0وره البقرة )س]

 اشاره

وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما  (32صادِقِينَ )قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ 
( وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلي حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ 33اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ )قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ 

( قُلْ مَنْ كانَ عَدُواا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ 35سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ )
 مَنْ كانَ عَدُواا لِلَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ (33اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُديً وَ بُشْري لِلْمُؤْمِنِينَ )

 (33عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ )

 (33وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها إِالَّ الْفاسِقُونَ )

 110ترجمه آيات ..... ص : 

بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در حالي كه از هر ناماليمي خالص باشد، خاص براي شما است و نه ساير مردم و شما در اين 
 .(32گوئيد پس تمناي مرگ كنيد )تا زودتر بان خانه برسيد( )ي خود، راست ميدعو

 (33در حالي كه هرگز چنين تمنايي نخواهند كرد براي آن جرمها كه مرتكب شدند و خدا هم از ظلم ظالمان بي نيست )

 024، ص: 1خبر ترجمه الميزان، ج

د تر از مشركين كه اصال ايماني بقيامت ندارنزندگي، حتي حريص ترين مردمند برتو ايشان را قطعا خواهي يافت كه حريص
هر يك از ايشان را كه وارسي كني خواهي ديد كه دوست دارد هزار سال زندگي كند غافل از اينكه زندگي هزار ساله او را از 

 .(35عذاب دور نميكند و خدا به آنچه ميكنند بينا است )

بداند كه وي قرآن را باذن خدا بر قلب تو نازل كرده نه از پيش خود قرآني كه  بگو آن كس كه دشمن جبرئيل است بايد
 .(33مصدق كتب آسماني قبل و نيز هدايت و بشارت براي مؤمنين است )

 .(33كسي كه دشمن خدا و مالئكه و رسوالن او و جبرئيل و ميكائيل است بايد بداند كه خدا هم دشمن كافران است )

 (33ورزد مگر فاسقان )ايم همه روشن است و كسي بدان كفر نميما بر تو نازل كردهبا اينكه آياتي كه 

 110بيان ]ادامه محاجه با يهود و اثبات دروغگويي آنان و ترسشان از مرگ[ ..... ص : 

 اشاره



 (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ)

گيرد( و نيز در پاسخ اينكه مَعْدُودَةً، جز چند روزي آتش با ما تماس نمي الخ، از آنجا كه قول يهود: )لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ، إِلَّا أَيَّاماً
ايمان بياوريد به آنچه خدا نازل كرده( گفته بودند: )نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا، به آنچه بر خود ما نازل شده  :)آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

ميكرد بر اينكه يهوديان مدعي نجات در آخرتند، و ديگران را اهل نجات و  آوريم( و اين دو جمله بالتزام داللتايمان مي
سعادت نميدانند، و نجات و سعادت خود را هم مشوب به هالكت و شقاوت نميدانند، چون بخيال خود جز ايامي چند معذب 

 .نميشوند، و آن ايام هم عبارتست از آن چند صباحي كه گوساله پرستيدند

خطابي با ايشان مقابله كرد، كه دروغگويي آنان را در دعويشان ظاهر سازد، خطابي كه خود يهود بدون  لذا خداي تعالي با
هيچ ترديدي آن را قبول دارد و آن اين است كه برسول گراميش دستور ميدهد بايشان بگويد: )قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ 

مراد از خانه آخرت سعادت در آخرت است براي اينكه وقتي كسي مالك  يعني اگر خانه آخرت از آن شما است، و (الْآخِرَةُ
ن تريمندانهكند، و به بهترين وجه دلخواه و سعادتاي شد، به هر نحو كه خوشش آيد و دوست بدارد در آن تصرف ميخانه

ر حقيقت اين جمله نظير جمله: )إِنَّ وجه وارد آن ميشود، )عند اللَّه(، يعني مستقر در نزد خدا و يا بگو بحكم خدا يا باذن او د
 .ميباشد« 1»الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ دين نزد خدا اسالم است( 

خالصة( يعني اگر خانه آخرت در نزد خدا خالص از آن شما است، و مراد از خالص اين است كه مشوب بچيزي كه مكروه )
 يست، چونشما باشد نيست، خالصه عذاب و ذلتي مخلوط با آن ن
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 .شما معتقديد كه در آن عالم عذاب نميشويد مگر چند روزي

وُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(، دانيد )فَتَمَنَّمِنْ دُونِ النَّاسِ(، بر خالف مردم، چون شما تمامي اديان به جز دين خود را باطل مي)
قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ )گوييد، و اين خطاب نظير خطاب پس آرزوي مرگ و رفتن بدان سراي را بكنيد، اگر راست مي
ايد، دهگري را شعار خود كرمْ صادِقِينَ بگو اي كساني كه يهوديزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُ

 .ميباشد «1» (گوئيداگر ميپنداريد كه تنها شما اولياء خدائيد نه مردم، پس آرزوي مرگ كنيد، اگر راست مي

احدي در و اين مؤاخذه بالزمه امري فطري است، امري كه بين االثر است، يعني اثرش براي همه روشن است، بطوري كه 
آن كمترين شك نميكند و آن اين است كه انسان و بلكه هر موجود داراي شعور، وقتي كه بين راحتي و تعب مختار شود، 

خير ها، و ديگري خالص و صافي، مالبته راحتي را اختيار ميكند، و اگر ميان دو قسم زندگي يكي مكدر و آميخته با ناراحتي
كند، و بفرضي هم كه بدون اختيار گرفتار زندگي پست و عيش گوارا را اختيار مي شود، بدون هيچ ترديدي عيش خالص و

پروراند، و حتي يك لحظه هم از حسرت مكدر شده باشد پيوسته آرزوي نجات از آن و رسيدن بعيش طيب و گوارا در سر مي
 .كندعمل مي بر آن زندگي خالي نيست، نه قلبش، و نه زبانش، بلكه همواره براي رسيدن بان سعي و

ويد گاين امر فطري است، حال ببينيم يهود در دعوي خود كه زندگي قرين به سعادت آخرت را خاص خود ميداند، راست مي
يا دروغ، امتحانش مجاني است، و آن اين است كه اگر راست بگويند، و آن زندگي خاص ايشان باشد، نه ساير مردم، بايد 

بينيم ابدا آرزوي آن را بدن، همواره آرزوي رسيدن به آن را داشته باشند، و حال اينكه مي بزبان دل و زبان سر، و با اركان
ند، خدا ااند، و پيمانهايي از خدا را نقض كردهاند، بموسي كفر ورزيدهندارند، چون ريگ در كفش دارند، انبياي خدا را كشته

 .هم كه داناي بستمكاران است



اين جمله كنايه از عمل است، از اين جهت كه بيشتر اعمال ظاهري انسان، با دست انجام ميشود، و  بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ()
انسان بعد از انجام، آن را بهر كس كه بدردش بخورد، و يا از او بخواهد، تقديم ميدارد، پس در اين جمله دو عنايت است اول 

 .ينكه هر فعلي را عمل دانستهاينكه تقديم را بدستها نسبت داده، نه صاحبان دست، دوم ا

و سخن كوتاه آنكه: اعمال انسان و مخصوصا آن اعمالي كه بطور مستمر انجام ميدهد، بهترين دليل است بر آنچه كه در 
 دل پنهان كرده، اعمال زشت و افعال خبيث جز از باطني خبيث
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 .حكايت نميكند، باطني كه هرگز ميل ديدار خدا و وارد شدن بخانه اولياء او را ندارد

شاهد بر  يان ميكند، ووَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلي حَياةٍ( اين جمله بمنزله دليلي است كه جمله )وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً( الخ، را ب)
بينيم كه از هر مردمي ديگر بزندگي دنيا كه يگانه مانع آرزوي كنند، چون مياين است كه ايشان هرگز تمناي مرگ نمي

 .آخرت، حرص بر آنست، حريصترند

وَ لَعِبٌ، وَ إِنَّ الدَّارَ وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ )و اينكه كلمه )حياة( را نكره آورد، براي تحقير دنيا بود، هم چنان كه در آيه 
الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ، لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ، اين زندگي دنيا جز لهوي و لعبي نيست و تنها زندگي آخرت است كه حيات محض 

 «1»است، اگر بدانند( نيز زندگي دنيا را به لهو و لعب تعبير كرده. 

آيد كه اين جمله عطف است بر كلمه )الناس(، و معنايش اينست كه يهوديان را ر سياق بر ميوَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا(، از ظاه)
 .تر بدنياينديابي، كه از همه مردم حتي از مشركين حريصمي

يه است، و ضمير )هو( آيد كه كلمه )ما( در اول اين جمله ماي نافوَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ(، باز از ظاهر بر مي)
 :يا ضمير شان و قصه است، و جمله )أن يعمر( مبتداء، و جمله

بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ(، خبر آن باشد، و معنا چنين است كه )قصه از اين قرار است كه آرزوي هزار سال عمر، او را از عذاب )
ن دوست ميدارند هزار سال زندگي كنند(، و معنا چنين است و يا راجع است به اينكه قبال فرمود: )يك يك آنا (دور نميكند

 .(كه )آن، يعني دوستي هزار سال عمر، او را از عذاب دور نميكند

ند كنند، بلكه سوگكند، و معناي آيه اين است كه يهوديان هرگز آرزوي مرگ نميو جمله أن يعمر( همان ضمير را بيان مي)
بر زندگي ناچيز و پست و جلوگير و مزاحم از زندگي سعيده آخرت خواهي يافت،  ترين مردمميخورم كه ايشان را حريص

تر از مشركين خواهي يافت، كه اصال معتقد بقيامت و حشر و نشر نيستند، ترين مردم، كه حتي حريصبلكه نه تنها حريص
ا ترين عمر، او رحال آنكه طوالني ترين عمرها را داشته باشد، وآري يك يك يهود را خواهي يافت كه دوست ميدارد طوالني

 .از عذاب دور نميكند، چون عمر هر چه باشد باآلخره روزي بسر ميرسد

ترين عمر است، و كلمه هزار، كنايه از بسياري است، چون در يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ(، منظور از هزار سال، طوالني)
ضع فردي است، و بيش از آن اسم جداگانه ندارد، بلكه با تكرار )هزار هزار( و يا تركيب )ده عرب آخرين مراتب عدد از نظر و
 .هزار و صد هزار( تعبير ميشود

 111ها[ ..... ص : يعني عالم به ديدني "بصير "]



 بديدنيهاوَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ(، كلمه )بصير( از اسماء حسناي الهي است، و معنايش علم )

__________________________________________________ 
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 .است، نه اينكه به معناي بينا و داراي چشم باشد، و در نتيجه بصير از شعب اسم عليم است

لْبِكَ( الخ، سياق داللت دارد بر اينكه آيه شريفه در پاسخ از سخني نازل شده كه قُلْ مَنْ كانَ عَدُواا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَ)
اند به اينكه ما با نازل شده تعليل كرده (يهود گفته بودند، و آن اين بوده كه ايمان نياوردن خود را بر آنچه بر رسول خدا )ص

حرفي زده بودند اينست كه خداي سبحان در باره قرآن آورد دشمنيم، شاهد بر اينكه يهود چنين جبرئيل كه براي او وحي مي
 .و جبرئيل با هم در اين دو آيه سخن گفته، رواياتي هم كه در شان نزول آيه وارد شده، اين استفاده ما را تاييد ميكند

كند را نازل ميآوريم براي اينكه با جبرئيل كه قرآن و اما آيات مورد بحث در پاسخ از اينكه گفتند: ما بقرآن ايمان نمي
هود با كند، پس دشمني يآورد، بلكه باذن خدا بر قلب تو نازل ميفرمايد اوال: جبرئيل از پيش خود قرآن را نميدشمنيم، مي

 .آورد اعراض كنندجبرئيل نبايد باعث شود كه از كالمي كه باذن خدا مي

ند و معنا ندارد كه كسي به كتابي ايمان بياورد، و كو ثانيا قرآن كتابهاي بر حق و آسماني قبل از خودش را تصديق مي
 .كند ايمان نياوردبكتابي كه آن را تصديق مي

 .و ثالثا قرآن مايه هدايت كساني است كه بوي ايمان بياورند

و رابعا قرآن بشارت است، و چگونه ممكن است شخص عاقل از هدايت چشم پوشيده، بشارتهاي آن را بخاطر اينكه دشمن 
 آورده، ناديده بگيرد؟آن را 

ز امتثال اي از فرشتگان خداست و جو از بهانه دومشان كه گفتند: ما با جبرئيل دشمنيم جواب ميدهد به اينكه جبرئيل فرشته
دستورات خداي سبحان كاري ندارد، مثل ميكائيل و ساير مالئكه، كه همگي بندگان مكرم خدايند، و خدا را در آنچه امر 

 .كنند، و هر دستوري بدهد انجام ميدهندميكند، نافرماني ن

اي نيستند، هر چه دارند به وسيله خدا، و از ناحيه او است، خشمشان و و همچنين رسوالن خدا از ناحيه خود، كاره
هايشان براي خداست، پس هر كس با خدا و مالئكه او، و پيامبرانش، و جبرئيلش، و ميكائيلش، دشمني كند، خدا دشمني
 .است، اين بود آن دو جوابي كه دو آيه مورد بحث بدان اشاره دارد دشمن او

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ( در اين آيه التفاتي از تكلم بخطاب كار رفته براي اينكه جمله )هر كس دشمن جبرئيل باشد( الخ، )
من نازل كرده(، ولي اينطور نفرمود، بلكه  كالم رسول خدا )ص( است و جا داشت بفرمايد: )جبرئيل آن را باذن خدا بر قلب

فرمود: )بر قلب تو نازل كرده(، و اين تغيير اسلوب براي اين بوده كه داللت كند بر اينكه قرآن همانطور كه جبرئيل در نازل 
 كردنش هيچ استقاللي ندارد، و تنها ماموري است مطيع، همچنين در گرفتن آن و رساندنش برسولخدا استقاللي 
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ندارد، بلكه قلب رسول خدا )ص( خودش ظرف وحي خداست، نه اينكه جبرئيل در آن قلب دخل و تصرفي كرده باشد و 
 .خالصه جبرئيل صرفا مامور رساندن است

 طاب به بنياين را هم بدان كه آيات مورد بحث در اواخرش چند نوع التفات بكار رفته، هر چند كه اساس و زمينه كالم خ
ند كاسرائيل است، چيزي كه هست وقتي خطاب، خطاب مالمت و سرزنش بود، و كالم هم بطول انجاميد، مقام اقتضاء مي
كه گوينده بعنوان اينكه من از سخن با شما خسته شدم، و شما لياقت آن را نداريد كه بيش از اين روي سخن خود بشما 



گرداند، و متكلم بليغ بايد باين منظور پشت سر هم التفات بكار ببرد، تا بفهماند بكنم لحظه به لحظه روي سخن از آنان بر
من هيچ راضي نيستم با شما سخن بگويم، از بس كه بد گوش و پست فطرتيد، از سوي ديگر اظهار حق را هم نميتوانم 

 .ترك نموده و از خطاب بشما صرفنظر كنم

بجاي اينكه ضمير كفار را بكار ببرد، و بفرمايد: )عدو لهم(، اسم ظاهر آنان را آورده، و الخ، در اين جمله  (عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ)
اش اين است كه بر علت حكم داللت كند، و بفهماند اگر دشمن ايشانست، بخاطر اين است كه ايشان كافرند، و بطور نكته

 .كلي خداي تعالي دشمن كفار است

الخ، اين جمله داللت دارد بر اينكه علت كفر كفار چيست؟ و آن فسق ايشانست، پس كفار  (ونَوَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُ)
بخاطر فسق كافر شدند، و بعيد نيست كه الف و الم در )الفاسقون(، الف و الم عهد ذكري، و اشاره به اول سوره باشد، كه 

ورزند يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ( الخ، و معنا چنين باشد: كه كفر نميفرمود: )وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ، الَّذِينَ مي
 .بآيات خدا، مگر همان فاسقاني كه در اول سوره نام برديم

 و اما سخن از جبرئيل، و اينكه قرآن را چگونه بر قلب رسول خدا )ص( نازل ميكرده، و نيز سخن از ميكائيل، و ساير مالئكه،
 .بزودي در جاي مناسبي انشاء اللَّه خواهد آمد

 111بحث روايتي ])شامل روايتي در باره دشمني يهود با جبرئيل([ ..... ص : 

 اشاره

 :در مجمع البيان ذيل آيه، )قُلْ مَنْ كانَ عَدُواا لِجِبْرِيلَ( روايت آورده، كه ابن عباس گفت

كنند چون رسول خدا )ص( وارد مدينه شد، اين صوريا و جماعتي از يهود سبب نزول اين دو آيه اين مطلب بود، كه روايت 
اهل فدك نزد آن جناب آمده پرسيدند: اي محمد خواب تو چگونه است؟ چون ما در باره خواب پيامبري كه در آخر زمان 

 .ايمآيد چيزي شنيدهمي

ا از اي محمد، حال بگو ببينيم فرزند از پدر است ي رود، ولي قلبم بيدار است، گفتند، درست گفتيفرمود، ديدگانم بخواب مي
 مادر؟ فرمود: اما استخوانها و اعصاب و رگهايش از مرد است،
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و اما گوشت و خون و ناخن و مويش از زن است گفتند: اين را نيز درست گفتي اي محمد، حال بگو بدانيم: چه ميشود كه 
ند، و هيچ هايش شباهت بهم ميرساكند؟ و يا فرزندي بداييهايش شباهت پيدا نميميشود ولي بدايي فرزند شبيه بعموهايش

شباهتي بعموهايش ندارد؟ فرمود: از نطفه زن و مرد هر يك بر ديگري غلبه كند، فرزند بخويشان آن طرف شباهت پيدا 
قُلْ هُوَ )بگو كه چيست؟ اينجا خداي سبحان سوره، كند، گفتند: اي محمد اين را نيز درست گفتي، حال از پروردگارت مي

ت آورم، و پيروياللَّهُ أَحَدٌ( را تا باخر نازل كرد، ابن صوريا گفت: يك سؤال ديگر مانده، اگر جوابم بگويي بتو ايمان مي
د: رسول راوي ميگوي كند؟كنم، بگو ببينم: از ميان فرشتگان خدا كداميك بتو نازل ميشود. و وحي خدا را بر تو نازل ميمي

ود، شخدا فرمود: جبرئيل، ابن صوريا گفت: اين دشمن ماست چون جبرئيل همواره براي جنگ و شدت و خونريزي نازل مي
ميكائيل خوبست، كه همواره براي رفع گرفتاريها و آوردن خوشيها نازل ميشود، اگر فرشته تو ميكائيل بود، ما بتو ايمان 

 «1»آورديم. مي

 117واب رسول اللَّه )ص([ ..... ص : كيفيت خ]



مؤلف: اينكه رسول خدا )ص( فرمود: چشمم ميخوابد و قلبم بيدار است تنها در اين حديث نيامده، بلكه احاديثي بسيار چه از 
عامه و چه از خاصه در اين باب رسيده، و معنايش اين است كه آن جناب با خوابيدن از خود بيخود نميشده، و در خواب 

 .بيند، نه در بيداريبيند در خواب، ميانسته كه خواب است، و آنچه ميميد

و اين حالت گاهي در بعضي از افراد صالح پيدا ميشود، و منشا آن طهارت نفس و اشتغال بياد پروردگار، و مقام او است، 
نيا و گذارد از جزئيات زندگي دعلتش هم اين است كه وقتي نفس آدمي بر مقام پروردگار اشراف يافت، اين اشراف ديگر نمي

نحوه ارتباطي كه اين زندگي به پروردگار دارد غافل بماند، و اين خود يك نوع مشاهده است كه براي آن گونه افراد دست 
ميدهد و ما از آن ميفهميم كه آدمي در عالم حيات دنيوي در حال خواب است، حال چه اينكه راستي بخواب هم رفته باشد، 

ما بيدار باشد، خالصه آن كسي هم كه در نظر ما فرو رفتگان در ماديات و محسوسات، بيدار است، در نظر آن  يا باصطالح
 .افراد هوشيار، خواب است

 :هم چنان كه از امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات اللَّه عليه هم روايت شده كه فرمود

تا آخر حديث( و بزودي انشاء اللَّه بحث مفصلي )چون بميرند، بيدار ميشوند،  الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا( مردم در خوابند، و)
 .پيرامون اين معنا، و نيز كالمي پيرامون ساير فقرات حديث باال در مواردي كه مناسب باشد در اين كتاب خواهد آمد
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 اشاره

( وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ 133أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )
 (101)هُمْ ال يَعْلَمُونَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّ

 111ترجمه آيات ..... ص : 

اي از ايشان، آن را بشكنند و پشت سر اندازند بلكه بيشترشان ايمان آيا اين درست است كه هر وقت عهدي ببندند عده
 .(133آورند )نمي

ارند ز آنها كه كتب آسماني داي از ناحيه خدا بسويشان آيد كه كتب آسمانيشان را تصديق كند باز جمعي او چون فرستاده
 (131كتاب خدا را پشت سر اندازند و خود را بناداني بزنند )

 111بيان ..... ص : 

وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ( الخ، مراد از اين رسول، پيامبر )ذال( است، كه بمعناي دور انداختن است  -باء -كلمه )نبذه( از ماده )نون
 عزيز اسالم است، نه هر پيامبري كه تورات 
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رساند، بلكه داللت بر يك بار دارد، و اين آيه بمخالفت يهود را تصديق داشته، چون جمله: )وَ لَمَّا جاءَهُمْ( استمرار را نمي
كند، كه از در دشمني با حق، بشارتهاي تورات بامدن پيامبر اسالم را كتمان كردند، و به حقيقت اشاره مي يهود با حق و

 .پيامبري كه تورات آنان را تصديق ميكرد ايمان نياوردند
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 121[ ..... ص : 011تا  010(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

وَ ما أُنْزِلَ عَلَي  وا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُ
نَ ةٌ فاَل تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْالْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّي يَقُوال إِنَّما نَحْنُ فِتْنَ

نْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إاِلَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ ال يَ
( وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا 134الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )

 (130يَعْلَمُونَ )

 121ترجمه آيات ..... ص : 

ادرست بسلطنت سليمان نسبت ميدادند پيروي كردند در حالي كه سليمان با سحر، آن يهوديان آنچه را كه شيطانها بن
سلطنت را بدست نياورده و كافر نشده بود و لكن شيطانها بودند كه كافر شدند و سحر را بمردم ياد ميدادند، و نيز يهوديان 

 كردند ي ميآنچه را كه برد و فرشته بابل، هاروت و ماروت نازل شده بود بنادرستي پيرو
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چون آنها با حدي سحر تعليم نميدادند مگر بعد از آنكه زنهار ميدادند كه ما فتنه و آزمايشيم مبادا اين علم را در موارد 
ا را بهم رهنامشروع بكار بندي و كافر شوي ولي يهوديان از آن دو نيز چيزها را از اين علم گرفتند كه با آن ميانه زن و شوه

زدند ولي اين بود كه از آن دو چيزهايي آموختند كه مايه ضررشان بود و زدند، هر چند كه جز باذن خدا بكسي ضرر نميمي
سودي برايشان نداشت با اينكه ميدانستند كسي كه خريدار اينگونه سحر باشد آخرتي ندارد و چه بد بهايي بود كه خود را در 

 .(134دانستند )قبال آن فروختند، اگر مي

فهميدند از هر چيز ديگري برايشان بهتر بود كردند مثوبتي نزد خدا داشتند كه اگر ميو اگر ايمان آورده و تقوي پيشه مي
(130) 

 120بيان ..... ص : 

 120[ ..... ص : 010اختالف عجيب مفسرين در تفسير آيه ]

 (وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ)

شان اي از اياند، بطوري كه نظير اين اختالف را در هيچ آيهالخ، مفسرين در تفسير اين آيه اختالف عجيبي براه انداخته
اند در اينكه مرجع ضمير )اتبعوا( چه كسانند؟ آيا يهوديان عهد سليمانند؟ و يا يهوديان عهد يابيم، يك اختالف كردهنمي



آيا بمعناي اين است كه )پيروي  (دومين اختالفشان در اين است كه كلمه )تتلوارسول خدا )ص(؟ و يا همه يهوديان؟ 
 باشد؟نمايي(؟ يا بمعناي اين است كه )ميخواني(؟ و يا بمعناي )تكذيب ميكني( ميكني، و بگفته او عمل ميشيطان مي

شياطين انس؟ و يا هر دو؟ اختالف سومشان در اين است كه منظور از شياطين كدام شياطين است؟ شياطين جن؟ و يا 
 اختالف چهارمشان در اينست كه معناي )عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ( چيست؟

در( است؟ و يا بمعناي )در عهد ملك سليمان است؟ و يا همان ظاهر كالم با استعاليي  -آيا كلمه )علي( بمعناي كلمه )في
 ملك سليمان( است؟كه در معناي كلمه )علي( هست مراد است؟ و يا معنايش )علي عهد 

اختالف پنجمشان در معناي جمله: )وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا( الخ است، كه آيا شيطانها بدين جهت كافر شدند كه سحر را 
كفروا( )سحروا( )براي مردم استخراج كردند؟ و يا براي اين بود كه سحر را به سليمان نسبت دادند؟ و يا آنكه اصال معناي 

 ميباشد؟

تالف ششم آنان در جمله: )يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ( الخ، است كه آيا رسما سحر را به مردم آموختند؟ و يا راه استخراج آن را اخ
 ياد دادند؟ و گفتند كه سحر در زير تخت سليمان مدفون است، و مردم آن را بيرون آورده، و ياد گرفتند؟

ما( در اين جمله موصوله، و )ما أُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ( الخ، چه معنا دارد؟ آيا حرف جمله )وَ  :اختالف هفتمشان در اين است
عطف بر )ما( ي موصوله در جمله )ما تتلوا( الخ، است؟ و يا آنكه موصوله و عطف بر كلمه )السحر( است؟ و معنايش اينست 

 كه بمردم آنچه را كه بر دو ملك نازل شد 
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ياد دادند؟ و يا آنكه حرف )ما( موصوله نيست؟ بلكه نافيه و واو قبل از آن استينافيه است، و جمله، ربطي بما قبل ندارد، و 
 معنايش اين است كه هيچ سحري بر دو ملك نازل نشد و ادعاي يهود بيهوده است؟

 ان است؟ يا نازل كردن از بلنديهاي زمين؟اختالف هشتمشان در معناي انزال است، كه آيا منظور نازل كردن از آسم

 اختالف نهمشان در معناي كلمه )ملكين( است، كه آيا اين دو ملك از مالئكه آسمان بودند؟

البته اگر كلمه نامبرده را مانند بعضي از قرائتهاي شاذ  -اند؟يا دو انسان زميني و دو ملك بكسره الم يعني پادشاه بوده
ا به قرائت مشهور دو ملك بفتحه الم بودند، ولي منظور از آن، دو انسان صالح و متظاهر بصالح و ي -بكسره الم بخوانيم

 .باشدمي

اختالف دهمشان در معناي كلمه )بابل( است، كه آيا منظور از آن بابل عراق است؟ يا بابل دماوند؟ و يا از نصيبين گرفته تا 
 رأس العين است؟

)وَ ما يُعَلِّمانِ( است، كه آيا معناي ظاهري تعليم مراد است؟ و يا كلمه )علم( بمعناي اختالف يازدهمشان در معناي جمله 
 .اعالم كرد( است -)اعلم

اختالف دوازدهمشان در معناي جمله )فال تكفر( است، كه آيا معنايش اين است كه با عمل بسحر كفر مورز؟ و يا با آموختن 
 و يا با هر دو؟

منهما( به هاروت و ماروت بر ميگردد؟ و يا )جمله )فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما( است، كه آيا ضمير  اختالف سيزدهمشان در معناي
بسحر و كفر؟ و يا معنايش اينست كه مردم از دو ملك بجاي آنچه كه آنها تعليمشان كردند، علم بر هم زدن ميانه زن و 

 .شوهر را آموختند، با اينكه آن دو از آن كار نهي كرده بودند

است، كه آيا با سحر ميانه زن و شوهر محبت و دشمني  (اختالف چهاردهمشان در جمله )ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ
داشتند، و ميانه زن و شوهر اختالف ديني اند، و يا آنكه يكي از آن دو را مغرور ساخته، و بكفر و شرك وا ميكردهايجاد مي



 .انداختند؟آلود نموده و سرانجام جدايي مييا با سخن چيني و سعايت، بين آن دو را گل انداختند؟ ومي

 .اين بود چند مورد از اختالفاتي كه مفسرين در تفسير جمالت و مفردات اين آيات و متن اين قصه دارند

ن اين است كه آيا اين آيات در البته اختالفهاي ديگري در خارج اين قصه دارند، هم در ذيل آيه، و هم در خود قصه، و آ
مقام بيان داستاني است كه در خارج واقع شده، يا آنكه ميخواهد مطلبي را با تمثيل بيان كند، و يا در صدد معناي ديگر 

 است، كه اگر احتمالها و اختالفهايي را كه ذكر
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آورد، و آن يك مليون و دويست و شصت هزار آور در ميسرسامكرديم در يكديگر ضرب كنيم، حاصل ضرب سر از عددي 
 .(13 2 0 3 2احتمال است. )

اش با مذاهب و احتمالهايي ميسازد، كه عددش حيرت انگيز و بخدا سوگند اين مطلب از عجائب نظم قرآن است، كه يك آيه
ي است، و بزيباترين حسني آراسته است، و و محير العقول است، و در عين حال كالم هم چنان بر حسن و زيبايي خود متك

لُوهُ تْاي بر فصاحت و بالغتش وارد نميشود، و انشاء اللَّه نظير اين حرف در تفسير آيه: )أَ فَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَخدشه
 «1»خواهد گذشت.  شاهِدٌ مِنْهُ، وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسي إِماماً وَ رَحْمَةً( از نظر خواننده

 121تفسير آيه از نظر ما[ ..... ص : ]

ميخواهد  -البته با رعايت سياقي كه دارد -اين بود اختالفات مفسرين، و اما آنچه خود ما بايد بگوئيم اين است كه آيه شريفه
ند به عمل خود را مست يكي ديگر از خصائص يهود را بيان كند و آن متداول شدن سحر در بين آنان است، و اينكه يهود اين

دانند، كه ميانه خودشان معروف بوده، و در آن دو قصه پاي سليمان پيغمبر و دو ملك بنام هاروت و يك و يا دو قصه مي
 .ماروت در ميان بوده است

 هاند، و ميخواهد آن صورت را تخطئپس بنا بر اين كالم عطف است بر صورتي كه ايشان از قصه نامبرده در ذهن داشته
كند، و بفرمايد جريان آن طور نيست كه شما از قصه در نظر داريد، آري يهود بطوري كه قرآن كريم از اين طائفه خبر داده، 
مردمي هستند اهل تحريف، و دست اندازي در معارف و حقايق، نه خودشان و نه احدي از مردم نميتوانند در داستانهاي 

پروايي از تحريف مطالب ندارند، و اين رسم و عادت ديرينه يهود است، كه در  چون هيچ .تاريخي بنقل يهود اعتماد كنند
معارف ديني در هر لحظه بسوي سخني و عملي منحرف ميشوند، كه با منافعشان سازگارتر باشد، و ظاهر جمالت آيه بر 

 .صدق اين معنا كافي است

متداول بوده، و آن را به سليمان نسبت ميدادند، چون اينطور آيد كه سحر در ميانه يهود امري و بهر حال از آيه شريفه بر مي
پنداشتند، كه سليمان آن سلطنت و ملك عجيب را، و آن تسخير جن و انس و وحش و طير را، و آن كارهاي عجيب و مي

اده، افتغريب و خوارقي كه ميكرد، بوسيله سحر كرد، كه البته همه آن معلومات در دست نيست، مقداري از آن بدست ما 
يك مقدار از سحر خود را هم بدو ملك بابل يعني هاروت و ماروت نسبت ميدهند، و قرآن هر دو سخن ايشان را رد ميكند، 

كرد، بسحر نميكرد و چطور ممكن است سحر بوده باشد، و حال آنكه سحر كفر بخدا است، و فرمايد: آنچه سليمان ميو مي
 ع عادي آنست،تصرف و دست اندازي در عالم بخالف وض

__________________________________________________ 
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خداي تعالي عالم هستي را بصورتي در ذهن موجودات زنده و حواس آنها در آورده، آن وقت چگونه ممكن است سليمان 
اش صريحا پيامبري است معصوم، بخدا كفر ورزد با اينكه خداي تعالي در بارهپيغمبر اين وضع را بر هم زند؟ و در عين اينكه 

ي فرمايد )وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِفرموده: )وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ( و نيز مي
، و چگونه ممكن است مردم بدانند كه هر كس پيرامون سحر بگردد آخرتي ندارد، ولي سليمان اين معنا را الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ(

تر از آنست كه سحر و كفر بوي نسبت داده شود، براي اينكه خدا قدر او نداند؟ پس سليمان مقامش بلندتر و ساحتش مقدس
بقره نازل شده، چون سوره انعام و انبياء و نحل، و ص، عظيم هاي مكي كه قبل از را در چند جا از كالمش، يعني در سوره

اي صالح، و نبي مرسل خوانده، كه علم و حكمتش داده و ملكي ارزاني داشت كه احدي بعد از او سزاوار شمرده و او را بنده
ش خود از پي ايست كه شيطانهاچنان ملكي نيست. چنين كسي ساحر نميشود، بلكه داستان ساحري او از خرافات كهنه

تراشيده، و بر اولياء انسي خود خواندند و با اضالل مردم و سحرآموزي به آنان كافر شدند و قرآن كريم در باره دو ملك بابل 
هاروت و ماروت ايشان را رد كرده، به اينكه هر چند سحر بآن دو نازل شد، لكن هيچ عيبي هم در اين كار نيست، براي 

 .از اينكار امتحان بوداينكه منظور خداي تعالي 

هم چنان كه اگر شر و فساد را بدلهاي بشر الهام كرد، اشكالي متوجهش نميشود چون اينكار را باز بمنظور امتحان بشر 
كرده، و يكي از مصاديق قدر است، آن دو ملك هم هر چند كه سحر بر آنان نازل شد، ولي آن دو به احدي سحر 

: هوشيار باشيد كه ما فتنه و مايه آزمايش توايم، زنهار، با استعمال بي مورد سحر كافر گفتندآموختند، مگر آنكه مينمي
نشوي و تنها در مورد ابطال سحر و رسوا كردن ساحران ستمگر بكار بندي ولي مردم سحري از آن دو آموختند كه با آن 

يانه مرد و زن را بهم ميزدند، تا شري و مصالحي را كه خدا در طبيعت و مجاري عادت نهاده بود فاسد ميكردند، مثال م
 .آموختند كه مايه ضررشان بود، نه مايه نفعشانفسادي براه اندازند، و خالصه از آن دو سحري مي

پس اينكه خداي تعالي ميفرمايد: )و اتبعوا( منظورش آن يهودياني است كه بعد از حضرت سليمان بودند، و آنچه را شيطانها 
بردند، نسل بنسل ارث برده، و هم چنان در بين مردم بكار ميبردند و بنا يه سلطنت او از سحر بكار ميدر عهد سليمان و عل

بر اين معناي كلمه )تتلوا( )جعل و تكذيب( شد دليلش هم اين است كه با حرف )علي( متعدي شده، و دليل بر اينكه مراد از 
طائفه در تحت سيطره سليمان قرار گرفته، و شكنجه ميشدند، و آن اي از جن است، اين است كه ميدانيم اين شيطانها طائفه

ونَ ذلِكَ، دُ جناب بوسيله شكنجه آنها را از شر و فساد باز ميداشته، چون در آيه: )وَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا
 (وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ
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اند، و بغير آن اعمالي ديگر انجام ميدادند، و ما بدين وسيله آنها را كردهفرموده: بعضي از شيطانها برايش غواصي مي «1»
آيد مراد به شيطانها جن است و منظور از بكار گيري آنها حفظ آنها بوده: و نيز در آيه: )فَلَمَّا كرديم، كه از آن بر ميحفظ مي
همين كه جنازه سليمان بعد از شكسته شدن « 4»لْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ خَرَّ تَبَيَّنَتِ ا

فهميد سليمان مدتهاست از دنيا رفته، در اين داشت، ميعصايش بزمين افتاد، آن وقت جن فهميد كه اگر علمي بغيب مي
شود قوم جن در تحت شكنجه سليمان ماند، و اين همه خواري نميكشيد، كه از آن فهميده مييهمه مدت زير شكنجه او نم

 .ع بودند

وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ( يعني در حالي كه سليمان خودش سحر نميكرد، تا كافر شده باشد، و لكن اين شيطانها بودند كه كافر )
 .دادندياد ميشدند در حالي كه مردم را گمراه نموده، سحر بايشان 

كردند، و وَ ما أُنْزِلَ( الخ، يعني يهوديان پيروي كردند، و دنبال گرفتند آن سحري را كه شيطانها در ملك سليمان جعل مي)



نيز آن سحري را كه خدا از راه الهام بدو ملك بابل يعني هاروت و ماروت نازل كرده بود، در حالي كه آن بندگان خدا به 
تنه گفتند: ما وسيله فدادند، از اينكه سحر خود را اعمال كنند، و ميادند، مگر بعد از آنكه وي را زنهار مياحدي سحر ياد نميد

و آزمايش شما هستيم، خدا ميخواهد شما را بوسيله ما و سحري كه تعليمتان ميدهيم امتحان كند پس زنهار مبادا با بكار 
 .بستن آن كافر شويد

آموختند، كه با بكار بردنش، و با ( ولي يهود از آن دو ملك يعني هاروت و ماروت تنها آن سحري را ميفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما)
 .تاثيري كه دارد، بين زن و شوهرها جدايي بيندازند

، و آن اين است كه دودوَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ( اين جمله دفع آن توهمي است كه به ذهن هر كسي مي)
مگر ساحران ميتوانند با سحر خود امر صنع و تكوين را بر هم زده، از تقدير الهي پيشي گرفته، امر خدا را باطل سازند؟ در 

كند مگر باذن خدا، پس ساحران فرمايد: نه، خود سحر از قدر خداست، و بهمين جهت اثر نميجواب و دفع اين توهم مي
 .توه بياورندتوانند خدا را بسنمي

الخ، آورد براي اين بود كه جمله مورد بحث يعني  (و اگر اين جمله را جلوتر از جمله: )وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ ال يَنْفَعُهُمْ
ر نتيجه آن و د رساند، و براي اينكه دنبالش بفرمايد تاثير سحر هم باذن خداست،بتنهايي تاثير سحر را مي ()فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما

 توهم را كه گفتيم دفع كند، كافي بود، و
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 .ديگر احتياج نبود كه جمله بعدي را هم قبل از دفع آن توهم بياورد

اي اين معنا را كه هر كه در پي سحر و ساحري باشد، در آخرت بهره (تَراهُ، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍوَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْ)
ترين منابع فساد در اجتماع بشري سحر است، و هم از كالم ندارد، هم بعقل خود دريافتند، چون هر عاقلي ميفهمد كه شوم

 .«1»يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتي، ساحر هر وقت سحر كند رستگار نيست( موسي كه در زمان فرعون فرموده بود: )وَ ال 

يه مفسده اوَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ( يعني ساحران با علم به اينكه سحر برايشان شر و براي آخرتشان م)
ود عمل نكردند، پس هم عالم بودند و هم نبودند، براي اينكه وقتي است، در عين حال عالم باين معنا نبودند، چون بعلم خ

علم، حامل خود را به سوي راه راست هدايت نكند، علم نيست، بلكه ضاللت و جهل است، هم چنان كه خداي تعالي 
كساني را كه هواي نفس خود را معبود خود گيرند، و  ايفرموده )أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ، هيچ ديده

پس اين طائفه از يهود نيز كه با علم گمراهند، جا دارد كسي از « 4»خداي تعالي ايشان را با داشتن علم گمراه كرده باشد؟( 
 .خدا برايشان آرزوي علم و هدايت كند

طائفه از يهود بجاي اينكه دنبال اساطير و خرافات شيطانها را بگيرند، دنبال ايمان وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا( الخ، يعني اگر اين )
، كفر در مرحله آيدگرفتند. برايشان بهتر بود، و اين تعبير خود دليل بر اينست كه كفري كه از ناحيه سحر ميو تقوي را مي

رحله اعتقاد بود جا داشت بفرمايد: )وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا( عمل است، مانند ترك زكات، نه كفر در مرتبه اعتقاد، چه اگر كفر در م
فهميم كه يهود در مرحله اعتقاد فرمود، پس از اينجا ميكرد و ديگر تقوي را اضافه نميالخ، و خالصه تنها ايمان را ذكر مي

اند، اعتنايي بايمانشان كردها نمياند، و لكن از آنجايي كه در مرحله عمل تقوي نداشته و رعايت محارم خدا رايمان داشته
 .اندنشده، و از كافرين محسوب شده



ست كه ا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ( يعني مثوبت و منافعي كه نزد خدا است، بهتر از آن مثوبت و منافعي)
 (ايشان از سحر ميخواهند، و از كفر ميجويند، )دقت فرمائيد

 121پيرامون سحر([ ..... ص :  010بحث روايتي ] )شامل رواياتي در ذيل آيه 

 اشاره

اند، كه در هددر تفسير عياشي و قمي در ذيل آيه )وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ( الخ، از امام باقر ع روايت آور
 فت،ضمن آن فرموده پس همين كه سليمان از دنيا ر
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ابليس سحر را درست كرده، آن را در طوماري پيچيد، و بر پشت آن طومار نوشت: اين آن علمي است كه آصف بن برخيا 
هاي علم است، هر كس چنين و چنان بخواهد، بايد چنين و اين از ذخائر گنجينهبراي سلطنت سليمان بن داوود نوشته، و 

چنان كند، آن گاه آن طومار را در زير تخت سليمان دفن كرد، آن گاه ايشان را بدر آوردن راهنمايي كرد، و بيرون آورده 
 .برايشان خواند

ر داشتن چنين سحري بوده، ولي مؤمنين گفتند: نه، عجب، اينكه سليمان بر همه ما چيره گشت بخاط :ال جرم كفار گفتند
و آيه )وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ( در « 1»سلطنت سليمان از ناحيه خدا و خود او بنده خدا و پيامبر او بود، 

 .خصوص همين مطلب نازل شده است

و خواندن آن را به ابليس نسبت داده، منافات با اين ندارد كه در جاي مؤلف: اگر در اين روايت وضع علم سحر و نوشتن 
ديگر به ساير شيطانهاي جني و انسي نسبت داده باشد، براي اينكه تمامي شرور باآلخره باو منتهي، و از ناحيه آن لعنتي 

كند، و مي وسيله وسوسه در آنها نفوذكند، و يا آنكه ببسوي اولياء و طرفدارانش منتشر ميشود، حال يا مستقيما بانان وحي مي
 .اين دو جور نسبت در لسان اخبار بسيار است

و ظاهر حديث اين است كه كلمه )تتلوا( از تالوت بمعناي قرائت باشد، و اين با آن مطلبي كه در بيان قبلي استظهار كرديم 
معنا را  است، و لكن اين "تكذب "تتلوا( بمعنايمنافات ندارد، چون هر چند در آن بيان گفتيم كه ظاهر كالم ميگويد كلمه )

از داللت ضمني و امثال آن در آورديم، پس منافات ندارد كه بر حسب داللت لفظي و مطابقي كالم )تتلوا( بمعناي )تالوت 
 .كني( بوده باشدمي

نت بدروغ آن را علت سلطو در نتيجه معناي كالم اين باشد كه شيطانها بر ملك سليمان سحر را بدروغ ميخواندند يعني 
 .سليمان معرفي كردند

والية( است،  -يلي -و اما اصل معناي اين كلمه يعني كلمه )تتلوا(، بايد دانست كه برگشت معناي اصلي آن به معناي )ولي
ر گو اين ماده بمعناي اين است كه كسي چيزي را از جهت ترتيب مالك باشد، و مالكيت جزئي از آن را بعد از مالكيت دي

كنيم، در اين باره نيز إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ( بحث مي) :دارا باشد، كه انشاء اللَّه در سوره مائده آنجا كه پيرامون آيه شريفه
 «4»بحث خواهيم كرد. 



 وت دو فرشته بودندو در كتاب عيون اخبار الرضا، در داستان گفتگوي حضرت رضا ع با مامون، آمده: كه فرمود: هاروت و مار
كه سحر را بمردم ياد دادند، تا بوسيله آن از سحر ساحران ايمن بوده و سحر آنان را باطل كنند و اين علم را به احدي تعليم 

 كردند، مگر آنكهنمي
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زنهار ميدادند كه ما فتنه و وسيله آزمايش شمائيم، مبادا با بكار بردن نابجاي اين علم كفر بورزيد، ولي جمعي از مردم با 
داختند، نااستعمال آن كافر شدند، و با عمل كردن بر خالف آنچه دستور داشتند كافر شدند چون ميانه مرد و زنش جدايي مي

 «1»كه خداي تعالي در باره آن فرموده: )وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ(. 

 121ذكر چند روايت و بيان ضعف و سستي آنها[ ..... ص : ]

رود، و يا ستراح بو در تفسير الدر المنثور ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت: حضرت سليمان هر وقت ميخواست م
سپرد، روزي شيطان بصورت سليمان نزد جراده آمد، و گفت كار ديگري انجام دهد، انگشترش را به همسرش جراده مي

 «4»انگشترم را بده، او هم داد، همين كه انگشتر را بدست خود كرد، تمامي شيطانهاي انسي و جني نزدش حاضر شدند. 

ي سليمان گويگفت: انگشترم را بياور، جراده گفت: تو سليمان نيستي، و دروغ مي از سوي ديگر سليمان نزد همسرش آمد،
فهميد كه بالئي متوجهش شده، در آن ايام شيطانها آزادانه بكار خود مشغول شدند، و كتابهايي از سحر و كفر بنوشتند، و 

بر مردم بخواندند، و چنين وانمود كردند: كه آنها را در زير تخت سليمان دفن كردند، و سپس در موقع مناسب آن را در آورده 
اين كتابها را سليمان در زير تخت خود دفن كرده، و بخاطر همين كتابها كه در زير تخت خود داشته بر تمام مردم مسلط 

ي ه خداشده است، مردم از سليمان بيزار شده، و يا او را كافر خواندند، اين شبهه هم چنان در ميان مردم شايع بود، تا آنك
 .تعالي محمد )ص( را مبعوث كرد، و آيه: )وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا( نازل گرديد

هاي وارده در لغزشهاي انبياء است، و در ضمن ايست طوالني، و از جمله قصهمؤلف: اين قصه در روايات ديگر نيز آمده، قصه
 .آنها نقل ميشود

الدر المنثور است كه سعيد بن جرير، و خطيب، در تاريخش از نافع روايت كرده كه گفت، من با پسر عمر و نيز در تفسير 
مسافرتي رفتيم: همين كه اواخر شب شد، بمن گفت اي نافع، نگاه كن ببين ستاره سرخ طلوع كرده؟ گفتم: نه بار ديگر 

 كرد، گفت خوش قدم نباشد، و خالصه نه يادش بخير و نهپرسيد و بگمانم بار ديگر نيز پرسيد، تا آنكه گفتم: بله طلوع 
 :جايش خالي، گفتم

گويي نه يادش بخير و نه جايش خالي؟ گفت من ايست در تحت اطاعت خدا، و گوش بفرمان او، چطور ميسبحان اللَّه ستاره
عرضه داشتند: چرا اينقدر در  ص( فرمود: مالئكه بپروردگار متعال)ام نگفتم رسول خدا جز آنچه از رسول خدا )ص( شنيده

 :كني؟ فرمودبرابر خطايا و گناهان بني آدم صبر مي

 من آنها را براي اينكه بيازمايم عافيت ميدهم، عرضه داشتند: اگر ما بجاي آنها بوديم هرگز تو را
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كرديم فرمود پس دو نفر از ميان خود انتخاب كنيد، مالئكه در انتخاب دو نفر كه از همه بهتر باشند، از هيچ نافرماني نمي
را  داوند شبقكوششي فروگذار نكردند، و سرانجام هاروت و ماروت را انتخاب نمودند، اين دو فرشته بزمين نازل شدند، و خ

 :بر آنان مسلط كرد، من از پسر عمر پرسيدم

شبق چيست؟ گفت: شهوت، پس زني بنام زهره نزد آن دو آمد و در دل آن دو فرشته جاي باز كرد، ولي آن دو هر يك 
 .عشق خود را از رفيقش پنهان ميداشت

دل تو نيز جا باز كرده؟ گفت آري، پس هر دو تا آنكه يكي بديگري گفت: آيا اين زن همانطور كه در دل من جاي گرفته در 
آئيد رويد و پائين مياو را بسوي خود دعوت كردند، زن گفت: من حاضر نميشوم مگر آنكه آن اسمي را كه با آن باسمان مي

كرد، تا بمن بياموزيد، هاروت و ماروت حاضر نشدند، بار ديگر درخواست خود را تكرار كردند، و او هم امتناع خود را تكرار 
باآلخره آن دو تسليم شدند، و نام خدا را بوي آموختند، همين كه زهره خواست با خواندن آن اسم پرواز كند، خداوند او را 

اي مسخ كرد، و از آن دو ملك هم بالهايشان را بريد، هاروت و ماروت از پروردگار خود درخواست توبه كردند، بصورت ستاره
كرد بين اينكه بحال اول برگردند، و در عوض وقتي قيامت شد عذابشان كند، و بين اينكه در خداي تعالي آن دو را مخير 

 .همين دنيا خدا عذابشان كند، و روز قيامت بهمان حال اول خود برگردند

ت، فيكي از آن دو بديگري گفت: عذاب دنيا باآلخره تمام شدني است، بهتر آنست كه عذاب دنيا را اختيار كنيم، او هم پذير
و خداي تعالي بايشان وحي فرستاد كه بسرزمين بابل بيائيد، دو ملك روانه آن سرزمين شدند، در آنجا خداوند ايشان را 

 «1» .خسف نموده، بين زمين و آسمان وارونه ساخت، كه تا روز قيامت در عذاب خواهند بود

، سيوطي هم قريب «4»ون ذكر همه سند( روايت شده بد)مؤلف: قريب باين معنا در بعضي از كتب شيعه نيز از امام باقر ع 
اند: به باين معنا را در باره هاروت و ماروت و زهره در طي نزديك بيست و چند حديث آورده كه ناقالن آن تصريح كرده

 .«0»اينكه سند بعضي از آنها صحيح است 

، و علي بن ابي طالب، و ابي درداء، و عمر، و اي از صحابه از قبيل ابن عباس، و ابن مسعودو در آخر سندهاي آنها عده
اند عايشه و ابن عمر، قرار دارند، ولي با همه اين احوال داستان، داستاني است خرافي، كه بمالئكه بزرگوار خدا نسبت داده

رين يظتاي كه خداي تعالي در قرآن تصريح كرده: به قداست ساحت و طهارت وجود آنان از شرك و معصيت، آنهم غلمالئكه
 ترين معصيت، چون در بعضي از اين روايات نسبت پرستش بت، و قتل نفس، و زنا،شرك و زشت
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آور اي خندهخمر، بآن دو داده، و به ستاره زهره نسبت ميدهد كه زني زناكار بوده، و مسخ شده كه اين خود مسخره و شرب
 «1» (ايست آسماني، كه در آفرينش و طلوعش پاك است، و خداي تعالي در آيه: )الْجَوارِ الْكُنَّسِاست چون زهره ستاره

لم هيئت جديد هويت اين ستاره را و اينكه از چند عنصري تشكيل شده، و حتي بوجود او سوگند ياد كرده، عالوه بر اينكه ع
 .مساحت و كيفيت آن، و سائر شئون آن را كشف كرده



اند مطابق خرافاتي است كه يهود براي هاروت و اي كه در روايت سابق آمد، بطوري كه گفتهپس اين قصه مانند قصه
 .ي است كه يونانيان قديم در باره ستارگان ثابت و سيار داشتنداند، و باز شبيه بخرافاتماروت ذكر كرده

 111كالم در باب جعل حديث و نظر بعضي مردم غرب زده و بعضي از اهل حديث در باره روايات و راه تشخيص صحيح از سقيم[ ..... ص : ]

ديگري كه در مطاعن انبياء و پژوه خرد بين روشن ميشود، كه اين احاديث مانند احاديث پس از اينجا براي هر دانش
كند كه يهود تا چه پايه و با چه دقتي خود را در ميانه هاي يهود خالي نيست، و كشف ميلغزشهاي آنان وارد شده از دسيسه
اند با روايات آنان بهر جور كه بخواهند بازي نموده، و خلط و شبهه در آن اند، تا توانستهاصحاب حديث در صدر اول جا زده

 .دازند، البته ديگران نيز يهوديان را در اين خيانتها كمك كردندبين

و لكن خداي تعالي با همه اين دشمنيها كه در باره دينش كردند، كتاب خود را در محفظه الهي خود قرار داد، و از دستبرد 
 اي بر آنخواست ضربههوسهاي هوسرانان و دشمنان آن حفظش فرمود، بطوري كه هر بار كه شيطاني از شيطانهاي اعداء 

ونَ، ما خود ذكر وارد آورد، با شهاب مبين خود او را دفع كرد، هم چنان كه خودش فرمود: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُ
زٌ، ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ، و نيز فرموده: )وَ إِنَّهُ، لَكِتابٌ عَزِي«4»را نازل كرديم، و ما خود مر آن را حفظ خواهيم كرد( 

 لوَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، بدرستي قرآن كتابي است عزيز، كه نه در عصر نزولش، و نه بعد از آن هيچگاه باط
موده: )وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ و نيز فر« 0»يابد، كتابي است كه از ناحيه خداي حكيم حميد نازل شده(، در آن راه نمي

ايم كه شفاء و رحمت مؤمنين است، و براي وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً، ما از قرآن چيزها را نازل كرده
قرآن را براي مؤمنين مطلق آورده، و منحصر  ، كه در آن شفاء و رحمت بودن«2»ستمگران جز خسران بيشتر اثر ندارد( 

 .براي يك عصر و دو عصر نكرده

 كند، و خسراناي نيست، مگر آنكه قرآن آن را دفع ميپس تا قيام قيامت هيچ خلط و دسيسه
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عد هاي بكند، و حتي نام رسواي او و رسواييش را براي نسلگر بر مال، و از حال و وضع او براي همه پرده برداري ميدسيسه
 .نيز ضبط ميكند

 معارفي كه بعنوان كالم او، و يا يكي و پيامبر گراميش بعموم مسلمانان معياري دست ميدهد، كه با آن معيار و محك كلي،
هاي دشمن است و يا براستي كالم رسول خدا )ص( و شود، بشناسند، و بفهمند آيا از دسيسهاز اوصياء او برايشان روايت مي

ا راش كنيد، اگر موافق با كتاب خدا بود، آن جانشينان او است، و آن اين است كه هر حديثي را شنيديد، به كتاب خدا عرضه
 «1»بپذيريد، و اگر مخالف بود رهايش كنيد. 

يابد، بلكه بوسيله قرآن باطلهايي كه ممكن است اجانب در بين مسلمانان و كوتاه سخن آنكه نه تنها باطل در قرآن راه نمي
 كند و شبهه آن را ازنشر دهند دفع ميشود، پس قرآن خودش از ساحت حق دفاع نموده، و بطالن دسائس را روشن مي

 .بردبرد، هم چنان كه از اعيان و عالم خارج از بين ميدلهاي زنده مي



( فرستيم، تا آن را از بين ببردهم چنان كه فرمود: )بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ، فَيَدْمَغُهُ، بلكه حق را به جنگ باطل مي
، و «3»، (بِكَلِماتِهِ، خدا خواسته است تا بوسيله كلماتش حق را محقق سازد و نيز فرموده: )وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ« 4»

د كه مجرمان نيز فرموده: )لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تا حق را محقق و باطل را ابطال كند، هر چن
 .د، جز به اينكه صفات آنها را ظاهر و براي همه روشن سازدو احقاق حق و ابطال باطل معنا ندار« 2»نخواهند( 

و بعضي از مردم مخصوصا اهل عصر ما كه فرو رفته در مباحث و علوم مادي، و مرعوب از تمدن جديد غربي هستند، از اين 
را بهانه  روايات جعلياند باين معنا كه حقيقت كه ما براي شما بيان كرديم استفاده سوء كرده، و باصطالح از آن طرف افتاده
 .قرار داده، بكلي آنچه بنام روايت و سنت رسول خدا )ص(، ناميده ميشود طرح كردند

در مقابل بعضي از اخباريين و اصحاب حديث و حروري مذهبان و ديگران كه در اين باره افراط نموده، از طرف ديگر 
 .اند حال هر چه ميخواهد باشدرد، پذيرفتهاند، باين معنا كه نام هر مطلبي كه حديث و روايت داافتاده

و اين طائفه در خطا دست كمي از طائفه اول ندارند، براي اينكه همانطور كه طرح كلي روايات مستلزم تكذيب بموازيني 
 است كه دين مبين اسالم براي تشخيص حق از باطل قرار داده،
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و نيز مستلزم نسبت دادن باطل و سخن لغو به پيامبر اسالم است و نيز باطل و لغو دانستن قرآن عزيزي است كه )ال يَأْتِيهِ 
، همچنين پذيرفتن تمامي احاديث، و با چشم بسته همه را بشارع اسالم نسبت «1»وَ ال مِنْ خَلْفِهِ( الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 

 .دادن، مستلزم همان تكذيب و همان نسبت است

و چگونه ممكن است، مسلمان باشيم، و در عين حال يكي از دو راه افراط و تفريط را برويم، با اينكه خداي جل و عال 
داري كند خودمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( آنچه رسول دستور ميدهد بگيريد، و از آنچه نهي ميفرموده: )ما آتاكُ

توانند سنت و دستورات رسول خدا )ص( را بكلي دور بيندازند، و نيز فرموده: )وَ ما و بحكم اين آيه دسته اول نمي« 4»كنيد( 
لٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، هيچ رسولي نفرستاديم، مگر براي اينكه مردم او را باذن خدا و براي رضاي او اطاعت أَرْسَلْنا مِنْ رَسُو

كه بحكم اين آيه دسته دوم نميتوانند هر چه را كه نام حديث دارد، هر چند مخالف قرآن يعني مخالف اذن خدا و « 0»كنند( 
 .رضاي او باشد بپذيرند

، ايمگوييم: اگر كالم رسول خدا )ص( براي معاصرينش، و منقول آن براي ما، كه در آن عصر نبودهته اول ميآري به دس
گيرد، و اصوال اعتماد به سخناني كه براي انسان نقل حجيت نداشته باشد در امر دين هيچ سنگي روي سنگ قرار نمي

گيرد لكه امري است بديهي كه از فطرت بشريش سرچشمه ميميشود، و پذيرفتن آن در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير، و ب
 .و نميتواند بدان اعتماد نكند

اند، يعني مسئله وقوع دسيسه و جعل در روايات ديني يك مسئله نوظهور و مختص بمسائل اي كه دست گرفتهو اما بهانه
خد چه چرالت مخلوط از دروغ و راست ميبينيم آسياي اجتماع همواره بر اساس همين منقوديني نيست، بشهادت اينكه مي

اي هاخبار عموميش و چه خصوصيش، و بطور مسلم دروغها و جعليات در اخبار اجتماعي بيشتر است، چون دست سياست



كند، مع ذلك فطرت انساني ما و هيچ انساني اجازه نميدهد كه بصرف شنيدن كلي و شخصي بيشتر با آنها بازي مي
وازيني كنيم، بلكه يكي يكي آن اخبار را بمجتماع براي ما نقل ميشود، اكتفاء كنيم، و اكتفاء هم نميخبرهايي كه در صحنه ا

كه ممكن است محك شناختن راست از دروغ باشد عرضه ميداريم، اگر با آن موافق بود، و آن محك آن را تصديق كرد، 
م، و بفرضي هم كه آن محك از تشخيص راست و دروغ افكنيپذيريم، و اگر مخالف با آن بود، تكذيبش نموده دورش ميمي

توقف ما  نمائيم، و اينكنيم، و نه انكارش ميبودن خبر عاجز ماند، در باره آن خبر توقف ميكنيم، نه چشم بسته قبولش مي
 نيز همان احتياطي است كه فطرت ما در اينگونه موارد براي بر حذر بودن از شر و
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 .ضرر پيش پاي ما نهاده است

تازه همه اين سه مرحله رد و قبول و توقف، بعد از عرضه خبر بموازين، در صورتي است كه ما خبرشناس و اهل خبره اينكار 
اشيم، اما در خصوص اخباري كه مهارتي براي تشخيص صحت و سقم مضمون آنها نداريم، بناي عقاليي و راهي كه عقل ب

 .(پيش پاي ما گذاشته، اين است كه باهل خبره در آن فن مراجعه نموده، هر چه آنان حكم كردند بپذيريم، )دقت بفرمائيد

نا بر آن نهاده، و نيز ميزاني است كه دين خدا هم براي تشخيص حق اين، آن روشي است كه فطرت ما در اجتماع انساني ب
از باطل نصب كرده، و بناي دين هيچ مغايرتي با بناي فطرت ندارد، بلكه عين همانست، چه، دستور ديني اين است كه يك 

ليف كه تك يك اخباري كه براي مسلمانان نقل ميشود، بر كتاب خدا عرضه كنند، اگر صحتش و يا سقمش روشن شد،
اي كه در خصوص يك خبر است، نتوانستيم با مقايسه با كتاب خدا صحت و سقمش را روشن است، و اگر بخاطر شبهه

اي از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيتش ع بما رسيده، البته اين دريابيم، بايد توقف كرد، و اين دستور در روايات متواتره
ون در مسائل فقهي معيار در تشخيص روايت درست از نادرست، بحث مفصل دستور در خصوص مسائل غير فقهي است، چ

 .انداي دارد، كه در اصول فقه متعرض آن شدهو جداگانه

 111بحث فلسفي ]در باره تاثير اراده در افعال خارق العاده، سحر، كهانت و احضار ارواح([ ..... ص : 

ايم، و يا ي خارق العاده وجود دارد، حال يا خود ما آن را بچشم ديدهجاي هيچ ترديد نيست كه بر خالف عادت جاريه، افعال
ايم، و بسيار كم هستند كساني كه از افعال خارق العاده چيزي يا كم و يا آنكه بطور متواتر از ديگران شنيده و يقين پيدا كرده

اند، اعتياد و تمرين، نيروي انجام آن را يافته زند كه بازياد نديده و نشنيده باشند، و بسياري از اين كارها از كساني سر مي
مثال ميتوانند زهر كشنده را بخورند و يا بار سنگين و خارج از طاقت يك انسان عادي را بردارند، و يا روي طنابي كه خود در 

 .روند، و يا امثال اينگونه خوارق عادتاند راه ميدو طرف بلندي بسته

است كه بر اسباب طبيعي و پنهان از حس و درك مردم متكي است، و خالصه صاحب عمل و بسياري ديگر از آنها اعمالي 
اند، مانند كسي كه داخل آتش ميشود و نميسوزد، بخاطر اينكه داروي زند كه ديگران آن اسباب را نشناختهباسبابي دست مي

 ند، چون با چيزي )از قبيل آب پياز، مترجم(بياي مينويسد كه غير خودش كسي خطوط آن را نميطلق بخود ماليده، و يا نامه
 .نوشته، كه جز در هنگام برخورد آن بآتش خطوطش ظاهر نميشود
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پذيرد، سرعتي كه بيننده آن را تشخيص ندهد، و چنين بسياري ديگر از اينگونه كارها بوسيله سرعت حركت انجام مي
جام بازان انيچ سبب طبيعي اينطور خارق العاده انجام يافته، مانند كارهايي كه شعبدهبپندارد كه عمل نامبرده بدون ه

 .دهندمي

م، و بدين ايهمه اينها افعالي هستند كه مستند باسباب عادي ميباشند، چيزي كه هست ما سببيت آن اسباب را نشناخته
 .جهت پوشيده از حس ما است، و يا براي ما غير مقدور است

يان افعال خارق العاده ديگري است، كه مستند به هيچ سبب از اسباب طبيعي و عادي نيست، مانند خبر دادن از در اين م
و  ها،ها، و گره زدن گشودهغيب. و مخصوصا آنچه مربوط به آينده است، و نيز مانند ايجاد محبت و دشمني و گشودن گره

ها ار و حركت دادن اشياء با اراده و از اين قبيل كارهايي كه مرتاضبندي و احضبخواب كردن، و يا بيمار كردن، و يا خواب
د كه انايم، و يا برايمان آن قدر نقل كردهانجام ميدهند، و بهيچ وجه قابل انكار هم نيست، يا خودمان بعضي از آنها را ديده

 .ديگر قابل انكار نيست

و غربي جماعتي هستند، كه انواعي از اينگونه كارهاي خارق و اينك در همين عصر حاضر از اين مرتاضان هندي و ايراني 
 .كنندالعاده را مي

ن هايي كه قدرت بر ايو اينگونه كارها هر چند سبب مادي و طبيعي ندارند، و لكن اگر بطور كامل در طريقه انجام رياضت
فراد را در نظر بگيريم، برايمان معلوم ميشود: دهد، دقت و تامل كنيم، و نيز تجارب علني و اراده اينگونه اخوارق را بآدمي مي

كه اينگونه كارها با همه اختالفي كه در نوع آنها است، مستند بقوت اراده، و شدت ايمان به تاثير اراده است، چون اراده تابع 
ون ايمان و علم بد علم و ايمان قبلي است، هر چه ايمان آدمي به تاثير اراده بيشتر شد! اراده هم مؤثرتر ميشود، گاهي اين

هيچ قيد و شرطي پيدا ميشود، و گاهي در صورت وجود شرائطي مخصوص دست ميدهد، مثل ايمان به اينكه اگر فالن خط 
اي مخصوص را با مدادي مخصوص و در مكاني مخصوص بنويسيم، باعث فالن نوع محبت و دشمني ميشود، و يا اگر آينه

گردد، و يا اگر فالن افسون مخصوص را بخوانيم، آن روح وح فالني احضار ميرا در برابر طفلي مخصوص قرار دهيم، ر
حاضر ميشود، و از اين قبيل قيد و شرطها كه در حقيقت شرط پيدا شدن اراده فاعل است، پس وقتي علم بحد تمام و كمال 

بيند، و يي چشم آن را ميرسيد، و قطعي گرديد، بحواس ظاهر انسان حس درك و مشاهده آن امر قطعي را ميدهد، تو گو
 .شنودگوش آن را مي

تواني صحت اين گفتار را بيازمايي، به اينكه به نفس خود تلقين كني: كه فالن چيز و يا فالن و خود شما خواننده عزيز مي
اري دپنكني، وقتي اين تلقين زياد شد، رفته رفته بدون شك ميشخص االن نزد من حاضر است و داري او را مشاهده مي
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تي خواسشوي آن وقت است كه او را بهمان طور كه ميكني كه حاضر نباشد، و از اين باالتر، اصال متوجه غير او نمينمي
جه اي را معالاطباء امراض كشندهخوانيم: بعضي از بيني و از همين باب تلقين است كه در تواريخ ميروبروي خودت مي

 .اند كه تو هيچ مرضي نداري، و او هم باورش شده، و بهبود يافته استاند، يعني بمريض قبوالندهكرده

خوب، وقتي مطلب از اين قرار باشد، و قوت اراده اينقدر اثر داشته باشد. بنا بر اين اگر اراده انسان قوي شد، ممكن است كه 
اي ندارند اثر بگذارد، در اينجا نيز دو اثر بگذارد، باين معنا كه اراده صاحب اراده در ديگران كه هيچ ارادهدر غير انسان هم 

 .اي شرائطجور ممكن است، يكي بدون هيچ قيد و شرط و يكي در صورت وجود پاره

راي ها بودن علم جازم و قطعي بپس، از آنچه تا اينجا گفته شد، چند مطلب روشن گرديد اول اينكه مالك در اين گونه تاثير



آن كسي است كه خارق عادت انجام ميدهد، و اما اينكه اين علم با خارج هم مطابق باشد، لزومي ندارد، )به شهادت اينكه 
 بيني، و در آخر از ترساي آن را ميگفتيم اگر خود شما مطلبي را در نفس خود تلقين كني، بهمان جور كه تلقين كرده

گذاري( و نيز بشهادت اينكه دارندگان قدرت كند، پا بفرار مياي از گور درآمده، و تو را تعقيب ميتصور كردهاي كه مرده
 اي تسخير شود، آن روح هم كه وابسته بهتسخير كواكب، چون معتقد شدند كه ارواحي وابسته ستارگان است، و اگر ستاره

دهند، با اينكه در خارج چنين روحي وجود ايي خارق العاده انجام ميگردد، لذا با همين اعتقاد باطل كارهآنست مسخر مي
 .ندارد

كنند، و بطريقي گران نامهايي براي آنها استخراج ميو اي بسا كه آن مالئكه و شياطين هم كه دعانويسان و افسون
 .گيرند، از همين قبيل باشدخوانند و نتيجه هم ميمخصوص آن نامها را مي

را كه دارندگان قدرت احضار ارواح دارند، چون ايشان دليلي بيش از اين ندارند، كه روح فالن شخص در و همچنين آنچه 
توانند بكنند، كه براستي و واقعا آن قوه خياليه آن و يا بگو در مقابل حواس ظاهري آنان حاضر شده، و اما اين ادعا را نمي

بايد همه حاضران در مجلس روح نامبرده را ببينند، چون همه حضار روح در خارج حضور يافته است، چون اگر اينطور بود، 
ي حاضر شود روحبيند، معلوم ميبينند، و تنها تسخير كننده آن روح را ميحس و درك طبيعي وي را دارند، پس اگر آنها نمي

 .نشده، بلكه تلقين و ايمان آن آقا باعث شده كه چنين چيزي را در برابر خود احساس كند

اين بيان، شبهه ديگري هم كه در مسئله احضار روح هست حل ميشود، البته اين اشكال در خصوص احضار روح كسي با 
 .انداست كه بيدار و مشغول كار خويش است، و هيچ اطالعي ندارد كه در فالن محل روح او را احضار كرده
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 .دارد، كه يكي با خودش باشد، و يكي بمجلس احضار ارواح برود اشكال اين است كه مگر آدمي چند تا روح

اي ديگر حل ميشود، و آن اين است كه روح جوهري است مجرد، كه هيچ نسبتي با مكان و زماني و نيز با اين بيان شبهه
سا كه نزد ، چه بمعين ندارد، و باز شبهه سومي كه با بيان ما دفع ميشود اين است كه يك روح كه نزد شخصي حاضر ميشود

گردد اين است كه: روح بسيار شده كه وقتي احضار ميشود و از او چيزي ديگري حاضر شود، و نيز شبهه چهارمي كه دفع مي
 .گويد، جمالت و يا سخنانش يكديگر را تكذيب مينمايدپرسند دروغ ميمي

ت كه واقعا در خارج ماده تحقق يافته باشد، پس جواب همه اين چهار اشكال اين شد كه روح وقتي احضار ميشود چنان نيس
كند و بلكه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار كننده حاضر شده و او آن را از راه تلقين پيش روي خود احساس مي

 .شنود، نه اينكه واقعا و در خارج مانند ساير موجودات مادي و طبيعي حاضر شودسخناني از او مي

چنين اراده مؤثر، اي بسا در اراده خود بر نيروي نفس و ثبات شخصيت خود اعتماد كند، مانند غالب اينكه دارنده  :نكته دوم
 .مرتاضان، و بنا بر اين اراده آنان قهرا محدود و اثر آن مفيد خواهد بود، هم براي صاحب اراده، و هم در خارج

براي خدا هستند، و نيز مانند مؤمنين كه داراي يقين  و چه بسا ميشود كه وي مانند انبياء و اولياء كه داراي مقام عبوديت
كنند، مگر براي بخدا هستند، در اراده خود، اعتماد به پروردگار خود كنند، اينچنين صاحبان اراده هيچ چيزي را اراده نمي

ه لي از خود دارد، و نايست طاهر، كه نفس صاحبش نه بهيچ وجه استقالپروردگارشان، و نيز بمدد او، و اين قسم اراده، اراده
اي در كند، پس چنين ارادهشود، و نه جز بحق بر چيز ديگري اعتماد ميبهيچ رنگي از رنگهاي تمايالت نفساني متلون مي

 .حقيقت اراده رباني است كه )مانند اراده خود خدا( محدود و مقيد به چيزي نيست

حبان يقين است، از نظر مورد، دو قسم است، يكي اينكه موردش مورد قسم دوم از اراده كه گفتيم اراده انبياء و اولياء و صا
زه آورد معجاي كه باين منظور ميتحدي باشد، و بخواهد مثال نبوت خود را اثبات كند، كه در اينصورت آن عمل خارق العاده



 .است است و قسم دوم كه موردش مورد تحدي نيست، كرامت است و اگر دنبال دعائي باشد استجابت دعا

گذارند، و اگر با دعا و قسم اول اگر از باب خبرگيري، و يا طلب ياري از جن، و يا ارواح و امثال آن باشد، نامش را كهانت مي
 .نامندو افسون و يا طلسمي باشد سحر مي

 053، ص: 1، جنكته سوم: اينكه خارق العاده هر چه باشد، دائر مدار قوت اراده است، كه خود مراتبي از ترجمه الميزان

يم بينها اثر بعضي ديگر را خنثي سازد، همانطور كه ميشدت و ضعف دارد، و چون چنين است ممكن است بعضي از اراده
كند و يا آنكه اراده بعضي از نفوس در بعضي از نفوس مؤثر نيفتد بخاطر اينكه نفس معجزه موسي سحر ساحران را باطل مي

تر باشد، و اين اختالفها در فن تنويم مغناطيسي، و احضار ارواح، مسلم است، اين را ري قويتر، و آن ديگصاحب اراده ضعيف
 .در اينجا داشته باش، تا انشاء اللَّه در آينده نيز سخني در اين باره بيايد
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ت داد، لذا اي كلي دسسيار است، بطوري كه نميتوان در تقسيم آنها ضابطهكند، بعلومي كه از عجائب و غرائب آثار بحث مي
 .بريمدر اين بحث معروفترين آنها را كه در ميان متخصصين آنها شهرت دارد نام مي

يكي از آنها علم سيميا است، كه موضوع بحثش هماهنگ ساختن و خلط كردن قواي ارادي با قواي مخصوص مادي  -1
بي و تحصيل قدرت در تصرفات عجيب و غريب در امور طبيعي كه يكي از اقسام آن تصرف در خيال است براي دست يا

 .تر استتر و صادقمردم است، كه آن را سحر ديدگان مينامند، و اين فن از تمامي فنون سحر مسلم

 اگر كند، كه مثالي بحث ميدوم علم ليميا است، كه از كيفيت تاثيرهاي ارادي، در صورت اتصالش با ارواح قوي و عال -2
توانم پديد آورم؟ و يا اگر اراده من متصل اراده من متصل و مربوط شد با ارواحي كه موكل ستارگان است، چه حوادثي مي

ام متصل شد با اجنه، و توانستم آنان را شد بارواحي كه موكل بر حوادثند، و بتوانم آن ارواح را مسخر خود كنم و يا اگر اراده
 .گويندر خود كنم، و از آنها كمك بگيرم چه كارهايي ميتوانم انجام دهم؟ كه اين علم را علم تسخيرات نيز ميمسخ

كند، تا از اين راه به تاثيرهاي عجيبي سوم علم هيميا، كه در تركيب قواي عالم باال، با عناصر عالم پائين، بحث مي -3
ن كواكب و اوضاع آسماني با حوادث مادي زمين ارتباط دارند، همانطوري دست يابد، و آن را علم طلسمات نيز ميگويند، چو

اي از كه عناصر و مركبات و كيفيات طبيعي آنها اينطورند، پس اگر اشكال و يا بگو آن نقشه آسماني كه مناسب با حادثه
 توانيم در اين علم بان شكلآيد، مثال اگر بحوادث است، با صورت و شكل مادي آن حادثه تركيب شود، آن حادثه پديد مي

آسماني كه مناسب با مردن فالن شخص، يا زنده ماندنش و يا باقي ماندن فالن چيز مناسب است، با شكل و صورت خود 
 ها تركيب شود، منظور ما حاصل ميشود يعني اولياين نامبرده
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 .ابد، و اين معناي طلسم استيميميرد، و دومي زنده ميماند، و سومي بقاء مي

كند تا بآثار عجيب آنها دست يابد، بطوري كه در علم ريميا است و آن علمي است كه از استخدام قواي مادي بحث مي -4
 .حس بيننده آثاري خارق العاده در آيد و اين را شعبده هم ميگويند

كند صورت يك عنصر، بصورت عنصري ديگر بحث مي و اين چهار فن با فن پنجمي كه نظير آنها است، و از كيفيت تبديل
نامند كه مرحوم شيخ بهايي در باره آنها فرموده: بهترين كتابي كه در اين يعني علم كيمياء همه را علوم خفيه پنجگانه مي

وف اول اش سر( بود، كه حروف آن از حرفنون نوشته شده، كتابي است كه من آن را در هرات ديدم، و نامش )كله سر: همه



اين چند اسم تركيب شده، يعني كاف كيمياء و الم ليميا، و هاء هيميا، و سين سيميا و راء ريميا، اين بود گفتار مرحوم بهايي. 
ريه و هاي خسروشاهي، و ذخيره اسكندو نيز از جمله كتابهاي معتبر در اين فنون خفيه كتاب )خالصه كتب بليناس و رساله

 .سخيرات سكاكي( و اعمال الكواكب السبعة حكيم طمطم هندي استسر مكتوم تاليف رازي و ت

گانه باال است، علم اعداد و اوفاق است كه از ارتباطهايي كه ميانه اعداد و حروف و باز از جمله علومي كه ملحق بعلوم پنج
ا مربع، بشكل مثلث و ي كند عدد و يا حروفي كه مناسب با مطلوبش ميباشد در جدولهاييميانه مقاصد آدمي است، بحث مي

 .آورداي كه ميخواهد بدست ميو يا غير آن ترتيب خاصي قرار ميدهد و در آخر آن نتيجه

شكند، اش ميباشد ميو نيز يكي ديگر علم خافيه است، كه حروف آنچه را ميخواهد، و يا آنچه از اسماء كه مناسب با خواسته
آورد، و نيز دعايي كه از آن يطانهايي كه موكل بر مطلوب اويند، در ميو از شكسته آن حروف اسماء آن فرشتگان و آن ش

كند، كه يكي از كتابهاي معروف حروف درست ميشود، و خواندن آن دعا براي رسيدن بمطلوبش مؤثر است، استخراج مي
 .تن دو اساين علم كه در نزد اهلش كتابي است معتبر كتب شيخ ابي العباس توني و سيد حسين اخالطي و غير آ

باز از علومي كه ملحق بان پنج علم است علم تنويم مغناطيسي و علم احضار روح است كه در عصر حاضر نيز متداول است 
ياري هاي بسكند، و در آن باره كتابها و رسالهو همانطور كه قبال هم گفتيم از تاثير اراده و تصرف در خيال طرف بحث مي

ارد حاجت نيست به اينكه، بيش از اين در اينجا راجع بان بحث كنيم، تنها منظور ما از اين نوشته شده و چون شهرتي بسزا د
 .شود روشن كنيمحرفها كه زياد هم بطول انجاميد اين بود كه از ميان علوم نامبرده آنچه با سحر و يا كهانت منطبق مي

 053، ص: 1ترجمه الميزان، ج
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 اشاره

( ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ 132يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ )
 (133رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) ال الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ

 119ترجمه آيات ..... ص : 

راعنا( تر سخن گوئيد تا بهتر حفظ كنيد با تعبير( )اي كساني كه ايمان آورديد )هر گاه خواستيد از پيامبر خواهش كنيد شمرده
نند( بلكه بگوئيد كن اين تعبير در اصطالح يهوديان نوعي ناسزا است و آنان با گفتن آن پيامبر را مسخره ميتعبير نكنيد )چو

 .(132)انظرنا( و نيكو گوش دهيد و كافران را عذابي اليم است )

ود ولي نازل شنه آنها از اهل كتاب كافر شدند و نه مشركين هيچيك دوست ندارد كه از ناحيه پروردگارتان كتابي برايتان 
 (133خداوند رحمت خود را بهر كس بخواهد اختصاص ميدهد و خدا صاحب فضلي عظيم است )

 119بيان ..... ص : 

 اشاره



  (الخ، اين جمله اولين موردي است كه خداي تعالي مؤمنين را با لفظ: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "

 033، ص: 1، جترجمه الميزان

كند كه بعد از اين مورد در هشتاد و چهار مورد ديگر تا آخر قرآن اين خطاب را كرده و در قرآن كريم هر جا الخ خطاب مي
هاي قبل از اسالم بكلمه اند، منظور مؤمنين اين امتند، و اما از امتالذين آمنوا( تعبير شده)مؤمنين باين خطاب و يا با جمله 

« 4»و يا فرموده: )قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلي بَيِّنَةٍ( « 1»كند، مثل اينكه فرمود: )قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ( مي)قوم( تعبير 
م و در خصوص قو« 2»وَ أَصْحابُ الرَّسِّ( « 0»فرمايد: )وَ أَصْحابِ مَدْيَنَ الخ و يا بلفظ اصحاب تعبير كرده و از آن جمله مي

 «3»موسي )ع( تعبير به )بني اسرائيل( و )يا بني اسرائيل( آورده است. 

 171[ ..... ص : "مؤمنين "در قرآن و تفاوت آن با "الذين آمنوا "مراد از]

ايست كه اين امت را بدان اختصاص داده، چيزي كه هست دقت و تدبر در كالم پس تعبير بلفظ )الذين آمنوا( تعبير محترمانه
تعالي اين نكته را بدست ميدهد، كه آنچه قرآن كريم از جمله: )الذين آمنوا( در نظر دارد غير آن معنايي است كه از خداي 

كلمه: )مؤمنين( اراده كرده، از آن تعبير، افراد و مصاديقي را منظور دارد و از اين تعبير، افراد و مصاديقي ديگر را، مثال 
اراده شده غير آن « 5»لَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اي مؤمنان همگي بسوي خدا توبه بريد( مصاديقي كه در آيه: )وَ تُوبُوا إِ

مَنُوا آ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ مصاديقي است كه در آيه: )الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
الَّتِي  مْ جَنَّاتِ عَدْنٍ،ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا، وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُرَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ

كنند و هر كه رِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ:، آنان كه عرش را حمل ميوَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُ
آورند، و براي آنان كه ايمان آوردند، چنين طلب كنند و بوي ايمان ميپيرامون آن است، پروردگار خود را بحمد تسبيح مي

فته، پس كساني را كه توبه كردند و راه تو را پيروي نمودند كنند كه پروردگارا علم و رحمتت همه چيز را فرا گرمغفرت مي
اي درآر، هم خودشان را و هم شان دادههاي عدنشان كه وعدهبيامرز و از عذاب جحيم حفظ كن، پروردگارا و در بهشت
 «3» اند، كه تويي يگانه عزيز و حكيم( اراده شده است.پدران و فرزندان و همسران ايشان، كه بصالح گرائيده

اند، و سپس در نوبت دوم جمله )كساني كه كه استغفار مالئكه و حامالن را نخست براي كساني دانستند كه ايمان آورده
كساني كه توبه كردند و راه تو را پيروي نمودند(، و اين را هم ميدانيم كه توبه بمعناي ) :اند( را مبدل كرد بجملهايمان آورده

، همان )الذين تابوا و اتبعوا( است، آن گاه آباء و ذريات و (علوم شد كه منظور از )الذين آمنوابرگشتن است، پس تا اينجا م
 ازواج را بر آنان
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فهميم كه منظور از )الذين آمنوا( تمامي اهل ايمان برسولخدا )ص( نيستند، و چنان نيست كه اند، و از اينجا ميعطف كرده
ذريات و ازواج را بر آنان عطف كند،  همه را و لو هر جور كه باشند شامل شود، چون اگر اينطور بود، ديگر الزم نبود آباء و

زيرا عطف در جايي صحيح است كه تفرقه و دوئيتي در بين باشد، و اما در جايي كه جمعي در يك غرض در عرض هم قرار 
 .گرفته و در يك صف واقع هستند، ديگر عطف معنا ندارد

 :ين( هست، از آيهاين تفاوت كه گفتيد در ميان تعبير به )الذين آمنوا(، و تعبير به )مؤمن

ءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ، مَلِهِمْ مِنْ شَيْوَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ، أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَ)
كنيم، و از اعمالشان چيزي كم شان را بايشان ملحق ميا ذريهشان هم پيرويشان كردند، مكساني كه ايمان آوردند، و ذريه

نيز استفاده ميشود، چون ذريه مؤمن را ملحق به )الذين آمنوا( « 1»هاي خويش است( كنيم، هر كسي در گرو كردهنمي
ن را به داشت كه آدانستند، نه در صف آنان، معلوم ميشود ذريه مصداق )الذين آمنوا( نيستند، چون اگر بودند ديگر وجهي ن

 .شودايشان ملحق كند، بلكه )الذين آمنوا( شامل هر دو طائفه مي

 :در اينجا ممكن است كسي بگويد: چه عيبي دارد كه جمله: )وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ( را قرينه بگيريم، بر اينكه مراد از جمله

 .بعدي، و مراد بجمله دوم همه طبقات دوم از مؤمنينند؟ الذين آمنوا( همه طبقات مؤمنين نيستند، اما نسبت بطبقه)

گوييم بنا بر اين همان جمله: )الذين آمنوا( شامل تمامي مؤمنين در همه نسلها ميشود، ديگر حاجتي بذكر جمله در جواب مي
نسل  سبت بآخرينكنيم( الخ، مگر ندوم نبود، و نيز حاجت و وجهي صحيح نيست براي جمله: )و از اعمالشان چيزي كم نمي

شوند، و چيزي از اعمالشان كم نميشود و لكن هر ماند، كه اين طبقه ملحق به پدران خود ميبشر كه ديگر نسلي از او نمي
 .چند اين معنا معناي معقولي است اما سياق آيه با آن مساعد نيست

ماند، و حتمال شما، ديگر تشريفي باقي نمياي بر طبقه ديگر است و بنا باچون سياق آيه سياق تشريف و برتري دادن طبقه
وند، اما همه از شبرگشت معناي آيه باين ميشود: كه مؤمنين هر چند بعضي از بعضي ديگر منشعب گشته، و بانان ملحق مي

 اي بر طبقه ديگر برتري ندارد، و تقدم و تاخري ندارند، چون مالك شرافت،نظر رتبه در يك صف قرار دارند، و هيچ طبقه
 .ايمان است كه در همه هست

 و اين همانطور كه گفتيم با سياق آيه مخالف است، چون سياق آيه داللت بر تشريف و
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عَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ( الخ، قرينه است بر اينكه منظور از جمله ها دارد، پس جمله: )وَ اتَّبَها نسبت به الحقيكرامت سابقي
)الذين آمنوا( اشخاص خاصي است و آن اشخاص عبارتند از سابقون اولون، يعني طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار، كه 

 .در عهد رسول خدا )ص( و در روزگار عسرت اسالم بآنجناب ايمان آوردند

لِلْفُقَراءِ ) :اند، كه آيهايست، كه همه جا منظور از آن اين طبقهاين كلمه: )الذين آمنوا( كلمه آبرومند و محترمانهو بنا بر 
 فِرْ لَنا وَوَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْ -تا جمله -تا جمله وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ و االيمان من قبلهم -الْمُهاجِرِينَ،

آيند  رَحِيمٌ، و آنان كه بعد از ايشان ميلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ، وَ ال تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ
از  ايسبقت گرفتند، و خدايا در دل ما كينه پروردگارا ما را بيامرز، و همچنين برادران ما را، كه از ما بسوي ايمان :ميگويند

 .نيز باين اشاره دارد« 1»مؤمنين قرار مده، پروردگارا تو خود رئوف و رحيمي( 

چون اگر مصداق جمله )الذين آمنوا(، عين مصداق جمله )الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ( باشد، جا داشت بفرمايد: )و ال تجعل في 



اي از ايشان قرار مده(، ولي اينطور نفرمود، و بجاي ضمير، اسم ظاهر )الَّذِينَ سَبَقُونا( را ا در دل ما كينهقلوبنا غال لهم، خداي
 .آورد، تا به سبقت و شرافت آنان اشاره كند، و گر نه اين تغيير سياق بي وجه بود

، وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ، تَراهُمْ رُكَّعاً مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) :و نيز از جمله آياتي كه بگفتار ما اشاره دارد، آيه
حمد ، موَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ، مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً -سُجَّداً، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً، تا جمله

بيني ايشان را كه همواره در ركوع رسول خدا )ص(، و آنان كه با او هستند، عليه كفار سر سخت، و در بين خود مهربانند، مي
ه اند، آن عده را كو سجودند، و در پي تحصيل فضلي و رضواني از خدا هستند، تا جمله خدا از ميان كساني كه ايمان آورده

با او( فهمانده است  -، ميباشد، چون با آوردن كلمه )معه«4»آمرزش و اجري عظيم داده است(  اند، وعدهاعمال صالح كرده
 .ها خاص مسلمانان دست اول استكه همه اين فضيلت

پس از آنچه گذشت اين معنا بدست آمد، كه كلمه )الذين آمنوا( كلمه تشريف و مخصوص بسابقين اولين از مؤمنين است، و 
نيز جريان يابد، يعني بگوئيم هر جا اين جمله آمده مراد از آن خصوص  (اين كالم در جمله )الذين كفروابعيد نيست كه نظير 

كفار دست اول است كه برسولخدا )ص( كفر ورزيدند، چون مشركين مكه، و امثال آنان، هم چنان كه آيه: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
 «0»مْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ( نيز بدان اشعار دارد. سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَ
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ده خاصي شد، يعني آن عده از مسلمانان كه در حال اگر بگويي: بنا بر آنچه گذشت، خطاب به )الذين آمنوا( مختص به ع
زمان رسول خدا )ص( بودند، و حال آنكه همه علماء و مخصوصا آن عده كه اينگونه خطابها را بنحو قضيه حقيقيه معنا 

گويند: خطابهاي قرآن كريم مخصوص بمردم يك عصر نيست، و تنها متوجه حاضران در عصر رسول خدا كنند، ميمي
 .شود، بلكه همه را تا روز قيامت به يك جور شامل مي)ص( نميباشد

گوييم: ما نيز نخواستيم بگوئيم: كه تكاليفي كه در اينگونه خطابها هست، تنها متوجه معاصرين رسول خدا در جواب مي
يفي كه لآميزي كه در اينگونه خطابها هست، مخصوص ايشانست، و اما تك)ص( است، بلكه خواستيم بگوئيم: آن لحن احترام

شود، هم چنان كه در آنها است، وسعت و تنگي آن اسباب ديگري دارد، غير آن اسباب كه سعه و ضيق خطاب را باعث مي
 .آن تكاليفي كه بدون خطاب )يا ايها الذين آمنوا( بيان شده، وسيع است، و اختصاصي به يك عصر و دو عصر ندارد

 171ميت تكليف منافات ندارد[ ..... ص : تشريفي است و با عمو "الذين آمنوا "خطاب به]

 پس بنا بر اين قرار گرفتن جمله: )يا ايها الذين آمنوا(، در اول يك آيه، مانند جمله: )يا ايها النبي(، و جمله )يا ايها الرسول(، بر
احترام  اينكه بعنواناساس تشريف و احترام است، و منافاتي با عموميت تكليف، و سعه معنا و مراد آن ندارد، بلكه در عين 

روي سخن بايشان كرده، لفظ )الذين آمنوا( مطلق است، و در صورت وجود قرينه عموميت دارند كان ايمان را تا روز قيامت 
كه  كُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، كسانييَ شامل ميشود، مانند آيه: )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آمَنُوا، ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً، لَمْ

ايمان آورده، و سپس كفر ورزيدند، و دوباره ايمان آوردند، و باز كفر ورزيدند، و اين بار بر كفر خود افزودند، خدا هرگز ايشان 



اند از خود ، من هرگز كساني را كه ايمان آورده، و آيه: )وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ«1»آمرزد( را نمي
 .«4»كنند(، كه حكايت كالم نوح ع است رانم، چون ايشان پروردگار خود را ديدار مينمي

 171نزد يهود[ ..... ص :  "راعنا "معني كلمه]

اگر چنين نكنيد همين خود كفري است از شما، و بگوئيد: )انظرنا(، كه  (ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا( الخ، يعني بجاي )راعنا)
 اي ديگر تا حديكافران عذابي دردناك دارند، پس در اين آيه نهي شديدي شده از گفتن كلمه )راعنا(، و اين كلمه را آيه

عْنا وَ عَصَيْنا، وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وَ راعِنا، لَياا فرمايد: )مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وَ يَقُولُونَ سَمِمعنا كرده، مي
اين كلمه در بين يهوديان يك قسم نفرين و فحش بوده، و  :آيدكه از آن بدست مي« 0»بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَ طَعْناً فِي الدِّينِ(، 

 خدا را معنايش )بشنو خدا تو را كر كند( بوده است، اتفاقا مسلمانان وقتي كالم رسول
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تر كردند: كمي شمردهكرد، از ايشان خواهش ميدرست ملتفت نميشدند، بخاطر اينكه ايشان گاهي بسرعت صحبت مي
 كردند، چونبت كنند، كه ايشان متوجه بشوند، و اين خواهش خود را با كلمه )راعنا( كه عبارتي كوتاه است اداء ميصح

 .معناي اين كلمه )مراعات حال ما بكن( است، ولي همانطور كه گفتيم: اين كلمه در بين يهود يك رقم ناسزا بود

رسيدند، راعنا( استفاده كرده، وقتي برسولخدا )ص( مي -ناراع) :و يهوديان از اين فرصت كه مسلمانان هم ميگفتند
كردند كه منظورشان رعايت ادب است، ولي منظور واقعيشان ناسزا بود، و لذا خداي راعنا(، بظاهر وانمود مي) :گفتندمي

لِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ تعالي براي بيان منظور واقعي آنان، اين آيه را فرستاد: )مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَ
عَصَيْنا، وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وَ راعِنا( الخ، و چون منظور واقعي يهود روشن شد، در آيه مورد بحث مسلمانان را نهي كرد از 

 .ا مهلت بده: )انظرنا(، يعني كمي ما راينكه ديگر كلمه )راعنا( را بكار نبرند، و بلكه بجاي آن چيز ديگر بگويند، مثال بگويند

وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ الخ، منظور از كافرين در اينجا كساني است كه از اين دستور سرپيچي كنند، و اين يكي از مواردي 
 .است كه در قرآن كريم كلمه كفر، در ترك وظيفه فرعي استعمال شده است

 171..... ص :  [012در آيه  "اهل الكتاب "مراد از]

ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ( اگر مراد باهل كتاب خصوص يهود باشد هم چنان كه ظاهر سياق هم همين است، )
فهماند كه علت اينكه دوست نميدارند كتابي بر شما چون آيه قبل در باره يهود بود، آن وقت توصيف يهود باهل كتاب، مي

ازل شود، چيست؟ و آن اين است كه چون خود آنان اهل كتاب بودند، و دوست نميداشتند كتابي بر مسلمانان مسلمانان ن
نازل شود، چون نازل شدن كتاب بر مسلمانان باعث ميشود، ديگر تنها يهوديان اهليت كتاب نداشته باشند، و اين اختصاص 

 .باشند از بين برود، و ديگران نيز اهليت و شايستگي آن را داشته

ورزد، ولي يهود بچيزي اي بود از يهود، چون يك وقت انسان نسبت بچيزي كه خودش دارد بخل ميمزهو اين خود بخل بي
بخل ورزيدند كه خود مالك آن نبودند، عالوه بر اينكه با اين رفتار خود، در سعه رحمت خدا و عظمت فضل او، با او معارضه 



 .كردند

د باهل كتاب خصوص يهود باشد، و اما اگر مراد همه اهل كتاب از يهود و نصاري باشد در اين در صورتي بود كه مرا
رد، ناگهان كاينصورت سياق كالم، سياق تصميم بعد از تخصيص ميشود، يعني بعد از آنكه تنها در باره يهود صحبت مي

داشتند، هر دو با اسالم دشمني  اي صفات اشتراكوجهه كالم را عموميت داد، بدين جهت كه هر دو طائفه در پاره
فرمايد: )وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصاري، و گفتند: ورزيدند، و اي بسا اين احتمال را آيات بعدي كه ميمي

 داخل 
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ءٍ، وَ فرمايد: )وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصاري عَلي شَيْنيز ميو « 1»بهشت نميشود مگر كسي كه يهودي يا نصاري باشد(، 
 :ءٍ، وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ، يهود گفتقالَتِ النَّصاري لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلي شَيْ

 .تاييد كند« 4»نصاري بر چيزي نيست، و نصاري گفت يهود دين درستي ندارد، با اينكه هر دو گروه، كتاب ميخواندند( 

 172علي عليه السالم([ ..... ص :  "الذين آمنوا "بحث روايتي ])شامل روايتي از رسول خدا در باره رأس مصاديق

 :در تفسير الدر المنثور است كه ابو نعيم در حليه از ابن عباس روايت كرده كه گفت

باشد نازل نفرموده، مگر آنكه علي بن ابي  (ن آمنوااي كه در آن )يا ايها الذيرسول خدا )ص( فرمود: خداي تعالي هيچ آيه
 «0»طالب در رأس آن، و امير آنست. 

اند در باره علي و يا اهل بيت نازل اين روايت رواياتي ديگر را كه در شان نزول آياتي بسيار وارد شده، كه فرموده :مؤلف
 :، و آيه«2»لِلنَّاسِ(  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ) :كند، نظير آيهشده تاييد مي

 .«5»و آيه: )وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ( « 3»لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ(، )
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 171[ ..... ص : 017تا  011(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  أَ لَمْ (135ءٍ قَدِيرٌ )ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ
 (133السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ )



 171ترجمه آيات ..... ص : 

اي كه آوريم مگر هنوز ندانستهبريم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را ميكنيم و از يادها نمياي را نسخ نميما هيچ آيه
 .(106)خدا بر هر چيزي قادر است 

 (133اي كه ملك آسمانها و زمين از آن خداست و شما بغير از خدا هيچ سرپرست و ياوري نداريد )مگر ندانسته

 171. ص : بيان ....

 اشاره

اين دو آيه مربوط بمسئله نسخ است، و معلوم است كه نسخ بان معنايي كه در اصطالح فقها معروف است، يعني بمعناي 
، اصطالحي است كه از اين آيه گرفته شده، و يكي از مصاديق نسخ در اين آيه ()كشف از تمام شدن عمر حكمي از احكام

  .يه استفاده ميشودو همين معنا نيز از اطالق آ .است
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 177[ ..... ص : "نسخ آيه "و مراد از "نسخ "معني]

نسخت الشمس الظل(، معنايش اينست كه آفتاب ) :ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ كلمه )نسخ( بمعناي زايل كردن است، وقتي ميگويند
لْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ، إِلَّا إِذا تَمَنَّي، أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، سايه را زايل كرد، و از بين برد، در آيه: )وَ ما أَرْسَ

افكند، خدا القاء فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ، هيچ رسولي و پيامبري نفرستاديم، مگر آنكه وقتي شيطان چيزي در دل او مي
 «1»كرد(، بهمين معنا استعمال شده است. يل ميشيطاني را از دلش زا

اي ديگر است، و اين عمل را از اين جهت نسخ ميگويند، كه گويي معناي ديگر كلمه نسخ، نقل يك نسخه كتاب به نسخه
 بِما آيَةٍ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُاند، و بهمين جهت در آيه: )وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ كتاب اولي را از بين برده، و كتابي ديگر بجايش آورده

تي فرمايد: چون آيتي را بجاي آييُنَزِّلُ، قالُوا: إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ( بجاي كلمه نسخ كلمه تبديل آمده، مي
ترشان نميدانند. بندي، ولي بيشوغ ميكند ميگويند: تو دركنيم، با اينكه خدا داناتر است به اينكه چه نازل ميديگر تبديل مي

«4» 

و بهر حال منظور ما اين است كه بگوئيم: از نظر آيه نامبرده نسخ باعث نميشود كه خود آيت نسخ شده بكلي از عالم هستي 
 .رودنابود گردد، بلكه حكم در آن عمرش كوتاه است، چون بوضعي وابسته است كه با نسخ، آن صفت از بين مي

ه فرمايد: )مگر نميداني كفت آيت، و عالمت بودن است، پس خود اين صفت بضميمه تعليل ذيلش كه ميو آن صفت ص
فهماند كه مراد از نسخ از بين بردن اثر آيت، از جهت آيت بودنش ميباشد، يعني از بين خدا بر هر چيز قادر است(، بما مي

رود، و اما خود آن باقي است، حال اثر آن يا تكليف بين ميبردن عالمت بودنش، با حفظ اصلش، پس با نسخ اثر آن آيت از 
 .است، و يا چيزي ديگر

و اين معنا از پهلوي هم قرار گرفتن نسخ و نسيان بخوبي استفاده ميشود، چون كلمه )ننسها( از مصدر انساء است، كه 
ه ما ت، پس معناي آيه چنين ميشود كبمعناي از ياد ديگران بردن است، هم چنان كه نسخ بمعناي از بين بردن عين چيزيس

 بريم، مگر آنكه آيتي بهتر از آن و يا مثل آنبريم، و يا آنكه يادش را از دلهاي شما نميعين يك آيت را بكلي از بين نمي



 .آوريممي

تلف خها مختلف، و حيثيات نيز مختلف، و جهات نيز مگوييم: آيتو اما اينكه آيت بودن يك آيت بچيست؟ در جواب مي
 است، چون بعضي از قرآن آيتي است براي خداي سبحان، باعتبار
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هت كند، آيات اويند، بدان جبيان مياينكه بشر از آوردن مثل آن عاجز است، و بعضي ديگرش كه احكام و تكاليف الهيه را 
كند، و نيز موجودات خارجي آيات او هستند، بدان جهت كه با كه در انسانها ايجاد تقوي نموده، و آنان را بخدا نزديك مي

كنند، و هستي خود، وجود صانع خود را با خصوصيات وجوديشان از خصوصيات صفات و اسماء حسناي صانعشان حكايت مي
د، و كننء خدا و اوليائش، آيات او هستند، بدان جهت كه هم با زبان و هم با عمل خود، بشر را بسوي خدا دعوت مينيز انبيا

 .همچنين چيزهايي ديگر

 171و اقسام آيات الهي[ ..... ص :  "آيت "مفهوم]

ي ر بيشتري دارند، و بعضو بنا بر اين كلمه آيت مفهومي دارد كه داراي شدت و ضعف است، بعضي از آيات در آيت بودن اث
، نيز بر «1»لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري، او در آن جا از آيات بزرگ پروردگارش را بديد( ) :اثر كمتري، هم چنان كه از آيه

 .آيد، كه بعضي آيات از بعضي ديگر در آيت بودن بزرگتر استمي

هت دارند، يعني از يك جهت نمايشگر و ياد آورنده صانع خويشند، و از سوي ديگر بعضي از آيات در آيت بودن تنها يك ج
بعضي از آيات داراي جهات بسيارند، و چون چنين است نسخ آيت نيز دو جور است، يكي نسخ آن بهمان يك جهتي كه 

جهات  خ كند، ودارد، و مثل اينكه بكلي آن را نابود كند، و يكي اينكه آيتي را كه از چند جهت آيت است، از يك جهت نس
ديگرش را بآيت بودن باقي بگذارد، مانند آيات قرآني، كه هم از نظر بالغت، آيت و معجزه است، و هم از نظر حكم، آن گاه 

 .جهت حكمي آن را نسخ كند، و جهت ديگرش هم چنان آيت باشد

 171اشاره به دو اعتراض بر مساله نسخ و استنباط پاسخ آنها از آيه كريمه[ ..... ص : ]

مْ كند، تعليلي كه از جمله، )أَ لَاين عموميت را كه ما از ظاهر آيه شريفه استفاده كرديم، عموميت تعليل نيز آن را افاده مي
ت چون انكاري كه ممكن اس آيد،ءٍ قَدِيرٌ، أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( الخ بر ميتَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ

در باره نسخ توهم شود، و يا انكاري كه از يهود در اين باره واقع شده، و روايات شان نزول آن را حكايت كرده، و باآلخره 
 .انكاري كه ممكن است نسبت بمعناي نسخ بذهن برسد، از دو جهت است

ي باشد، حتما مشتمل بر مصلحتي است كه چيزي بغير آن جهت اول اينكه كسي اشكال كند كه: آيت اگر از ناحيه خداي تعال
اش قوت آن مصلحت است، چيزي هم كه كار كند و با اين حال اگر آيت نسخ شود، الزمهآيت آن مصلحت را تامين نمي

يتواند كند، و نمآيت را بكند، و آن مصلحت را حفظ كند، نيست، چون گفتيم هيچ چيزي در حفظ مصلحت كار آيت را نمي
 ، تدارك و تالفي-اگر آيت تشريعي باشد -، و مصلحت بندگان را-اگر آيت تكويني باشد -فائده خلقت را

__________________________________________________ 
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 .نمايد

نيست كه بخاطر دگرگونگي عوامل خارجي، دگرگون شود، شان خدا هم مانند شان بندگان نيست، علم او نيز مانند علم آنان 
يك روز علم بمصلحتي پيدا كند، و بر طبق آن حكمي بكند، روز ديگر علمش بمصلحتي ديگر متعلق شود، كه ديروز تعلق 
نگرفته بود، و در نتيجه بحكم ديگري حكم كند، و حكم سابقش باطل شود، و در نتيجه هر روز حكم نوي براند، و رنگ 

اي بريزد، همانطور كه بندگان او بخاطر اينكه احاطه علمي بجهات صالح اشياء ندارند، اينچنين هستند، احكام و تازه
اوضاعشان با دگرگونگي علمشان بمصالح و مفاسد و كم و زيادي و حدوث و بقاء آن، دگرگون ميشود، كه مرجع و خالصه 

 .ق قدرت است، كه در خدا راه ندارداين وجه اينست كه: نسخ، مستلزم نفي عموم و اطال

وجه دوم اين است كه قدرت هر چند مطلقه باشد، اال اينكه با فرض تحقق ايجاد، و فعليت وجود، ديگر تغيير و دگرگونگي 
ايست محال است، چون چيزي كه موجود شد، ديگر از آن وضعي كه بر آن هستي پذيرفته، دگرگون نميشود، و اين مسئله

 .ضروري

 تواندتواند آن را انجام دهد، و ميانسان در فعل اختياريش، تا مادامي كه از او سر نزده، اختياري او است، يعني مي مانند
 .انجام ندهد، اما بعد از انجام دادن، ديگر اين اختيار از كف او رفته، و ديگر فعل، ضروري الثبوت شده است

ت كه ملكيت خداي را مطلق ندانيم، و جواز تصرف او را منحصر در و برگشت اين وجه باين است كه نسخ، مستلزم اين اس
بعضي امور بدانيم، يعني مانند يهود بگوئيم: او نيز مانند انسانها وقتي كاري را كرد ديگر زمام اختيارش نسبت بان فعل از 

 .(رود، چه يهود گفتند: )يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ دست خدا بسته استدستش مي

ر ءٍ قَدِيرٌ(؟ يعني مگگويد، به اينكه: )أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْمورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ مي لذا در آيه
 تواند بجاي هر چيزي كه فوت شده، بهتر از آن را و يا مثل آن را بياورد؟داني كه خدا بر همه چيز قادر است، و مثال مينمي

هِ مِنْ ر اشاره پاسخ گفته به اينكه: )أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؟ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّو از شبهه دوم بطو
تواند بهر جور كه بخواهد در ملكش يعني وقتي ملك آسمانها و زمين از آن خداي سبحان بود، پس او مي (وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ؟

كند، و غير خدا هيچ سهمي از مالكيت ندارد، تا باعث شود جلو يك قسم از تصرفات خداي سبحان را بگيرد، و سد تصرف 
 .باب آن كند

پس هيچكس مالك هيچ چيز نيست، نه ابتداء و نه با تمليك خداي تعالي، براي اينكه آنچه را هم كه خدا بغير خود تمليك 
 كنيم، كه وقتي ا بيكديگر ميكند، باز مالك است، بخالف تمليكي كه م
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ام، و ديگر مالك آن نيستم، و اما خداي ام را از ملكيتم بيرون كردهكنم در حقيقت خانهمن خانه خود را بديگري تمليك مي
ت خود را انند ما مالكيتعالي هر چه را كه بديگران تمليك كند، در عين مالكيت ديگران، خودش نيز مالك است، نه اينكه م

 .باطل كرده باشد

بينيم كه ملك مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او )خدا( است، و اگر بملكي كه بما پس اگر به حقيقت امر بنگريم، مي
بينيم كه او ولي ما در آن نعمت است، و چون تمليك كرده بنگريم، و متوجه باشيم كه ما استقاللي در آن نداريم، مي

، با اينكه در حقيقت استقالل نيست، بلكه عين فقر است بصورت غني -ل ظاهري خود كه او بما تفضل كرده بنگريمباستقال
بينيم با داشتن اين استقالل بدون اعانت و ياري او، نميتوانيم امور خود را مع ذلك مي -و عين تبعيت است بصورت استقالل



 .است كنيم كه او ياور ماتدبير كنيم، آن وقت درك مي

ايست كه از حصر در آيه استفاده ميشود حصري كه از ظاهر، )أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ و اين معنا كه در اينجا خاطر نشان شد، نكته
 لَهُ مُلْكُ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ ءٍ قَدِيرٌ( و )أَ لَمْآيد پس ميتوان گفت: دو جمله )أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( بر مي

 .السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( دو جمله مرتب هستند، مرتب بان ترتيبي كه ميانه دو اعتراض هست

و دليل بر اينكه اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است، و آيه شريفه پاسخ از هر دو است، اين است كه آيه شريفه بين دو 
ن وصل آورده يعني بين آن دو، واو عاطفه نياورده است، و جمله )وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ جمله فصل انداخته، و بدو

 اي نيست، بلكه بمنزله متمم پاسخهايال نَصِيرٍ(، هم مشتمل بر پاسخ ديگري از هر دو اعتراض است، البته پاسخ جداگانه
 .گذشته است

شما گيريد، كه خدا بمطلق خدا را در نظر بگيريد، بلكه تنها ملك عاريتي خود را در نظر مي فرمايد: و اگر نخواهيد ملكمي
رحمت كرده، همين ملك نيز از آنجا كه بخشش اوست، و جدا از او و مستقل از او نيست، پس باز خدا به تنهايي ولي شما 

 .بخواهد بكنداست، و در نتيجه ميتواند در شما و در ما يملك شما هر قسم تصرفي كه 

و نيز اگر نخواهيد به عدم استقالل خودتان در ملك بنگريد، بلكه تنها ملك و استقالل ظاهري خود را در نظر گرفته، و در 
آن جمود بخرج داديد، باز هم خواهيد ديد كه همين استقالل ظاهري و ملك و قدرت عاريتي شما، خود بخود براي شما 

ته شما را بر آورد، و مقاصد شما را رام شما كند، و به تنهايي مقصود و مراد شما را رام و تامين نميشود، و نميتواند خواس
مطيع قصد و اراده شما كند، بلكه با داشتن آن ملك و قدرت مع ذلك محتاج اعانت و نصرت خدا هستيد، پس تنها ياور شما 

هر رقم تصرفي كه خواست بكند، پس خدا در امر شما از خدا است، و در نتيجه او ميتواند از اين طريق، يعني از طريق ياري، 
 دقت  "هر راهي كه طي كنيد، ميتواند تصرف كند،
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 ."فرمائيد

 :در جمله: )وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ( بجاي ضمير، اسم ظاهر آمده، يعني بجاي اينكه بفرمايد

اين بدان جهت بوده كه جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل، و جدا از ما قبل بوده، چون فرموده )دون اللَّه(، و  (دونه)
 .جمالت ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده، و احتياجي بان نداشته است

 110پنج نكته پيرامون نسخ[ ..... ص : ]

يز باحكام شرعي نيست بلكه در تكوينيات ن پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گرديد، اول اينكه نسخ تنها مربوط
هست، دوم اينكه نسخ همواره دو طرف ميخواهد، يكي ناسخ، و يكي منسوخ، و يا يك طرف فرض ندارد، سوم اينكه ناسخ 

 .آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت دارد، واجد است

لحت چون ناسخ نيز مصلحتي دارد، كه جا پر كن چهارم اينكه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافي دارد، نه از نظر مص
مصلحت منسوخ است، پس تنافي و تناقض كه در ظاهر آن دو است، با همين مصلحت مشترك كه در آن دو است، برطرف 
ميشود، پس اگر پيغمبري از دنيا برود، و پيغمبري ديگر مبعوث شود، دو مصداق از آيت خدا هستند كه يكي ناسخ ديگري 

 .است

از دنيا رفتن پيغمبر اول كه خود بر طبق جريان ناموس طبيعت است كه افرادي بدنيا آيند، و در مدتي معين روزي بخورند اما 
و سپس هنگام فرا رسيدن اجل از دنيا بروند و اما آمدن پيغمبري ديگر و نسخ احكام ديني آن پيغمبر، اين نيز بر طبق 



است، چون بشر رو بتكامل است و بنا بر اين وقتي يك حكم ديني بوسيله هاي بشريت مقتضاي اختالفي است كه در دوره
حكمي ديگر نسخ ميشود، از آنجا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و عالوه بر اين حكم پيامبر دوم براي مردم پيامبر اول 

تر است، پيامبر دوم صالح تر است و براي مردم دوران دوم حكمصالحيت ندارد، بلكه براي آنان حكم پيغمبر خودشان صالح
لذا هيچ تناقضي ميان اين احكام نيست و همچنين اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت باحكام يك پيغمبر بسنجيم، مانند حكم 

اي جز اين نبود كه ظلم و جفاي كفار را اي نداشتند و چارهاي داشتند و عدهعفو در ابتداي دعوت اسالم كه مسلمانان عده
د و ايشان را عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسالم و پيدايش رعب در دل كفار و مشركين ناديده بگيرن

كه حكم عفو در آن روز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حكم جهاد در زمان دوم 
 .مصلحت داشت، ولي در زمان اول نداشت

 110فهمانند بزودي نسخ خواهند شد[ ..... ص : كه ميآيات منسوخه نوعا لحني دارند ]

فهمانند كه بزودي نسخ خواهند شد و حكم در آن از همه اينها كه بگذريم آيات منسوخه نوعا لحني دارند كه بطور اشاره مي
 براي ابد دوام ندارد، مانند آيه: )فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ 
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فهماند: حكم عفو و گذشت دائمي نيست ، كه بروشني مي«1»، فعال عفو كنيد و ناديده بگيريد تا خداوند امر خود را بفرستد( 
 .آيد، كه بعدها بصورت حكم جهاد آمدو بزودي حكمي ديگر مي

تِ، حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، ايشان را در فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُو) :و مانند حكم زنان بدكاره كه فرموده
فهماند حكم حبس موقتي ، كه باز بوضوح مي«4»ها حبس كنيد تا مرگشان برسد و يا خدا راهي برايشان معين كند( خانه

نسخ گرديد، پس جمله: )حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ( در آيه اول  است و همين طور هم شد و آيه شريفه با آيه تازيانه زدن بزناكاران
و جمله )أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( در آيه دوم خالي از اين اشعار نيستند كه حكم آيه موقتي است و بزودي دستخوش نسخ 

 .خواهند شد

نسبتي است كه ميانه عام و خاص و مطلق و مقيد، و مجمل و  پنجم اينكه آن نسبت كه ميانه ناسخ و منسوخ است، غير آن
مبين است، براي اينكه تنافي ميانه ناسخ و منسوخ بعد از انعقاد ظهور لفظ است، باين معنا كه ظهور دليل ناسخ در مدلول 

 است آن گاهرسد كه آنهم ظهورش در ضديت دليل منسوخ تمام خودش تمام است و با اين حال دليل ديگر بر ضد آن مي
 .رافع اين تضاد و تنافي، همانطور كه گفتيم حكمت و مصلحتي است كه در هر دو هست

بخالف عام و خاص، و مطلق و مقيد، و مجمل و مبين، كه ظهور دليل عام و مطلق و مجمل، قبل از جستجو از دليل 
 در ظهور لفظي آن هست، دليل عاممخصص و مقيد و مبين ظهوري تمام نيست وقتي دليل مخصص پيدا شد، با قوتي كه 

يز وقتي دليل كند و نزند و همچنين وقتي دليل مقيد پيدا شد، با قوت ظهور لفظيش دليل مطلق را تفسير ميرا تخصيص مي
مبين پيدا شد، با قوت ظهورش بيانگر دليل مجمل ميشود كه تفصيل آن در فن اصول فقه بيان شده است و همچنين است 

 :اي كه يكي محكم است و يكي متشابه كه انشاء اللَّه بحث از آن در ذيل آيهآيه تنافي ميانه دو

 .از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت« 0»مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ، ... وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ( )

 110اي از آيات خدا شامل رسول خدا نميشود[ ..... ص : فراموشاندن )نساء( آيه]



مه بصورت نون مضمومه و سين بصداي كسره قرائت شده كه بنا بر اين مشتق از انساء خواهد بود كه او ننسها( اين كل)
 .بردبمعناي بردن چيزي از خزينه علم و خاطر كسي است و توضيحش گذشت كه خدا چگونه ياد چيزي را از دل كسي مي

مخصص كه اختصاصي برسولخدا )ص( ندارد و و اين خود كالمي است مطلق و بدون قيد و يا بعنايتي ديگر، عام و بدون 
 بلكه ميتوان گفت اصال شامل آن جناب نميشود، براي اينكه
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تَنْسي، إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ: بزودي بتو قدرت خواندن ميدهيم، بطوري كه ديگر آن را فراموش نخواهي كرد سَنُقْرِئُكَ فاَل ) :آيه
مگر چيزي را كه خدا بخواهد(. كه از آيات مكي است و قبل از آيه نسخ مورد بحث كه مدني است نازل شده، فراموشي را از 

از آيات  اياي را فراموش نميكني، با اين حال ديگر چگونه انساء آيهكند و ميفرمايد: تو ديگر هيچ آيهرسول خدا نفي مي
 ص( ميشود؟)شامل رسول خدا 

شود كه اگر خدا بخواهد، رسول خواهي گفت: در آخر آيه هفتم از سوره اعلي، جمله: )إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ( آمده و از آن فهميده مي
اين استثناء مانند استثناء در آيه: )خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ،  گوئيم:ص( نيز فراموش ميكند، در پاسخ مي)خدا 

ها هستند، ما دام كه آسمانها و زمين هستند، إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ، عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، در حالي كه همواره و جاودانه در آن بهشت
اي قرار گرفته كه سه بار جاودانگي باشد كه در آيهمي« 1»شدن برايش نيست( اال ما شاء ربك و اين عطائي است كه قطع 

ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ( و هم با جمله: )عَطاءً غَيْرَ ) :بهشتيان را تكرار كرده، هم با كلمه )خالدين( و هم با جمله
 .(مَجْذُوذٍ

د يك روزي اهل بهشت از بهشت بيرون ميشوند، بلكه تنها باين فهميم كه اين استثناء براي اين نيست كه بفهمانپس مي
منظور آمده كه بفهماند خدا مانند شما انسانها نيست كه وقتي كاري از شما سر زد ديگر قدرت و اختيار قبل از انجام آن از 

مورد بحث هم استثناء براي  شود، بلكه خدا بعد از انجام هر كار باز قدرت قبل از انجام را دارد، در آيهدستتان بيرون مي
كني، مگر آن آياتي را كه خدا بخواهد، چون اگر همين معنا آمده، نه اينكه بخواهد بگويد: تو آيات قرآن را فراموش نمي

راموش آيد كه فمنظور اين بود، ديگر جمله: )فال تنسي، پس ديگر فراموش نميكني( معنا نداشت چون از اين جمله بر مي
تي است كه خدا بشخص آن جناب كرده و منتي است كه بر آن جناب نهاده و اگر مراد اين بود كه بفرمايد: نكردن يك عناي

اي اي، اختصاصي براي رسول خدا )ص( نميشد چون هر صاحب حافظههر چه را فراموش كني به مشيت خدا فراموش كرده
 .اش مشيت خدا استاز ياد ببرند، همه از انسان و ساير حيوانات، هر چه را بياد داشته باشند و هر چه را

دهد، هر چه بياد رسول خدا )ص( هم قبل از نزول اين آيه و اين اقراء امتناني كه آيه: )سَنُقْرِئُكَ فاَل تَنْسي( وعده آن را مي
، در حالي كنديبرد بمشيت خداي تعالي بود، و آيه نامبرده هيچ عنايت زائدي براي آن جناب اثبات نمميداشت و يا از ياد مي

 .كه ميدانيم در مقام اثبات چنين عنايتي است

 خواهد بفرمايد ما قدرتپس استثناء در آن جز اثبات اطالق قدرت، هيچ منظوري ندارد مي
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دهيم و تو ديگر تا ابد آن را از ياد نميبري و خدا با اين حال قدرت آن را دارد كه آن را از يادت ببرد، )دقت خواندن بتو مي
 .(فرمائيد

اند كه بنا همه اينها بر اساس قرائني بود كه گفتيم، البته بعضي از قاريان جمله مورد بحث را با فتحه نون و با همزه خوانده
ء( به معناي تاخير انداختن است و معناي آيه بنا بر ء( گرفته شده، و )نسي -سين -از ماده )ن بر اين قرائت كلمه مورد بحث

ندازيم، مگر اكنيم و با تاخير اظهار آن، عقبش نميشود: كه ما هيچ آيتي را با از بين بردن نسخش نمياين قرائت چنين مي
ا تقديم و تاخير در آيات خود باعث فوت كمال و يا فوت مصلحتي آوريم و تصرف الهي بآنكه آيتي بهتر از آن يا مانند آن مي

 .شودنمي

دليل بر اينكه مراد بيان اين نكته است، كه تصرف الهي همواره بر طبق كمال و مصلحت است، جمله: )بِخَيْرٍ مِنْها، أَوْ مِثْلِها( 
در ظرف وجود است، كه موجودي در  است، چون خيريت هميشه با كمال موجود و يا مصلحت حكم مجعول مالزم است و

 .(خيريت مماثل موجودي ديگر و يا بهتر از آن ميشود، )دقت فرمائيد

 111بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره وقوع نسخ در مواردي از كالم اللَّه([ ..... ص : 

ع در اين باره رسيده كه در روايات بسياري از طرق شيعه و سني از رسول خدا )ص( و صحابه آن جناب و ائمه اهل بيت 
 .قرآن ناسخ و منسوخ هست

اي از آيات منسوخ و آياتي كه آنها را نسخ و در تفسير نعماني از امير المؤمنين ع روايت آمده كه آن جناب بعد از معرفي عده
با « 1»س را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند. كرده، فرموده: و آيه: )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، من جن و ان

ان وردگارت رحمشآيه: )وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ، و پيوسته در اختالفند مگر آنهايي كه پر
كرد و در از خلقت را عبادت معرفي مي نسخ شده، چون در اولي غرض« 4»كرده باشد و بهمين منظور هم خلقشان كرده 

 «0»اين آيه ميفرمايد براي اينكه رحمشان كند خلقشان كرده. 

اين روايت داللت دارد بر اينكه امام ع نسخ در آيه را اعم از نسخ قرآني يعني نسخ حكم شرعي دانسته و بنا بفرمايش  :مؤلف
تر اينكه حقيقت مورد اثبات آيه اولي تحديد شود و بعبارتي روشن شودكند كه باعث ميامام آيه دومي حقيقتي را اثبات مي

 آيه اولي غرض از
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يگر زنند و از سوي دبينيم كه بسياري از مردم از عبادت او سر باز مي، در حالي كه ميكردخلقت را پرستش خدا معرفي مي
 .شود، پس چرا در اين آيه غرض از خلقت همگي را عبادت دانسته است؟خداي تعالي هيچگاه در غرضهايش مغلوب نمي

نتيجه ال يزال در مسئله هدايت يافتن و  دهد: كه خداوند بندگان را بر اساس امكان اختالف آفريده و درآيه دوم توضيح مي
اي كه عنايت خاصه خدايي شود، مگر آن عدهگير همه آنان ميگمراه شدن مختلف خواهند بود و اين اختالف دامن

 .دستگيرشان شود و رحمت هدايتش شامل حالشان گردد و براي همين رحمت هدايت خلقشان كرده بود



كند و آن عبارتست از رحمت مقارن با عبادت و اهتداء و معلوم است كه اثبات ميپس آيه دوم براي خلقت غايت و غرضي 
اين غرض تنها در بعضي از بندگان حاصل است، نه در همه، با اينكه آيه اول عبادت را غايت و غرض از خلقت همه 

است كه خلقت بعضي از شود كه غايت خلقت همه مردم بدين جهت عبادت دانست در نتيجه جمع بين دو آيه باين ميمي
بندگان بخاطر خلقت بعضي ديگر است، باز آن بعض هم خلقتش براي بعض ديگر است تا آنكه باهل عبادت منتهي شود، 

اند پس اين صحيح است كه بگوئيم عبادت غرض از خلقت همه است، هم چنان كه يعني آنهايي كه براي عبادت خلق شده
شود كه از ميوه و فائده آن استفاده شود و در اين مؤسسه كشت، گياه يس مييك مؤسسه كشت و صنعت، باين غرض تاس

هم هست اما براي اينكه آذوقه مرغ و گوسفند شود و كود مرغ و گوسفند عايد درخت گردد و رشد درخت هم وسيله بار 
 .آوردن ميوه بيشتر و بهتري شود

بي است و نگهداري دام هم براي سيب و گالبي است، پس همانطور كه صحيح است بگوئيم كشت علوفه براي سيب و گال
 .در خلقت عالم نيز صحيح است بگوئيم خلقت همه آن براي عبادت است

و بهمين اعتبار است كه امام ع فرموده: آيه دوم ناسخ آيه اول است و نيز در همان تفسير از آن جناب روايت شده كه فرمود: 
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ، )رِدُها كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياا(، بوسيله )وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وا« 1»آيه: 

ايد: فرمون در آيه اول ميال يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ، ال يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ( نسخ شده، چ
فرمايد: )كساني كه از ما بر ايشان احسان تقدير شده، شود، و در آيه دوم مياحدي از شما نيست مگر آنكه بدوزخ وارد مي

 آنان از دوزخ بدورند و حتي صداي آن را هم نميشنوند و ايشان در آنچه دوست بدارند
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 «1»كند(. اند و فزع اكبر هم اندوهناكشان نميجاودانه

داند ممكن است كسي خيال كند كه اين دو آيه از باب عام و خاص است، آيه اولي بطور عموم همه را محكوم مي :مؤلف
زند و حكم آن را مخصوص كساني ميكند كه قلم تقدير تخصيص مي باين كه داخل دوزخ شوند و آيه دوم اين عموم را

 .برايشان احسان ننوشته است

داند، و قضاء حتمي قابل رفع نيست و لكن اين توهم صحيح نيست براي اينكه آيه اولي حكم خود را قضاء حتمي خدا مي
ير آيه: شود، انشاء اللَّه در تفسدليل ناسخ ميشود ابطالش كرد ولي با شود ابطالش كرد، حال چطور با دليل مخصص نمينمي

 .)إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ( توضيحش خواهد آمد

يُثْبِتُ وَ  يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ) :و در تفسير عياشي از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود: يك قسم از نسخ بداء است كه آيه
 .مشتمل بر آنست و نيز داستان نجات قوم يونس از اينقرار است «4»عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ( 

مؤلف: وجه آن واضح است، )چون در سابق هم گفتيم كه نسخ هم در تشريعيات و احكام هست و هم در تكوينيات و نسخ 
 .(س يكي از مصاديق آنستدر تكوينيات همان بداء است كه امام فرمود: نجات قوم يون

 .اندو در بعضي اخبار از ائمه اهل بيت ع رسيده: كه مرگ امام قبلي و قيام امام بعدي در جاي او را نسخ خوانده

 .مؤلف: بيان اينگونه اخبار گذشت و اخبار در اين باره يكي دو تا نيست، بلكه از كثرت بحد استفاضه رسيده است

و در تفسير الدر المنثور است كه: عبد بن حميد و ابو داود در كتاب ناسخ و ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت: رسول 
شد، و خدا از ياد پيغمبرش كرد، بعدا برداشته ميخواست قرائت ميخدا )ص( آيه و يا سوره و يا هر چه را از سوره كه خدا مي



ره به پيامبرش فرمود: )ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها( الخ. قتاده سپس در معناي برد و خداي تعالي در اين بامي
 «0»آيه گفته است: خدا ميفرمايد در اين نسخ و انساء، تخفيف، رخصت، امر و نهي است. 

اش دور ريختني است براي كه از نظر ما همه مؤلف: در تفسير الدر المنثور در معناي انساء روايات زياد ديگري نيز آورده
 .خاطر اينكه مخالف با كتاب خداست، كه بيانش در ذيل كلمه )ننسها( الخ گذشت
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 اشاره

( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ 133لَّ سَواءَ السَّبِيلِ )أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسي مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَ
يَأْتِيَ  فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي وْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّأَهْلِ الْكِتابِ لَ

آتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ  وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ (109)ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ
نْتُمْ ( وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصاري تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ ك113ُاللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

 (114زَنُونَ )( بَلي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَح111ْصادِقِينَ )

نَ ال ءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِيلي شَيْءٍ وَ قالَتِ النَّصاري لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَوَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصاري عَلي شَيْ
( وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ 110يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ )

 الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ مُهُ وَ سَعي فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِالَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِيفِيهَا اسْ
 (113سِعٌ عَلِيمٌ )( وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وا112)
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 111ترجمه آيات ..... ص : 

ها را بكنيد كه در سابق از موسي كردند و كسي كه كفر را با ايمان عوض كند و يا ميخواهيد از پيامبر خود همان پرسش
 .(108)براستي راه راست را گم كرده است 

كنند اي كاش ميتوانستند شما را بعد از آنكه ايمان آورديد بكفر برگردانند و ميبسياري از اهل كتاب دوست ميدارند و آرزو 
پرورند بعد از آنكه حق براي خود آنان نيز روشن گشته، پس فعال آنان را عفو كنيد و ناديده اين آرزو را از در حسد در دل مي

 .(133بگيريد تا خدا امر خود را بفرستد كه او بر هر چيز قادر است )

ا نزد فرستيد آن ركنيد و براي ديگر سراي خود از پيش مينماز بپا داريد و زكات بدهيد )و بدانيد( كه آنچه عمل خير مي و
 .(113كنيد بينا است )خدا خواهيد يافت كه خدا بآنچه مي



 :و گفتند: هرگز داخل بهشت نميشود مگر كسي كه يهودي يا نصاري باشد اين است آرزويشان بگو

 .(111گوييد دليل خود بياوريد )ت مياگر راس

بله كسي كه روي خود براي خدا رام سازد و در عين حال نيكوكار هم بوده باشد اجرش نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود 
 .(114و اندوهي و ترسي نخواهد داشت )

انند، نكه كتاب آسماني ميخوو يهود گفت: نصاري دين درستي ندارند و نصاري گفتند: يهوديان دين درستي ندارند با اي
كردند ميان همه آنان حكم خواهد كرد مشركين هم نظير همين كالم را گفتند پس خدا در قيامت در هر چه اختالف مي

(110). 

و كيست ستمكارتر از كسي كه مردم را از مساجد خدا و اينكه نام خدا در آنها برده شود جلوگيري نموده در خرابي آنها 
اينها ديگر نبايد داخل مساجد شوند مگر با ترس. اينها در دنيا خواري و در آخرت عذابي بزرگ دارند  كنندكوشش مي

(114). 

 (113خدايراست مشرق و مغرب پس هر طرف كه رو كنيد همانجا رو بخدا داريد كه خدا واسع و دانا است )

 111بيان ..... ص : 

 اشاره

 (رَسُولَكُمْأَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا )

الخ، سياق آيه داللت دارد بر اينكه بعضي از مسلمانان كه برسولخدا )ص( ايمان آورده بودند، از آن جناب سؤالهايي نظير 
كند، البته در ضمني كه يهود اند، و لذا خداي سبحان در اين آيه ايشان را سرزنش ميسؤالهاي يهود از حضرت موسي كرده

 .فتاري كه با موسي و ساير انبياء بعد از او كردند، روايات هم بر همين معنا داللت داردكند بر آن ررا توبيخ مي

 .سَواءَ السَّبِيلِ( كلمه سواء السبيل، بمعناي وسط راه است)

 033ص:  ،1اند از حي بن اخطب و ترجمه الميزان، جوَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ(، در روايات آمده كه اين عده عبارت بوده)

 .اطرافيانش از متعصبين يهود

 .فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا( ميگويند: اين آيه با آيه جهاد نسخ شده كه در همين نزديكي جريانش گذشت)

حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ(، در همان گذشته نزديك گفتيم: اين جمله خود اشاره دارد بر اينكه بزودي حكم عفو و گذشت نسخ )
أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ ) :فرمايدشد و حكم ديگري در حق كفار تشريع ميشود و نظير اين جريان در چهار آيه بعد كه مي خواهد

توانند داخل مسجد الحرام شوند، و ليكن فرمايد: كفار قريش با ترس و لرز ميأَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ( جريان دارد چون مي
مُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا، مشركين نجسند و ديگر بعد از امسال نبايد داخل در آيه: )إِنَّمَا الْ

آن حكم نسخ شد، و ورود مشركين بمسجد الحرام بكلي ممنوع اعالم گرديد، اما كلمه )امر(، « 1»مسجد الحرام شوند(، 
 .گفتار در معنايش خواهد آمد« 4»يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي(،  انشاء اللَّه در تفسير آيه: )وَ

وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ(، تا اينجا گفتار همه در باره يهود و پاسخ باعتراضات ايشان بود، از اين جا شروع شده است به )
و است و بطور صريح نصاري را ملحق به يهود نموده، جرائم هر دو طائفه را سخناني كه مربوط به يهود و نصاري هر د

 .ميشمارد

كند كه سعادت واقعي انسان بَلي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ(، در اين جمله براي نوبت سوم اين جمله را بر اهل كتاب متوجه مي)



د مگر در برابر ايمان واقعي و عبوديت، نوبت اولي كه اين معنا دائر مدار نامگذاري نيست و احدي در درگاه خدا احترامي ندار
، بود و نوبت دومش در آيه: )بَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ «0»را تذكر ميداد، در آيه: )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا( الخ 

ست و از تطبيق اين سه آيه با هم تفسير ايمان و احسان، استفاده بود و سومش در همين آيه مورد بحث ا« 2»خَطِيئَتُهُ( 
 .آيد كه مراد بايمان تسليم شدن در برابر خداست و مراد باحسان عمل صالح استميشود و بدست مي

نين كساني توقع چ كنند، ازوَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ( يعني با اينكه اهل كتابند و باحكام كتابي كه خدا برايشان فرستاده عمل مي)
 .نميرود كه چنين سخني بگويند، با اينكه همان كتاب، حق را برايشان بيان كرده است

 دليل بر اينكه مراد اين معنا است، جمله )كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ( است و
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مراد به )الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ( كفار و مشركين عربند، كه پيرو كتابي نبودند. خالصه شما كه اهل كتابيد، وقتي اين حرف را 
 .يند: مسلمانان چيزي نيستند، يا اهل كتاب چيزي نيستندگيرند و ميگوبزنيد، مشركين هم از شما ياد مي

اند و جريان مربوط بقبل از هجرت آيد كه منظور از اين ستمكاران كفار مكهوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ( الخ، از ظاهر سياق بر مي)
 .است، چون اين آيات در اوائل ورود رسول خدا )ص( بمدينه نازل شده است

واقع  اي كه قبالا كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ( اين جمله بخاطر كلمه )كان( كه در آنست، داللت دارد بر واقعهأُولئِكَ م)
شده بوده و قهرا با كفار قريش و رفتار ايشان با مسلمانان تطبيق ميشود، چون در روايات مهم آمده كه كفار نميگذاشتند 

 .و در مسجدهاي ديگري كه پيرامون كعبه براي خود اتخاذ كرده بودند، نماز بخوانند مسلمانان در مسجد الحرام

 191[ ..... ص : "لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ "بيان جمله]

هر جهت ديگر از آنجا كه  وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ( الخ، مشرق و مغرب و جنوب و شمال و)
پذيرد و چون ملك اعتباري ميانه ما افراد يك بحقيقت معناي كلمه ملك خداست و ملك حقيقي هم تبدل و انتقال نمي

گيرد، خودش و آثارش را شامل ميشود، و چون ملك اجتماع نيست، و نيز از آنجا كه ملك خدا بر ذات هر چيزي قرار مي
متعلق به اثر و منفعت هر چيز ميشود، نه بذات آن، و نيز از آنجا كه ملك بدان جهت كه ملك اعتباري ما نيست كه تنها 

است قوامي جز بمالك ندارد، لذا خداي سبحان قائم بر تمامي جهات و محيط بان است، در نتيجه كسي كه به يكي از اين 
 .جهات متوجه شود، بسوي خداي تعالي متوجه شده است

گوييم: مراد بمشرق و مغرب در نها مشرق و مغرب را ذكر كرد؟ و از ساير جهات نام نبرد؟ جواب ميخواهي گفت، پس چرا ت
اينجا مشرق و مغرب حقيقي نيست تا شامل ساير جهات نشود، بلكه مشرق و مغرب نسبي است كه تقريبا شامل دو نيم 

همان جهت فرمود: )هر جا رو كنيد(، و نفرمود: )هر ي افق ميشود، تنها دو نقطه شمال و جنوب حقيقي باقي ميماند كه بدائره
جا از مشرق و مغرب رو كنيد(، پس كانه هر جا كه انسان رو كند آنجا مشرق است و يا مغرب، و در نتيجه جمله )لِلَّهِ الْمَشْرِقُ 

 .(وَ الْمَغْرِبُ( بمنزله اين است كه فرموده باشد: )للَّه الجهات جميعا، همه جهات مال خداست



گوييم: براي اينكه ساير جهات از باز ممكن است بگويي: چرا بجاي مشرق و مغرب شمال و جنوب را نام نبرد؟ در پاسخ مي
اين دو جهت مشخص ميشود يعني وقتي مشرق و مغرب افق معلوم شد و يا ساير اجرام نوراني آسمان طلوع كردند، آن وقت 

  .گرددساير جهات نيز معلوم مي

 031، ص: 1، جترجمه الميزان

فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ(، كلمه )اينما( از كلمات شرط است كه بايد دو فعل دنبالش بيايد، يكي بنام شرط و ديگري بنام جزاء )مانند )
فرمود: )اينما تولوا جاز لكم ذلك. الن هناك زنم، و بهمين جهت بايد در آيه مورد بحث ميگوييم: اگر بزني مياگر( كه مي

لَّه، هر جا رو كنيد ميتوانيد رو كنيد، چون طرف خدا هم همانجا است( ولي اينطور نفرمود و جمله )جاز لكم ذلك( را وجه ال
 .(كه جزاي شرط است، انداخته علت آن را بجايش قرار داد، )و خدا داناتر است

ليم عليل كرده: كه )خدا واسعي عدليل بر اينكه گفتيم تقدير آيه: )جاز لكم ذلك( است، اين است كه حكم خود را چنين ت
است(، يعني ملك خدا و احاطه او بشما وسعت دارد، و نيات شما به هر سو توجه كند، او نيز از قصد شما آگاه است و او مانند 
يك انسان و يا مخلوق جسماني ديگر نيست كه نشود بسويش توجه كرد مگر وقتي كه در جهت معيني قرار داشته باشد و 

ما انسانها نيست كه اطالعي از توجه اشخاص بسويمان پيدا نكنيم مگر وقتي كه از جهت معيني بسوي ما توجه  نيز مانند
كنند يا از پيش روي ما در آيند، يا از دست راست ما و يا از جهتي ديگر، چون خداي تعالي نه خودش در جهت معيني قرار 

ند تا او به توجه وي آگاه شود، پس توجه بتمام جهات، توجه بسوي دارد، نه متوجه باو بايد از جهت معيني بسويش توجه ك
خداست و خدا هم بدان آگاه است. اين را هم بدانيم كه اين آيه شريفه ميخواهد حقيقت توجه بسوي خدا را از نظر جهت 

به اينكه در نماز بايد اي، با حكمش توسعه دهد، نه از نظر مكان، و خالصه اگر فرموده: بهر جا رو كني بسوي خدا رو كرده
 .بسوي كعبه رو كنيد، منافات ندارد

 190([ ..... ص : "فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ "بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل جمله

 اشاره

وشته ن اي به حضرت موسي بن جعفر، بنده صالح خدا عدر تهذيب از محمد بن حصين، روايت كرده كه گفت: شخصي نامه
و پرسيده است: مردي در روزي ابري در بيابان نماز ميخواند، در حالي كه قبله را تشخيص نداده، بعد از نماز آفتاب از زير ابر 

 درآمده و برايش معلوم شده كه نمازش رو بقبله نبوده، آيا باين نمازش اعتناء بكند و يا آنكه دوباره بخواند؟

 :داند كه خداي تعالي فرمودهباقي است، اعاده كند، مگر نميدر پاسخ نوشتند: ما دام كه وقت 

و در تفسير عياشي از امام « 1»و فرمايشش حق است: )فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، هر جا كه رو كني همانجا طرف خداست(؟ 
خداي تعالي اين آيه را در خصوص نمازهاي  :الخ( فرمود باقر ع روايت آورده كه در تفسير جمله: )لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ

 مستحبي نازل كرد، چون در
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ه اي، هم چنان كبخدا خواندهفرمايد: بهر طرف بخواني رو نمازهاي مستحبي الزم نيست حتما بسوي كعبه خوانده شود، مي
رفت، آن خواند، مركبش بهر طرف ميرسول خدا وقتي بطرف خيبر حركت كرد، بر باالي مركب خود نماز مستحبي مي



 گشت و كعبه پشت سرش قرارفرمود، و همچنين وقتي از سفر مكه به مدينه بر ميجناب با چشم بسوي كعبه اشاره مي
 «1»گرفته بود. 

و شيخ، از امام ابي الحسن ع « 0»و همچنين قمي « 4»يز قريب باين مضمون را از زراره از امام صادق ع مؤلف: عياشي ن
اين را هم بايد دانست كه اگر آن طور كه بايد و شايد اخبار ائمه « 3»اند. و نيز صدوق از امام صادق ع روايت كرده «4»

قا مورد مطالعه قرار دهيم، به موارد بسياري بر خواهيم خورد كه از اهل بيت را در مورد عام و خاص و مطلق و مقيد قرآن دقي
شود، مثال از عام آن در شود و از همان عام بضميمه مخصصش حكمي ديگر استفاده ميعام آن يك قسم حكم استفاده مي

كراهت و از  شود، و همچنين آنجا كه دليل نهي دارد از عامشغالب موارد، استحباب و از خاصش، وجوب فهميده مي
شود، و اين خود يكي از كليدهاي خاصش حرمت و همچنين از مطلق قرآن حكمي و از مقيدش حكمي ديگر استفاده مي

شماري از احاديث آن بزرگواران بر همين معنا است، و اصلي تفسير در اخباريست كه از آن حضرات نقل شده و مدار عده بي
 .واني در معارف قرآني دو قاعده استخراج كنيتبا در نظر داشتن آن، شما خواننده مي

 190دو قاعده در معارف قرآني[ ..... ص : ]

فهماند و با هر يك از قيودي كه دارد، از حقيقتي ديگر خبر اول اينكه هر جمله از جمالت قرآني به تنهايي حقيقتي را مي
« 5»د آيه شريفه: )قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ( دهد، حقيقتي ثابت و ال يتغير و يا حكمي ثابت از احكام را، ماننمي

اي سوم از كه چهار معنا از آن استفاده ميشود، معناي اول از جمله: )قُلِ اللَّهُ( و معناي دوم از جمله: )قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ(، و معن
(، و معناي چهارم از جمالت )قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ( كه تفصيل آن در جمله )قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ

 .توانيد نظير اين جريان را تا آنجا كه ممكن است همه جا رعايت كنيدآيد انشاء اللَّه و شما ميتفسير خود آيه مي

اي شركت دارند، و آن جمله در هر دو قصه آمده و يا چيز ديگري در دوم اينكه اگر ديديم دو قصه و يا دو معنا در يك جمله
فهميم كه مرجع اين دو قصه بيك چيز است و اين دو قاعده دو سر از اسرار قرآني است كه در تحت آن هر دو ذكر شده، مي

 .اسراري ديگر است و خدا راهنما است
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 اشاره

( بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضي أَمْراً 115بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ )وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ 
 (117)فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 



 191ترجمه آيات ..... ص : 

ها و زمين است ملك او است و همه در آسمانو گفتند خدا فرزندي گرفته، منزه است خدا از فرزند داشتن بلكه آنچه 
 .(115فرمانبردار اويند )

گويد بباش و آن امر بدون درنگ او كسي است كه آسمانها و زمين را بدون الگو آفريده و چون قضاي امر براند تنها مي
 (113شود )هست مي

 191بيان ..... ص : 

 اشاره

گفت: سياق چنين ميرساند: مراد از گويندگان اين سخن، يهود و نصاري هستند، كه يهود ميوَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً( الخ، )
 .گفت: مسيح پسر خداست، چون در آيات قبل نيز روي سخن با يهود و نصاري بودعزير پسر خداست و نصاري مي

 032، ص: 1د ترجمه الميزان، جو منظور اهل كتاب در اولين باريكه اين سخن را گفتند، يعني گفتند خدا فرزند براي خو

لَّهِ وَ گفتند: )نَحْنُ أَبْناءُ الگرفته، اين بوده كه از پيغمبر خود، احترامي كرده باشند، همانطور كه در احترام و تشريف خود مي
 را يك ما فرزندان و دوستان خدائيم(، و ليكن چيزي نگذشت كه اين تعارف، صورت جدي بخود گرفت و آن« 1»أَحِبَّاؤُهُ، 

حقيقت پنداشتند، و لذا خداي سبحان در دو آيه مورد بحث، آن را رد نموده، بعنوان اعراض از گفتارشان فرمود: )بلكه آسمان 
الخ، مشتمل بر دو برهان است كه  (و زمين و هر چه در آن دو است از خداست( الخ، و همين جمله با جمله )بَدِيعُ السَّماواتِ

 .كندفرزند از خداي سبحان را نفي ميمسئله والدت و پيدايش 

 191دو برهان در رد اعتقاد به پيدايش فرزند از خداي سبحان[ ..... ص : ]

شود كه يك موجود طبيعي بعضي از اجزاء طبيعي خود را از خود جدا نموده و برهان اول اينكه: فرزند گرفتن وقتي ممكن مي
د و مثل خود كند، و خداي سبحان منزه است )هم از جسميت و تجزي و آن گاه با تربيت تدريجي آن را فردي از نوع خو

هم( از مثل و مانند، بلكه هر چيزي كه در آسمانها و زمين است، مملوك او و هستيش قائم بذات او و قانت و ذليل در برابر 
دي از موجودات فرزند اوست، و منظور ما از اين ذلت، اينست كه هستيش عين ذلت است، آن گاه چگونه ممكن است موجو

 .او، و مثال نوعي او باشد؟

كند، بدون الگو برهان دوم اينكه خداي سبحان بديع و پديد آورنده بدون الگوي آسمانها و زمين است و آنچه را خلق مي
ه و يكند، پس هيچ چيز از مخلوقات او الگويي سابق بر خود نداشت، پس فعل او مانند فعل غير او بتقليد و تشبخلق مي

شود، كار او چنين است كه چون قضاء چيزي را گيرد، و او چون ديگران در كار خود متوسل باسباب نميتدريج صورت نمي
 .شود، پس كار او به الگويي سابق نياز ندارد و نيز كار او تدريجي نيستبراند، همين كه بگويد: بباش موجود مي

و نسبت دهيم؟ و حال آنكه فرزند درست كردن، احتياج به تربيت و تدريج پس با اين حال چطور ممكن است فرزند گرفتن با
ماواتِ وَ دارد، پس جمله: )لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ( الخ، يك برهان تمام عيار است، و جمله )بَدِيعُ السَّ

 .(الخ، برهان تمام ديگريست، )توجه فرمائيد (كُنْ فَيَكُونُالْأَرْضِ، وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ 

 191فعل خدا تدريجي نيست[ ..... ص :  -0عبادت شامل همه مخلوقات است  -0دو نكته: ]



شود، اول اينكه حكم عبادت، شامل جميع مخلوقات خداست، آنچه در آسمانها و و از اين دو آيه دو نكته ديگر نيز استفاده مي
 .زمين استآنچه در 

وجودات شود كه مو دوم اينكه فعل خداي تعالي تدريجي نيست، و از همين تدريجي نبودن فعل خدا اين نكته استفاده مي
شوند، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود: )إِنَّما تدريجي هم يك وجه غير تدريجي دارند كه با آن وجه از حق تعالي صادر مي

 (، أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُأَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً

__________________________________________________ 
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 :و نيز فرموده« 1»امر او تنها چنين است كه وقتي اراده چيزي كند، بگويد: بباش، و او موجود شود( 

و بحث مفصل از اين نكته و « 4»باشد( ةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، امر ما جز يكي آنهم مانند چشم بر هم زدن نميوَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَ)
 .سوره يس خواهد آمد 34از اين حقيقت قرآني، انشاء اللَّه در ذيل آيه 

 192[ ..... ص : "سبحان "معني]

شود و هر جا هم استعمال ميشود مفعول سبحانه( اين كلمه مصدري است بمعناي تسبيح و جز با اضافه استعمال نمي)
نوعي كه گويم و يا بسبحته تسبيحا است، يعني من او را به نوعي ناگفتني تسبيح مي)مطلق فعلي است تقديري و تقديرش 

سبحان( بضمير مفعول فعل )كه بخدا )حذف شده و مصدر  گويم(، آن گاه فعل )سبحته(اليق شان اوست تسبيح مي
گردد( اضافه شده، و آن ضمير بجاي خود خدا نشسته است، و در اين كلمه تاديبي است الهي كه خداي را از هر چيزي برمي

 .كه اليق بساحت قدس او نيست منزه ميدارد

 .قنوت بمعناي تذلل و عبادت است كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ( كلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است و)

بَدِيعُ السَّماواتِ(، كلمه )بديع( صفت مشبهه از مصدر بداعت است، و بداعت هر چيز، بمعناي بي مانندي آنست، البته مانندي )
 .كه ذهن بدان آشنا باشد

ر مورد جزاء نست كه دفيكون( اين جمله نتيجه گفتار )كن( است و اگر صداي پيش گرفته و نون آن ساكن نشده، جهتش اي)
 .شرط قرار نگرفته است

 192([ ..... ص : "بديع السماوات و االرض "بحث روايتي ] )شامل روايتي در ذيل جمله

اند كه گفت: من از حمران بن أعين شنيدم: كه از امام باقر ع از در كتاب كافي و كتاب بصائر، از سدير صيرفي روايت كرده
پرسيد و آن جناب در پاسخش فرمود: خداي عز و جل همه اشياء را بعلم خود و بدون وَ الْأَرْضِ( مي آيه: )بَدِيعُ السَّماواتِ

الگوي قبلي آفريد، آسمانها و زمين را خلق كرد، بدون اينكه از آسمان و زميني قبل از آن الگو گرفته باشد، مگر نشنيدي كه 
 :فرمايدمي

 «0»وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي الْماءِ(؟. )

و در اين روايت غير آنچه ما استفاده كرديم، استفاده ديگري شده بس لطيف، و آن اينست كه مراد از كلمه )ماء(، در  :مؤلف
همه اشياء و آسمانها و  :ناميم، بدليل اينكه قبال فرمودجمله: )وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي الْماءِ( غير آن آبي است كه ما آن را آب مي



 مصالح قبلي آفريد، زمين را بدون الگو و

__________________________________________________ 
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باشد، و  آب بان معنا كه نزد ما آب است نيز جزو آسمانها و زمين است و معقول نيست كه عرش خدا روي آب به آن معنا
آب غير  شود آنها و زمين نيز مستقر بود و بر روي آب مستقر بود، پس معلوم ميسلطنت خداي تعالي قبل از خلقت آسمان

 .توضيح بيشتر آن خواهد آمد «1» (اين آب بوده، و انشاء اللَّه در تفسير جمله: )وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي الْماءِ

 191ر موجودي بديع الوجود است([ ..... ص : بحثي علمي و فلسفي ] )بيان اينكه ه

تجربه ثابت كرده، هر دو موجودي كه فرض شود، هر چند در كليات و حتي در خصوصيات متحد باشند، بطوري كه در حس 
آدمي جدايي نداشته باشند، در عين حال يك جهت افتراق بين آن دو خواهد بود، و گر نه دو تا نميشدند و اگر چشم عادي 

 .بيندت افتراق را حس نكند، چشم مسلح به دوربينهاي قوي آن را ميآن جه

كند، زيرا وقتي دو چيز را فرض كرديم كه دو تا هستند، اگر بهيچ وجه امتيازي خارج برهان فلسفي نيز اين معنا را ايجاب مي
ان باشد نه خارج از آن، و در شود كه آن سبب كثرت و دوئيت، داخل در ذاتشاش اين مياز ذاتشان نداشته باشند، الزمه

پذيرد، در نتيجه چنين صورت ذات صرفه و غير مخلوطه فرض شده است، و ذات صرف نه دو تايي دارد و نه تكرار مي
 .ايم، يكي ميشود و اين خالف فرض ما استچيزي را كه ما دو تا و يا چند تا فرض كرده

با موجودي ديگر است و چون چنين است پس هر موجودي بديع گيريم كه هر موجودي از نظر ذات مغاير پس نتيجه مي
الوجود است، يعني بدون اينكه قبل از خودش نظيري داشته باشد، و يا مانندي از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود يافته، 

 .در نتيجه خداي سبحان مبتدع و بديع السماوات و االرض است

__________________________________________________ 
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 197[ ..... ص : 009تا  001(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

دْ بَيَّنَّا الْآياتِ تْ قُلُوبُهُمْ قَلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَوَ قالَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ لَوْ ال يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْ
 (113إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ ال تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ ) (118)لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

 197ترجمه آيات ..... ص : 



دهد، جاهالني هم كه قبل چرا معجزه را بخود ما نميگويد و يا و آنان كه آگهي ندارند گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نمي
ايم كه گفتند. دلهاي اينان با آنان شبيه بهم است و ما آيات را براي مردمي بيان كردهاز ايشان بودند نظير اين سخنان را مي

 .(113علم و يقين دارند )

 (113شوند نيستي )ئول آنها كه دوزخي ميده فرستاديم و تو مسرسان و بيمما تو را بحق بعنوان بشير و نذير مژده

 197بيان ..... ص : 

 اشاره

ر د وَ قالَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ( منظور از )الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ( كفار مشرك و غير اهل كتاب است، بدليل اينكه همين عنوان را)
 قالَتِ النَّصاري ءٍ، وَ آيه: )وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصاري عَلي شَيْ

 033، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 (ءٍ، وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ، كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلي شَيْ

 .الخ، به مشركين غير يهود و نصاري داد و آنان را طائفه سومي از كفار معرفي كرد «1»

 191كتاب و كفار در طرز فكر و عقائد[ ..... ص :  مماثلت اهل]

كه گذشت اهل كتاب را در اين گفتار ملحق به مشركين و كفار عرب كرد، و در آيه مورد بحث مشركين و  110پس در آيه 
اي عجزهيا م گويد؟ ودانند گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نميفرمايد: )آنها كه نميكند و ميكفار را ملحق به اهل كتاب مي

چون در ميانه اهل كتاب  -يعني يهود و نصاري -بخود ما نميدهد؟ آنها هم كه قبل از ايشان بودند، همين حرف را زدند
يهوديان همين حرف را به پيغمبر خدا موسي ع زدند، پس اهل كتاب و كفار در طرز فكر و در عقائدشان مثل هم هستند، 

گويند، )تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ( طرز فكرهاشان يك جور ويند، و آنچه اينها ميگويند آنها نيز ميگويند، اينها هم ميگآنچه آنها مي
 .است

كنند، برايشان قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( الخ، اين جمله جواب از گفتار كفار است و مراد اينست كه آن آياتي كه مطالبه مي)
گيرند، مگر مردمي كه بآيات خدا يقين و ايمان داشته باشند و روشن است، اما از آنها بهره نمي فرستاديم، و خيلي هم آياتي

، دلهايشان در پس پرده جهل قرار دارد و بافت عصبيت و عناد مبتال شده و آيات (اما اينها كه )ال يعلمون، علمي ندارند
 .دانند سودي نداردبحال مردمي كه نمي

د، كه چرا كفار را بوصف بي علمي توصيف كرد و در تاييد آن، روي سخن از آنان بگردانيده، شواز همين جا روشن مي
اي از ناحيه خدا است، و بحق و بمنظور بشارت و خطاب را متوجه رسول خدا )ص( نمود و اشاره كرد به اينكه او فرستاده
اب دوزخند و اين سرنوشت برايشان نوشته شده و انذار فرستاده شده تا آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند اين كفار اصح

 .ديگر اميدي بهدايت يافتن و نجاتشان نيست

 أَ ءٌ عَلَيْهِمْوَ ال تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ(، اين جمله همان معنايي را ميرساند، كه در اول سوره آيه: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوا)
 «4»رْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ( در صدد بيان آن بود. أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِ

__________________________________________________ 
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 199[ ..... ص : 001تا  001(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

حَتَّي تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ  وَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَ ال النَّصاري
ولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ ( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ أ143ُمِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ )

( وَ اتَّقُوا 144( يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعالَمِينَ )141فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ )
 (140ئاً وَ ال يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ ال تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ )يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْ

 199ترجمه آيات ..... ص : 

شوند مگر وقتي كه از كيش آنان پيروي كني بگو تنها هدايت، هدايت خدا است و اگر يهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي
از آن علمي كه روزيت شد، آن وقت از ناحيه خدا نه سرپرستي خواهي داشت و نه هوي و هوسهاي آنان را پيروي كني بعد 

 .(143ياوري )

 ان كفرآورند و كساني كه بكساني كه ما كتاب بايشان داديم و آن طور كه بايد، آن را خواندند آنان باين كتاب نيز ايمان مي

 233، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .(141بورزند زيانكارند )

 .(144اسرائيل بياد آوريد آن نعمتي كه بشما انعام كردم و اينكه شما را بر مردم معاصرتان برتري دادم ) اي بني

ي گردد و شفاعت سودشود و از هيچكس عوض پذيرفته نميو بترسيد از روزي كه هيچ نفسي جوركش نفس ديگر نمي
 (140شوند )بحال كسي ندارد و ياري هم نمي

 111بيان ..... ص : 

 ارهاش

 وَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصاري( الخ، در اينجا باز بعد از سخن از مشركين، دوباره بفراز قبلي كه سخن از يهود و)
كرد، برگشته و در حقيقت خواسته است دامن گفتار را كه پراكنده شد جمع و جور كند، پس كانه بعد از آن خطابها نصاري مي
از يهود و نصاري كرد، روي سخن برسول خود كرده كه اين يهوديان و مسيحيان كه تا كنون در باره آنها ها كه و توبيخ

گفتيم و دامنه سخنان ما به مناسبت بكفار و مشركين كشيده شد، هرگز از تو راضي نميشوند مگر وقتي كه تو به سخن مي
 .اندتراشيده و با آراء خود درست كردهدين آنان درآيي، ديني كه خودشان به پيروي از هوي و هوسشان 

و لذا در رد اين توقع بيجاي آنان، دستور ميدهد بايشان بگو: )إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي( هدايت خدا هدايت است، نه من 
حقي  پيروي ديگران كردن، بخاطر هدايت است و هدايتي بغير هدايت خدا نيست، و :خواهد بفرمايدهاي شما، ميدرآوري

هدايت نيست، بلكه هواهاي نفساني  -يعني اين كيش و آئين شما -بجز حق خدا نيست تا پيروي شود و غير هدايت خدا



 .ايدايد و نام دين بر آن نهادهخود شماست كه لباس دين بر تنش كرده

را بخدا نسبت داده و هدايت خدايش  پس در جمله: )قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ( الخ، هدايت را كنايه از قرآن گرفته و آن گاه آن
 را افاده كرده است و با اين -غير از هدايت خدا هدايتي نيست -معرفي كرده، و در نتيجه بطريق قصر قلب صحت انحصار

انحصار فهمانده كه پس ملت و دين آنان خالي از هدايت است، از اينهم نتيجه گرفته كه پس دين آنان هوي و هوسهاي 
 .ه دستورات آسمانيخودشان است، ن

ها اينست كه پس آنچه نزد رسول خدا )ص( است، علم است و آنچه نزد خود آنان است، جهل و چون الزمه اين نتيجه
سخن بدينجا كشيد، ميدان براي اين تهديد باز شد كه بفرمايد: )اگر بعد از اين علمي كه بتو نازل شده، هواهاي آنان را 

 .خدا نه سرپرستي خواهي داشت و نه ياوريپيروي كني، آن گاه از ناحيه 

 111اصولي ريشه دار از برهاني عقل در رد يهود و نصاري، در يك آيه[ ..... ص : ]

 231، ص: 1دار از برهاني عقلي نهفته شده: و با همه ترجمه الميزان، جحال ببين كه در اين يك آيه چه اصولي ريشه

كار رفته و در عين حال چقدر بيان آن سليس و روان است؟! )الَّذِينَ آتَيْناهُمُ اختصار و كوتاهيش، چه وجوهي از بالغت ب
ي شود، جوابآورند( فهميده ميالْكِتابَ( الخ، ممكن است اين جمله بقرينه حصري كه از جمله )تنها ايشان بدان ايمان مي

 .رسدودُ وَ لَا النَّصاري( الخ، بذهن ميباشد از سؤالي تقديري، سؤالي كه از جمله: )وَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُ

وقتي اميدي بايمان آوردن يهود و نصاري نيست پس چه كسي از ايشان باين كتاب ايمان  :و آن سؤال اين است كه
فرمايد: از ميانه آنهايي كه كتابشان داده بوديم تنها آورد؟ و راستي دعوت ايشان بكلي باطل و بيهوده است؟ در جواب ميمي
اني باين كتاب ايمان مياورند كه كتاب خود را حقيقتا تالوت ميكردند و براستي بكتاب خود ايمان داشتند ممكن هم كس

آورند، چه تورات و چه انجيل و چه قرآن، و هاي آسماني ايمان ميهست جواب، اين باشد كه اينگونه افراد بكلي به كتاب
 .بكتابي كه نازل شده يعني بقرآن ايمان مياورند ممكن هم هست جواب، اين باشد كه اينگونه افراد

در جمله )أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ(، قصر افراد خواهد بود كه معنايش در ساير مجلدات فارسي گذشت،  -انحصار -و بنا بر اين قصر
 تاب، اهل كتاب بوده وو ضمير در كلمه )به( به بعضي از وجوه نامبرده خالي از استخدام )مثل اينكه مراد از مرجع ضمير ك

اي از يهود و نصاري هستند كه براستي بدين خود مراد از ضمير قرآن باشد( نيست. و مراد از جمله )الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ( عده
كتاب(، تورات و انجيل است، و اما اگر مراد از جمله اول را )كردند و مراد بكلمه متدين بودند و پيروي هوي و هوس نمي

اديم شود: كساني كه قرآن را بايشان دمنين به پيامبر اسالم، و مراد از كتاب را قرآن بگيريم، آن وقت معناي آيه چنين ميمؤ
و ايشان بحق آن را تالوت ميكنند، همانها هستند كه بقرآن ايمان دارند، نه اين پيروان هوي، كه در اينصورت قصر در آيه 

 .در ساير مجلدات گذشتقصر قلب خواهد بود كه باز معنايش 

ا هيا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا( تا آخر دو آيه، در اين دو آيه خاتمه گفتار را به آغاز آن ارجاع داده، و در اينجا يك دسته از خطاب)
 .كه به بني اسرائيل شده، خاتمه مييابد

 110بحث روايتي ] )در باره تالوت قرآن([ ..... ص : 

 :كه در ذيل آيه« 1»ام صادق ع روايت كرده در ارشاد ديلمي از ام

__________________________________________________ 
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و در معناي آن تدبر نموده، خوانند، الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ( الخ، فرموده: آيات آن را شمرده شمرده مي)
گيرند، هراسند، و از داستانهايش عبرت ميبندند، و از تهديدهايش ميهايش اميد ميباحكامش عمل ميكنند، و بوعده

كنند و بخدا سوگند، معناي حق تالوت اينست، نه اينكه تنها آياتش را حفظ اوامرش را بكار بسته، نواهيش را اجتناب مي
د آيه و يكش چنهايش را بخوانند و بند بند آن را بشناسند كه مثال فالن سوره دهدرس بگيرند و سوره كنند، و حروفش را

 .يكش چند استپنج

و بسيار كساني كه حروف آن را كامال از مخرج اداء ميكنند، ولي حدود آن را ضايع ميگذارند، بلكه تالوت به معناي تدبر در 
چنان كه خداي تعالي فرموده: )كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ، لِيَدَّبَّرُوا آياته، كتابي است  آيات آن، و عمل به احكام آنست، هم

 .«1»مبارك كه بتو نازل كرديم، تا در آياتش تدبر كنند( 

يعني وقتي بآيات راجع به يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ( فرموده: ) :و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده، كه در تفسير جمله
 «4»ايستند و فكر ميكنند. بهشت و دوزخش ميرسند مي

و در كافي از آن جناب روايت كرده كه در تفسير اين آيه فرموده: اينان كه قرآن را بحق تالوتش تالوت ميكنند، امامان 
 «0»امتند. 

 .ن استمؤلف: اين روايت از باب جري يعني تطبيق آيه به مصداق روشن و كامل آ

__________________________________________________ 
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 111[ ..... ص : 001(: آيه 0سوره البقرة )]

 اشاره

 (142)كَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِ

 111ترجمه آيه ..... ص : 

من تو را امام  هايي بيازمود و او بحد كامل آن امتحانات را انجام بداد، بوي گفت:و چون پروردگار ابراهيم، وي را با صحنه
 (142رسد )ام نيز كساني را بامامت برسان فرمود عهد من بستمگران نميخواهم كرد ابراهيم گفت: از ذريه

 111بيان ..... ص : 

 اشاره



اي از داستانهاي ابراهيم ع است كه نسبت بآيات مربوط به قبله و تغيير آن از اين آيه بفرازي ديگر شروع شده و آن ذكر پاره
بيت المقدس بطرف كعبه بمنزله مقدمه و زمينه چيني است، و همچنين نسبت بآيات راجعه بحج، و بياني كه در خالل آن در 

 ب آن بميان آمده، مرتبه اول بيان اصول معارف اسالمي و مرتبه دوم اخالق و مرتبه باره حقيقت دين حنيف اسالمي و مرات

 232، ص: 1ترجمه الميزان، ج

سوم احكام فرعيه كه همه اينها بطور اجمال در آن آيات آمده است. و آيات نامبرده اين معنا را نيز در برگرفته كه خداي 
 .، يكي بامامت و يكي به بناي كعبه و ديگر بعثتش براي دعوت بدين توحيدتعالي ابراهيم ع را بچند خصيصه اختصاص داده

 111ابراهيم )ع( در اواخر عمر به امامت رسيد[ ..... ص : ]

 (وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ)

م ع در اواخر عمر ابراهي بنا بر آنچه گفتيم اين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خداي تعالي مقام امامت را باو داد و اين واقعه
اتفاق افتاده، در دوران پيريش و بعد از تولد اسماعيل و اسحاق ع و بعد از آنكه اسماعيل و مادرش را از سرزمين فلسطين 

 .اندبسر زمين مكه منتقل كرد، هم چنان كه بعضي از مفسرين نيز متوجه اين نكته شده

عِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً( از آن جناب حكايت فرموده كه گفت: )وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، پروردگارا دليل بر آن اينست كه بعد از جمله: )إِنِّي جا
ام نيز قرار بده( و اگر داستان امامت قبل از بشارت مالئكه بتولد اسماعيل و اسحاق بود، ابراهيم ع علمي و امامت را در ذريه

 .اي به اينكه صاحب ذريه ميشود نميداشتحتي مظنه

حتي بعد از بشارت دادن مالئكه باز آن را باور نكرد و در جواب مالئكه سخني گفت كه نوميدي از اوالد دار شدن از  چون
 :آن پيدا است، و اينك گفتگوي مالئكه با وي

ونَ قالُوا: ال تَوْجَلْ، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ قالَ: أَ وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَالماً، قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُ)
مانان نَ، بمردم خبر ده از ميهبَشَّرْتُمُونِي عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ، فَبِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَال تَكُنْ مِنَ الْقانِطِي

ند و سالم گفتند، ابراهيم )چون ديد غذا نخوردند پنداشت دشمنند( گفت: ما از شما ابراهيم، آن زمان كه بر او در آمد
 :بيمناكيم، گفتند

نه، مترس كه ما تو را بفرزندي دانا بشارت ميدهيم، گفت: آيا مرا كه پيري مسلطم شده بشارت ميدهيد به چه بشارت 
كند و همچنين بطوري كه قرآن حكايت مي« 1»ميدهيد؟ گفتند بحق بشارتت ميدهيم، زنهار كه از نوميدان مباش( 

، وَ همسرش نيز اميدي نداشت به اينكه صاحب فرزند شود، اينك حكايت قرآن: )وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ، فَضَحِكَتْ، فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ
ءٌ عَجِيبٌ، قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ؟ بَعْلِي شَيْخاً؟ إِنَّ هذا لَشَيْمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ، قالَتْ يا وَيْلَتي أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا 

ا او را به نديد، مرَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، همسرش ايستاده بود، چون اين گفتگو شنيد بخ
آورم، با اين كه پيره زالي هستم، آنهم پير عقوب بشارت داديم، گفت: اي واي، آيا من بچه مياسحاق و از پس اسحاق به ي

زالي كه در جوانيش نازا بود؟! و شوهرم پيري فرتوت است، اين بشارت چيزي است عجيب؟! گفتند: آيا از امر خدا تعجب 
 كني؟ رحمت خدا ومي

__________________________________________________ 
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 «1»بركات او شامل حال شما اهل بيت است و او حميد و مجيد است(. 



بارد، و بهمين جهت مالئكه در مقابل، كنيد از سراپاي سخنان ابراهيم و همسرش نوميدي ميبطوري كه مالحظه مي
اش اطالعي نداشتند كه بزودي لخوششان سازد، پس ابراهيم و خانوادهسخناني ميگويند كه تسلي خاطر آنان باشد، و د

هد، تقاضا دبينيم بعد از شنيدن اين مژده كه خدا او را به مقام امامت ترفيع ميشوند و با اين حال وقتي ميصاحب فرزند مي
اين تقاضا داراي فرزند بوده، چون فهميم كه او در حال گفتن كند كه اين مقام را به بعضي از ذريه من روزي فرما، ميمي

سخن، سخن كسي است كه خود را داراي فرزند ميداند و اگر كسي كمترين آشنايي به ادب كالم داشته باشد، آنهم پيامبري 
دهد كه با اين كه نه فرزند داشته و نه چون ابراهيم خليل، آنهم در خطاب به پروردگار جليل خود، هرگز بخود اجازه نمي

 .از فرزند دار شدنش داشته اينطور سخن بگويداطالعي 

يز، ام نگفت: )و من ذريتي، ان رزقتني ذرية، پروردگارا از ذريهو تازه اگر چنين سخني را از آن جناب احتمال دهيم، بايد مي
از آن  ين درخواستاي روزيم كردي، امام قرار بده( يا عبارتي ديگر كه اين قيد و شرط را برساند، پس معلوم ميشود ااگر ذريه

 .جناب در اواخر عمرش و بعد از بشارت بوده است

عالوه بر اينكه جمله: )و چون ابراهيم را پروردگارش آزمايشها نموده و او در همه آنها پيروز گرديد، و بدين جهت 
هايي بوده كه از امتحان پروردگارش گفت: من تو را امام خواهم كرد( الخ، داللت دارد كه اين امامت كه خدا باو بخشيد، بعد

خدا از او كرد و معلوم است كه اين امتحانات همان انواع بالهايي بوده كه در زندگي بدان مبتال شده، و قرآن كريم بانها 
قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي ) :فرمايدترين آن امتحانها و بالها، داستان سر بريدن از فرزندش اسماعيل بوده، ميتصريح كرده كه روشن

را بينم كه من بدست خودم تفرمايد: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ، پسرم در خواب ميأَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، تا آنجا كه مي
و اين قضيه در دوران پيري آن جناب اتفاق « 4»بدرستي كه اين بالئي است آشكارا(  -فرمايدتا آنجا كه مي -كنمذبح مي
 رَبِّي هم چنان كه قرآن در حكايت از آن ميفرمايد: )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ، إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ، إِنَّ افتاده،

لَسَمِيعُ الدُّعاءِ، شكر خداي را كه در سر پيري اسماعيل و اسحاق را به من ارزاني داشت، آري پروردگار من شنوا و داناي 
 «0»ست،( بحاجت ا
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 .حال به الفاظ آيه برميگرديم

 111گيرد و كلمات مبين آن است[ ..... ص : اي عملي صورت نميامتحان جز با برنامه]

بْراهِيمَ رَبُّهُ( الخ، كلمه )ابتالء( و بالء يك معني دارد، اگر بخواهي بگويي: من فالن را با فالن عمل و يا پيش وَ إِذِ ابْتَلي إِ)
بلوته بكذا( و اثر اين امتحان اين )تواني بگويي آوردن فالن حادثه امتحان كردم، هم ميتواني بگويي: )ابتليته بكذا(، و هم مي

بيل اطاعت و شجاعت و سخاوت و عفت و علم و مقدار وفاء، و نيز صفات متقابل اين است كه صفات باطني او را از ق
 .نامبرده را ظاهر سازد

سازد، نه گيرد، عمل است كه صفات دروني انسان را ظاهر مياي عملي صورت نميو بهمين جهت امتحان، جز با برنامه
دروغ و خالف واقع باشد، هم چنان كه در آيه: )إِنَّا گفتار، همان طور كه ممكنست درست و راست باشد، ممكن هم هست 



 :و آيه «1» (بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ

 .امتحان با عمل صورت گرفته« 4»إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ( )

كلمات دانسته، بفرضي كه منظور از كلمات گوئيم، كه اگر در آيه مورد بحث امتحان ابراهيم را بوسيله اين را بدان جهت مي
الفاظ بوده باشد، باز بدان جهت است كه الفاظ وظائف عملي براي آن جناب معين ميكرده، و از عهد و پيمانها و دستور 

ردن شرت ككرده، هم چنان كه در آيه: )وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً به مردم نكو بگوئيد( منظور از گفتن، معاها حكايت ميالعمل
 «0»است، ميخواهد بفرمايد: با مردم به نيكي معاشرت كنيد. 

 111در قرآن[ ..... ص :  "كلمة اللَّه "مراد از]

بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( كلمات جمع است و كلمه هر چند در قرآن كريم بر موجودات و اعيان خارجي اطالق شده، نه بر الفاظ و )
و لكن همين « 2»اي از او كه نامش عيسي بن مريم بود( نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ، و كلمهبِكَلِمَةٍ مِ) :اقوال، مانند

خلق شده، هم  (نيز بعنايت قول و لفظ است، باين معنا كه ميخواهد بفرمايد: مسيح ع با كلمه و قول خدا كه فرمود: )كن
للَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ، ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، مثل عيسي نزد خدا، مثل آدم چنان كه فرمود: )إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ ا

 «3»است كه او را از خاك بيافريد، و سپس فرمود: )بباش پس موجود شد(. 

رش همين قول )كُنْ و اين نه تنها در داستان مسيح است، بلكه هر جا كه در قرآن لفظ كلمه را بخدا نسبت داده، منظو
 و آيه: )تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ« 5»تواند دهد( وَ ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ، كسي كلمات خدا را تغيير نمي) :فَيَكُونُ( است، مانند آيه

 :و آيه« 3»، تبديلي براي كلمات خدا نيست( 
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مِنُونَ، إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ال يُؤْ) :و آيه« 1»سازد( يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ، خدا با كلمات خود حق را محقق مي)
وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ، و لكن كلمه ) :و آيه« 4»آورند(، آنها كه عذاب پروردگارت عليه آنان حتمي شده، ايمان نمي

 ين كلمه پروردگارتو آيه: )وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا، أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ، و اينچن« 0»عذاب حتمي شده،( 
و آيه: )وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَماي، « 2»بر كساني كه كافر شدند محقق گشت، كه اصحاب آتشند( 

آيه: )وَ و  «5» (شدلَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر نبود كه كلمه خدا قبال براي مدتي معين گذشته بود، هر آينه قضاء بين آنان رانده مي
و آيه: )قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ، گفت حق اينست كه ... و حق « 5»كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا و كلمه خدا همواره دست باال است( 

ما بچيزي كه بخواهيم ايجاد كنيم،  ءٍ إِذا أَرَدْناهُ، أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، تنها گفتارو آيه: )إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ« 3»گويم( مي
 «3»اينست كه بان بگوئيم: بباش و آن چيز موجود شود(. 



كه در همه اينموارد منظور از لفظ )كلمه(، قول و سخن است، باين عنايت كه كار قول را ميكند، چون قول عبارتست از 
 .هد، و يا از او بخواهدخواهد به شنونده اعالم بدارد، يا باو خبر بداينكه گوينده آنچه را مي

)وَ  شود، مانند آيه:شود كه در كالم خداي تعالي كلمه و يا كلمات به وصف )تمام( توصيف ميو به همين جهت بسيار مي
لمات او ك تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا، ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ، كلمه پروردگارت از درستي و عدل تمام شد، هيچ كس نيست كه

و آيه: )وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ، كلمه حسناي پروردگارت بر بني اسرائيل تمام « 3»را دگرگون سازد( 
زند هنوز تمام نيست، وقتي تمام ميشود كه لباس عمل بپوشد، آن وقت اش سر ميكانه كلمه وقتي از گوينده« 13»شد،( 

 .شودام و صدق مياست كه تم

و اين معنا منافات ندارد با اينكه قول او فعلش باشد، براي اينكه حقايق واقعي حكمي دارد، و عنايات كالمي و لفظي حكمي 
ديگر دارد، بنا بر اين آنچه را كه خدا خواسته براي پيامبرانش و يا افرادي ديگر فاش سازد، بعد از آن كه سري و پنهان بوده، 

ار ناميم، براي اينكه كه چيزي را بر كسي تحميل كند و از او بخواهد، باين اعتبار اين اظهار را قول و كالم ميو يا خواست
 كند، و نتيجه خبر امر و نهي را دارد، و اطالق قول و كلمه بر مثل اين عمل شايع است. البته وقتي كه كارقول را مي
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ر آن بكنم( با اينكه قبال دگويي: )من اينكار را حتما ميكنم، براي اينكه از دهنم در آمده كه قول و كلمه را بكند، مثال مي
خواهي تصميم خود را بشكني، و در آن باره شفاعت اي و چون نمياي، ولي تنها تصميم انجام آن را گرفتهباره سخني نگفته

كنم، بايد يام اينكار را ماحدي را بپذيري و هيچ سستي در تصميمت پيدا نشده، لذا اينطور تعبير ميكني كه من چون گفته
 :گويدير شعر عنتره كه ميبكنم، نظ

 و قولي كلما جشات و جاشت مكانك تحمدي او تستريحي

آيد اينست كه بگويم سر جايت بايست كه يا كشته يعني سخن من بنفسم وقتي كه در ميدان جنگ باضطراب در مي
ست كه تصميم بر آنگردي كه منظورش از قول تلقين نفس به ثبات و شوي و خوشنام و يا دشمن را ميكشي و راحت ميمي

ثبات را از دست ندهد و تصميم خود را در جايي كه دارد يعني در دلش هم چنان حفظ كند، تا اگر در حادثه كشته شد، از 
 .ستايش خلق برخوردار شود و اگر بر دشمن پيروز گشت از استراحت برخوردار گردد



 111در آيه كريمه[ ..... ص :  "اتمهن "و "كلمات "مراد از]

كلمات( در آيه مورد بحث، قضايايي است كه ابراهيم )كه اين نكته را دانستي اين معنا برايت روشن گرديد، كه مراد به  حال
با آنها آزمايش شد، و عهدهايي است الهي، كه وفاي بدانها را از او خواسته بودند، مانند قضيه كواكب، و بتها، و آتش، و 

 .هجرت، و قرباني كردن فرزند، و غيره

و اگر در آيه مورد بحث نامي از اين امتحانات نبرده، براي اين بود كه غرضي به ذكر آنها نداشته، بله همين كه فرموده: 
فهماند كه آن امور اموري بوده كه لياقت آن جناب را )چون از آن امتحانات پيروز در آمدي ما تو را امام خواهيم كرد(، مي

 .ن امامت را مترتب بر آن امور كردبراي مقام امامت اثبات ميكرده، چو

 ها كه بر شمرديم، همان كلمات بوده و اما تمام كردن كلمات به چه معنا است؟پس اين صحنه

گوئيم اگر ضمير در )اتمهن( بابراهيم برگردد، معنايش اين ميشود كه ابراهيم آن كلمات را تمام كرد، يعني آنچه در پاسخ مي
م داد، و امتثال نمود، و اما اگر ضمير در آن بخداي تعالي برگردد، هم چنان كه ظاهر هم همين خواست انجارا خدا از او مي

است، آن وقت معنا اين ميشود كه خدا آن كلمات را تمام كرد، يعني توفيق را شامل حال ابراهيم كرد و مساعدتش فرمود تا 
 .همانطور كه وي ميخواست دستورش را عمل كند

قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً( تا آخر آيات است، تفسيري است كه ) !اند: مراد از كلمات جملهفتهو اما اينكه بعضي گ
شود بان اعتماد كرد، براي اينكه از اسلوب قرآني هيچ سابقه ندارد، و معهود نيست كه لفظ كلمات را بر جمالتي از كالم نمي

 .اطالق كرده باشد

 سِ إِماماً( امام يعني مقتدا و پيشوايي كه مردم باو اقتداء نموده، در گفتار و إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّا)
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اند: مراد بامامت همان نبوت است، چون نبي نيز كسي است اي از مفسرين گفتهكردارش پيرويش كنند، و بهمين جهت عده
 :ه خداي تعالي فرمودهكه امتش در دين خود بوي اقتداء ميكنند، هم چنان ك

، و لكن «1»وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ما هيچ پيامبري نفرستاديم مگر براي اين كه باذن او پيروي شود( )
 .اين تفسير در نهايت درجه سقوط است

جاعلك( است و اسم فاعل اگر بمعناي )ملش كلمه به چند دليل، اول اينكه كلمه: )اماما( مفعول دوم عامل خودش است و عا
گيرد، وقتي عمل ميكند كه يا بمعناي حال باشد و يا آينده و بنا بر اين قاعده، جمله گذشته باشد عمل نميكند و مفعول نمي

له و وعده از راه وحي اي است بابراهيم ع كه در آينده او را امام ميكند و خود اين جم)إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً( وعده
شود قبل از آنكه اين وعده باو برسد، پيغمبر بوده كه اين وحي باو شده، پس بطور ع( ابالغ شده، پس معلوم مي)بابراهيم 

 .(اندقطع امامتي كه بعدها باو ميدهند، غير نبوتي است كه در آن حال داشته، )اين جواب را بعضي ديگر از مفسرين نيز گفته

 119و بيان اينكه امامت ابراهيم )ع( غير نبوت او بوده[ ..... ص :  "متاما "معني]

دوم اينكه ما در آغاز گفتار گفتيم: كه قصه امامت ابراهيم در اواخر عمر او و بعد از بشارت باسحاق و اسماعيل بوده، مالئكه 
اند و ابراهيم در آن زده (د سري بابراهيم )عوقتي اين بشارت را آوردند كه آمده بودند قوم لوط را هالك كنند، در سر راه خو

 .موقع پيغمبري بود مرسل، پس معلوم ميشود قبل از امامت داراي نبوت بوده، در نتيجه پس امامتش غير نبوتش بوده است

ه، دو منشا اين تفسير و تفاسير ديگر نظير آن، اينست كه الفاظي كه در قرآن شريف هست در انظار مردم مبتذل و بي ارج ش



اند كه معناي همه را ميدانند، و همين خيال باعث شده بر سر چون در اثر مرور زمان زياد بر زبانها جاري شده، خيال كرده
 .آنها ايستادگي و دقت نكنند

يكي از آن الفاظ لفظ امامت است كه گفتيم مفسرين آن را همه جا و بطور مطلق بمعناي نبوت و تقدم و مطاع بودن معنا 
 .ند، در حالي كه چنين نيست و اشكالش را فهميدياكرده

نها و هيچ يك از اي -اندبعضي ديگر از مفسرين آن را بمعناي خالفت و يا وصايت و يا رياست در امور دين و دنيا گرفته
ينست ابراي اينكه معناي نبوت اينست كه شخصي از جانب خدا اخباري را تحمل كند و بگيرد، و معناي رسالت هم  -نبوده

 .ها را تحمل كندكه بار تبليغ آن گرفته

هاي او را و تقدم و مطاع بودن نميتواند معناي امامت باشد، چون مطاع بودن شخص باين معنا است كه اوامر و نظريه
 .اطاعت كنند، و اين از لوازم نبوت و رسالت است

 ناسبي با امامتو اما خالفت و همچنين وصايت معنايي نظير نيابت دارد و نيابت چه ت
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ميتواند داشته باشد؟ و اما رياست در امور دين و دنيا آن نيز همان معناي مطاع بودن را دارد، چون رياست بمعناي اينست كه 
 .ور باشدشخصي در اجتماع مصدر حكم و دست

پس هيچ يك از اين معاني با معناي امامت تطبيق نميكند، چون امامت باين معنا است كه شخص طوري باشد كه ديگران 
از او اقتداء و متابعت كنند، يعني گفتار و كردار خود را مطابق گفتار و كردار او بياورند و با اين حال ديگر چه معنا دارد كه به 

م خواهم تو را پيغمبر كنم و يا مطاع مرده و رئيس است، بگويند: )اني جاعلك للناس نبيا، من ميپيغمبري كه واجب االطاع
خواهم تو را رئيس مردم كنم، تا در امر دين امر و نهي كني اطاعت كنند، و يا ميسازم، تا آنچه را كه با نبوت خود ابالغ مي

 .تا در ميان مردم در مرافعاتشان بحكم خدا حكم كني؟خواهم تو را وصي يا خليفه در زمين كنم، كني، و يا مي

پس امامت بمعناي هيچ يك از اين كلمات نيست، و چنان هم نيست كه همه آن كلمات براي خود معنايي داشته باشند، 
ولي خصوص لفظ امامت معنايي نداشته و صرفا عنايتي لفظي و تفنني در عبارت باشد، چون صحيح نيست به پيغمبري كه 

 :لوازم نبوتش مطاع بودن است، گفته شود از

من تو را بعد از آنكه سالها مطاع مردم كردم، مطاع مردم خواهم كرد، و يا هر عبارت ديگري كه اين معنا را برساند، هر چند 
فع رشود، و عنايت لفظي اشكال را ها برطرف نميكه عنايت لفظي در كار باشد براي اينكه محذوري كه گفتيم با اين حرف

نميكند و مواهب الهي صرف يك مشت مفاهيم لفظي نيست، بلكه هر يك از اين عناوين عنوان يكي از حقايق و معارف 
حقيقي است و لفظ امامت از اين قاعده كلي مستثني نيست، آن نيز يك معناي حقيقي دارد، غير حقايق ديگري كه الفاظ 

 .كندديگر از آن حكايت مي

 101اند([ ..... ص : با هم آورده شده "هدايت "و "امامت "است )در قرآن "امامت "انحقيقتي كه در تحت عنو]

 حال ببينيم آن حقيقت كه در تحت عنوان امامت است چيست؟

برد، دنبالش متعرض هدايت ميشود، تعرضي كه گويي ميخواهد نخست بايد دانست كه قرآن كريم هر جا نامي از امامت مي
 فرمايد: )وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً، وَ كُلاا جَعَلْناكند، از آن جمله در ضمن داستانهاي ابراهيم مي كلمه نامبرده را تفسير



ار ا صالح قرصالِحِينَ، وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا، ما بابراهيم، اسحاق را داديم، و عالوه بر او يعقوب هم داديم، و همه ر
فرمايد: )وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا و نيز مي« 1»داديم، و مقرر كرديم كه اماماني باشند بامر ما هدايت كنند(. 

تند ا بدان جهت يافكردند، و اين مقام رصَبَرُوا، وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ، و ما از ايشان اماماني قرار داديم كه بامر ما هدايت مي
 «4»كردند، و بآيات ما يقين ميداشتند(. كه صبر مي
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اهد آن را بمقام هدايت معرفي كند از سوي آيد وصفي كه از امامت كرده، وصف تعريف است و ميخوكه از اين دو آيه بر مي
ديگر همه جا اين هدايت را مقيد بامر كرده، و با اين قيد فهمانده كه امامت بمعناي مطلق هدايت نيست، بلكه بمعناي 

ا أَرادَ شَيْئاً اش فرموده: )إِنَّما أَمْرُهُ إِذگيرد و اين امر هم همانست كه در يك جا در بارههدايتي است كه با امر خدا صورت مي
ءٍ، امر او وقتي اراده چيزي كند تنها همين است كه بان چيز أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

مْرُنا إِلَّا وَ ما أَ) :و نيز فرموده« 1»بگويد بباش، و او هست شود، پس منزه است خدايي كه ملكوت هر چيز بدست او است(، 
 «4»واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ: امر ما جز يكي نيست آنهم چون چشم بر هم زدن(. 

و انشاء اللَّه بزودي در تفسير اين آيه بيان خواهيم كرد كه: امر الهي كه آيه اول آن را ملكوت نيز خوانده، وجه ديگري از 
ه ميشوند، خلقتي است طاهر و مطهر از قيود زمان و مكان، و خالي از خلقت است كه امامان با آن امر با خداي سبحان مواج

تغيير و تبديل و امر همان چيزيست كه مراد بكلمه )كن( آنست و آن غير از وجود عيني اشياء چيز ديگري نيست، و امر در 
 انطباق بر قوانين حركت مقابل خلق يكي از دو وجه هر چيز است، خلق آن وجه هر چيز است كه محكوم به تغير و تدريج و

و زمان است، ولي امر در همان چيز، محكوم باين احكام نيست، اين بود اجمالي از معناي امر، تا انشاء اللَّه تفصيلش در آينده 
 .بيايد

 100ها[ ..... ص : تفاوت ميان هدايت امام و ساير هدايت]

كند، پس امامت از نظر وتي كه در اختيار دارد هدايت مياي است كه با امري ملكو كوتاه سخن آنكه امام هدايت كننده
باطن يك نحوه واليتي است كه امام در اعمال مردم دارد، و هدايتش چون هدايت انبياء و رسوالن و مؤمنين صرف 

راهنمايي از طريق نصيحت و موعظه حسنه و باألخره صرف آدرس دادن نيست، بلكه هدايت امام دست خلق گرفتن و براه 
 .ق رساندن استح

قرآن كريم كه هدايت امام را هدايت بامر خدا، يعني ايجاد هدايت دانسته، در باره هدايت انبياء و رسل و مؤمنين و اينكه 
مْ، هُفرمايد: )وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ، إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهدايت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است، مي

ه كفَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ، هيچ رسولي نفرستاديم مگر بزبان قومش تا برايشان بيان كند و سپس خداوند هر 
 «0»را بخواهد هدايت، و هر كه را بخواهد گمراه كند.( 

مِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ، و آن كس كه ايمان و در باره راهنمايي مؤمن آل فرعون فرموده! )وَ قالَ الَّذِي آمَنَ: يا قَوْ
 :و نيز در باره وظيفه عموم مؤمنين فرموده« 2»آورده بود بگفت: اي قوم! مرا پيروي كنيد تا شما را براه رشد رهنمون شوم( 
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رقه از هر فإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؟ چرا فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا )
م دهند، گردند ايشان را بيكنند، تا در غربت تفقه در دين كنند، و در نتيجه وقتي بسوي قوم خود بر مياي كوچ نميطائفه

 تريكه بزودي اين تفاوت كه گفتيم ميان دو هدايت هست، با بيان بيشتر و روشن« 1»باشد كه قومش بر حذر شوند( 
سجده را بمعناي ارائه طريق نگيريم براي اينكه ابراهيم  40انبياء و  30چرا امر در آيه گردد پس ديگر كسي نگويد روشن مي

 .ع در همه عمر اين هدايت را داشت

 100صبر و يقين، براي موهبت امامت معرفي شده است[ ..... ص : ]

بر و و آن عبارتست از ص مطلب ديگري كه بايد تذكر داد اين است كه خداي تعالي براي موهبت امامت سببي معرفي كرده،
يقين و فرموده: )لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ( الخ، كه بحكم اين جمله، مالك در رسيدن بمقام امامت صبر در راه 

رساند كه شايستگان مقام امامت در برابر تمامي خداست، و فراموش نشود كه در اين آيه، صبر مطلق آمده، و در نتيجه مي
الي كه قبل كنند، در حآيد، تا مقام عبوديت و پايه بندگيشان روشن شود، صبر ميهايي كه براي آزمايششان پيش ميصحنه

 .از آن پيشامدها داراي يقين هم هستند

آخر در  بينيم در باره همين ابراهيمي كهگيريم، ميحال بايد ببينيم اين يقين چه يقيني است؟ و چون سراغ آن را از قرآن مي
فرمايد: )وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، و ما اين چنين بمقام امامتش رسانيده، مي

ي كه و اين آيه بطور« 4»ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا چنين و چنان شود، و نيز از موقنان گردد( 
فهماند كه نشان دادن ملكوت بابراهيم مقدمه بوده براي اينكه نعمت يقين را بر او افاضه فرمائيد، بظاهرش ميمالحظه مي

فرمايد، پس معلوم ميشود يقين هيچ وقت از مشاهده ملكوت جدا نيست، هم چنان كه از ظاهر آيه )كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
و آيات: )كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما « 0»الْجَحِيمَ، نه، اگر شما به علم يقين ميدانستيد حتما دوزخ را ميديديد( الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ 

عِلِّيِّينَ، وَ ما أَدْراكَ ما فرمايد كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي تا آنجا كه مي -كانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
 عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ، نه، اينها همه بهانه است علت واقعي كفرشان اين است كه اعمال زشتشان بر

رار در كه كتاب اب فرمايد: نه، بدرستيتا آنجا كه مي -اند،دلهاشان چيره گشت، نه، ايشان امروز از پروردگار خود در پس پرده
اين معنا استفاده « 2»بينند(. داني عليين چيست؟ كتابي است نوشته شده، كه تنها مقربين آن را ميعليين است، و تو نمي

شود، چون اين آيات داللت دارد بر اينكه مقربين كساني هستند كه از پروردگار خود در حجاب نيستند، يعني در دل، مي
 پروردگارشان ندارند، و اين پرده عبارتست از معصيت و جهل، و شك، و دلواپسي، بلكه آنان اهل اي مانع از ديدنپرده

__________________________________________________ 

 144سوره توبه آيه  -1

 33سوره انعام آيه  -2

 5سوره تكاثر آيه  -3



 41 -12سوره مطففين آيه  -4

 210، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .بينندن بخدا هستند، و كساني هستند كه عليين را ميبينند، هم چنان كه دوزخ را مييقي

و سخن كوتاه اينكه امام بايد انساني داراي يقين باشد، انساني كه عالم ملكوت برايش مكشوف باشد، و با كلماتي از خداي 
ه از همان امر، و امر عبارتست از ناحي سبحان برايش محقق گشته باشد، در سابق هم گذشت كه گفتيم: ملكوت عبارتست

 .باطن اين عالم

 101باطن دلها و اعمال و حقيقت آن بر امام مكشوف است[ ..... ص : ]

فهميم كه جمله: )يَهْدُونَ بِأَمْرِنا( داللتي روشن دارد، بر اينكه آنچه كه امر هدايت و با در نظر گرفتن اين حقيقت، بخوبي مي
زند، پس امام كسي است كه باطن دلها و بارتست از دلها، و اعمالي كه بفرمان دلها از اعضاء سر ميشود، عمتعلق بدان مي

اعمال و حقيقت آن پيش رويش حاضر است، و از او غايب نيست، و معلوم است كه دلها و اعمال نيز مانند ساير موجودات 
مال براي امام حاضر است، ال جرم امام بتمامي اعمال داراي دو ناحيه است، ظاهر و باطن، و چون گفتيم باطن دلها و اع

 .بندگان چه خيرش و چه شرش آگاه است، گويي هر كس هر چه ميكند در پيش روي امام ميكند

و نيز امام مهيمن و مشرف بر هر دو سبيل، يعني سبيل سعادت و سبيل شقاوت است، كه خداي تعالي در اين باره 
كه بزودي در تفسيرش « 1»خوانيم(، كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ، روزي كه هر دسته مردم را با امامشان ميفرمايد: )يَوْمَ نَدْعُوا مي

 .اندها از ظاهر آن پنداشتهخواهد آمد، كه منظور از اين امام، امام حق است، نه نامه اعمال، كه بعضي

دهد، هم چنان كه مردم را بطرف خدا سوق مي شود،ها ظاهر ميپس بحكم اين آيه امام كسي است كه در روزي كه باطن
 فهماند: كه پستداد، و آيه شريفه عالوه بر اين نكته اين را نيز ميدر ظاهر و باطن دنيا نيز مردم را بسوي خدا سوق مي

د ار بايهاي بشري و عصري از آن اعصار از آن خالي باشد بلكه در تمام ادوار و اعصاي از دورهامامت پستي نيست كه دوره
وجود داشته باشد، مگر اينكه نسل بشر بكلي از روي زمين برچيده شود، خواهي پرسيد: اين نكته از كجاي آيه استفاده 

ماند در هر فهگوئيم: از كلمه )كل اناس( كه انشاء اللَّه در تفسير خود اين آيه بيانش خواهد آمد، كه اين جمله ميشود؟ ميمي
 .ي باشند، امامي نيز هست كه شاهد بر اعمال ايشانستدوره و هر جا كه انسانهاي

 101امام بايد ذاتا سعيد و پاك و معصوم باشد[ ..... ص : ]

نكه شود، مگر آو معلوم است كه چنين مقامي يعني مقام امامت با اين شرافت و عظمتي كه دارد، هرگز در كسي يافت نمي
فرمايد: )أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ ه ميذاتا سعيد و پاك باشد، كه قرآن كريم در اين بار
 يُهْدي؟ آيا كسي كه بسوي حق هدايت ميكند،
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ه اينكه مردم پيرويش كنند؟ و يا آن كس كه خود محتاج بهدايت ديگرانست، تا هدايتش نكنند راه را پيدا سزاوارتر است ب
توضيح اينكه در اين آيه ميانه هادي بسوي حق، و بين كسي كه تا ديگران هدايتش نكنند راه را پيدا نميكند، « 1»نميكند؟( 

بسوي حق كسي باشد كه چون دومي محتاج به هدايت ديگران نباشد، مقابله انداخته، و اين مقابله اقتضاء دارد كه هادي 



بلكه خودش راه را پيدا كند، و نيز اين مقابله اقتضاء ميكند، كه دومي نيز مشخصات اولي را نداشته باشد، يعني هادي بسوي 
 .حق نباشد

 :شوداز اين دو استفاده دو نتيجه عايد مي

لت و گناهي باشد، و گر نه مهتدي بنفس نخواهد بود، بلكه محتاج بهدايت غير خواهد اول اينكه امام بايد معصوم از هر ضال
بود، و آيه شريفه از مشخصات امام اين را بيان كرد: كه او محتاج بهدايت احدي نيست، پس امام معصوم است، هم چنان 

 .كه در سابق نيز اين نكته را گفتيم

ينَ، دِدُونَ بِأَمْرِنا، وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ، وَ إِقامَ الصَّالةِ، وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ، وَ كانُوا لَنا عابِآيه شريفه )وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْ
ايشان را امامان كرديم، كه به امر ما هدايت كنند، و بايشان وحي كرديم فعل خيرات و اقامه نماز و دادن زكات را، و ايشان 

فهماند عمل امام هر چه باشد خيراتي است كه خودش نيز بر اين معنا داللت دارد، چون مي« 4»ستندگان مايند(. همواره پر
 :رمايدفبسوي آنها هدايت شده، نه بهدايت ديگران، بلكه بهدايت خود، و بتأييد الهي، و تسديد رباني، چون در آيه نمي

 :حي كرديم كه خيرات را انجام دهيد(، بلكه فرمودهو اوحينا اليهم ان افعلوا الخيرات، ما بايشان و)

فهماند كه امامان آنچه فِعْلَ الْخَيْراتِ( را بايشان وحي كرديم و ميانه اين دو تعبير فرقي است روشن، زيرا در اولي مي)
ن خيرات د كه ايفهمانميكنند خيرات است، و موجي باطني و تاييد آسماني است، و اما در وحي اين داللت نيست، يعني نمي

ايم كار خوب كنند، و اما كار خوب ميكنند يا نميكنند نسبت بان از امامان تحقق هم يافته، تنها ميفرمايد: ما بايشان گفته
 -ساكت است و در تعبير دومي فرقي ميانه امام و مردم عادي نيست چون خدا بهمه بندگانش دستور داده كه كار خوب كنند

چيزي از  اند، و جز خيراتكنند، ولي تعبير اولي ميرساند كه اين دستور را انجام هم دادهبعضي نميالبته بعضي ميكنند و 
 .ايشان سر نميزند

آيد، و آن اينست كه هر كس معصوم نباشد، او امام و هادي بسوي حق نخواهد دوم اينكه عكس نتيجه اول نيز بدست مي
 .بود

 101است كه ظلمي و معصيتي هر چند كوچك از او صادر شده[ ..... ص : در آيه مطلق هر كسي  "ظالمين "مراد از]

 با اين بيان روشن گرديد كه مراد بكلمه )ظالمين( در آيه مورد بحث )كه ابراهيم درخواست
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رسد( مطلق هر كسي است كه كرد امامت را بذريه من نيز بده، و خداي تعالي در پاسخش فرمود: اين عهد من بظالمين نمي
ظلمي از او صادر شود، هر چند آن كسي كه يك ظلم و آنهم ظلمي بسيار كوچك مرتكب شده باشد، حال چه اينكه آن ظلم 

ه عمرش باشد، و چه اينكه در ابتداء باشد، و بعد توبه كرده و صالح شده باشد، شرك باشد، و چه معصيت، چه اينكه در هم
توانند امام باشند، پس امام تنها آن كسي است كه در تمامي عمرش حتي كوچكترين ظلمي را هيچيك از اين افراد نمي

 .مرتكب نشده باشد

آيه  از يكي از اساتيد ما پرسيد: به چه بياني ايندر اينجا بد نيست به يك سرگذشت اشاره كنم، و آن اين است كه شخصي 
داللت بر عصمت امام دارد؟ او در جواب فرمود: مردم بحكم عقل از يكي از چهار قسم بيرون نيستند، و قسم پنجمي هم 



كارند، هتوببراي اين تقسيم نيست، يا در تمامي عمر ظالمند، و يا در تمامي عمر ظالم نيستند، يا در اول عمر ظالم و در آخر 
و يا بعكس، در اول صالح، و در آخر ظالمند، و ابراهيم ع شانش، اجل از اين است كه از خداي تعالي درخواست كند كه مقام 

 .اش بدهد، پس بطور قطع دعاي ابراهيم شامل حال اين دو دسته نيستامامت را بدسته اول، و چهارم، از ذريه

كه در تمامي عمرش ظلم نميكند، و آن كسي كه اگر در اول عمر ظلم كرده، در  ماند دوم و سوم، يعني آن كسيباقي مي
ماند يك قسم و آن كسي است كه در تمامي آخر توبه كرده است، از اين دو قسم، قسم دوم را خدا نفي كرده، باقي مي

از دو قسمي كه خواست عمرش هيچ ظلمي مرتكب نشده، پس از چهار قسم باال دو قسمش را ابراهيم از خدا نخواست، و 
 .يك قسمش مستجاب شد، و آن كسي است كه در تمامي عمر معصوم باشد

 102شود[ ..... ص : هفت نكته كه در باره امام و امامت از آيه كريمه بانضمام آيات ديگر استفاده مي]

 :از بياني كه گذشت چند مطلب روشن گرديد

 .داي تعالي معين و جعل شوداول: اينكه امامت مقامي است كه بايد از طرف خ

 .دوم: اينكه امام بايد بعصمت الهي معصوم بوده باشد

 .سوم: اينكه زمين مادامي كه موجودي بنام انسان بر روي آن هست، ممكن نيست از وجود امام خالي باشد

 .چهارم: اينكه امام بايد مؤيد از طرف پروردگار باشد

 .ظر امام پوشيده نيست، و امام بدانچه كه مردم ميكنند آگاه استپنجم: اينكه اعمال بندگان خدا هرگز از ن

  .ششم: اينكه امام بايد بتمامي ما يحتاج انسانها علم داشته باشد، چه در امر معاش و دنيايشان، و چه در امر معاد و دينشان
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 .ظر فضائل نفساني ما فوق امام باشدهفتم اينكه محال است با وجود امام كسي پيدا شود كه از ن

و اين هفت مسئله از امهات و رؤس مسائل امامت است، كه از آيه مورد بحث در صورتي كه منضم با آيات ديگر شود 
 .(شود )و خدا راهنما استاستفاده مي

 101امامت مستلزم اهتداء به حق است نه بالعكس[ ..... ص : ]

بامر خدا باشد، يعني هدايتش بسوي حق باشد، كه آن هم مالزم با اهتداء ذاتي او است، حال خواهي گفت: اگر هدايت امام 
كه د، براي اينهم چنان كه از آيه: )أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ( الخ، استفاده گرديد، بايد همه انبياء امام هم باشن

وقتي بنا  شود، وخداي تعالي، و بدون اينكه از كسي بگيرد و يا بياموزد، تمام نمينبوت هيچ پيغمبري جز با اهتداء از جانب 
يم گردد كه با آنكه ابراهكند و بخودتان برميشد موهبت نبوت مستلزم داشتن موهبت امامت باشد، دوباره اشكال، عود مي
يگر چه معنا دارد به او بگوئيد حاال كه خوب از سالها بود كه داراي مقام نبوت بود، و بحكم گفتار شما امامت را هم داشت، د

 .امتحان در آمدي، تو را امام ميكنيم

گوئيم: آنچه از بيان سابق بدست آمد، بياني كه از آيه استفاده كرديم، تنها اين بود كه هدايت بحق كه همان در جواب مي
اهتداء بحق است بايد بتواند ديگران را هم امامت است، مستلزم اهتداء بحق است، و اما عكس آن را كه هر كس داراي 

 .بحق هدايت كند، و خالصه بايد امام باشد، هنوز بيان نكرديم

وسُفَ، وَ يُ داوُدَ، وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ،در آيه شريفه: )وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ، كُلاا هَدَيْنا، وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ 
عَ، ينَ، وَ إِسْماعِيلَ، وَ الْيَسَوَ مُوسي، وَ هارُونَ، وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا، وَ يَحْيي، وَ عِيسي، وَ إِلْياسَ، كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِ



ذُرِّيَّاتِهِمْ، وَ إِخْوانِهِمْ، وَ اجْتَبَيْناهُمْ، وَ هَدَيْناهُمْ، إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  وَ يُونُسَ، وَ لُوطاً وَ كلاا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ، وَ مِنْ آبائِهِمْ، وَ
 الْحُكْمَ وَكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ أُولئِ

هم اين « 1»ي اللَّهُ، فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ( وَ النُّبُوَّةَ، فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ، فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَ
 .م آورده باشدمالزمه نيامده، بلكه تنها اهتداء بحق آمده، بدون اينكه هدايت غير بحق را ه

ما اسحاق و يعقوب را به ) :آوريم تا خود بدقت در آن تدبر كنداينك براي اطمينان خاطر خواننده عزيز، ترجمه آيات را مي
ابراهيم داديم، و همه ايشان را هدايت كرديم، نوح را هم قبال هدايت كرده بوديم، و همچنين از ذريه او، داود و سليمان و 

 سي، و هارون را، و ما اينايوب، و يوسف و مو
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چنين نيكوكاران را پاداش ميدهيم و نيز زكريا، و يحيي، و عيسي، و الياس، را كه همه از صالحان بودند، و نيز اسماعيل و 
را كه هر يك را بر عالمين برتري داديم و نيز از پدران ايشان، و ذرياتشان، و برادرانشان، كه عالوه بر يسع، و يونس، و لوط، 

هدايت و برتري، اجتباء هم داديم و هدايت بسوي صراط مستقيم ارزاني داشتيم، اين هدايت، هدايت خداست، كه هر كس از 
كنند حبط خواهد شد و اينها نش شرك بورزند، اجر كارهايي كه ميكند، و اگر بندگابندگان خود را بخواهد با آن هدايت مي

همانهايند كه كتاب و حكم و نبوتشان داديم، پس اگر قوم تو بقرآن و هدايت كفر بورزند مردمي ديگر را موكل بر آن 
 .(تداء كنورزند و آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده، پس بهدايتشان اقايم، كه هرگز بان كفر نميكرده

كنيد، در اين آيات براي جمع كثيري از انبياء، اهتداء بحق را اثبات كرده، ولي هدايت ديگران را بطوري كه مالحظه مي
 .بحق، اثبات نكرده، و در آن سكوت كرده است

تخلف  كه هدايت انبياء ع چيزيست كه وضع آن تغيير و :آيدكنيد بر ميو از سياق اين آيات بطوري كه مالحظه مي
شود، بلكه در پذيرد و اين هدايت بعد از رسول خدا )ص( هم، هم چنان در امتش هست، و از ميانه امتش برداشته نمينمي

 ميانه امت او آنان كه از ذريه ابراهيم ع هستند، همواره اين هدايت را در اختيار دارند، چون از آيه شريفه: )وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ
ون عَقِبِهِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، و چوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي لِأَبِيهِ وَ قَ

ي هدايت يافريد، و بزودپرستم كه مرا بپرستيد بيزارم، تنها آن كس را ميابراهيم بپدرش و قومش گفت: من از آنچه شما مي
، بر ميايد كه «1»اي باقي در عقب ابراهيم قرار داد، باشد كه بسوي خدا باز گردند(. كند، و خداوند آن هدايت را كلمهمي

 .پرستي در آن حال، و يكي داشتن آن هدايت را در آيندهابراهيم دو مطلب را اعالم كرد، يكي بيزاريش را از بت

به امر خداست، و هدايت حق است، نه هدايت بمعناي راهنمايي، كه سر و كارش با نظر و اعتبار است، و اين هدايت، هدايت 
 پرستي بيزاريگفت هدايت بمعناي راهنمايي را دارا بود، چون داشت از بتچون ابراهيم ع در آن ساعت كه اين سخن را مي

 .دهد، هدايتي ديگر استخدا خبر داد بزودي بوي ميكرد، پس آن هدايتي كه جست، و يكتاپرستي خود را اعالم ميمي

دهد. و اين مورد يكي از مواردي است كه اي باقي در دودمان او قرار ميو خدا هم خبر داد كه هدايت باين معنا را كلمه
وا مَةَ التَّقْوي وَ كانُقرآن كريم لفظ كلمه را بر يك حقيقت خارجي اطالق كرده، نه بر سخن، هم چنان كه آيه: )وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِ

 أَحَقَّ بِها، كلمه تقوي را الزم ال ينفك آنان كرد،
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 .، مورد دوم اين اطالق است«1»و ايشان از سايرين سزاوارتر بدان بودند( 

ر، ام نيز بگذاين معنا روشن گرديد، كه امامت بعد از ابراهيم در فرزندان او خواهد بود، و جمله: )خدايا در ذريهاز آنچه گذشت ا
اي بدين معنا دارد، چون ابراهيم از خدا خواست تا امامت را در بعضي از رسد( هم اشارهفرمود، عهد من به ستمكاران نمي

رسد، و پر واضح ده شد كه در همين بعض هم به ستمگران از فرزندانش نمياش قرار دهد، نه در همه، و جوابش داذريه
اند، تا نرسيدن عهد به ستمگران معنايش اين باشد كه هيچ يك از است كه همه فرزندان ابراهيم و نسل وي ستمگر نبوده

در حقيقت اجابت او بوده، اما با فرزندان ابراهيم عهد امامت را نائل نشوند، پس اين پاسخي كه خداوند به درخواست او داد، 
 .رسدبيان اينكه امامت عهدي است، و عهد خداي تعالي به ستمگران نمي

اي است به اينكه ستمگران در نهايت درجه دوري از ساحت عهد الهي ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( الخ، در اين تعبير اشاره)
 .اي است بكنايههستند، پس اين جمله استعاره

 101حث روايتي ]روايتي در باره مقاماتي كه جناب ابراهيم )ع( به ترتيب بدست آورد[ ..... ص : ب

 اشاره

مرحوم كليني در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: خداي عز و جل ابراهيم را قبل از آنكه نبي خود بگيرد، بنده 
بگيرد، نبي خود گرفت، و خداي تعالي قبل از آنكه او را خليل خود خود گرفت، و خداي تعالي قبل از آنكه او را رسول خود 

 .(قرار دهد، رسول خودش كرد، و نيز قبل از آنكه امامش كند، خليلش كرد، چون بحكم آيه: )إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً

ت شده بود، تازه خدا او را امام كرد، ابراهيم بعد از آنكه خالص در عبوديت، و سپس داراي نبوت، آن گاه رسالت، و در آخر خل
شود كه اين مقام در نظرش بسيار عظيم آمده، و اش نيز قرار دهد، معلوم ميو از اينكه از خدا خواست تا اين مقام را در ذريه

ي خدا هم در پاسخش فرموده: كه هر كسي اليق اين مقام نيست، آن گاه امام صادق ع در تفسير جمله: )ال يَنالُ عَهْدِ
 «4»شود(. الظَّالِمِينَ( فرمود: )هيچوقت سفيه، امام پرهيزكاران نمي

مؤلف: اين معنا بطريقي ديگر نيز از آن جناب، و باز بطريق ديگر از امام باقر ع نقل شده، كه شيخ مفيد، همان را از امام 
 «0»صادق ع روايت كرده است. 
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تَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ تا آخر، اين معنا را از آيه وَ لَقَدْ آ (و اينكه فرمود: )خداوند ابراهيم را قبل از آنكه نبي خود كند بنده خود كرد
رساند: خداي تعالي قبل از آنكه استفاده فرموده، چون اين آيه مي «1»مِنَ الشَّاهِدِينَ(  -تا جمله -مِنْ قَبْلُ، وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ

 .او را نبي خود كند، در همان ابتداء امر داراي رشد كرد، و رشد، همان عبوديت است

د دانست كه، اينكه خدا كسي را بنده خود بگيرد، غير از اين است كه كسي خودش بنده خدا باشد، براي اين نكته را هم باي
اينكه بنده بودن چيزي نيست كه اختصاص بكسي داشته باشد، بلكه الزمه ايجاد و خلقت است، هر موجودي كه داراي فهم 



بنده است اين چيزي نيست كه اتخاذ و جعل  و شعور باشد، همين كه تشخيص بدهد كه مخلوق است تشخيص ميدهد كه
بر دارد، و خداوند در باره كسي بفرمايد: من فالني را بنده خود اتخاذ كردم، يا او را بنده قرار دادم، بندگي باين معنا عبارتست 

 ورتي كهاز اينكه موجود، هستيش مملوك براي رب خود باشد، مخلوق و مصنوع او باشد، حال چه اينكه اين موجود در ص
انسان باشد در زندگيش بمقتضاي مملوكيت ذاتي خود رفتار بكند، و تسليم در برابر ربوبيت رب عزيز خود باشد، يا آنكه از 
رسم عبوديت خارج بوده باشد، و به لوازم آن عمل نكند، باألخره آسمان برود يا زمين، بنده و مخلوق است، هم چنان كه 

: )إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً: هيچ كس در آسمانها و زمين خداي تعالي در اين باره فرموده
 «4»آيد(. نيست، مگر آنكه بحال بندگي نزد خداي رحمان مي

غيان طهاي بردگي عمل نكند، و در عوض پلنگ دماغي و گو اينكه در صورتي كه بر طبق رسوم عبوديت، و بمقتضاي سنت
اشد، و گويند كه تسليم در برابر مالكش بتوان گفت كه او بنده خدا نيست، چون بنده بان كسي ميبورزد، از نظر نتيجه مي

زمام تدبير امور خود را بدست او بداند، پس جا دارد كه تنها كساني را بنده بناميم كه عالوه بر عبوديت ذاتيش، عمال هم 
وَ عِبادُ الرَّحْمنِ، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الْأَرْضِ ) :فرمايدن كسي است، كه خدا هم در باره او ميبنده باشد، و بنده حقيقي چني

 «3» .هَوْناً، بندگان رحمان كساني هستند كه در زمين با تواضع و ذلت قدم بر ميدارند( الخ

را بنده خود اتخاذ كرده باشد، يعني بندگي او را و بنا بر اين اگر كسي باشد كه عالوه بر بندگي ذاتي و عمليش، خدا هم او 
پذيرفته باشد، و با ربوبيتش بوي اقبال كرده باشد، كه معناي واليت خدايي هم، همين است در نتيجه او خودش متولي و 

 .شود، آن طور كه يك مالك امور بنده خود را به عهده دارددار امور او ميعهده

 :ي است، هم چنان كه كالم ابراهيم هم كه گفتو عبوديت، خود كليد واليت خداي
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لَّي الصَّالِحِينَ، بدرستي سرپرست من خدايي است كه كتاب نازل كرده، و سرپرستي إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ، وَ هُوَ يَتَوَ)
 «1»صالحان را يعني آنان كه شايستگي واليت او را دارند، بعهده خود گرفته(. 

تابَ، خدايي كه بر الَّذِي أَنْزَلَ عَلي عَبْدِهِ الْكِ)و خداي تعالي رسول اسالم را هم در آيات قرآنش بنام عبد ناميده، و فرموده 
 كند(،اش نازل مي، و نيز فرموده: )يُنَزِّلُ عَلي عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ، آياتي روشن بر بنده«4»اش اين كتاب را نازل كرد( بنده
ديت همان پس روشن شد كه اتخاذ عبو« 2»، و نيز فرموده: )قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، بنده خدا برخاست تا او را بخواند( «0»

 .واليت و سرپرستي كردن عبد است

 101[ ..... ص : "رسول "و "نبي "فرق بين]

و اينكه امام ع فرمود: )و خداوند قبل از آنكه او را رسول بگيرد نبي گرفت(، داللت دارد بر اينكه ميانه رسول و نبي فرق 
است كه نبي كسي است كه در خواب واسطه وحي آيد اين است، و فرق آن دو بطوري كه از روايات ائمه اهل بيت ع بر مي

كند. و بيند، و با او صحبت ميبيند، و وحي را ميگيرد، ولي رسول كسي است كه فرشته حامل وحي را در بيداري ميرا مي
وايت رآيد، اين است كه مقاماتي كه آن جناب بدست آورده، بهمين ترتيبي بوده كه در اين آنچه از داستانهاي ابراهيم بر مي



آمده، يعني نخست مقام عبوديت، و سپس نبوت، و بعد رسالت، آن گاه خلت، و در آخر امامت بوده، اينك آياتي كه اين، 
 .گذردشود از نظر خواننده ميترتيب از آنها استفاده مي

اً؟(. يا أَبَتِ! لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ، إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِياا إِذْ قالَ لِأَبِيهِ )
نود، و شپرستي، كه نه ميآيد، آن روز كه ابراهيم اين اعتراض را به پدر خود ميكرد، كه چرا چيزي مياز اين آيه بر مي« 3»

آيه آنچه را كه ابراهيم در آغاز ورودش در ميانه قوم گفت، تصديق  و اين -بيند، و نه دردي از تو دوا ميكند؟ نبي بودهنه مي
 :ميكند، آن روز گفت

م كه مرا پرسترا ميإِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، من از آنچه شما ميپرستيد بيزارم، تنها كسي )
 «5(. »كندبيافريد، و بزودي هدايتم مي

را  كه او وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري، قالُوا: سَالماً، قالَ: سَالمٌ(. اين آيه راجع به آمدن فرشته نزد ابراهيم است)
اند، و اين داستان در اواخر عمر بشارت دادند به صاحب فرزند شدن، و خبر دادند كه براي نزول عذاب بر قوم لوط آمده

يم، و سنين پيري او و بعد از جدايي از پدر و قومش اتفاق افتاده، كه در آن، مالئكه خدا را در بيداري ديده، و با آنان ابراه
 صحبت كرده
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و اينكه امام )ع( فرمود: )خدا ابراهيم را قبل از آنكه خليل و دوست خود قرار دهد رسول خود قرار داد(، آن را از  «1» .است
يمَ خَلِيلًا، ملت ابراهيم را كه حنيف است پيروي كند، و خدا ابراهيم را خليل آيه: )وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِ

اي كه وي آيد اگر خدا او را خليل خود گرفت براي خاطر اين ملت حنفيهاستفاده كرده، چون از ظاهرش برمي «4»بگرفت(. 
ت حنيف ابراهيم است، كه به خاطر شرافبه امر پروردگارش تشريع كرد، بگرفت چون مقام آيه مقام بيان شرافت و ارج كيش 

 .آن كيش، ابراهيم بمقام خلت مشرف گرديد

 100[ ..... ص : "صديق "و فرق آن با "خليل "معني]

تر از كلمه: )صديق( است. چون دو نفر دوست همين كه در دوستي و رفاقت صادق و كلمه خليل از نظر مصداق، خصوصي
گويند، بلكه وقتي يكي از آن دو را خليل ، ولي باين مقدار آن دو را خليل نميباشند، كلمه صديق بر آن دو صادق است

 .نامند، كه حوائج خود را جز باو نگويد، چون خلت بمعناي فقر و حاجت استديگري مي

 .ن گرديدشو اينكه فرمود: )خداي تعالي ابراهيم را قبل از آنكه امام بگيرد، خليل خود گرفت( الخ، معنايش از بيان گذشته، رو

وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ) :شود(، اشاره است بآيه شريفهو اينكه فرمود: )سفيه، امام مردم با تقوي نمي
ز أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ، آن كس كه ا وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا، وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قالَ: لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قالَ:



هيم روي بگرداند، خود را سفيه كرده است، كه ما او را در دنيا برگزيديم، و او در آخرت از صالحان است، ملت و كيش ابرا
 «0»چون پروردگارش به او گفت: تسليم شو، گفت: براي رب العالمين تسليم هستم(. 

را ذكر كرده، آن گاه  خداي سبحان اعراض از كيش ابراهيم را كه نوعي ظلم است سفاهت خوانده و در مقابل آن، اصطفاء
وي قآن را با سالم تفسير كرده، و استفاده اين نكته از جمله: )إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، الخ، محتاج بدقت است، آن گاه اسالم و ت

 نْتُمْ مُسْلِمُونَ، از خدا بپرهيزيد حقرا يكي، و يا بمنزله يك چيز دانسته و فرموده: )اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَ
 .دقت فرمائيد« 2»پرهيز كردن، و زنهار، نميريد مگر آنكه در حال اسالم باشيد(. 

 100[ ..... ص : 001 -چند روايت در ذيل آيه شريفه]

تا آنكه خداي تعالي  و از شيخ مفيد از درست و هشام از ائمه ع روايت شده، كه فرمودند: ابراهيم نبي بود، ولي امام نبود،
ظَّالِمِينَ(، و فرمود: )إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً، قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي( خداي تعالي در پاسخ درخواستش فرمود: )ال يَنالُ عَهْدِي ال

 معلوم است كسي كه بتي،
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 «1»شود. اي بپرستد، امام نميو يا وثني، و يا مجسمه

 .مؤلف: معناي اين حديث از آنچه گذشت روشن شد

ر سند از ابن مسعود روايت كرده، كه گفت: رسول مرحوم شيخ طوسي در امالي با ذكر سند و ابن مغازلي، در مناقب، بدون ذك
اي كه حكايت كالم خدا به ابراهيم است، فرمود: كسي كه بجاي سجده براي من، براي بتي سجده خدا )ص( در تفسير آيه

ي كند، من او را امام نميكنم، آن گاه رسول خدا )ص( فرمود: اين دعوت ابراهيم در من و برادرم علي كه هيچيك هرگز برا
 «4»بتي سجده نكرديم منتهي شد. 

 .مؤلف: و اين روايت از رواياتي است كه داللت بر امامت رسول خدا )ص( دارد

و در تفسير الدر المنثور است كه وكيع، و ابن مردويه از علي بن ابي طالب ع از رسول خدا )ص( روايت كرده، كه در تفسير 
 «0»گيرد. ود: اطاعت خدا جز در كار نيك صورت نميجمله: )ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( فرم

و نيز در تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از عمران بن حصين، روايت كرده كه گفت: از رسول خدا )ص( شنيدم 
 «2»فرمود: اطاعت هيچ مخلوقي در نافرماني خدا مشروع نيست. مي

 .مؤلف: معناي اين حديث از آنچه گذشت روشن است

و در تفسير عياشي به سندهايي چند از صفوان جمال روايت كرده كه گفت: ما در مكه بوديم، در آنجا گفتگو از آيه: )وَ إِذِ 
كه  م كرد، آنجاابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( به ميان آمد فرمود: خدا آن را با محمد و علي و امامان از فرزندان علي تما

 .(اي كه بعضي از بعض ديگرند، و خدا شنوا و دانا استمود: )ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ذريهفر

مؤلف: اين روايت آيه شريفه را بر اين مبنا معنا كرده، كه مراد به لفظ )كلمه( امامت باشد، هم چنان كه در آيه: )فَإِنَّهُ 



 «5»نيز باين معنا تفسير شده است. « 3»عَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ(، سَيَهْدِينِ، وَ جَ

شود: چون خداي تعالي ابراهيم را بكلماتي كه عبارت بود از امامت خودش، و امامت اسحاق، و و بنا بر اين معناي آيه اين مي
او كه از دودمان اسماعيل هستند تمام كرد، آن گاه اين ذريه او بيازمود، و آن كلمات را با امامت محمد و امامان از اهل بيت 
 .معنا را با جمله: )إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً( تا آخر آيه روشن ساخت
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 اشاره

فِينَ راهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلاي وَ عَهِدْنا إِلي إِبْ
رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ  ( وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيم143ُوَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ )

هِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرا (126)الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيالً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلي عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ 
( رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا 143وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )

( رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ 143وَّابُ الرَّحِيمُ )وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّ
 (143يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )

 101ترجمه آيات ..... ص : 

 ني مردم و محل امن قرار داديم )و گفتيم( از مقام ابراهيم جايي برايو چون خانه كعبه را مرجع امور دي
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دعا بگيريد و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خانه را براي طواف كنندگان و آنها كه معتكف ميشوند و نمازگزاران كه 
 .(143ركوع و سجود ميكنند پاك كنيد )

آورند از فت پروردگارا، اين شهر را محل امني كن و اهلش را البته آنهايي را كه بخدا و روز جزا ايمان ميو چون ابراهيم گ
 :ثمرات، روزي بده خداي تعالي فرمود

، اش ميكنمدهم و سپس بسوي عذاب دوزخ كه بد مصيري است روانهآورند چند صباحي روزي ميبه آنها هم كه ايمان نمي
 .(145اي اضطراري )روانه



 :بردند گفتندهاي خانه را باال ميو چون ابراهيم و اسماعيل پايه

 .(143پروردگارا )اين خدمت اندك را( از ما بپذير كه تو شنواي دعا و داناي )به نيات( هستي )

ن ما را بما نشاپروردگارا، و نيز ما را دو مسلمان براي خود بگردان و از ذريه ما نيز امتي مسلمان براي خودت بدار و مناسك 
 .(143بده و توبه ما را بپذير كه تو تواب و مهرباني )

پروردگارا و در ميانه آنان رسولي از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و 
 (143شان كند كه تو آري تنها تو عزيز حكيمي )تزكيه

 101بيان ..... ص : 

 اشاره

مرجع بودن  يإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً( الخ، اين آيه اشاره به تشريع حج، و نيز مامن بودن خانه خدا و مثابت، يعنوَ )
 .ب( است، كه بمعناي برگشتن است -و -آن دارد، چون كلمه )مثابه( از ماده )ث

الخ، كانه اين جمله عطف باشد بر جمله )جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً(، چون هر چند كه جمله اول  وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلاي()
خبر، و جمله دوم امر و انشاء است، و ليكن بحسب معنا آن جمله نيز معناي امر را دارد، چون گفتيم كه اشاره به تشريع حج 

)و اذ قلنا للناس توبوا الي البيت، و حجوا اليه، و اتخذوا من مقام  و ايمني خانه خدا دارد، پس برگشت معنايش به اين ميشود:
ابراهيم مصلي: بياد آر آن زمان را كه بمردم گفتيم: بسوي خانه خدا برگرديد، و براي خدا حج كنيد، و از مقام ابراهيم محل 

 .(دعائي بگيريد

 :دهد، و تقدير آن چنين استيو اي بسا كه گفته باشد: گفتار در آيه با تقدير كلمه گفتيم معنا م

و قلنا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي، و گفتيم كه از مقام ابراهيم محل دعائي بگيريد(، و كلمه )مصلي( اسم مكان از صالة )
ابَةً( ثبمعناي دعاء است، و معنايش اينست كه از مقام ابراهيم ع مكاني براي دعاء بگيريد، و ظاهرا جمله: )جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَ

بمنزله زمينه چيني است، كه به منظور اشاره به مالك تشريع نماز بدان اشاره شده است، و به همين جهت نفرمود: )در مقام 
ابراهيم نماز بخوانيد(، بلكه فرمود: )از مقام ابراهيم محلي براي نماز بگيريد( پس در اين مقام، صريحا امر روي صالة نرفته، 

 .براي صالة از مقام ابراهيم رفته استبلكه روي گرفتن محلي 

 وَ عَهِدْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ(، كلمه )عهد( در اينجا بمعناي امر است، و كلمه )
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خواهند در آن كساني كه مي تطهير، يا بمعناي اين است كه خانه خدا را براي عبادت طواف كنندگان، و نمازگزاران، و
اعتكاف كنند، خالص و بال مانع سازند، و بنا بر اين عبارت مورد بحث استعاره بكنايه ميشود، و اصل معني چنين ميشود: )ما 

 .به ابراهيم و اسماعيل عهد كرديم: كه خانه مرا خالص براي عبادت بندگانم كنيد(. و اين خود نوعي تطهير است

ع( و كلمه شود، و كلمه )ركف آن از كثافات و پليديهايي است كه در اثر بي مباالتي مردم در مسجد پيدا ميو يا بمعناي تنظي
 .سجود( هر دو جمع راكع و ساجد است، و گويا مراد از اين دو كلمه نمازگزاران باشد)

م ع كرد، و از پروردگارش درخواست نمود: كه به وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ( الخ، اين جمله حكايت دعائي است كه ابراهي)
اهل مكه امنيت و رزق ارزاني بدارد، و خداوند دعايش را مستجاب كرد، چون خدا بزرگتر از آنست كه در كالم حقش دعائي 

ن سر آ را نقل كند، كه مستجاب نكرده باشد، حاشا بر اينكه كالم او مشتمل بر هجو و لغوهايي باشد كه جاهالن، خود را با



و نيز فرمود: )إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَ ما هُوَ « 1»گويم( گرم ميكنند، با اينكه خودش فرمود: )وَ الْحَقَّ أَقُولُ. من تنها حق را مي
 .«4»اندازد، و نه سخني بيهوده( بِالْهَزْلِ، بدرستي كه قرآن سخني است كه ميانه حق و باطل را جدايي مي

آن كريمش از اين پيامبر كريم دعاهايي بسيار نقل كرده، كه در آن ادعيه از پروردگارش حوائجي و خداي سبحان در قر
درخواست نمود، مانند دعايي كه در آغاز امر براي خودش كرد، و دعائي كه هنگام مهاجرتش به سوريا كرد، و دعائي كه در 

اش و پدر و مادرش و براي مؤمنين و مؤمنات كرد، خصوص بقاء ذكر خيرش در عالم كرد، و دعائي كه براي خودش و ذريه
و دعائي كه بعد از بناي كعبه براي اهل مكه كرد، و از خدا خواست تا پيامبران را از ذريه او برگزيند، و از همين دعاهايش و 

و سخن  هايش است كه آمال و آرزوهايش و ارزش مجاهدتها و مساعيش در راه خدا، و نيز فضائل نفس مقدسش،درخواست
شود، و همچنين از سراسر داستانهايش، و مدائحي كه خدا از او كرده، كوتاه موقعيت و قربش به خداي عز اسمه شناخته مي

توان شرح زندگي آن جناب را استنباط كرد، و انشاء اللَّه بزودي در تفسير سوره انعام تا آنجا كه براي ما ميسور باشد مي
 .شويممتعرض آن مي

نَ مِنْهُمْ( الخ، بعد از آنكه از پروردگار خود امنيت را براي شهر مكه درخواست كرد، و سپس براي اهل مكه روزي از مَنْ آمَ)
 ها را خواست، ناگهان متوجه شد كه ممكن است در آيندهميوه
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د، ها روزيشان كنمردم مكه دو دسته شوند، يك دسته مؤمن، و يكي كافر، و دعايي كه در باره اهل مكه كرد، كه خدا از ميوه
شود، و او قبال از كافران و آنچه بغير خدا ميپرستيدند بيزاري جسته بود، هم چنان كه از پدرش وقتي شامل هر دو دسته مي

، و خدا در اين آيه گواهي داد كه وي از هر «1»خداست، بيزاري جست، )فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ(.  فهميد دشمن
 .كسي كه دشمن خدا باشد، هر چند پدرش باشد، بيزاري جسته است

 :هُمْ( كرد، و گفتلذا در جمله مورد بحث، عموميت دعاي خود را مقيد بقيد )مَنْ آمَنَ مِنْ

دانست كه بحكم ناموس زندگي اجتماعي دنيا، وقتي با اينكه آن جناب مي -خدايا روزي را تنها به مؤمنين از اهل مكه بده،
و ليكن در عين حال )و خدا داناتر  -مند نشوند،شود، ممكن نيست كافران از آن سهم نبرند، و بهرهرزقي به شهري وارد مي

مختص به مؤمنين كرد تا تبري خود را از كفار همه جا رعايت كرده باشد، و ليكن جوابي داده شد كه  است( دعاي خود را
 .شامل مؤمن و كافر هر دو شد

و در اين جواب اين نكته بيان شده: كه از دعاي وي آنچه بر طبق جريان عادي و قانون طبيعت است مستجاب است، و 
 .سازدكند، و ظاهر حكم طبيعت را باطل نميخداوند در استجابت دعايش خرق عادت نمي

خواست تنها در حق مؤمنين مكه دعا كند، جا داشت بگويد: )و ارزق من آمن ابراهيم كه مي :آيددر اينجا اين سؤال پيش مي
: )و فتآورند از ثمرات روزي ده، و چرا اينطور نگفت؟ بلكه گمن اهله من الثمرات( خدايا بكساني از اهل مكه كه ايمان مي
 آورند(؟اهل مكه را از ثمرات روزي ده، آنان را كه از ايشان ايمان مي

جواب اين سؤال اين است كه منظور ابراهيم )ع( اين بود كه كرامت و حرمتي براي شهر مكه كه بيت الحرام در آنجاست از 
شود، و اگر درخواست در آن نمي خدا بگيرد، نه براي اهل آن، چون بيت الحرام در سرزميني واقع شده كه كشت و زرعي

آورد لذا ابراهيم )ع( خواست تا با دعاي خود شد، و اصال كسي در آنجا دوام نميبود، اين شهر هرگز آباد نميابراهيم نمي



 .(شهر مكه را معمور، و در نتيجه خانه خدا را آباد كند، بدين جهت گفت: )و ارزق اهله

امتعه( يعني از باب افعال نيز قرائت شده، و )يلًا( الخ، كلمه: )امتعه( كه از باب تفعيل است، بصورت وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِ)
 .تمتيع و امتاع هر دو به يك معنا است و آن برخوردار كردن است

 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلي عَذابِ النَّارِ( الخ، در اين جمله به اكرام و حرمت بيشتري براي خانه خدا)
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اشاره شده، تا ابراهيم )ع( نيز خشنودتر شود، كانه فرموده: آنچه تو درخواست كردي كه )من با روزي دادن مؤمنين اهل مكه 
 .نمودماين شهر و خانه كعبه را كرامت دهم(، با زياده مستجاب 

آيند، از زندگي مرفه و رزق فراوان خود مغرور نشوند، و خيال نكنند كه نزد خدا كرامتي پس كفاري كه در اين شهر پديد مي
، دهممندي از متاع اندك دنيا ميو حرمتي دارند، بلكه احترام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحي ايشان را بهره

 .گاهي است، مضطرش ميكنمبد بازگشتو آن گاه بسوي آتش دوزخ كه 

كه  ز بنا استوَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ( الخ، كلمه )قواعد(، جمع قاعده است، كه بمعناي آن قسمت ا)
، از و عبارت بلند كردن قواعدگيرد، هاي بنا بر روي آن قسمت قرار مينشيند، و بقيه قسمتروي زمين قعود دارد، يعني مي

گيرد، از خود قاعده شمرده شده، و بلند كردن بنا كه مربوط بهمه بنا باب مجاز است، كانه آنچه را كه بر روي قاعده قرار مي
 .است، بخصوص قاعده، نسبت داده، و در اينكه فرمود: )از بيت( اشاره به همين عنايت مجازي است

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( اين جمله حكايت دعاي ابراهيم و اسماعيل هر دو است، و به همين جهت الزم رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا )
 :نيست كلمه )گفتند( و يا نظير آن را تقدير بگيريم، تا معناي آن )گفتند

لُ(، بْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيپروردگارا( باشد، بلكه همانطور كه گفتيم، حكايت خود كالم است، چون جمله: )يَرْفَعُ إِ
حكايت حال گذشته است، كه با آن، حال آن دو بزرگوار مجسم ميشود، كانه آن دو بزرگوار در حال چيدن بناي كعبه ديده 

زم وند، ديگر الشنرسد، كه دارند دعا ميكنند، و چون الفاظ آن دو را ميشوند، و صدايشان هم اكنون بگوش شنونده ميمي
نيست حكايت كننده به مخاطبين خود بگويد: كه آن دو گفتند: )ربنا( الخ، و اينگونه عنايات در قرآن كريم بسيار است، و اين 

اي را و خاصيت اينگونه سياق اين است كه قصه -اش زيبا استهر چند كه قرآن همه -هاي قرآني استاز زيباترين سياق
مجسم ساخته، به حس شنونده نزديك ميكند، و اين خاصيت و اين بداعت و شيريني در صورتي كه خواهد بيان كند كه مي

 .شدكلمه: )گفتند( و يا نظير آن را در حكايت مياورد، بهيچ وجه تامين نمي

در مقام  كن، تاابراهيم و اسماعيل )ع( در كالم خود نگفتند: خدايا چه خدمتي را از ما قبول كن، تنها گفتند خدايا از ما قبول 
دايا اين شود، كه خبندگي رعايت تواضع و ناقابلي خدمت خود يعني بناي كعبه را برسانند، پس معناي كالمشان اين مي

 .عمل ناچيز ما را بپذير، كه تو شنواي دعاي ما، و داناي نيت ما هستي

سْلِمَةً لَكَ( الخ، در اين معنا هيچ حرفي نيست كه اسالم به آن معنايي كه بين رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُ)
 شود، و بذهن تبادر ميكند، اولين مراتب عبوديت ما از لفظ آن فهميده مي
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و  ز ظاهر اعتقادات،است، كه با آن شخص ديندار، از كسي كه ديني نپذيرفته مشخص ميشود، و اين اسالم عبارت است ا



اعمال ديني، چه اينكه توأم با واقع هم باشد يا نه، و به همين جهت شخصي را هم كه دعوي ايمان ميكند، ولي در واقع 
 .ايمان ندارد، شامل ميشود

 101اسالمي كه ابراهيم و اسماعيل )ع( از خدا خواستند غير اسالم به معناي متداول آنست[ ..... ص : ]

آيد: كه ابراهيم ع و همچنين فرزندش اسماعيل با اينكه هر دو معناي كلمه اسالم معلوم شد، اين سؤال پيش ميحال كه 
پيغمبر بودند، ابراهيم )ع( يكي از پنج پيغمبر اولو العزم و آورنده ملت حنفيت، و اسماعيل ع رسول خدا، و ذبيح او بود، چگونه 

خواهند؟! و آيا ممكن است بگوئيم: ايشان بمرتبه ترين مراتب عبوديت را ميداييدر هنگام بناي كعبه، از خدا اولين و ابت
دانستند؟! و يا بگوئيم: اطالع از آن نيز داشتند، و منظورشان از درخواست، اين بوده اسالم رسيده بودند؟ و ليكن خودشان نمي

ل را پاسخ داد؟ با اينكه آن دو بزرگوار از تقرب و شود با اين حرفها اشكاكه خدا اسالم را برايشان باقي بدارد؟! چطور مي
نزديكي به خدا به حدي بودند، كه قابل قياس با اسالم نيست، عالوه بر اينكه اين دعا را در هنگام بناي كعبه كردند، و 

ند، او را تر بودند به خدايي كه از او درخواست ميكردمقامشان مقام دعوت بود، و آن دو بزرگوار از هر كس ديگر عالم
شناختند كه كيست، و چه شاني دارد، از اين هم كه بگذريم، اصال درخواست اسالم معنا ندارد، براي اينكه اسالمي كه مي

و خدا  گيردبينيم، مانند نماز و روزه امر بدان تعلق ميمعنايش گذشت، از امور اختياري هر كسي است، و به همين جهت مي
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ، چون پروردگارش به وي گفت: اسالم بياور، گفت: اسالم آوردم  :رَبُّهُ أَسْلِمْ، قالَميفرمايد: )إِذْ قالَ لَهُ 
و معنا ندارد كه چنين عملي را با اينكه در اختيار همه است، بخدا نسبت بدهند، و يا از خدا چيزي را « 1»براي رب العالمين(. 

ست. پس ال بد عنايت ديگري در كالم است، كه درخواست اسالم را از آن دو بزرگوار صحيح بخواهند كه در اختيار آدمي ا
 .سازدمي

و اين اسالم كه آن دو درخواست كردند، غير اسالم متداول، و غير آن معنايي است كه از اين لفظ به ذهن ما تبادر ميكند، 
لَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ( الخ، ابراهيم )ع( را با اينكه داراي چون اسالم داراي مراتبي است، بدليل اينكه در آيه! )إِذْ قا

اسالم بود، باز امر ميكند به اسالم، پس مراد به اسالمي كه در اينجا مورد نظر است، غير آن اسالمي است كه خود آن جناب 
 .داشت، و نظائر اين اختالف مراتب در قرآن بسيار است

سالمي است كه بزودي معنايش را تفسير ميكنيم، و آن عبارتست از تمام عبوديت، و تسليم كردن بنده پس اين اسالم آن ا
 .خدا، آنچه دارد، براي پروردگارش

__________________________________________________ 
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براي اسالم كرديم، اختياري آدمي است، و اگر كسي مقدمات آن را فراهم كند،  و اين معنا هر چند كه مانند معناي اولي كه
تواند به آن برسد، اال اينكه وقتي اين اسالم با وضع انسان عادي، و حال قلب متعارف او، سنجيده شود، امري غير مي

انند ساير مقامات واليت، و شود، مرسيدن به آن، امري غير ممكن مي -با چنين حال و وصفي -شود، يعنياختياري مي
مراحل عاليه، و نيز مانند ساير معارج كمال، كه از حال و طاقت انسان متعارف، و متوسط الحال بعيد است، چون مقدمات آن 

 .بسيار دشوار است

ن را و به همين جهت ممكن است آن را امري الهي، و خارج از اختيار انسان دانسته، از خداي سبحان درخواست كرد: كه آ
 .به آدمي افاضه فرمايد، و آدمي را متصف بدان بگرداند



او  شود، و اختياريتر، و آن اينست كه آنچه به انسانها نسبت داده ميعالوه بر آنچه گفته شد، در اينجا نظريست دقيق
 ود، اگر به حقيقتششود، تنها اعمال است، و اما صفات و ملكاتي كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پيدا ميشمرده مي

بنگريم اختياري انسان نيست، و ميشود، و يا بگو اصال بايد بخدا منسوب شود، مخصوصا اگر از صفات فاضله، و ملكات خير 
 .باشد، كه نسبت دادنش بخدا اولي است، از نسبت دادنش به انسان

كند كه از خدا نماز ، از ابراهيم حكايت ميدهدها را بخدا نسبت ميو عادت قرآن نيز بر همين جاري است، كه همواره نيكي
و نيز از « 1»ام اشخاصي را، بپا دارنده نماز كن( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّالةِ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، خدايا مرا و از ذريه) :داردمسئلت مي

 :او حكايت ميكند كه گفت

 .«4»د( وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مرا به صالحان بپيون)

كند، كه بعد از ديدن صحنه مورچگان، گفت: )رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ و از سليمان )ع( حكايت مي
دينم من و بر والعَلي والِدَيَّ، وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ، پروردگارا نصيبم كن، كه شكر نعمتت بجاي آورم، آن نعمتي كه بر 

 «0»ارزاني داشتي، و اينكه عمل صالحي كنم، كه تو را خوش آيد(. 

 .و از ابراهيم حكايت كرده كه در آيه مورد بحث از خدا اسالم خواسته، ميگويد: )رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ( الخ

تِ الْأَعْرابُ: آمَنَّا قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنا، وَ پس معلوم شد كه مراد باسالم غير آن معنايي است كه آيه شريفه )قالَ
ون ايد، بلكه بايد بگوئيد: اسالم آورديم، چلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اعراب گفتند: ايمان آورديم، بگو: نه ايمان نياورده

 «2»هاي شما داخل نشده( هنوز ايمان در دل
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 .تر از آن، كه انشاء اللَّه بيانش خواهد آمدبدان اشاره ميكند، بلكه معنايي است بلندتر و عالي

 111[ ..... ص : "أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا "از مراد]

ند، چون كلمه كن ميوَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(، اين آيه معنايي را كه قبال براي اسالم كرديم، بيا)
آيه: )وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً، براي هر امتي عبادتي )مناسك جمع منسك( است، كه بمعناي عبادتست، هم چنان كه در 

شود، و چون در آيه مورد بحث باين معنا است و يا بمعناي آن عملي است كه بعنوان عبادت آورده مي «1» .(مقرر كرديم
ظور است، كه از ايشان سر زده، رساند آن مناسكي منتر آنكه ميكند، سادهما( شده، افاده تحقق را مي -مصدر اضافه به )نا

 .نه آن اعمالي كه خدا خواسته تا انجامش دهند

رساند كه خدايا حقيقت اعمالي كه از ما بعنوان عبادت تو سر مناسكنا(، اين نكته را مي)خواهيم بگوئيم: كلمه خالصه مي
ما ياد بده، و يا ما را بانجام آن موفق زده، بما نشان بده، و نميخواهد درخواست كند: كه خدايا طريقه عبادت خودت را ب

كاةِ، ما يتاءَ الزَّگردان، و اين درخواست همان چيزيست كه ما در تفسير جمله: )وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ، وَ إِقامَ الصَّالةِ، وَ إِ
ره كرديم، و انشاء اللَّه باز هم در جاي خودش بدان اشا« 4»بايشان فعل خيرات، و اقامه نماز، و دادن زكات، را وحي كرديم(. 



وَ اذْكُرْ ) :خواهيم گفت، كه اين وحي عبارت است از تسديد در فعل، نه ياد دادن تكاليفي كه مطلوب انسان است، و كانه آيه
 «0»ناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ(. عِبادَنا إِبْراهِيمَ، وَ إِسْحاقَ، وَ يَعْقُوبَ، أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ، إِنَّا أَخْلَصْ

كند كه بندگان او ابراهيم و اسحاق و يعقوب را بياد آورد، كه كند، چون به رسول خدا )ص( امر ميهم باين معنا اشاره مي
 .صاحبان قدرت و بصيرت بودند، و او ايشان را بموهبت خالص ياد آن سراي ديگر اختصاص داد

روشن شد، كه مراد از اسالم و بصيرت در عبادت، غير آن معناي شايع و متعارف از كلمه است، و پس تا اينجا بخوبي 
همچنين مراد بجمله )و تب علينا( توبه از گناهان كه معناي متداول كلمه است، نيست. چون ابراهيم و اسماعيل دو تن از 

 .سر نميزند، تا مانند ما گنهكاران از آن توبه كنندپيامبران و معصومين به عصمت خداي تعالي بودند، و گناه از ايشان 

در اينجا ممكن است بگويي: آنچه از معناي اسالم، و نشان دادن مناسك و توبه، كه شايسته مقام ابراهيم و اسماعيل ع 
يم: اين است، غير آن معناي از اسالم، و ارائه مناسك، و توبه است، كه در خود ذريه آن جناب است، و به چه دليل بگوئ

عناوين در حق ذريه آن جناب نيز اراده شده؟ با اينكه آن جناب ذريه خود را جز در خصوص دعوت اسالم با خودش و 
 فرزندش
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اسماعيل شركت نداد، و گر نه ميگفت: )ربنا و اجعلنا و ذريتنا امة مسلمة، خدايا ما و ذريه ما را امتي مسلمان قرار بده(، و يا 
ولي اينطور نگفت، بلكه ذريه خود را در عبارتي جداگانه ذكر كرد، و گفت: )وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً  ()و اجعلنا و من ذريتنا مسلمين

 :سْلِمَةً لَكَ( با اينحال چه مانعي دارد بگوئيممُ

ترين مرتبه آن، يعني ظاهر اسالم هم مرادش از اسالم معنايي عمومي است، كه شامل جميع مراتب اسالم، حتي ابتدايي
باشد،  عتواند مطلوب ابراهيم بشود چون همين مرتبه نيز آثاري جميل و نتايجي نفيس در مجتمع انساني دارد، آثاري كه مي

و آن را از پروردگارش مسئلت بدارد، همانطور كه در نظر پيامبر اسالم نيز اسالم بهمين معنا است، چون آن جناب بهمين 
كرد، و اين اعتراف را مايه محفوظ بودن مقدار از اسالم كه بحقانيت شهادتين هر چند بظاهر اعتراف كنند اكتفاء مي

 .كردو ارث را بر آن مترتب ميخونهاشان ميدانست، و مسئله ازدواج 

ي از لو بنا بر اين هيچ مانعي ندارد بگوئيم: مراد ابراهيم )ع( از اسالم در جمله: )رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ(، آن معناي عا
كَ( الخ، مراد اسالمي بود كه اليق اسالم است، كه اليق شان او، و فرزندش ع بود، و در جمله: )وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَ

بشان امت باشد، كه حتي شامل اسالم منافقين، و نيز اسالم اشخاص ضعيف االيمان، و قوي االيمان، و باألخره اسالم همه 
 .مسلمين بشود

ا آن ين را بگوئيم مقام تشريع با مقام دعا و درخواست دو مقام مختلف است و دو حكم متفاوت دارد، كه نبايد ادر پاسخ مي
مقايسه نمود، اگر پيامبر اسالم )ص( از امتش بهمين مقدار قناعت كرد، كه بظاهر شهادتين اقرار كنند، بدان جهت بود كه 

كرد باين مقدار از مراتب اسالم اكتفاء كند، تا پوشش و حكمت در توسعه شوكت، و حفظ ظاهر نظام صالح، اقتضاء مي
سالم، كه همان حقيقت اسالم باشد، و باين وسيله آن حقيقت را از صدمه آفات وارده پوستي باشد براي حفظ مغز و لب ا

 .حفظ كند



اين مقام تشريع است كه در آن، اين حكمت را رعايت كرده، و اما مقام دعا و درخواست از خداي سبحان، مقامي ديگر است، 
خواهد بواقع قرب تعلق بحقيقت امر است، او ميكه حاكم در آن تنها حقايق است، و غرض درخواست كننده در آن مقام م

بخدا برسد، نه باسم و ظاهر آن، چون انبياء توجهي و عشقي به ظواهر امور بدان جهت كه ظاهر است ندارند، ابراهيم ع حتي 
، داش درخواست كنعالقه باين ظاهر اسالم نسبت بامتش هم ندارد، چون اگر ميداشت همان را قبل از اينكه براي ذريه

جست، و نيز در دعايش بطوري براي پدرش درخواست ميكرد و ديگر وقتي فهميد پدر از دشمنان خداست از او بيزاري نمي
 :گفتكه قرآن حكايت كرده، نمي

 ، و مرا در روزي كه خلق وَ ال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ، وَ ال بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)
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بلكه به خوار « 1»دهند، مگر كسي كه قلبي سالم بياورد( شوند، خوار مفرما، روزي كه مال و فرزندان سود نميمبعوث مي
ي رِينَ، و برايم لسان صدقگفت: )وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِنشدن در دنيا و سالمت در ظاهر قناعت ميكرد، و نيز نمي

، بلكه به لسان ذكر در آيندگان اكتفاء ميكرد، و همچنين ساير كلماتي كه از آن جناب حكايت شده «4»در آيندگان قرار ده(. 
 .است

 110شان در خواست نمودند اسالم واقعي بود[ ..... ص : اسالمي كه ابراهيم و اسماعيل )ع( براي ذريه]

اي تواند باشد، و در جمله )أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ(، خود اشارهاش درخواست كرد، جز اسالم واقعي نمياي ذريهپس اسالمي كه او بر
اش بود، ميگفت: )أُمَّةً مُسْلِمَةً( ديگر احتياج بكلمه )لك( نبود، باين معنا هست، چون اگر مراد تنها صدق نام مسلمان بر ذريه

 .()دقت بفرمائيد

ود: فرمعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ( الخ، منظور آن جناب بعثت خاتم االنبياء ص بود، هم چنان كه رسول خدا )ص( ميرَبَّنا وَ ابْ)
 .من دعاي ابراهيم هستم

بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به هجرت ابراهيم به مكه و بناي كعبه و دعاي ابراهيم ...([ ..... ص : 
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 ارهاش

در كافي از كتاني روايت كرده كه گفت: از امام صادق ع از مردي پرسيدم. كه دو ركعت نماز در مقام ابراهيم را كه بعد از 
 :طواف حج و عمره واجب است فراموش كرده؟ فرمود

مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ اگر در شهر مكه يادش آمد، دو ركعت در مقام ابراهيم بخواند، چون خداي عز و جل فرموده )وَ اتَّخِذُوا 
 «0»مُصَلاي( و اما اگر از مكه رفته، و آن گاه يادش آمده، من دستور نميدهم برگردد. 

اند، و خصوصيات حكم، ، بچند سند روايت كرده«3»، و عياشي در تفسيرش «2»مؤلف: قريب باين معنا را شيخ در تهذيب 
ام باشد، هم چنان كه در بعضي روايات آمده، كه احدي نبايد دو ركعت نماز يعني نماز در مقام ابراهيم، و اينكه بايد پشت مق

طواف را جز در پشت مقام بخواند، تا آخر حديث، همه از كلمه )من( و كلمه )مصلي( در جمله: )وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ 
 .مُصَلاي( استفاده شده است

رده كه در ذيل جمله: )أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ( الخ فرموده: يعني مشركين را از و در تفسير قمي از امام صادق ع روايت آو



 «5»آن دور كن. 

 و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: خداي عز و جل در كتابش
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شود، تي وارد مكه ميطَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ(، و به همين جهت جا دارد بنده خدا وق) :فرمايدمي
 «1»طاهر باشد، و عرق و كثافات را از خود بشويد، و خود را پاكيزه كند. 

اين معنا در رواياتي ديگر نيز آمده، و اينكه ائمه ع طهارت شخص وارد بمكه را از طهارت مورد )بيت( كه در آيه آمده  :مؤلف
 :اند، بضميمه آيات ديگر، مانند آيهاستفاده كرده

 .و امثال آن بوده است« 4»باتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ( الطَّيِّ)

ع( اسماعيل و هاجر را بمكه آورد، و در )و در تفسير مجمع البيان از ابن عباس روايت كرده كه گفت: بعد از آنكه ابراهيم 
ر آن سرزمين منزل كردند، اسماعيل هم به سن آنجا گذاشت و رفت، بعد از مدتي كه قوم جرهم آمدند و با اجازه هاجر د

ازدواج رسيده با دختري از ايشان ازدواج كرد، هاجر از دنيا رفت، پس ابراهيم از همسرش ساره اجازه خواست، تا سري به 
 .هاجر و اسماعيل بزند، ساره با اين شرط موافقت كرد، كه در آنجا از مركب خود پياده نشود

ركت كرد، وقتي رسيد فهميد هاجر از دنيا رفته ال جرم بخانه اسماعيل رفت، و از همسر او پرسيد: ابراهيم )ع( بسوي مكه ح
شوهرت كجاست؟ گفت اينجا نيست، رفته شكار كند، و اسماعيل ع رسمش اين بود كه در داخل حرم شكار نميكرد، هميشه 

تواني از من پذيرايي كني؟ گفت: نه، چون آيا ميگشت، ابراهيم به آن زن گفت: كرد، و برميرفت بيرون حرم شكار ميمي
 .چيزي در خانه ندارم، و كسي هم با من نيست كه بفرستم طعامي تهيه كند

ات را عوض كن، اين سفارش را كرد، و ابراهيم ع فرمود: وقتي همسرت بخانه آمد، سالم مرا باو برسان و بگو: عتبه خانه
 .رفت

نه آمد، بوي پدر را احساس كرد، به همسرش فرمود: آيا كسي بخانه آمد؟ گفت: آري پير از آن سو نگر كه چون اسماعيل بخا
مردي داراي شمائلي چنين و چنان آمد، و منظور زن از بيان شمايل آن جناب توهين بابراهيم، و سبك شمردن او بود، 

 اسماعيل پرسيد: راستي سفارشي و پيامي نداد؟

 .ات را عوض كنمد سالم برسان، و بگو عتبه در خانهگفت: چرا، بمن گفت: بشوهرت وقتي آ

 .اسماعيل ع منظور پدر را فهميد، و همسر خود را طالق گفت، و با زني ديگر ازدواج كرد

داند، دوباره ابراهيم از ساره اجازه گرفت، تا بزيارت اسماعيل بيايد، ساره اجازه داد، اما باين شرط كه بعد از مدتي كه خدا مي
ود، ابراهيم ع حركت كرد، و بمكه به در خانه اسماعيل آمد، از همسر او پرسيد: شوهرت كجا است؟ گفت: رفته است پياده نش

 تا شكاري كند،
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گردد، فعال پياده شويد، خدا رحمتت كند، ابراهيم فرمود: آيا چيزي براي پذيرايي من در خانه داري؟ دي بر ميو انشاء اللَّه بزو
گفت: بلي، و بال درنگ قدحي شير و مقداري گوشت بياورد، ابراهيم او را به بركت دعا كرد، و اگر همسر اسماعيل آن روز 

يي آورده بود، نتيجه دعاي ابراهيم اين ميشد، كه شهر مكه از هر جاي ديگر براي ابراهيم نان و يا گندم و يا جوي، و يا خرما
 .شددنيا داراي گندم و جو و خرماي بيشتري مي

پياده شويد، تا سرت را بشويم، ولي ابراهيم پياده نشد، ال جرم عروسش اين سنگي  :بهر حال همسر اسماعيل بآنجناب گفت
و زير پاي او نهاد، و ابراهيم قدم بر آن سنگ گذاشت، كه تا كنون جاي قدمش در آن را كه فعال مقام ابراهيم است، بياورد 

 .سنگ باقي است

آن گاه آب آورد، و سمت راست سر ابراهيم را بشست، آن گاه مقام را به طرف چپ او برد، و سمت چپ سرش را بشست، و 
 .اثر پاي چپ ابراهيم نيز در سنگ بماند

 .ات درست شدشوهرت بخانه آمد، سالمش برسان، و بوي بگو: حاال درب خانه آن گاه ابراهيم فرمود: چون

اين را گفت و رفت، پس چون اسماعيل بخانه آمد، بوي پدر را احساس كرد، و از همسرش پرسيد: آيا كسي به نزدت آمد؟ 
ين و چنان گفت، و من باو چنين گفت: بلي، پير مردي زيباتر از هر مرد ديگر، و خوشبوتر از همه مردم، نزدم آمد، و بمن چن

و چنان گفته، سرش را شستم، و اين جاي پاي اوست، كه بر روي اين سنگ مانده، اسماعيل گفت: او پدرم ابراهيم است. 
«1» 

 .مؤلف: قريب باين معنا را قمي در تفسيرش نقل كرده است

ر باديه شام منزل داشت، همين كه هاجر اسماعيل از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: ابراهيم ع د« 4»و در تفسير قمي 
را بزاد، ساره غمگين گشت، چون او فرزند نداشت و به همين جهت همواره ابراهيم را در خصوص هاجر اذيت ميكرد، و 

 .ساختغمناكش مي

، كجي وي، بسازيابراهيم نزد خدا شكايت كرد، خداي عز و جل به او وحي فرستاد كه زن بمنزله دنده كج است، اگر بهمان 
شوي، و اگر بخواهي راستش كني، او را خواهي شكست، آن گاه دستورش داد: تا اسماعيل و مادرش را از مند مياز او بهره

 :شام بيرون بياورد، پرسيد

 .ام و آن سرزمين مكه استاي كه در زمين خلق كردهپروردگارا كجا ببرم؟ فرمود: بحرم من، و امن من، و اولين بقعه

 س از آن خداي تعالي جبرئيل را با براق برايش نازل كرد، و هاجر و اسماعيل را و خودپ
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ر گذشت، مگيم از هيچ نقطه خوش آب و هوا، و از هيچ زراعت و نخلستاني نميابراهيم را بر آن سوار نموده، براه افتاد، ابراه
 پرسيد: اينجا بايد پياده شويم؟ اينجا است آن محل؟اينكه از جبرئيل مي



گفت: نه، پيش برو، پيش برو، هم چنان پيش راندند، تا به سرزمين مكه رسيدند، ابراهيم هاجر و اسماعيل را در جبرئيل مي
 .كه خانه خدا در آن ساخته شد، پياده كرد، چون با ساره عهد بسته بود، كه خودش پياده نشود، تا نزد او برگردد همين محلي

اي كه همراه داشت روي شاخه درخت انداخت، تا در زير در محلي كه فعال چاه زمزم قرار دارد درختي بود، هاجر ع پارچه
اش را در آنجا منزل داد، و خواست تا بطرف ساره برگردد، هاجر )كه راستي خانوادهسايه آن راحت باشد، همين كه ابراهيم 

بي و روي كه نه انيسي و نه آگذاري و ميآور و حيرت انگيز است يك كلمه پرسيد( آيا ما را در سرزميني ميايمانش شگفت
ز هر چيز ديگري شما را كفايت است، اين را اي در آن هست؟ ابراهيم گفت: خدايي كه مرا باين عمل فرمان داده، انه دانه

گفت و راهي شام شد، همين كه بكوه )كداء كه كوهي در ذي طوي( است رسيد، نگاهي بعقب )و در درون اين دره خشك( 
رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ انداخت، و گفت: )رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، 

ام را در سرزميني گود و بدون آب و گياه ، پروردگارا! من ذريه«1»النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
هايي از مردم را متمايل بسوي ايشان كن، و از ماز بپادارند، پس دلجاي دادم، نزد بيت محرمت، پروردگار ما، بدين اميد كه ن

 .ها، روزيشان ده، باشد كه شكر گزارند( اين راز بگفت و برفتميوه

پس همين كه آفتاب طلوع كرد، و پس از ساعتي هوا گرم شد، اسماعيل تشنه گشت، هاجر برخاست، و در محلي كه امروز 
ر بلندي صفا بر آمد، ديد كه در آن بلندي ديگر، چيزي چون آب برق ميزند، خيال كرد آب كنند بيامد و بحاجيان سعي مي

است، از صفا پائين آمد، و دوان دوان بدان سو شد، تا به مروه رسيد، همين كه باالي مروه رفت، اسماعيل از نظرش ناپديد 
 .(شد، )گويا لمعان سراب مانع ديدنش شده است

مد، و اين عمل را هفت نوبت تكرار كرد، در نوبت هفتم وقتي بمروه رسيد، اين بار اسماعيل را ديد، ناچار دوباره بطرف صفا آ
و ديد كه آبي از زير پايش جريان يافته، پس نزد او برگشته، از دور كودك مقداري شن جمع آوري نموده، جلو آب را گرفت، 

 .دهدچون زمزم معناي جمع كردن و گرفتن جلو آب را مي چون آب جريان داشت، و از همان روز آن آب را زمزم ناميدند،

 از وقتي اين آب در سرزمين مكه پيدا شد مرغان هوا و وحشيان صحرا بطرف مكه آمد و
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 .امني براي خود قرار دادند شد را شروع كرده، آنجا را محل

از سوي ديگر قوم جرهم كه در ذي المجاز عرفات منزل داشتند، ديدند كه مرغان و وحشيان بدان سو آمد و شد ميكنند، آن 
قدر كه فهميدند در آنجا النه دارند ال جرم آنها را تعقيب كردند، تا رسيدند به يك زن و يك كودك، كه در آن محل زير 

اند، فهميدند كه آب به خاطر آن دو تن در آنجا پيدا شده، از هاجر پرسيدند: تو كيستي؟ و اينجا چه ردهدرختي منزل ك
 كني؟ و اين بچه كيست؟مي

گفت: من كنيز ابراهيم خليل الرحمانم، و اين فرزند او است، كه خدا از من به او ارزاني داشته، خداي تعالي او را مامور كرد 
، و منزل دهد، قوم جرهم گفتند: حال آيا بما اجازه ميدهي كه در نزديكي شما منزل كنيم؟ هاجر گفت: كه ما را بدينجا آورد

 .بايد باشد تا ابراهيم بيايد

خواهند در بعد از سه روز ابراهيم آمد، هاجر عرضه داشت: در اين نزديكي مردمي از جرهم سكونت دارند، از شما اجازه مي
 دهي؟شان ميكنند، آيا اجازهاين سرزمين نزديك بما منزل 

هايشان را بر افراشتند، هاجر و ابراهيم فرمود: بله، هاجر به قوم جرهم اطالع داد، آمدند، و نزديك وي منزل كردند، و خيمه



 .اسماعيل با آنان مانوس شدند

 ه اسماعيل براه افتاد، وبار ديگر كه ابراهيم بديدن هاجر آمد جمعيت بسياري در آنجا ديد و سخت خوشحال شد، رفته رفت
قوم جرهم هر يك نفر از ايشان يكي و دو تا گوسفند به اسماعيل بخشيده بودند، و هاجر و اسماعيل با همان گوسفندان 
زندگي ميكردند. همين كه اسماعيل بحد مردان برسيد، خداي تعالي دستور داد: تا خانه كعبه را بنا كنند، تا آنجا كه امام 

ا دانست كجا بنا كند، جبرئيل را فرستاد تا نقشه خانه رداي تعالي بابراهيم دستور داد كعبه را بسازد، و او نميفرمود: و چون خ
ابراهيم شروع بكار كرد، اسماعيل از ذي طوي مصالح آورد، و آن جناب خانه را تا نه ذراع باال  -تا آنجا كه فرمود -بكشد

م كرد، و ابراهيم سنگي از ديوار بيرون كرده، حجر االسود را در جاي آن قرار برد، مجددا جبرئيل جاي حجر االسود را معلو
 .داد، همان جايي كه اآلن هست

بعد از آنكه خانه ساخته شد، دو درب برايش درست كرد، يكي بطرف مشرق، و دري ديگر طرف مغرب، درب غربي مستجار 
وشانيد، و هاجر پتويي كه با خود داشت بر در كعبه بيفكند و زير آن ناميده شد، و سقف خانه را با تنه درختها، و شاخه اذخر بپ

 .چادر زندگي كرد

بعد از آنكه خانه ساخته شد، ابراهيم و اسماعيل عمل حج انجام دادند، روز هشتم ذي الحجه جبرئيل نازل شد، و بابراهيم 
د، به همين جهت هشتم ذي الحجه روز ترويه بقدر كفايت آب بردار، چون در مني و عرفات آب نبو (گفت: )ارتو من الماء

ناميده شد، پس ابراهيم را از مكه به مني برد، و شب را در مني بسر بردند، و همان كارها كه به آدم دستور داده بود، بابراهيم 
 .نيز دستور داد
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ا بَلَداً آمِناً، وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، پروردگارا اين را ابراهيم بعد از فراغت از بناي كعبه، گفت: )رَبِّ اجْعَلْ هذ
هاي دل بود، يعني منظورش از ميوه -امام فرمود: -ها روزي ده(اند، از ميوهشهر مامن كن، و مردمش را، آنها كه ايمان آورده
 «1»با آنان انس بورزند و بسوي ايشان بيايند، و باز هم بيايند.  خدايا مردمش را محبوب دلها بگردان، تا ساير مردم

 117بررسي اخباري كه به امور خارق العاده در باره كعبه و حجر االسود و سنگ مقام اشاره دارند[ ..... ص : ]

اخبار و هم در اخبار  اي است از اخبار اين داستان، آنهم اخباري كه خالصه آن را بيان كرده، و هم در اينمؤلف: اين خالصه
اي از نور بود، كه آن را اي آمده، از آن جمله آمده: كه خانه كعبه اولين باري كه پيدا شد بصورت قبهديگر امور خارق العاده

براي آدم نازل كردند، و در همين محل كه ابراهيم كعبه را ساخت قرار دادند، و اين قبه هم چنان بود تا آنكه در طوفان نوح 
نيا غرق در آب شد، خداي تعالي آن را باال برد، و از غرق شدن حفظ كرد، و به همين جهت كعبه را بيت عتيق )خانه كه د

 .قديمي( نام نهادند

 .هاي خانه را از بهشت نازل كردو در بعضي اخبار آمده: كه خداي عز و جل پايه

ز از برف سفيدتر بوده، و در زمين بخاطر اين كه كفار و در بعضي ديگر آمده: حجر االسود از بهشت نازل شده، و در آن رو
 .بدان دست ماليدند سياه شد

 :نيز از يكي از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده كه فرمود« 4»و در كافي 

 .دهاي كعبه را باال ببرد، و آن را بسازد و مناسك، يعني طريقه حج اين خانه را بمردم بياموزابراهيم مامور شد تا پايه

پس ابراهيم و اسماعيل خانه را در هر روز به بلندي يك ساق بنا كردند، تا به محل حجر االسود رسيدند، امام ابو جعفر 
ميفرمايد: در اين هنگام از كوه ابو قبيس ندايي برخاست، كه اي ابراهيم تو امانتي نزد من داري، پس حجر االسود را 



 .دبابراهيم داد، و او در جاي خود بكار بر

از ثوري از امام ابي جعفر ع روايت كرده، كه گفت از آن جناب از حجر االسود سؤال كردم، فرمود: « 0»و در تفسير عياشي 
سه تا سنگ از سنگهاي بهشت به زمين نازل شد، اول حجر االسود بود، كه آن را به وديعه بابراهيم دادند، دوم مقام ابراهيم 

 .بود، و سوم سنگ بني اسرائيل بود

 .اي از فرشتگان بوده استو در بعضي از روايات آمده: كه حجر االسود قبال فرشته

 مؤلف: و نظائر اين معاني در روايات عامه و خاصه بسيار است، و چون يك يك آنها خبر

__________________________________________________ 
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شود، لذا نه تواتر لفظي دارند، و نه شود بمضمونش اعتماد كرد، و از مجموع آنها هم چيزي استفاده نميواحد است، و نمي
رف رواياتي كه در ابواب مختلف معامعنوي، و ليكن چنان هم نيست كه در ابواب معارف ديني مشابه نداشته باشد، چون نوعا 

 .وارد شده، همينطورند، و لذا اصراري نيست كه آنها را طرد و بكلي رد كنيم

اق گويند: ابراهيم بوسيله براي بود، كه براي آدم نازل شد، و همچنين آنها كه ميگويد: كعبه قبال قبهاما رواياتي كه مي
كرامت و خارق العاده، و حوادث غير طبيعي است، كه هيچ دليلي بر محال بسوي مكه رفت، و امثال اين مطالب، از باب 
اي نيست كه قرآن كريم براي انبياء خود اثبات كرده، بلكه آنان را به معجزات بودنش نداريم، عالوه بر اينكه اين تنها معجزه

 .قرآن ثابت شده استبسيار و كرامات خارق العاده زيادي اختصاص داده است، كه موارد بسياري از آن در 

و اينكه سنگ مقام در زير مقام  -هاي كعبه و نيز حجر االسود و سنگ مقام از بهشت نازل شدهو اما رواياتي كه داشت: پايه
اش گفتيم: كه نظير اين گونه روايات در معارف ديني بسيار است، حتي در باره بعضي از و نظائر اين، در باره -فعلي دفن شده
 .ها و امثال آن آمده، كه مثال فالن ميوه يا فالن گياه، بهشتي استوهنباتات و مي

گويد: فالن چيز از جهنم، و يا از فوران جهنم است، و باز از همين دسته است رواياتي كه در باب طينت و نيز رواياتي كه مي
ز دسته اول از عليين، و از دسته دوم از وارد شده، ميگويد طينت مردم با سعادت از بهشت، و طينت اشقياء از آتش بوده، يا ا

 .سجين بوده است

گويد: بهشت برزخ در فالن قطعه از زمين، و آتش برزخ در آن قطعه ديگر از و نيز از همين دسته است آن رواياتي كه مي
 و امثال اين روايات هاي جهنم،اي از حفرههاي بهشت است، و يا حفرهگويد: قبر يا باغي از باغزمين است، و رواياتي كه مي

 .يابدكه هر كس اهل تتبع و جستجو، و نيز بيناي در مطاوي اخبار باشد به آنها دست مي

باري  -اگر نتوانيم مضمون يك يك آنها را بپذيريم -و اين گونه روايات همانطور كه گفتيم بسيار زياد است، بطوري كه
ا در صدور آنها از ائمه ع، و يا در صحت انتساب آنها به آن حضرات توانيم رد نموده، بكلي طرح كنيم، و يهمه را هم نمي

مناقشه كنيم، چون اين گونه روايات از معارف الهيه است كه فتح بابش بوسيله قرآن شريف شده، و ائمه ع مسير آن را دنبال 
دا نيامده، بلكه تمامي موجودات از آيد: كه تنها حجر االسود و چه و چه از ناحيه خاند، آري از كالم خداي تعالي برميكرده

شود، همه از ناحيه خداي سبحان نازل ناحيه او نازل شده است، و آنچه در اين نشئه كه نشئه طبيعي و مشهود است ديده مي
 شده، چيزي كه هست آنچه از موجودات 
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براي خير است، از بهشت آمده، و باز هم به بهشت برميگردد، و و حوادث كه خير و جميل است، و يا وسيله خير، و يا ظرف 
 .گرددآنچه از شرور است يا وسيله براي شر و يا ظرف براي شر است، از آتش دوزخ آمده، و دوباره به همانجا بر مي

إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما از  ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُهايي از كالم خدا: )وَ إِنْ مِنْ شَيْاينك نمونه
رساند تمامي اشياء عالم نزد خدا موجودند، و كه مي« 1»اي معلوم(. كنيم، مگر به اندازهها هست، و ما نازل نميآن خزينه

( گيري ميشوند، چون كلمه )تنزيلدازهبوجودي نامحدود، و غير مقدر با هيچ تقدير موجودند، و تنها در هنگام نزول، تقدير و ان
 .بمعناي تدريج در نزول است

پس آيه شريفه، مسئله خدايي بودن هر چيز را، عموميت داده، همه چيز را از ناحيه خدا ميداند، و آياتي ديگر اين معنا را در 
نْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ، براي شما از جنس چهار پايان كند، مانند آيه: )وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَباره بعضي از چيزها بخصوص اثبات مي

 :است و آيه« 4»هشت جفت نازل كرد،( 

 :ميباشد و آيه« 0»وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، آهن را نازل كرديم، كه در آن قدرتي بسيار است( )

كه انشاء اللَّه توضيح « 2»اند در آسمان است( اش را بشما دادهو آنچه كه وعدهوَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ، رزق شما )
 .معنايش خواهد آمد

پس بحكم اين آيات آنچه در دنيا هست همه از ناحيه خداي سبحان نازل شده، و خدا در كالمش مكرر فرموده: كه بار ديگر 
است: )وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي، بدرستي كه منتهي بسوي  گردند، از آن جمله آيات زيرهمه آنها بسوي پروردگار بر مي

 و نيز )إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي« 3»پروردگار تو است( 

)أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ آگاه « 3»و نيز )إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، بازگشت بسوي او است( « 5»، بازگشت بسوي پروردگار تو است( 
 .و آيات بسياري ديگر« 3»گردد( ه امور بسوي خدا باز ميباشيد كه هم

بر طبق مقتضايي سير  -در فاصله ميانه پيدايش و بازگشت -كند: كه اشياءو نيز آيه سوره حجر اين معنا را هم افاده مي
ند، كه يابمي كنند، كه كيفيت آغازشان آن را اقتضاء كرده، و بر آن سرنوشتي از سعادت و شقاوت و خير و شر جريانمي

شود: )كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ، هر كسي بر طينت ابتداء وجودش اقتضاي آن را دارد، و اين معنا از آيات زير نيز استفاده مي
 )لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها« 3»تند( خود مي

 ، هر كسي براي خود هدفي معين دارد كه خواه ناخواه به همان سو رو«10»
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 .كند( كه توضيح داللت يك يك آنها خواهد آمدمي

گويد: و منظور در اينجا تنها اشاره اجمالي و بان مقداري است كه بحث ما تمام شود، و آن اين است كه اخباري كه مي
ها سعادت و شقاوت انسانموجودات طبيعي نامبرده از بهشت نازل شده، و يا از جهنم آمده، در صورتي كه ارتباطي با مسئله 

داشته باشد، ميشود معناي صحيحي برايش تصور كرد، چون در اينصورت با اصول قرآني كه تا حدي مسلم است، منطبق 
 "توان بدان اعتماد كرد،شود، هر چند كه اين توجيه باعث نشود كه بگوئيم هر يك از آن روايات صحيح هم هست، و ميمي

 ."دقت فرمائيد

 111اند[ ..... ص : ها كه بكلي منكر اين دسته روايات شدهاستدالل آن]

اند: كه از ظاهر آيه: )وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ اند، و چنين استدالل كردهها بكلي منكر روايات نامبرده شدهدر اين مسئله بعضي
اند، و براي عبادت كردن خدا در خانه كعبه را بنا كردهآيد كه اين دو بزرگوار الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ( الخ بر مي

سرا، و به پيروي آنان جمعي از مفسرين، حرفهاي ديگري اي داستاناند، و اينكه پارهپرستي بنا كردهسرزمين و ثنيت و بت
 .اند. حرفهايي است زيادي، كه نبايد بدان اعتناء ورزيدكه قرآن از آن سكوت كرده اضافه كرده

د كه در اين روايات خود تراشيده، تفنن كرده يك بار خانه خدا را قديم دانسته، يك بار از زيارت حج آدم سخن هر چن
اند حجر االسود سنگي از سنگهاي بهشت اند، باري ديگري از آسمان رفتن آن در زمان طوفان خبر داده، و نيز گفتهگفته

 .بوده است

لوحان اند، هر چند كه در دل سادهاي خود بعنوان داستاني ديني كردهاستان اسطورهو اين آرايشها كه داستانسرايان از يك د
اثر خود را كرده، و ليكن مردم خردمند و صاحب نظران از اهل علم، هرگز غفلت ندارند، از اينكه شرافتي كه خدا ببعضي 

طر انتسابي است كه بخدا دارد و موجودات نسبت به بعضي ديگر داده، شرافت معنوي است، پس شرافت خانه كعبه بخا
كشند، و در حقيقت بمنزله دست خداي سبحان است، و شرافت حجر االسود بخاطر اين است كه بندگان خدا بدان دست مي

 شود چون شرافت در و ياقوت حقيقيگر نه صرف ياقوت و يا در و يا چيز ديگر بودن در خانه در اصل، باعث شرافتي آن نمي
 .نيست

خدا يعني در بازار حقائق چه فرقي بين سنگ سياه، و سفيد هست، پس شرافت خانه تنها بخاطر اين است كه خدا  در ناحيه
شود، و تفصيلش نام خود را بر آن نهاده، و آن را محل انواع عبادتها قرار داده، عبادتهايي كه در جاي ديگر عملي نمي

ا ها امتياز دارد، و يري دارد، و يا محل ساختمان آن از ساير زمينگذشت، نه بخاطر اينكه سنگهاي آن بر ساير سنگها برت
 .بناي آن از آسمان و از عالم نور آمده است

 221، ص: 1و اين مطلب تنها مربوط بخانه كعبه نيست، بلكه شرافتي هم كه انبياء بر ساير افراد بشر ترجمه الميزان، ج

شان نيست، بلكه باز بخاطر انتسابي است كه با خدا دارند، چون خدا ايشان را دارند، بخاطر تفاوتي در جسم ايشان يا در لباس
تر از اسلبتر و خوشبرگزيده، و به نبوت اختصاصشان داده، و نبوت، خود يكي از امور معنوي است، و گر نه در دنيا خوشگل

 .اندها زياد بودهانبياء بسيار بودند، و نيز برخوردارتر از ايشان از نعمت

ن گاه گفته است: عالوه بر اينكه اين روايات بخاطر تناقض و تعارضي كه با يكديگر دارند، و نيز بخاطر اينكه سند آ
 .صحيحي ندارند، و عالوه مخالف با ظاهر كتابند، از درجه اعتبار ساقطاند



اند واستهسلمانان انتشار يافته، و خهاي يهود در بين مها است، كه به دست زنديقو نيز گفته: اين روايات از جعليات اسرائيلي
 .بدين وسيله معارف ديني مسلمانان را زشت و در هم و بر هم كنند، تا هيچ يهود و نصارايي رغبت به اسالم پيدا نكند
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اي موجه و درست است، و ليكن گوئيم: هر چند كه مطالبش تا اندازهض، اينك در پاسخ ميمؤلف: اين بود گفتار آن معتر
اندازد( طوري اشكال كرده كه خودش دچار اشكال قدري تندروي كرده، و )مثل همه تندرويها كه انسان را از آن طرف مي

 .تر شده استبزرگتر و زننده

، چون كه با هم تعارض و تناقض دارند، و نيز مخالف با كتاب خدا هستند، اما اينكه گفت: روايات از درجه اعتبار ساقطند
خواست به مضمون يك يك آنها ترتيب اثر دهد، اين اشكال وارد بود، )كه اشكال واردي نيست، براي اين كه اگر كسي مي

د، همه بر آن داللت دارنمثال در بودن، مناقض با ياقوت بودن است( ولي ما گفتيم: كه پذيرفتن آن معناي مشتركي كه 
 .زندعيبي ندارد، و معلوم است كه تعارض در متن روايات ضرري به آن معناي مشترك و جامع نمي

البته اين را هم بگوئيم: كه سخن ما همه در باره رواياتي بود كه به مصادر عصمت، يعني رسول خدا )ص(، و ائمه معصومين 
گر، كه مثال از مفسرين صحابه و تابعين نقل شده، چون صحابه و تابعين حالشان شود، نه روايات دياز ذريه او منتهي مي

حال ساير مردم است، و از نظر روايت هيچ فرقي با ساير مردم ندارند، و حتي آن كلماتي هم كه بدون تعارض از ايشان نقل 
و تابعين نه متعارضش حجت  شده، حالش، حال آن كلماتي است كه متعارض است، و خالصه سخن اينكه، كلمات صحابه

 .است، و نه بدون متعارضش، براي اينكه آنچه در اصول معارف ديني حجت است، كتاب خدا است و سنت قطعي و بس

پس رواياتي كه در مثل مسئله مورد بحث از معصومين نقل ميشود، و در آنها تعارض هست، صرف اين تعارض باعث 
اعتبار ساقط بدانيم، مگر آنكه همان جهت جامع نيز مخالف با كتاب خدا و سنت قطعي  شود كه ما آنها را طرح نموده، ازنمي

  .هايي از دروغ و جعل همراه داشته باشدباشد، و يا نشانه
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دا، و سنت خشود، يكي آن دليلي كه بايد قبولش كرد، مانند كتاب در نتيجه دليل نقلي در اينجا به چند دسته تقسيم مي
قطعي، و يكي آن دليلي كه بايد ردش كرد، و نپذيرفت، و آن عبارت از روايتي است كه مخالف با كتاب و سنت باشد، و سوم 
آن رواياتي است كه نه دليلي بر ردش هست و نه بر قبولش، و چهارم آن رواياتي است كه نه از نظر عقل دليلي بر محال 

 .نقل يعني كتاب و سنت قطعيبودن مضمونش هست، و نه از جهت 

پس با اين بيان فساد اين اشكال ديگرش هم روشن شد، كه گفت: سند اين احاديث صحيح نيست، براي اين كه صرف 
 .شود كه روايت طرح شود، ما دام كه مخالف با عقل و يا نقل صحيح نباشدصحيح نبودن سند، باعث نمي

إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ( الخ، هيچ معنايي برايش نفهميدم، آخر كجاي  و اما مخالفت اين روايات با ظاهر جمله: )وَ
 اين آيه شريفه داللت دارد كه مثال حجر االسود از بهشت نبوده؟

 .ت؟اي بجاي اين خانه براي آدم نازل نشده؟ و در هنگام طوفان نوح، آن قبه باسمان نرفته اسو يا در زمان آدم قبه

اش ابراهيم بوده؟ اين مطلب چه ربطي و آيا آيه بيش از اين داللت دارد كه اين خانه از سنگ و گل ساخته شده، و سازنده
 دارد به اينكه آنچه در روايات آمده درست است يا درست نيست؟

هم سليقه رأي او جور نيست، آنسازد، و با سليقه و بله تنها اشكالي كه در اين روايات هست اينست كه خيلي با طبع آقا نمي
اهر پذيرد كه ظوو رأيي كه ناشي از تعصب مذهبي است، مذهبي كه حقايق معنوي مربوط به انبياء را قبول ندارد، و نمي



 .هايي معنوي باشدديني متكي بر اصول و ريشه

ين عصر همه چيز را زير پا نهاده، حكم و يا ناشي از تقليد كوركورانه، و دنبال روي بدون اراده از علوم طبيعي است، كه در ا
كند بر اينكه همانطور كه بايد هر حادثه از حوادث طبيعي را معلول علتي مادي و طبيعي بدانيم، امور معنوي مربوط به آن مي

راي بحادثه از قبيل تعليمات اجتماعي را هم بايد به يك علتي مادي، و يا چيزي كه باألخره به ماده برگردد مستند كنيم، 
 .اينكه در تمامي شئون حوادث مادي، حاكم همان ماده است

 110رد يا اثبات حقائق معنوي در شان علوم طبيعي و اجتماعي نيست[ ..... ص : ]

در حالي كه اين تقليد صحيح نيست، و وظيفه يك دانشمند اين است كه اين قدر تدبر داشته باشد، كه علوم طبيعي تنها 
هاي آن، و ارتباطي كه آثار طبيعي با موضوعاتش دارد، بحث كند، كه اين ارتباط طبيعي ه و تركيبتواند از خواص مادمي

 .چگونه است؟

و همچنين وظيفه علوم اجتماعي تنها اين است كه از روابط اجتماعي كه ميانه حوادث اجتماعي هست بحث كند، و اما 
حقايقي كه محيط به طبيعت و خواص آنست، و همچنين ارتباط  حقايق خارج از حومه ماده، و بيرون از ميدان عمليات آن،

 معنوي و غير مادي آن با حوادث عالم، و 
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اينكه آن حقايق چه ارتباطي با عالم محسوس ما دارد؟ وظيفه علوم طبيعي و اجتماعي نيست، و اين علوم نبايد در آن مسائل 
 .در آنها سخني بگويدمداخله كند، و به ال و نعم 

اي كه در عالم طبيعت فرض شود، ناگزير محتاج باين است كه تواند بگويد: خانهدر مسئله مورد بحث علوم طبيعي تنها مي
اي در آورد، و ها را بصورت خانهها و گلاجزايي از گل و سنگ، و سازنده داشته باشد، كه با حركات و اعمال خود آن سنگ

تواند حوادث هاي سياه ساخته شد. هم چنان كه علوم اجتماعي تنها ميونه فالن حجره از سنگيا بحث كند كه چگ
اش بناي كعبه بدست ابراهيم است معلوم كند، و آن حوادث عبارتست از تاريخ زنده او، و زندگي هاجر اي كه نتيجهاجتماعيه

 .تي ديگرو اسماعيل، و تاريخ سرزمين تهامه، و توطن جرهم در مكه، و جزئيا

 و اما اينكه اين سنگ يعني حجر االسود مثال چه نسبتي با بهشت يا دوزخ موعود دارد؟

ند، و اند، و يا خواهند گفت، انكار كتواند سخناني را كه ديگران در اين باره گفتهبررسي آن وظيفه اين علوم نيست، و نمي
ازل اند نديگر فرموده: همه از ناحيه قرارگاهي كه نزد خدا داشتهقرآن كريم در باره اين سنگ و سنگهاي ديگر، و هر موجود 

گردند، بعضي به سوي بهشت او، و بعضي به سوي دوزخش، و باز همين قرآن ناطق است اند، و دوباره به سوي او برميشده
 .رسدبرند، و به او ميكند، و به سوي اويش ميبه اينكه اعمال به سوي خدا صعود مي

اع دهد، و اجتمعمال از جنس حركات و اوضاع طبيعي هستند، و اين معنا كه چند حركت، يك عمل را تشكيل ميبا اينكه ا
براي آن عمل اعتباري قائل ميشود و گر نه عمل بودن يك عمل، امري تكويني و حقيقتي خارجي نيست، آنچه در خارج 

شود، عبارت است از چند حركت بدني، ادتي شمرده ميحقيقت دارد، همان حركات است )مثال نماز كه در خارج يك عمل عب
فرمايد: عمل شما را بسوي خدا باال گزاريم(، با اين حال قرآن ميشود، نامش را نماز ميو زباني، كه وقتي با هم تركيب مي

رود، و عمل صالح آن را تقويت بسوي خدا باال ميإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، كلمه طيب ) :برندمي
رسد، و فرمايد: )وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ، گوشت قرباني شما، بخدا نمياي ديگر آن را معنا نموده، ميو آيه «1» (ميكند

 .شود، و تقوي يا خود فعل است، و يا صفتي است كه از فعل حاصل مي«4»رسد( لكن تقواي شما باو مي



 111معارف ديني بطور مستقيم هيچ ربطي به طبيعيات و اجتماعيات ندارند[ ..... ص : ]

خواهد در باره معارف ديني بحث كند، بايد در اينگونه آيات تدبر كند، و بفهمد كه معارف ديني بطور پس كسي كه مي
 مستقيم هيچ ربطي به طبيعيات و اجتماعيات از آن نظر كه طبيعي و

__________________________________________________ 
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 .اجتماعي است، ندارد بلكه اتكاء و اعتمادش همه بر حقايق و معاني ما فوق طبيعت و اجتماع است

ه انبياء است مانند بيت و حجر االسود، از قبيل شرافت و اما اينكه گفت: )شرافت انبياء و معابد و هر امري كه منسوب ب
ظاهري نيست، بلكه شرافتي است معنوي كه از تفضيل الهي ناشي شده است( سخني است حق، و لكن اين را هم بايد 

متوجه ميشد، كه همين سخن حقيقتي دارد، آن حقيقت چيست؟ و آن امر معنوي كه در زير اين شرافت هست كدام است؟ 
كند، از قبيل رياست، و فرماندهي اش معين ميز آن معاني باشد كه احتياجات اجتماعي هر يك را براي موضوع و مادهاگر ا

در انسانها، و ارزش و گراني قيمت، در مثل طال و نقره، و احترام پدر و مادر و محترم شمردن قوانين و نواميس، كه معانيش 
ت كه اجتماعات بخاطر ضرورت احتياجات دنيوي معتبر شمرده، در بيرون از وهم و در خارج وجود ندارد، بلكه اعتبارياتي اس
 .اعتبار اجتماعي اثري از آن ديده نميشود

گذارد، چون گفتيم: و اين هم پر واضح است كه احتياج كذايي در همان عالم اجتماع وجود دارد، و از آن عالم پا فراتر نمي
د به اينكه سر از ساحت مقدس خداي )عز سلطانه( در آورد، و خدا را هم محتاج بدان احتياج مولود اجتماع است، تا چه رس

 .حاجت كند

خوب، اگر بنا شد شرافت رسول خدا )ص( از باب همين شرافتهاي اعتباري باشد، چه مانعي دارد كه يك خانه و يا سنگي 
 .هم به همين شرافت مشرف گردد

واقعي، و نظير شرافت نور بر ظلمت، و علم بر جهل، و عقل بر سفاهت باشد، بطوري و اگر شرافت نامبرده از معاني حقيقي و 
كه حقيقت وجود رسول خدا )ص( مثال غير حقيقت وجود ديگران باشد، هر چند كه ما با حواس ظاهري خود آن را درك 

فعل او و حكم او را حمل نكنيم، كه حقيقت مطلب هم از اين قرار است، چون اليق به ساحت قدس ربوبي همين است، كه 
ما إِلَّا قْناهُبر حقيقت كنيم، نه اعتبار، هم چنان كه خودش فرمود! )وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ، ما خَلَ

آفريديم، بازي نميكرديم، و ما آن دو را جز به يبِالْحَقِّ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ، ما آسمانها و زمين و ما بين آن دو را كه م
 .، كه انشاء اللَّه بيانش خواهد آمد«1» (حق نيافريديم، ولي بيشتر مردم نميدانند

در اينصورت برگشت شرافت آن جناب به يك نسبتي حقيقي و معنوي با ما وراء الطبيعه خواهد بود، نه صرف شرافتي مادي، 
ر انبياء ممكن باشد، چه مانعي دارد كه در غير انبياء از قبيل خانه و سنگ و امثال آن نيز پيدا و وقتي چنين شرافتي بنحوي د

 شود؟ و دليلي كه اين شرافت را بيان
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 .هاي اعتباري و معروف باشدع باصطالحات اجتماعي خود دارند، ظاهر در شرافتكند بخاطر انس ذهني كه اهل اجتمامي



 112هايي است كه بر روي اسراري انداخته شده[ ..... ص : اينگونه بيانات الهي و ظواهر ديني پرده]

ال و نقره به طهاي بهشتي و تشرف اهل بهشت فهميديم اين آقايان با آياتي كه در خصوص زينتراستي چقدر خوب بود مي
سخن ميگويد، چه معامله ميكنند؟ با اينكه طال و نقره دو فلز هستند، كه به غير از گراني قيمت كه ناشي از كميابي آنها 

پرسيم: منظور از احترام و تشريف اهل بهشت بوسيله طال و نقره چيست؟ و داشتن است؟ هيچ شرافتي ندارند؟ از ايشان مي
دن در بهشت چه اثري دارد؟ با اينكه گفتيم اعتبار مالي تنها در ظرف اجتماع معنا دارد، و در بيرون طال و نقره و ثروتمند بو

از اين ظرف اصال معنا ندارد، آيا براي اين گونه بيانات الهي، و ظواهر ديني وجهي به غير اين هست، كه بگوئيم اين ظواهر 
 اند؟هايي است، كه بر روي اسراري انداختهپرده

تواند باشد(، پس چرا اينگونه بيانات را در باره نشئه آخرت جائز بدانيم، ولي اگر وجه همين است )كه بغير اينهم نميخوب، 
 .نظير آن را در بعضي از مسائل دنيايي جائز ندانيم؟

 112امت محمد )ص( چه كساني هستند؟[ ..... ص : ]

ده كه گفت: به حضرتش عرضه داشتم: بفرمائيد ببينم امت از زبيري از امام صادق ع روايت آم« 1»و در تفسير عياشي 
محمد )ص( چه كساني هستند؟ فرمود: امت محمد )ص( خصوص بني هاشمند، عرضه داشتم: چه دليلي بر اين معنا هست 

يمُ الْقَواعِدَ مِنَ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِ) :كه امت محمد )ص( تنها اهل بيت اويند، نه ديگران؟ فرمود: قول خداي تعالي كه فرموده
رِنا كَ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَ أَالْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ، رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَ

ابُ الرَّحِيمُ(، كه وقتي خداي تعالي اين دعاي ابراهيم و اسماعيل را مستجاب كرد، و از مَناسِكَنا، وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ
ذريه او امتي مسلمان پديد آورد، و در آن ذريه، رسولي از ايشان، يعني از همين امت مبعوث كرد، كه آيات او را براي آنان 

 .تالوت كند، و ايشان را تزكيه نموده، كتاب و حكمتشان بياموزد

ها و نيز بعد از آنكه ابراهيم دعاي اولش را به دعاي ديگر وصل كرد، و از خدا براي امت، طهارت از شرك و از پرستش بت
درخواست نمود، تا در نتيجه، امر آن رسول در ميانه امت نافذ، و مؤثر واقع شود، و امت از غير او پيروي نكنند و گفت: )وَ 

فُورٌ رَحِيمٌ(. نَّكَ غَبُدَ الْأَصْنامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَ مَنْ عَصانِي فَإِاجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْ
«4» 

اهيم فهميم آن امامان و آن امت مسلمان، كه محمد )ص( در ميان آنان مبعوث شده، به غير از ذريه ابرلذا از اينجا مي
 نيستند، چون ابراهيم درخواست كرد كه خدايا )مرا و فرزندانم را از
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 .(اينكه اصنام را بپرستيم دور بدار

 اشاي در ميانه ذريهدر نهايت درجه روشني است، براي اينكه ابراهيم از خدا خواست تا امت مسلمهاستدالل امام ع  :مؤلف
پروردگارا در ميانه آن امت كه از ذريه من هستند رسولي مبعوث كن(، فهميده ) :باو عطا كند، و از ذيل دعايش كه گفت

بمعناي كساني كه محمد )ص( بسوي  (محمد )ص شود كه اين امت مسلمان همانا امت محمد )ص( است، اما نه امتمي



آنان مبعوث شده، و نه امت محمد )ص( بمعناي آن كساني كه بوي ايمان آوردند، چون اين دو معناي از امت، معنايي است 
 .اعم از ذريه ابراهيم و اسماعيل، بلكه امت مسلمي است كه از ذريه ابراهيم باشد

اش را از شرك و ضاللت دور بدارد، و اين همان عصمت كند كه ذريهرخواست مياز سوي ديگر ابراهيم از پروردگارش د
دانيم كه همه ذريه ابراهيم معصوم نبودند، زيرا ذريه او عبارت بودند از تمامي عرب مصر و يا خصوص است، و چون مي

هل عصمت از ذريه خصوص ا (فهميم منظورش از فرزندان من )بنيقريش، كه مردمي گمراه و مشرك بودند، پس مي
است، كه عبارتند از رسول خدا )ص( و عترت طاهرينش ع، پس امت محمد )ص( هم تنها همينها هستند، كه در دعاي 

 .ابراهيم منظور بودند

 و شايد همين نكته باعث شده كه در دعاي دوم بجاي ذريه كلمه بنين را بياورد، مؤيد اين احتمال جمله: )فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ
ش را نمِنِّي، وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( الخ است چون بر سر اين جمله فاي تفريع و نتيجه را آورده، و با آوردن آن پيروا

جزئي از خودش خوانده، و از ديگران ساكت شده، كانه خواسته است بگويد: آنها كه مرا پيروي نكنند، با من هيچ ارتباطي 
 .(شناسم، )دقت كنيدها را نميندارند و من آن

پرستي درخواست كرد( الخ، هر چند كه تنها تطهير از و اينكه امام فرمود: )پس از خدا براي آنان تطهير از شرك و بت
ضاللت  پرستيپرستي را به ضاللت تعليل كرد، و گفت: )چون شرك و بتپرستي را خواست، و ليكن از آنجا كه بتبت

گذشت، هر « 1»طهير از معاصي را هم اضافه كرد، چون به بياني كه در آيه: )صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ(. است(، لذا امام ع ت
 .معصيتي شرك است

و اينكه امام ع فرمود: )اين داللت دارد بر اينكه ائمه و امت مسلمان( الخ، معنايش اين است كه آيه داللت دارد كه امام و 
 .انده بياني كه گذشت اين ائمه و امت از ذريه ابراهيمامت يكي است، و ب

__________________________________________________ 

 5سوره فاتحة الكتاب آيه  -1

 223، ص: 1ترجمه الميزان، ج

، تنها «1»ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( در اينجا اگر بگويي: در صورتي كه مراد به امت در اين آيات و نظائر آن، مانند آيه: )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
وز، اي مجآيد بدون جهتي مصحح، و بدون قرينهاي معدود از امت باشند، و كلمه نامبرده شامل حال بقيه نشود، الزم ميعده

هاي قرآن متوجه به عموم مردمي است كه به پيامبر كالم خدا را حمل بر مجاز كنيم عالوه بر اين كه بطور كلي خطاب
 .اند، و اين مطلب آن قدر روشن و بديهي است، كه هيچ احتياج به استدالل نداردالم ايمان آوردهاس

اند، اطالقي است نو گوئيم: اطالق كلمه امت محمد )ص( در عموم مردمي كه بدعوت آن جناب ايمان آوردهدر پاسخ مي
اسالم اين استعمال شايع شد، و از هر كس  ظهور، و مستحدث، باين معنا كه بعد از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت

ميپرسيدي از امت كه هستي؟ ميگفت: از امت محمد )ص( هستم و گر نه از نظر لغت كلمه امت بمعناي قوم است، هم 
نفر هم به همين معنا است حتي در بعضي موارد بر يك « 4»چنان كه در آيه: )عَلي أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ(، 

 .«0»شود، مانند آيه شريفه: )إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ، ابراهيم امتي بود عبادتگر براي خدا( اطالق مي

 117از نظر عموميت و وسعت تابع مورد استعمال، يا اراده گوينده است[ ..... ص :  "امت "معناي كلمه]

ميت و وسعت، و خصوصيت و ضيق، تابع موردي است كه لفظ )امت( در آن استعمال بنا بر اين پس معناي كلمه، از نظر عمو
 .شود، يا تابع معنايي است كه گوينده از لفظ اراده كرده استمي



ظر لَكَ( الخ، با در نفرمايد: )رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً پس كلمه نامبرده در آيه مورد بحث كه مي
ايمان  (داشتن مقام آن كه گفتيم مقام دعا است، با بياني كه گذشت، جز به معناي عده معدودي از آنان كه برسول خدا )ص

ر داشتن كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(، كه با در نظ) :اي كه شما آورديد. يعني آيهتواند باشد، و همچنين در آيهآوردند نمي
 .شودمقامش، كه مقام منت نهادن، و تنظيم و ترفيع شان امت است، بطور مسلم شامل تمامي امت اسالم نمي

صفتاني آمدند، و رفتند، و هميشه هستند، و نيز در ميانه امت و چگونه ممكن است شامل شود؟ با اينكه در اين امت فرعون
ر دين نرسيد، مگر آنكه آن را محو كردند، و بهيچ وليي از اولياء خدا نرسيد، هايي هستند، كه دستشان بهيچ اثري از آثادجال

 .خواهد آمد« 2»مگر آنكه او را توهين نمودند، كه انشاء اللَّه بيان كاملش در همان آيه 

الميان مايد: )من شما را بر عفرپس آيه نامبرده از قبيل آيه: )وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعالَمِينَ( است، كه به بني اسرائيل مي
 كه يكي از همين بني اسرائيل قارون است، كه« 3»برتري دادم(، 
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وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا ) :شود، هم چنان كه كلمه )قوم من( در آيهتوان گفت: آيه شامل او نيز ميقطعا نمي
مي افراد شامل حال تما «1»، (هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً، رسول گفت: اي پروردگار من، قوم من اين قرآن را متروك گذاشتند

ا به دشود، بخاطر اينكه اولياء قرآن و رجالي كه )ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، نه تجارتي آنان را از ياد خامت نمي
 .در ميانه همين قوم و امت رسول هستند« 4»خود مشغول ميكند، و نه خريد و فروش( 

اي آيد، جشود، يك جا بمعناي يك نفر ميت بر حسب اختالف موارد مختلف ميپس همانطور كه گفتيم معناي كلمه ام
اند، مانند مورد: )تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ ديگر بمعناي عده معدودي، و جايي ديگر بمعناي همه كساني كه به يك دين ايمان آورده

شتند، و بآنچه كردند رسيدند شما نيز بان سرنوشتي خواهيد خَلَتْ، لَها ما كَسَبَتْ، وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ، آنان امتي بودند كه گذ
كه خطاب در آن متوجه به تمامي امت است، يعني كساني كه به رسول « 0»ايد( رسيد كه خودتان براي خود معين كرده

 .اسالم )ص( ايمان آوردند، و يا بگو به همه كساني كه رسول اسالم )ص( بسوي آنان مبعوث شده است

 111.... ص : بحث علمي .

 111سر گذشت ابراهيم )ع( يك دوره كامل از سير عبوديت را در بر دارد[ ..... ص : ]

دهد، و به سرزمين مكه كنيم، كه زن و فرزند خود را )از موطن اصلي( حركت ميوقتي به داستان ابراهيم ع مراجعه مي
ن اسكان پيشامد ميكند، تا آنجا كه مامور قرباني كردن دهد، و نيز بماجرايي كه بعد از ايآورد، و در آنجا اسكان ميمي

 .گردد، و سپس خانه كعبه را بنا ميكندشود، و از جانب خداي تعالي عوضي، بجاي اسماعيل قرباني مياسماعيل مي

دا خ بينيم كه اين سرگذشت يك دوره كامل از سير عبوديت را در بر دارد، حركتي كه از نفس بنده آغاز گشته، به قربمي



يا و لذائذ هاي دنگردد، از زينتشود، يا به عبارتي از سرزميني دور آغاز گشته، به حظيره قرب رب العالمين ختم ميمنتهي مي
پوشد، و چون ديوها، در مسير وي با وساوس خود منجالبي آن آرزوهاي دروغينش، از جاه، و مال، و زمان و اوالد، چشم مي

هاي از مادر مهربانتر با دلسوزيهاي رود، كه پايش بان منجالب فرو نرود، و چون )آن دايهيسازند، او آن چنان راه ممي
خواهند خلوص و صفاي بندگي و عالقه بدان و توجه به سوي مقام پروردگار و دار كبريايي را در دل وي مصنوعي خود( مي

سند. پس در حقيقت سرگذشت آن جناب وقايعي ردارد، كه شيطانها به گردش نميمكدر سازند، آن چنان سريع گام برمي
 وديكند، كه اين داستان از سير عببظاهر متفرق است، كه در واقع زنجيروار بهم ميپيوندد و يك داستاني تاريخي درست مي
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گردد، سيري كه سر تا سرش ادب است، ادب در سير، ادب اي بسوي خدا آغاز ميابراهيم حكايت ميكند، سيري كه از بنده
در طلب، ادب در حضور، ادب در همه مراسم حب و عشق و اخالص، كه آدمي هر قدر بيشتر در آن تدبر و دقت كند، اين 

 .بيندتر ميو درخشنده ترآداب را روشن

 119در باره حج و اشاره به اسرار و حكمت آن[ ..... ص : ]

شود، براي مردم عمل حج را تشريع كند، كه قرآن اين فرمان را چنين در پايان اين راه، از طرف خداي سبحان مامور مي
لي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، در ميانه مردم بحج اعالم حكايت ميكند: )وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا، وَ عَ

چيزي كه هست خصوصياتي را كه آن جناب در « 1»هاي الغر از هر ناحيه دور بيايند(. كن، تا پيادگان و سواره بر مركب
جاهليت يك شعار ديني بود، تا آنكه  عمل حج تشريع كرده، براي ما نامعلوم است، ولي اين عمل هم چنان در ميانه عرب

مبعوث شد، و احكامي در آن تشريع كرد، كه نسبت به آنچه ابراهيم ع تشريع كرده بود، مخالفتي نداشت،  (پيامبر اسالم )ص
گوئيم كه خداي تعالي بطور كلي اسالم و احكام آن را ملت ابراهيم بلكه در حقيقت مكمل آن بود، و اين را ما از اينجا مي

وي صراط به س فرمايد: )قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ، دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، بگو پروردگارم مراخوانده، مي
 «4»مستقيم هدايت كرده ديني استوار كه ملت ابراهيم و معتدل است(. 

وَصَّي بِهِ نُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ، وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ، وَ مُوسي، وَ عِيسي، براي  و نيز فرموده:)شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما
شما از دين همان را تشريع كرد، كه نوح و ابراهيم و موسي و عيسي را نيز بدان سفارش كرده بود باضافه احكامي كه 

 «0»مخصوص تو وحي كرديم(. 

رسول خدا )ص( از مناسك حج تشريع فرمود، يعني احرام بستن از ميقات، و توقف در عرفات، و بسر بردن  و بهر حال آنچه
شبي در مشعر، و قرباني، و سنگ انداختن به سه جمره، و سعي ميانه صفا و مروه، و طواف بر دور كعبه، و نماز در مقام، هر 

اش را مجسم ميسازد، و براستي چه و مواقف و مشاهد او و خانوادههاي سفر ابراهيم بمكه اشاره دارد، يك به يكي از گوشه
مواقفي، و چه مشاهدي، كه چقدر پاك و الهي بود؟! مواقفي كه راهنمايش بسوي آن مواقف، جذبه ربوبيت، و سايقش ذلت 

 .عبوديت بود



 119:  هايي از سير عبودي آنان است[ ..... صعباداتي كه توسط انبياء )ع( تشريع شده تمثال]

صورتهايي از توجه كملين از انبياء بسوي  (آري عباداتي كه تشريع شده )كه بر همه تشريع كنندگان آن بهترين سالم باد
هايي است كه مسير انبياء ع را از هنگام شروع تا ختم مسير حكايت ميكند، سيري كه آن حضرات پروردگارشان است، تمثال

نان كه آيه: )لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، براي شما هم در رسول خدا بسوي مقام قرب و زلفي داشتند، هم چ
 اقتدايي ()ص
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فهماند آنچه امت اسالم به عنوان عبادت ميكند، تمثالي از سير پيامبرشان نيز باين معنا اشاره دارد، و مي« 1»نيكو بود(، 
 .است

 دهد، شواهدو اين خود اصلي است كه در اخباري كه حكمت و اسرار عبادتها را بيان ميكند و علت تشريع آنها را شرح مي
 .خواهد تا بان شواهد وقوف و اطالع يابدميشود، كه متتبع بينا بسياري بر آن ديده مي

__________________________________________________ 
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 120[ ..... ص : 011تا  011(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

( إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ 103سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إاِلَّ مَنْ
اصْطَفي لَكُمُ الدِّينَ فاَل تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ ( وَ وَصَّي بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ 101أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ )

 كَ وَ إِلهَ آبائِكَ( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِله104َأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ ال  (100اقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْح
 (102تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ )

 120ترجمه آيات ..... ص : 

خدادادي را از دست داده باشد، با اينكه ما او را در كسي از كيش ابراهيم روگردان است كه خود را دچار حماقت كرده فهم 
 .(103دنيا برگزيديم و او در آخرت از صالحان است )

 .(101آن زمانش را بياد آر كه پروردگارش بوي گفت: اسالم بياور گفت من تسليم رب العالمينم )

 و ابراهيم فرزندان خود را و يعقوب 
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الم سفارش كرده گفت: اي پسران من خدا دين را براي شما برگزيد زنهار مبادا در حالي بميريد كه اسالم نداشته هم باين اس
 .(104باشيد )

گوييد ما در آن لحظه كه ايد و يا ميحال شما كه از اين كيش رو گردانيد يا همانست كه گفتيم فهم خود را از دست داده
؟ گفتند معبود پرستيداگر اين را بگوئيد كه يعقوب از فرزندانش پرسيد: بعد از من چه ميمرگ يعقوب رسيده بود حاضر بوديم 

 .(100پرستيم در حالي كه براي او تسليم باشيم )تو و پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه معبودي يكتاست مي

 كنيد شما از آنچه آنانهر چه بكنيد براي خود ميبهر حال آنها امتي بودند و رفتند و هر چه كردند براي خود كردند شما هم 
 (102كردند بازخواست نخواهيد شد )مي

 120بيان ..... ص : 

 120رو گرداندن از كيش ابراهيم )ع( از حماقت و سفاهت نفس است[ ..... ص : ]

رغبت وقتي با لفظ )عن( متعدي شود، يعني بگوئيم )من از فالن وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ( الخ، كلمه )
دهد )يعني من از فالن چيز اعراض و نفرت دارم(، و چون با لفظ )في( متعدي چيز رغبت دارم( معناي اعراض و نفرت را مي

 .(دهد، )يعني من به فالن چيز عالقه و ميل دارمشود، معناي ميل و شوق را مي

 :اندآيد، و هم الزم، و بهمين جهت بعضي از مفسرين گفتهور متعدي ميو كلمه )سفه( هم بط

جهت  اند، و بهميننفسه( مفعول كلمه )سفه( است چون )سفه( متعدي است، ولي بعضي ديگر )سفه( را الزم گرفته)كلمه 
ت و كيش ابراهيم از حماق اند: كلمه )نفسه( تميز است، نه مفعول، و به هر حال معناي جمله اينست كه اعراض از ملتگفته

نفس است، و ناشي از تشخيص ندادن اموري است كه نافع بحال نفس است، از اموري كه مضر بحال آنست، و از اين آيه 
 .شودمعناي روايت معروف )ان العقل ما عبد به الرحمن، عقل چيزي است كه با آن رحمان عبادت شود( استفاده مي

الدُّنْيا( الخ، كلمه )اصطفاء( به معناي گرفتن چكيده و خالص هر چيز است، بطوري كه بعد از اختالط آن  وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي)
با چيزهاي ديگر از آنها جدا شود، و اين كلمه وقتي با مقامات واليت مالحظه شود، منطبق بر خلوص عبوديت ميشود، و 

ونش به مقتضاي مملوكيتش و عبوديتش رفتار كند، يعني براي خالصه اصطفاء در اين مقام اين است كه، بنده در تمامي شئ
گري يابد، براي اينكه دين چيز ديپروردگارش تسليم صرف باشد، و اين معنا با همان عمل به دين در جميع شئون تحقق مي

اشد، رضاي خدا ب نيست، همان مواد عبوديت در امور دنيا و آخرت است، دين نيز ميگويد: بنده بايد در تمامي امورش تسليم
 هم چنان كه در آيه: )إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ( نيز دين را 
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 «1»همان تسليم خدا شدن معرفي كرده است. 

 121مقام اصطفاء و بر گزيدگي همان مقام اسالم و تسليم است[ ..... ص : ]

بِّ پس معلوم شد كه مقام اصطفاء عينا همان مقام اسالم است، و شاهد بر آن آيه: )إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ: أَسْلِمْ قالَ: أَسْلَمْتُ لِرَ
زماني كه( متعلق است بجمله )اصطفيناه( در نتيجه معنا چنين ميشود  -آيد ظرف )اذالْعالَمِينَ( است، كه از ظاهرش بر مي



در زماني بود كه پروردگارش به او گفت: اسالم آور، و او هم براي خداي رب العالمين اسالم آورد پس جمله:  اصطفاء ابراهيم
 .)إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ: أَسْلِمْ قالَ: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ(، بمنزله تفسيري است براي جمله: )اصطفيناه( الخ

 121ه[ ..... ص : در دو آيه كريم "التفات "نكته و وجه دو]

فرمايد: و در اين آيه التفاتي از تكلم بسوي غيبت بكار رفته، براي اينكه در ابتداء فرمود: )ما او را اصطفاء كرديم(، و بعد مي
)چون پروردگارش بدو گفت(، با اينكه جا داشت بفرمايد: )و چون بدو گفتيم(، و التفات ديگري از خطاب بسوي غيبت بكار 

كند، كه گفت: )من اسالم آوردم براي رب العالمين( با اينكه جا داشت اينكه كالم ابراهيم را اينطور حكايت ميرفته، براي 
 :بگويد

 .(پروردگارا من اسالم آوردم براي تو)

چه ه آناش اينست كه خواسته است اشاره كند به اينكاي باعث اين دو التفات شده؟ اما التفات اولي نكتهحال ببينيم چه نكته
پروردگار باو فرموده، سري بوده كه پروردگارش با او در ميان نهاده، و در مقامي نهاده كه مقام خلوت بوده، چون هميشه 

ميانه شنونده و گوينده يك اتصالي هست، كه وقتي گوينده غايب ميشود آن اتصال بهم ميخورد، و مخاطب از آن مقامي كه 
اي ارتي در حقيقت ميانه او و گوينده، و سخني كه با وي در ميان داشت، پردهداشت در حقيقت بريده ميشود و يا به عب

فت فرمايد )و چون پروردگارش باو گكند ميافتد، و بهمين جهت خداي تعالي وقتي قصه را براي پيامبر اسالم حكايت ميمي
 .ت استچنين و چنان( تا برساند آنچه گفته از اسراري بوده كه جاي گفتگويش مقام انس خلو

و اما نكته التفات دومي، اين است كه همان جمله: )و چون پروردگارش به او گفت(، هر چند از يك لطف خاصي حكايت 
كند، كه مقتضايش آزادي ابراهيم در گفتگو است، و ليكن از آنجا كه ابراهيم ع هر چه باشد باألخره بنده است، و طبع مي

ند كه خود را در اين مقام آزاد و رها نبيند، بلكه در عوض ادب حضور را مراعات كبنده ذلت و تواضع است، لذا ايجاب مي
كند، چون در غير اينصورت در حقيقت خود را مختص بمقام قرب، و متشرف بحظيره انس حساب كرده، در حالي كه ادب 

ه ر برابر كسي اظهار ذلت كند، كبندگي اقتضاء ميكند او در همان حال هم خود را يكي از بندگان ذليل و مربوب ببيند، و د
 تمامي عالميان در برابرش تسليم هستند، پس نبايد

__________________________________________________ 
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و تسليم  آنم كه همه عالم مربوب گفت: )اسلمت لرب العالمين، تسليمگفت: )اسلمت لك، من تسليم توام( بلكه بايد ميمي
 .(اويند

 خوب بحمد اللَّه وجه اين دو التفات را فهميديم، حال ببينيم كلمه )اسلمت( چه معنا دارد؟

استسالم( كه باب استفعال است، هر )اصوال كلمه )اسالم( كه باب افعال است، و كلمه )تسليم( كه باب تفعيل است، و كلمه 
و آن اين است كه كسي و يا چيزي در برابر كس ديگر حالتي داشته باشد كه هرگز او را نافرماني دهند، سه يك معنا را مي

نكند، و او را از خود دور نسازد، اين حالت اسالم و تسليم و استسالم است، هم چنان كه در قرآن كريم آمده: )بَلي مَنْ أَسْلَمَ 
و نيز فرموده: )إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ « 1»ا كند(، وَجْهَهُ لِلَّهِ، آري كسي كه روي دل تسليم براي خد

 «4»الْأَرْضَ حَنِيفاً، من روي دل، متوجه بسوي آن كس ميكنم كه آسمانها و زمين را بيافريد توجهي معتدالنه(. 

بالنسبه به خداي تعالي وجه هر چيز تمامي و وجه هر چيز عبارت از آن طرف آن چيز است كه روبروي تو قرار دارد، ولي 



وجود آنست، براي اينكه چيزي براي خدا پشت و رو ندارد، پس اسالم انسان براي خداي تعالي وصف رام بودن و پذيرش 
اء و شود، چه سرنوشت تكويني، از قدر و قضانسان است، نسبت بهر سرنوشتي كه از ناحيه خداي سبحان برايش تنظيم مي

ي از اوامر و نواهي و غير آن، و به همين جهت ميتوان گفت: مراتب تسليم بر حسب شدت و ضعف وارده بر انسان چه تشريع
شود، آمدهاي ناگوارتر و تكاليف دشوارتر تسليم ميشود، آنكه در برابر پيشو آساني و سختي پيش آمدها، مختلف مي

الم شود، پس بنا بر اين اسها و تكاليف آسانتري تسليم مييتر است، از اسالم آن كس كه در برابر ناگواراسالمش قوي
 .داراي مراتبي است

 121معناي اسالم و مراتب و درجات چهار گانه اسالم و ايمان[ ..... ص : ]

 232مرتبه اول اسالم ..... ص : 

 بگويد، چه اينكه موافق با قلبش مرتبه اول از اسالم پذيرفتن ظواهر اوامر و نواهي خدا است، به اينكه با زبان، شهادتين را
مَّا أَسْلَمْنا، وَ لَ هم باشد، و چه نباشد، كه در اين باره خداي تعالي فرموده: )قالَتِ الْأَعْرابُ: آمَنَّا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، وَ لكِنْ قُولُوا:

 :يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اعراب گفتند

در « 0»ايد، و لكن بگوئيد: اسالم آورديم، چون هنوز ايمان داخل در قلبتان نشده(. يمان نياوردهما ايمان آورديم بگو: هنوز ا
مقابل اسالم باين معنا اولين مراتب ايمان قرار دارد، و آن عبارتست از اذعان و باور قلبي بمضمون اجمالي شهادتين، كه 

 .اش عمل به غالب فروع استالزمه

__________________________________________________ 
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 233مرتبه دوم ..... ص : 

مرتبه دوم از اسالم دنباله و الزمه همان ايمان قلبي است كه، در مقابل مرتبه اول اسالم قرار داشت، يعني تسليم و انقياد 
اي كه از توابع آن است، هر چند كه در بعضي موارد تخطي شود، لبي نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصيلي و اعمال صالحهق

و خالصه كالم اين كه داشتن اين مرحله منافاتي با ارتكاب بعضي گناهان ندارد، و خداي تعالي در باره اين مرحله از اسالم 
 :فرمايدمي

فرمايد: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ و نيز مي« 1»نا، وَ كانُوا مُسْلِمِينَ، آنان كه به آيات ما ايمان آوردند، و مسلمان بودند(. الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِ)
 «4»آمَنُوا، ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اي كساني كه ايمان آورديد، همگي داخل در سلم شويد(. 

 :فرمايدشود، چون ميست كه بعد از ايمان پيدا ميپس به حكم اين آيه يك مرتبه از اسالم ه

شود اين اسالم غير اسالم مرتبه اول است، كه قبل از ايمان اي كساني كه ايمان آورديد! داخل در سلم شويد، پس معلوم مي
داي ايق ديني كه خبود، و آن گاه در مقابل اين اسالم مرتبه دوم از ايمان قرار دارد، و آن عبارتست از اعتقاد تفصيلي به حق

بِيلِ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَ فرمايد: )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا، وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْاش ميتعالي در باره



و رسولش ايمان آورده، و سپس ترديد نكردند، و با اموال و نفوس  اللَّهِ، أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، مؤمنان تنها آنهايند كه بخدا
 «0»خود در راه خدا جهاد نمودند، اينها همانها هستند كه در دعوي خود صادقند(. 

بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ تُجاهِدُونَ فِي  و نيز فرموده: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ؟ تُؤْمِنُونَ
خواهيد شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه از عذاب سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ، اي كساني كه ايمان آورديد، آيا مي

كه « 2»فوس خود جهاد كنيد(. دردناك نجاتتان دهد؟ آن اينست كه بخدا و رسولش ايمان آوريد، و در راه خدا با اموال و ن
 .شود ايمان دومشان غير ايمان اول استكند، پس معلوم ميدر اين دو آيه دارندگان ايمان را، باز به داشتن ايمان ارشاد مي

 233مرتبه سوم ..... ص : 

نامبرده انس گرفت، و مرتبه سوم از اسالم دنباله و الزمه همان مرتبه دوم ايمان است، چون نفس آدمي وقتي با ايمان 
متخلق باخالق آن شد، خود بخود ساير قواي منافي با آن، از قبيل قواي بهيمي، و سبعي، براي نفس رام و منقاد ميشود و 

 سخن كوتاه، آن قوايي كه متمايل به
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گيري تواند از سركشي آنها جلوشوند، رام نفس گشته، نفس باساني ميهاي فاني و ناپايدارش ميهاي دنيايي، و زينتهوس
اور و بيند، باري، اين باگر خدا را نمي بيند، آري اوكند، كه گويي او را ميكند، اينجاست كه آدمي آن چنان خدا را بندگي مي

بيند، چنين كسي ديگر در باطن و سر خود هيچ نيروي سركشي كه مطيع امر و نهي خدا نباشد، يقين را دارد كه خدا او را مي
 .شودبيند، و سراپاي وجودش تسليم خدا ميو يا از قضا و قدر خدا بخشم آيد، نمي

فرمايد: )فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي عالي ميدر باره اين اسالم است كه خداي ت
شود( مگر آورند: )يعني ايمانشان كامل نميأَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً، نه به پروردگارت سوگند ايمان نمي

آيد تو را حكم كنند، و هم وقتي حكمي راندي در دل هيچگونه ناراحتي از كه هم در اختالفاتي كه بينشان پديد مي وقتي
 «1» .(حكم تو احساس نكنند، و به تمام معنا تسليم شوند

 تا فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَاين اسالم در مرتبه سوم است كه در مقابلش ايمان مرتبه سوم قرار دارد، و آن ايماني است كه آيات: )قَدْ أَ
و نيز آيه )إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ( و آياتي ديگر بان اشاره « 4»آيه وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(. 

 .اندك مرتبه شمردهكند، و اي بسا بعضي از مفسرين، كه اين دو مرتبه را يعني دوم و سوم را يمي

و اخالق فاضله از رضا و تسليم و سوداگري با خدا و صبر در خواسته خدا، و زهد به تمام معنا، و تقوي، و حب و بغض به 
 .خاطر خدا، همه از لوازم اين مرتبه از ايمان است

 235مرتبه چهارم از اسالم ..... ص : 



سوم از ايمان است، چون انساني كه در مرتبه قبلي بود، حال او در برابر  مرتبه چهارم از اسالم دنباله و الزمه همان مرحله
پروردگارش حال عبد مملوك است در باره موالي مالكش، يعني دائما مشغول انجام وظيفه عبوديت است، آنهم بطور 

 . همه اينها مربوطشايسته، و عبوديت شايسته همان تسليم صرف بودن در برابر اراده مولي و محبوب او و رضاي او است
ست، تر از آنتر و باز عظيمبعبوديت در برابر مالك عرفي و بشري است، و اين عبوديت در ملك خداي رب العالمين عظيم

براي اينكه ملك خدا حقيقت ملك است، كه در برابرش هيچ موجودي از موجودات استقالل ندارد، نه استقالل ذاتي، نه 
 ه اليق كبريايي خداي جلتصفتي، نه عملي، آري ملكيتي ك
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 .كبرياؤه است اين ملكيت است

نا حالش گشته، اين معپس انسان در حالي كه در مرتبه سابق از اسالم و تسليم هست، اي بسا كه عنايت رباني شامل 
برايش مشهود شود كه ملك تنها براي خداست، و غير خدا هيچ چيزي نه مالك خويش است، و نه مالك چيز ديگر، مگر 

 اي است الهي، كه ديگرآنكه خدا تمليكش كرده باشد، پس ربي هم سواي او ندارد، و اين معنايي است موهبتي، و افاضه
التي ندارد، و اي بسا كه جمله )رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، خواست انسان در بدست آوردنش دخ

لَمِينَ( أَسْلِمْ قالَ: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعا :وَ أَرِنا مَناسِكَنا( الخ اشاره به همين مرتبه از اسالم باشد، چون ظهور جمله: )إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ
الخ ظاهر در اين است كه امر )اسلم( امر تشريفي باشد، نه تكويني، و ابراهيم )ع( دعوت پروردگار خود را اجابت نمود، تا 

باختيار خود تسليم خدا شده باشد و اين هم مسلم است كه امر نامبرده از اوامري بوده كه در ابتداء كار ابراهيم متوجه او شده 
عمرش از خداي تعالي براي خودش و فرزندش اسماعيل تقاضاي اسالم و دستورات عبادت ميكند چيزي پس اينكه در اواخر 

 .تواند با اختيار خود آن قسم اسالم را تحصيل كندرا تقاضا كرده كه ديگر باختيار خود او نبوده و كسي نمي

اسالمي كه در اين آيه درخواست كرده،  و يا درخواست ثبات بر امري بوده كه باز ثابت بودنش باختيار خودش نبوده پس
اسالم مرتبه چهارم بوده، و در برابر اين مرتبه از اسالم، مرتبه چهارم از ايمان قرار دارد، و آن عبارت از اين است كه اين 

لِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ فرمايد: )أاَل إِنَّ أَوْحالت، تمامي وجود آدمي را فرا بگيرد، كه خداي تعالي در باره اين مرتبه از ايمان مي
ه اندوهناك عَلَيْهِمْ، وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا، وَ كانُوا يَتَّقُونَ، آگاه باش، كه اولياء خدا نه خوفي بر آنان هست، و ن

 «1»ميشوند، كساني كه ايمان آوردند، و از پيش همواره مالزم با تقوي بودند(. 

اند، بايد اين يقين را داشته باشند، كه غير از خدا هيچكس از خود استقاللي ندارد، و آيه ذكر شدهچون مؤمنيني كه در اين 
هيچ سببي تاثير و سببيت ندارد مگر باذن خدا، وقتي چنين يقيني براي كسي دست داد، ديگر از هيچ پيشامد ناگواري 

ترسد، اين است معناي اينكه فرمود: )نه خوفي بر د نميشود، و از هيچ محذوري كه احتمالش را بدهناراحت و اندوهناك نمي
آنان هست، و نه اندوهناك ميشوند(، و گر نه معنا ندارد كه انسان حالتي پيدا كند كه از هيچ چيز نترسد، و هيچ پيشامدي 

م مرتبه چهار اندوهناكش نسازد، پس اين همان ايمان مرتبه چهارم است، كه در قلب كساني پيدا ميشود، كه داراي اسالم
 .(باشند، )دقت فرمائيد
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 54سوره يونس آيه  -1

 233، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 121معناي عمل صالح و آثار آن[ ..... ص : ]

ست، كه چه بسا در كالم خدا بعمل انسان منسوب وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ(، كلمه )صالح( بوجهي بمعناي لياقت ا)
و چه بسا كه بخود انسان منسوب ميشود، از آن جمله « 1»فرمايد(: )فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً(، ميشود، و از آن جمله مي

ن عزب خود را شوهر دهيد، و نيز صالحان از فرمايد: )وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ، دخترامي
 .«4»غالم و كنيز خود را( 

و صالحيت عمل هر چند در قرآن كريم بيان نشده كه چيست؟ و ليكن آثاري را كه براي آن ذكر كرده معناي آن را روشن 
 .ميسازد

ته براي درگاه خداي تعالي داشاز جمله آثاري كه براي آن معرفي كرده، اينست كه عمل صالح آن عملي است كه شايستگي 
، و نيز «0»صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، بمنظور بدست آوردن وجه پروردگارشان صبر كردند( ) :باشد، و در اين باره فرموده

 .«2»كنيد مگر بخاطر خدا( فرموده: )وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ، و انفاق نمي

ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ ) :آن را اين دانسته، كه صالحيت براي ثواب دادن در مقابلش دارد، و در اين باره فرمودهاثر ديگر 
 «3»عَمِلَ صالِحاً ثواب خدا بهتر است براي كسي كه ايمان آورد و عمل صالح كند(. 

برد، كه در اين باره فرموده: )إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، مياثر ديگرش اين است كه عمل صالح كلمه طيب را بسوي خدا باال 
 .«5»دهد( كند، و عمل صالح آن را در صعود مدد ميوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، كلمه طيب به سوي او صعود مي

به  اي آمادگي و لياقت آن براي تلبسپس از اين چند اثريكه بعمل صالح نسبت داده، فهميده ميشود: كه صالح عمل به معن
لباس كرامت است، و در باال رفتن كلمه طيب بسوي خداي تعالي مدد و كمك است، هم چنان كه در باره قرباني در حج 

ز در و ني« 3»رسد( رسد، و ليكن تقواي شما به او ميفرمود: )وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ، گوشت و خون قرباني به خدا نمي
شان را چه آنها و مهباره همه اعمال صالحه فرموده: )كُلاا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ، وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، ه

ورت پس عطاي خداي تعالي بمنزله ص« 3»چه اينها را از عطاء پروردگارت مدد ميدهيم، و عطاي پروردگار تو جلوگير ندارد( 
 .است و صالح عمل بمنزله ماده است
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 129در قرآن[ ..... ص :  "صالحين "معناي صالح نفس و صالح ذات و مراد از]

جا  كنيم؟ يكاين بود معناي صالح عمل، و اما معناي صالح نفس، و صالح ذات، ببينيم از قرآن در باره آن چه استفاده مي
ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مِنَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِينَ، وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ، وَ فرمايد: )وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولمي

حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً، و كسي كه خدا و رسولش را اطاعت كند، اينچنين اشخاص با آن كساني محشورند كه خدا بر آنان انعام 
 «1»، و صديقين و شهداء و صالحين كه نيكو رفقايي هستند(. فرمود، از انبياء

كه از  جاي ديگر فرموده: )وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ما ايشان را در رحمت خود داخل كرديم بدان جهت
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ مرا برحمت خودت  و نيز از سليمان ع حكايت كرده كه گفت )وَ أَدْخِلْنِي« 4»صالحان بودند( 

وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا،  -تا جمله -فرمايد: )وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماًو در جايي ديگر مي« 0»داخل در بندگان صالحت كن( 
 «2»إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(. 

از صالحين در اين آيات، مطلق هر كس كه صالحيت رحمت عامه الهيه، و رحمت آنچه مسلم است اين است كه مراد 
واسعه او را دارد، نيست، چون صالحيت اين رحمت را تمامي موجودات دارند، ديگر معنا ندارد نامبردگان در اين آيات را 

 .بداشتن چنين صالحيتي بستايد

وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ) :ارند، نيست، چون هر چند بحكم آيهو نيز مراد، كساني كه صالحيت رحمت خاص به مؤمنين را د
هيز دهم كه پرءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رحمت من همه چيز را فرا گرفته، و بزودي همه آن را بكساني اختصاص ميشَيْ

 «3»كاري داشتند(. 

ي شمارزيرا در ميانه طائفه مؤمن و متقي افراد انگشت ترند،رحمت دوم خاص است، و لكن صالحان از متقيان خصوصي
تر تواند آن رحمتي باشد كه صالحان شايستگي آن را دارند، و حتما بايد رحمتي مهمصالحند، پس رحمت خاص متقين نمي

 .از آن باشد

رمايد: )يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ فداند، و ميها را خاص بعضي از افراد ميو اين هم از قرآن كريم مسلم است، كه بعضي از رحمت
 .«5»يَشاءُ، خدا رحمت خود را بهر كس بخواهد اختصاص ميدهد(، 

راي باشد، بو نيز مراد از صالحين مطلق هر كسي كه صالحيت واليت، و قرار گرفتن در تحت سرپرستي خدا را دارد، نمي
هر چند صالحان نيز در تحت چنين واليتي از خدا تر است، و اينكه هر چند اين خصيصه از رحمت خاص قبلي خصوصي

 هستند، و خدا متولي
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نيز گفتيم، و بزودي در تفسير آيه هم خواهيم گفت، و « 1»امورشان هست، هم چنان كه در تفسير )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( 



لكن اين واليت مختص بصالحان نيست، چون در آيه نامبرده انبياء، و صديقين، و شهداء، را هم نام برده، كه با صالحان در 
 .ك هستندآن واليت شري

 پس بايد ديد آن اثري كه مخصوص صالحان است، و هيچكس در آن شركت ندارد چيست؟

تواند باشد، و آن داخل كردن صالح در رحمت است كه عبارتست از امنيت عمومي از عذاب، چنان كه هر دو يك چيز مي
رَحْمَتِهِ، پروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود ميكند( فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي ) :معنا در باره بهشت آمده، يك جا فرموده

 .، يعني داخل در بهشت ميكند«4»

زنند در حالي كه ايمن يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ، در بهشت هر ميوه را كه بخواهند صدا مي) :و جاي ديگر فرموده
 «0»هستند(. 

 ،«3»و نيز در )وَ كُلاا جَعَلْنا صالِحِينَ(. « 2»لْناهُ فِي رَحْمَتِنا(. و خواننده عزيز اگر در جمله: )وَ أَدْخَ

ما او را داخل در رحمت خود ) :فرمايددهد، و ميدقت كند، كه خدا در اين دو مورد عمل را بشخص خودش نسبت مي
 .(شودفرمايد: )او داخل در رحمت ما ميميكنيم( و نمي

ا هم در نظر بگيرد، كه خداي تعالي هميشه و همه جا اجر و پاداش و شكرگزاري از بنده و از سوي ديگر اين مطلب مسلم ر
تواند بروشني بفهمد كه صالح ذاتي، كرامتي است كه ربطي به عمل و را در مقابل عمل و سعي بنده قرار داده، آن وقت مي

كه آدمي از راه عمل آن را بدست آورد، آن سعي و كوشش، و خالصه ربطي به خواست و اراده بنده ندارد، و موهبتي نيست 
 موقت معناي آيه: لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ، آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند و نزد ما بيش از آنش ه

تواند از است كه هر كس ميهايي شود كه جمله )لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها( آن پاداشفهمد، و متوجه ميرا خوب مي«. 5»هست( 
شود، بلكه در برابر هايي است كه از راه عمل نصيب كسي نميراه عمل بدست آورد، و جمله )وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ(، آن موهبت

 .صالح ذاتي اشخاص است، كه انشاء اللَّه تعالي در تفسير سوره )ق( توضيحش خواهد آمد

ه هم دقت كند، كه ابراهيم چه حال و چه مقامي داشت؟ پيغمبري بود مرسل، از سوي ديگر اگر خواننده عزيز در اين نكت
اي از انبياء و مرسلين، و به نص )وَ كُلاا جَعَلْنا صالِحِينَ(. يكي از پيغمبران اولوا العزم، و نيز داراي مقام امامت، و مقتداي عده

 كه ظهورش در صالح دنيايي است،« 3»
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كم همين آيه از صالحان بودند، مع ذلك او از خدا ميخواهد كه به تر از وي به حاز صالحان بود، و با اينكه انبيايي پائين
كند، اند كه او پيوستن به ايشان را درخواست ميشود كه قبل از او صالحاني بودهصالحان قبل از خود ملحق شود، معلوم مي

فرمايد: )وَ لَقَدِ يك جا مي كند،و خدا درخواستش را اجابت ميكند و در چند جا از كالمش او را در آخرت ملحق بايشان مي



 «1»اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، او در آخرت از صالحان خواهد بود(. 

او را در دنيا داديم، و در آخرت از  فرمايد: )وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا، وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ما پاداشجاي ديگر مي
 .«4»صالحان خواهد بود( 

و در اي به او داديم، و افرمايد: )وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ما در دنيا حسنهو در جاي سوم مي
 .«0»آخرت از صالحان خواهد بود( 

 110مراتبي است و رسول اللَّه )ص( و آل او داراي باالترين مراتب آنند[ ..... ص : صالح ذاتي داراي ]

تواند بفهمد كه صالح داراي مراتبي است، كه بعضي ما فوق بعض اگر خواننده عزيز در آنچه گفتيم دقت كند، بسادگي مي
محمد و آل او ع ملحقش كند، ديگر هيچ  خواسته بهديگر است، و آن وقت اگر از روايتي بشنود كه ابراهيم ع از خدا مي

فرمايد: كه او در آخرت ملحق به بيند كه آيات در مقام بيان اجابت دعاي او، ميكند، مخصوصا وقتي مياستبعاد نمي
هُ الَّذِي فرمايد: )إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّكند، و قرآن كريم هم ميشود، و رسول خدا )ص( هم اين مقام را براي خود ادعا ميصالحان مي

 انَزَّلَ الْكِتابَ، وَ هُوَ يَتَوَلَّي الصَّالِحِينَ، همانا سرپرست من خدايي است كه كتاب را بحق نازل كرد، و هم سرپرستي صالحان ر
 «2»دارد(. 

آيد كه رسول خدا كند، پس از ظاهرش بر ميادعاي واليت براي خود مي (چون ظاهر اين آيه اين است كه رسول خدا )ص
كند به درجه صالحاني برسد كه ( همان كسي است كه دارنده صالح مورد آيه است، و ابراهيم ع از خدا درخواست مي)ص

 .اي باالتر از صالح خود او است، پس منظورش همان جناب استصالحشان در مرتبه

 .ش( سفارش كردوَ وَصَّي بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ( الخ، يعني ابراهيم فرزندان خود را به )ملت و كي)

فَال تَمُوتُنَّ( الخ، نهي از مردن، با اينكه مردن بدست خود آدمي نيست، و تكليف بايد به امر اختياري متوجه بشود، از اين )
باب است، كه برگشت اين امر غير اختياري باختيار است، چون تقدير كالم چنين است )از اين معنا حذر كنيد، كه مرگ شما 

لي كه بحال اسالم نباشيد(، يعني همواره مالزم با اسالم باشيد، تا مرگتان در حال اسالمتان واقع شود، و اين را دريابد، در حا
 :آيه شريفه باين معنا اشاره دارد، كه ملت و دين، همان دين اسالم است، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود
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 «1»إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ، دين، )نزد خدا اسالم است(. )

پدر( بر جد و عمو و پدر واقعي اطالق شده، با اين كه  -أب)وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ(، در اين آيه كلمه )
 .غير از تغليب مجوز ديگري ندارد

 .و اين خود براي بحث آينده كه آزر مشرك، پدر واقعي ابراهيم نبوده، دليل محكمي است، كه انشاء اللَّه بحثش خواهد آمد

درانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق(، و در جمله مورد بحث إِلهاً واحِداً( الخ، در جمله قبل، بطور مفصل فرمود: )معبود پ)
كه ال بد )معبود يگانه(، تا توهمي را كه ممكن بود از عبارت مفصل قبلي به ذهن برسد، ) :دوباره، ولي خيلي كوتاه، فرمود



 .غير از معبود پدران ابراهيم معبودهاي ديگري نيز هست( دفع كند

بعد از من چه چيز را عبادت ميكنيد( از آن سؤال ) :ن جمله بياني است براي عبادتي كه در جملهوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( اي)
شده بود، و ميرساند آن عبادت كه فرزندان در پاسخ پدر گفتند، عبادت بهر قسم كه پيش آيد نيست، بلكه عبادت بر طريقه 

 .اسالم است

خورد: كه دين ابراهيم اسالم بوده، و ديني هم كه فرزندان وي، و در اين پرسش و پاسخ رويهمرفته اين معنا به چشم مي
هاي اسماعيل يعني بني اسماعيل خواهند هاي يعقوب، يعني بني اسرائيل و نوادهيعني اسحاق و يعقوب و اسماعيل و نواده

ترك آن دين، و دعوت  داشت، اسالم است، و ال غير، چه اسالم آن ديني است كه ابراهيم از ناحيه پروردگارش آورده، و در
 .به غير آن، احدي را دليل و حجتي نيست

 110بحث روايتي ]چند روايت در بيان اسالم و ايمان[ ..... ص : 

در كافي از سماعه از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: نسبت ايمان به اسالم، نسبت كعبه است به حرم، ممكن است 
بوده باشد، ولي در كعبه نباشد، ولي ممكن « 4»كيلومتر مربع است(  489 :291407كسي در حرم )كه زميني به مساحت 

 نيست كسي در كعبه )كه تقريبا
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وسط اين سرزمين است( باشد، و در حرم نباشد )پس كسي هم كه ايمان دارد، حتما مسلمان نيز هست، ولي چنان نيست كه 
 «1» .(كسي كه مسلمان باشد، حتما ايمان هم داشته باشد

ه از امام صادق ع روايت آورده، كه فرمود: )اسالم آنست كه بزبان شهادت دهي: كه معبودي و در همان كتاب باز از سماع
جز خدا نيست، و اينكه نبوت و رسالت رسول خدا )ص( را تصديق داري(، با همين دو شهادت است كه خونها محفوظ 

بر طبق همين ظاهر است، و اما ميشود، و زن دهي و زن خواهي و نيز ارث جريان مييابد، و تشكيل جامعه اسالمي هم 
 «4»ايمان به خدا عبارتست از هدايت يافتن، و ثبوت آثار اسالم در قلب. 

، و اين روايات بر همان بيان قبلي در باره مرتبه اول اسالم و «0»مؤلف: بر طبق اين مضمون روايات ديگري نيز هست 
 .ايمان داللت ميكند

روايت كرده كه فرمود: اسالم عبارت است از تسليم، و تسليم عبارتست از يقين و نيز در همان كتاب از برقي از علي ع 
«2». 

 -به يگانگي و بدون شريك -و نيز در همان كتاب از كاهل از امام صادق ع روايت آورده، كه فرمود: اگر مردمي خداي را



ه رمضان را بگيرند، ولي به يكي از كارهاي خدا و بپرستند، و نماز را بپاي دارند، و زكات را بدهند، و حج خانه خدا كنند، و روز
يا رسول او اعتراض كنند، و بگويند چرا بر خالف اين نكردند، با همين اعتراض مشرك ميشوند، هر چند بزبان هم نياورند، و 

 «3»تنها در دل بگويند، )تا آخر حديث(. 

 .مؤلف: اين دو حديث به مرتبه سوم از اسالم و ايمان اشاره دارند

و در بحار األنوار از ارشاد ديلمي، يكي از احاديث معراج را با دو سند آورده، كه از جمله مطالب آن اين است كه خداي 
تر است؟ عرضه ص(! هيچ ميداني كدام زندگي گواراتر، و كدام حيات جاودانه)سبحان برسول خدا )ص( فرمود: اي احمد 
، آن عيشي است كه صاحبش از ذكر و ياد من سست نشود، و نعمت مرا فراموش داشت: پروردگارا، نه، فرمود: اما عيش گوارا

 .نكند، و جاهل به حق من نشود، شب و روز رضاي مرا طلب كند

گيري از آن و اما حيات جاودان، آن حياتي است كه يكسره و همه دقائقش به نفع صاحبش تمام شود، و آن چنان در بهره
وار گردد، و كوچك شود، و در مقابل، آخرت در نظرش عظيم شود، و خواست مرا بر حريص باشد، كه دنيا در نظرش خ

 خواست خودش مقدم بدارد، و همه در پي
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بدست آوردن رضاي من باشد، حق نعمتم را عظيم شمرد، رفتاري را كه با او كردم بياد آورد، شب و روز در برابر هر كار 
پاك كند، شيطان و وساوس او را دشمن بدارد، و زشت و گناه مراقب من باشد، قلب خويش را از آنچه ناخوشايند من است 

 .ابليس را بر قلب خود مسلط نسازد، و در آن راه ندهد

افكنم كه فكر و ذكرش، و فراغ و اشتغالش، و هم و غمش، و گفتگويش همه از كه اگر چنين كند، محبتي در دلش مي
يجه چشم و گوش دلش را باز كنم، تا ديگر با قلب ها كه به ساير اهل محبتم دادم، و در نتهاي من شود، آن نعمتنعمت

خود بشنود، و با قلب ببيند، و به جالل و عظمتم نظر كند، و دنيا را بر او تنگ كنم، و آنچه لذت دنيايي است از نظرش 
ز دنيا و آنچه كند من او را اهاي هالكت دور ميبيندازم، تا حدي كه آن را دشمن بدارد. و همانطور كه چوپان گله را از ورطه

گريزد، آنهم چه گريزي؟ و در آخر از دار فنا به دار بقاء، و از دار شيطان كنم، آن وقت است كه از مردم ميدر آنست دور مي
 .به دار رحمان منتقل ميشود

ارندگان آرايم، اين است آن عيش گوارا و آن حيات جاودان، و اين مقام خاص داي احمد! من او را بزيور هيبت و عظمت مي
رضا است، پس هر كس بر وفق رضاي من عمل كند، مداومت و مالزمت بر سه چيز را باو بدهم، اول آنكه با شكري 

مانند شكر ديگران( آميخته با جهل نباشد، و قلبش را آن چنان از ياد خودم پر كنم، كه ديگر )كنم، كه ديگر آشنايش مي
 .محبت خودم پر كنم، كه ديگر جايي براي محبت مخلوقها در آن نماندجايي براي نسيان در آن نباشد و آن چنان از 

كنم، و ديگر هيچ آن وقت است كه وقتي به من محبت ميورزد، به او محبت ميورزم، و چشم دلش را بسوي جاللم باز مي
آن چنان كه ديگر مجالي  دارم و در تاريكيهاي شب و روشنايي روز با او راز ميگويم،سري از اسرار خلقم را از او مخفي نمي



نوانم، و با شام را بگوشش ميبراي سخن گفتن با مخلوقين و نشست و برخاست با آنان برايش نماند، سخن خود و مالئكه
 .ام آشنايش سازمآن اسرار كه از خلق خود پوشانده

رود، آمرزيده برود، ظرفيت و راه مي جامه حيا بر تنش بپوشانم، آن چنان كه تمامي خاليق از او شرم بدارند، و چون در زمين
ها و شدائد كه مردم در بصيرت قلبش را بسيار كنم، و هيچ چيز از بهشت و آتش را از او مخفي ندارم، و او را با آن دلهره

ا او ر سازم، وقتيكشم، آشنايش ميقيامت گرفتارش آيند، و با آن حساب سختي كه از توانگران و فقراء و علماء و جهال مي
خوابانند، نكير و منكر را بر او نازل كنم، تا بازجوئيش كنند، در حالي كه هيچ اندوهي از مردن، و هيچ ظلمتي از در قبر مي

  .قبر و لحد، و هيچ همي از هول مطلع نداشته باشد
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بدست راستش بدهم، او را در حالي كه باز، و روشن  اش رااي برايش بگشايم، و نامهآن گاه ميزاني برايش نصب كنم، و نامه
 .است، بخواند و آن گاه بين خودم و او مترجمي نگذارم، اين صفات دوستداران است

اي احمد! هم خود را، هم واحد كن، و زبانت را زباني واحد، و بدنت را بدني زنده ساز، كه تا ابد غافل نماند، چه هر كس از 
 «1»ر او بي اعتنا شوم، ديگر باكي ندارم كه در كدام وادي هالك شود. من غافل شود، من در ام

و نيز در بحار األنوار از كافي، و معاني األخبار، و نوادر راوندي، با چند سند مختلف از امام صادق و امام كاظم ع، روايتي 
حارثة بن مالك بن نعمان انصاري  كنيم، و آن اين است كه رسول خدا بهآورده كه ما عبارت كافي را در اينجا نقل مي

 :برخورد كرد و از وي پرسيد

حالت چطور است اي حارثه؟ عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( مؤمني هستم حقيقي، حضرت فرمود: براي هر چيزي حقيقتي 
و در نتيجه  شده، ايست، نشانه اينكه ايمانت حقيقي است چيست؟ عرضه داشت يا رسول اللَّه )ص(! دلم از دنيا كندهو نشانه

كنم كه براي حساب افراشته شده، و روم، و روزهاي گرم را روزه ميدارم، و گويي بعرش پروردگارم نظر ميشبها بخواب نمي
شنوم، حضرت هاي اهل دوزخ را ميروند، و گويي نالهنگرم، كه در بهشت بزيارت يكديگر ميگويي به اهل بهشت مي

ات باز شده، قدرش را بدان، و بر لبش را روشن ساخته، )و سپس رو كرد بحارثه و فرمود(: ديدهاي است كه خدا قفرمود: بنده
 .«4»آن ثابت قدم باش 

اين دو روايت پيرامون مرتبه چهارم از اسالم و ايمان سخن ميگويند و در خصوصيات معناي آن دو، رواياتي بسيار و  :مؤلف
 .كنيم انشاء اللَّه تعاليين كتاب ايراد ميمتفرق هست، كه مقداري از آنها را در طي ا

كند، اين نكته را هم بايد دانست كه در مقابل هر مرتبه از آيد اين روايات را تاييد ميآيات مورد بحث هم به بياني كه مي
 تر ون دقيقاي از كفر و شرك قرار دارد، اين نيز معلوم است كه هر قدر معناي اسالم و ايمامراتب ايمان و اسالم، مرتبه

 .تر شود، نجات از شرك و كفري كه در مقابل آنست دشوارتر ميشودراهش باريك

اي از مراتب پائين اسالم و ايمان، با كفر و شرك در مرتبه باالتر و ظهور آثار آن دو اين نيز واضح است كه هيچ مرتبه
ست رياي در عبادت از او سر بزند، و چنان نيست كه منافات ندارد )مثال كسي كه در حد اقل از اسالم و ايمان است، ممكن ا

 اگر رياكاري نمود بگوئيم: اصال مسلمان

__________________________________________________ 
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 .(مترجم -نيست

شود، مثال يكي از فروعاتش اين است كه ممكن خود دو اصل اساسي است، كه فروعاتي بر آن مترتب مي و اين دو نكته
است در يك مورد معين باطن آيات قرآني با آن مورد منطبق بشود، ولي ظواهر آن منطبق نگردد اين اجمال مطلب است، 

 .برسي كه بايد آن را در نظر داشته باشي تا آنكه انشاء اللَّه به تفصيلش

 «1»اند: منظور از آن مزيد نظر كردن به رحمت خدا است. و در تفسير قمي، در ذيل جمله: )وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ(، فرموده

 :و در تفسير مجمع البيان از رسول خدا )ص( روايت آورده، كه فرمود: خداي تعالي ميفرمايد

را ديده و نه گوشي شنيده، و نه به قلب بشري خطور كرده ام، كه نه چشمي آن من براي بندگان صالحم چيزها تهيه كرده
 «4»است. 

 .(مؤلف: معناي اين دو روايت با بياني كه براي معناي صالح كرديم روشن ميشود )و خدا رهنمون است

اقر ع روايت شده، كه فرمود: در ذيل جمله: )أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ( الخ، از امام ب« 0»و در تفسير عياشي 
 .()اين آيه در باره قائم ع، صادق است

مؤلف: در تفسير صافي، در ذيل همين گفتار، گفته: شايد مراد امام باقر ع اين باشد كه آيه در باره ائمه از آل محمد ع باشد، 
سفارش ميكرد، و آنان هم همين  چون هر قائمي از ايشان در هنگام مرگ، به قائم بعد از خود، و به همه فرزندانش اين

 «2»پاسخ را ميدادند. 

__________________________________________________ 
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 117[ ..... ص : 010تا  012(: آيات 0ره البقرة )سو]

 اشاره

( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ 103وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
فَرِّقُ نْ رَبِّهِمْ ال نُإِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَ عِيسي وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِما أُنْزِلَ إِلي 

اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ  ( فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَد105ِبَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )
قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ  (103( صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ )103اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )

 (103وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ )رَبُّنا 

مَّنْ مُ مِنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَأَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصاري قُلْ أَ أَ
( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ ال تُسْئَلُونَ 123كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

 (121عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ )
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 111... ص : ترجمه آيات ..

يهوديان گفتند يهودي شويد تا راه يافته باشيد و نصاري گفتند نصاري شويد تا راه يافته شويد بگو بلكه ملت ابراهيم را 
 .(103كنم كه ديني ميانه است و خود او هم از مشركين نبود )پيروي مي

ل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به بگوئيد به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه به ابراهيم و اسماعي
موسي و عيسي دادند و به آنچه انبياء از ناحيه پروردگارشان داده شدند، و خالصه به همه اينها ايمان داريم و ميانه اين 

 .(105گذاريم و ما در برابر خدا تسليم هستيم )پيغمبر و آن پيغمبر فرق نمي

اند و اگر اعراض كردند پس بدانيد كه مردمي هستند چه شما بدان ايمان آورديد كه راه را يافتهاگر ايمان آورند به مثل آن
 .(103گرداند و او شنوا و دانا است )گرفتار تعصب و دشمني و بزودي خدا شر آنان را از شما مي

 .(103ادت ميكنيم )گيريم و چه رنگي بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عببگوئيد ما رنگ خدايي بخود مي

بگو آيا با ما در باره خدا بگو مگو ميكنيد كه پروردگار ما و شما هر دو است؟ و با اينكه اعمال شما براي خودتان و اعمال ما 
 .(103براي خودمان است و ما در عمل براي او خالصيم )

ني بودند؟ اگر اين را بهانه كرده بودند در گوئيد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودي و يا نصراو يا مي
پاسخشان بگو آيا شما داناتريد و يا خدا؟، و چه كسي ستمگرتر است از كسي كه شهادتي را كه از ناحيه خدا نزد خود دارد 

 .(140)كتمان كند و خدا از آنچه ميكنيد غافل نيست 

كنيد و شما از آنچه د و شما هم هر چه كرديد براي خود ميبهر حال آنها امتي بودند و رفتند هر چه كردند براي خود كردن
 (121شويد )آنها كردند بازخواست نمي

 111بيان ]دين حق يكي و آن هم اسالم بوده[ ..... ص : 

 اشاره

اهيم از اسماعيل و وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري تَهْتَدُوا( الخ، خداي تعالي بعد از آنكه بيان كرد: كه دين حق كه اوالد ابر)
 اسحاق و يعقوب و فرزندان وي بر آن دين بودند اسالم بود، و خود ابراهيم هم آن را دين حنيف خود داشت،

 111هاي ديني و پيدايش انحرافات مذهبي[ ..... ص : علت دسته بندي]

ي ديگر ااي خود را يهودي، و دستهدستههايي كه در بشر پيدا شده، گيرد كه اختالف و انشعاباينك در اين آيه نتيجه مي
اند، و هاي هوي و هوس خود بشر است، و بازيگريهايي است كه خود در دين ابراهيم كردهمسيحي خواندند، همه ساخته

 .هايي كه با هم داشتند به حساب خدا و دين او گذاشتنددشمني

رنگ هوي و هوسها و اغراض و مطامع خود را بدين خداي هاي مختلف و احزابي ديني و متفرق گشتند، و و در نتيجه طائفه
شود سبحان يعني دين توحيد زدند، با اينكه دين بطور كلي يكي بود، هم چنان كه معبودي كه به وسيله دين عبادت مي
يكي است، و آن دين ابراهيم است، و بايد مسلمين به آن دين تمسك جويند، و شقاق و اختالف اهل كتاب را پيروي 

 .نموده، آن را براي خود اهل كتاب بگذارندن

 253، ص: 1توضيح اينكه يكي از آثار طبيعي بودن زندگي زميني و دنيوي، اين است كه اين زندگي در ترجمه الميزان، ج



 عين اينكه يكسره است، و استمرار دارد، دگرگونگي و تحول هم دارد، مانند خود طبيعت، كه بمنزله ماده است براي زندگي،
و الزمه اين تحول آنست كه رسوم و آداب و شعائر قومي كه ميانه طوائف ملل و شعبات آن هست نيز دگرگونه شود، و اي 

بسا اين دگرگونگي رسوم، باعث شود كه مراسم ديني هم منحرف و دگرگون شود، و اي بسا اين نيز موجب شود كه 
 ايزهايي از دين بيرون شود، كه جزء دين بوده، و اي بسا پارهچيزهايي داخل در دين گردد، كه جزء دين نبوده، و يا چي

 .(اغراض دنيوي جاي اغراض ديني و الهي را بگيرد، )و بال و آفت دين هم همين است

كند، و مردم را به غير ادب و اينجاست كه دين رنگ قوميت بخود گرفته، و به سوي هدفي غير هدف اصليش دعوت مي
ا آنجا كه رفته رفته كاري كه در دين منكر بود معروف و جزء دين بشود، و مردم نسبت به آن سازد، تحقيقيش مؤدب مي

منكر و زشت  -و جزء دين بود -تعصب بخرج دهند، چون بر طبق هوسها و شهواتشان است، و به عكس كاري كه معروف
كار بجايي برسد، كه امروز به چشم خود شود، و كسي از آن حمايت نكند، و هيچ حافظ و نگهباني نداشته باشد، و سرانجام 

 ... بينيم، كه چگونهمي

و سخن كوتاه اين كه جمله: )وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري( اجمال اين تفصيل است كه )و قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، و 
د: بيائيد تا هدايت يابيد، نصاري هم گفتنقالت النصاري كونوا نصاري تهتدوا(، يعني يهود گفتند. بيائيد همه يهودي شويد، 
 .مسيحي شويد، تا همه راه يابيد، و منشا اين اختالف دشمني با يكديگرشان بود

لكه فرمايد: بگو بقُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( اين آيه جواب همان گفتار يهود و نصاري است، مي)
ايست كه تمامي انبياء شما از ابراهيم گرفته تا بعد از او همه بر كنيم، كه فطري است، و ملت واحدهم را پيروي ميملت ابراهي

بدعت  هايي كه اهلآن ملت بودند، و صاحب اين ملت يعني ابراهيم از مشركين نبود، و اگر در ملت او اين انشعابها و ضميمه
بود، ابراهيم هم مشرك بود، چون چيزي كه جزء دين خدا نيست هرگز انداختند، ميمنضم بان كردند و اين اختالفها را راه 

كند، بلكه بسوي غير خدا ميخواند، و اين همان شرك است، در حالي كه ملت ابراهيم دين بسوي خداي سبحان دعوت نمي
 .اي كه از غير خدا باشد، وجود نداردتوحيديست كه در آن هيچ حكمي و عقيده

آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا( الخ، بعد از آنكه دعوت يهود و نصاري بسوي پيروي مذهب خود را حكايت كرد، اينك آنچه قُولُوا )
گويد( ذكر نموده، و آن عبارتست از شهادت بر ايمان به خدا و ايمان به آنچه نزد نزد خدا حق است )خدايي كه جز حق نمي

رقي ميانه انبياء بگذارند، و آن همانا اسالم است و اگر از ميانه همه احكامي كه بر پيغمبران نازل انبياء است، بدون اينكه ف
 شده يك حكم را 
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بيرون كشيد، و جلوترش ذكر كرد، و آن مسئله ايمان به خدا بود كه فرمود: )بگوئيد به خدا ايمان مياوريم، و به همه احكامي 
 .ا نازل شده(، بدان جهت بود كه خصوص ايمان به خدا فطري بشر بود، كه ديگر احتياج به معجزات انبياء نداشتكه بر م

بعد از ايمان به خداي سبحان، ايمان )به آنچه بر ما نازل شده( را ذكر كرد، و منظور از آن قرآن و يا معارف قرآني است، و 
ق و يعقوب نازل شده، و بعد از آن، آنچه بر موسي و عيسي نازل شده ذكر سپس آنچه را كه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحا

كرد، و اگر موسي و عيسي را از ساير انبياء جدا كرد و آنچه را بر آن دو نازل شده بخصوص ذكر كرد، بدان جهت بود كه در 
 .ردندكعيسي نازل شده دعوت ميآيه شريفه روي سخن با يهود و نصاري بود، و آنها مردم را تنها بسوي آنچه بر موسي و 

و در آخر آنچه بر ساير انبياء نازل شده نام برد، تا شهادت نامبرده شامل همه انبياء بشود، و در نتيجه معناي )ال نُفَرِّقُ بَيْنَ 
 .تر گرددگذاريم،( روشنأَحَدٍ مِنْهُمْ. بين احدي از انبياء فرق نمي

از آنچه نزد ما و نزد ابراهيم و اسحاق و يعقوب بود، به عبارت )انزال( تعبير كرد، و از در اين آيه شريفه تعبيرها مختلف شده، 



 .آنچه نزد موسي و عيسي و انبياء ديگر است، به )ايتاء(، يعني دادن، تعبير فرمود

ست، هم ب و دين او شايد وجهش اين باشد: كه هر چند تعبير اصلي كه همه جا بايد آن تعبير بيايد، همان )ايتاء( و دادن كتا
 النُّبُوَّةَ، اينها وَچنان كه در سوره انعام بعد از ذكر ابراهيم و انبياء بعد و قبلش فرمود: )أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ، وَ الْحُكْمَ، 

نبود، و به همين لكن از آنجايي كه لفظ )دادن( صريح در وحي و انزال « 1»بودند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم( 
، «4»جهت شامل حكمت لقمان هم ميشد، هم چنان كه فرمود: )وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ، ما به لقمان هم حكمت داديم( 

 .«0»داديم(  مت و نبوتو نيز فرمود: )وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ، ما به بني اسرائيل هم كتاب و حك

و نيز از آنجايي كه هم يهوديان و هم مسيحيان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط را از اهل ملت خود 
پنداشتند و معتقد بودند كه ملت و كيش حق از شمردند، يهوديان آن حضرات را يهودي و مسيحيان، مسيحي ميمي

 .است كه به موسي و عيسي دادند نصرانيت و يهوديت همان ملت و كيشي
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ت بر اينكه نامبردگان شخصا فرمود: )و ما اوتي ابراهيم و اسماعيل( الخ داللت صريح نميداشلذا اگر در آيه مورد بحث مي
صاحب ملت و وحي بودند، و احتمال داده ميشد كه آنچه به آن دو بزرگوار و به اسحاق و يعقوب داده شده، همانها بوده كه 

اند هم چنان كه بخاطر همين تبعيت، )دادن( را به بني اسرائيل هم نسبت اند، و آنان تابع اينان بودهبه موسي و عيسي ع داده
و لذا براي دفع اين توهم، در خصوص ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب، لفظ )انزال( را آورد، تا بفهماند به آن  داد،

حضرات نيز وحي ميشده، و اما انبياء قبل از ابراهيم، چون يهود و نصاري در باره آنان حرفي نداشتند، و توهم نامبرده را در 
 .(نها تعبير به )دادن( كرد، و فرمود: )وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَكردند، لذا در باره آباره آنها نمي

 170[ ..... ص : "اسباط "مراد از]

و االسباط( الخ، كلمه اسباط جمع سبط )نواده( است، و در بني اسرائيل معناي قبيله در بني اسرائيل را ميدهد، و سبط مانند )
باشند، و همه به او منتهي گردند، و سبطهاي بني اسرائيل دوازده تيره  قبيله به معناي جماعتي است كه در يك پدر مشترك

و امت بودند، كه هر تيره از آنان به يكي از دوازده فرزند يعقوب منتهي ميشدند و از هر يك از آن دوازده فرزند، امتي پديد 
 .آمده بود

سبت نازل كردن كتاب را به همه آنان داده، از اين حال اگر مراد به اسباط همان امتها و اقوام باشد، در اينصورت اينكه ن
جهت بوده كه همه آن دوازده تيره مشتمل بر پيغمبراني بوده، و اگر مراد به اسباط اشخاصي از انبياء باشد كه به ايشان وحي 

وَ أَوْحَيْنا إِلي آيه )ميشده، در اينصورت باز منظور برادران يوسف نيستند، چون ايشان انبياء نبودند، و نظير اين آيه شريفه 
 .است كه در آن نيز وحي را به اسباط نسبت داده است« 1»إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عِيسي( 

)فان آمنوا بما آمنتم به، پس اگر ايمان مثل( با اينكه اصل معنا )فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ، فَقَدِ اهْتَدَوْا( الخ، آوردن كلمه )
ايد( است، به اين منظور بوده كه با آوردن آن شاهرگ دشمني و جدال را زده باشد، چون آورند به آنچه شما بدان ايمان آورده

نه، ما تنها )د فرمود: )آمنوا بما آمنا به، ايمان آوريد بهمان ديني كه ما بدان ايمان آورديم( ممكن بود در پاسخ بگويناگر مي



 .(آوريم، و بغير آن كافريم، هم چنان كه همين پاسخ را دادندبآنچه بر خودمان نازل شده ايمان مي

ولي اگر بجاي آن بفرمايد. كه همين طور هم فرمود: )ما به ديني ايمان آورديم كه مشتمل نيست جز بر حق، و در آن غير از 
ايمان بياوريد كه غير از حق چيزي در آن نباشد( در اينصورت خصم ديگر حق چيزي نيست، پس شما هم به ديني مثل آن 

 اي ندارد كه جدال كند، و جزبهانه
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 .اي ندارد، چون آنچه خود او دارد حق خالص نيستپذيرفتن چاره

 .آيدفي شقاق( اين كلمه بمعناي نفاق، و نزاع، و مشاجره، و جدايي، و باصطالح فارسي قهر كردن مي)

اي است از خداي عزيز به رسول گراميش كه بزودي او را ياري خواهد كرد، هم چنان كه فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ( اين جمله وعده)
كند، انشاء اللَّه تعالي، اين را هم خاطر نشان كنم ر باره امت اسالم نيز وفا ميباين وعده وفا كرد، و اگر بخواهد اين وعده را د

 .كه آيه شريفه مورد بحث، در ميانه دو آيه قبل و بعدش بمنزله جمله معترضه است

كند، يعني افاده مي غ( است، و نوعيت را -ب -صِبْغَةَ اللَّهِ، وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً؟( كلمه )صبغة( از ماده )ص)
ست، ايم، و اين بهترين رنگ اكرديم، يك نوع رنگ خدايي است، كه ما بخود گرفتهفهماند اين ايمان كه گفتگويش ميمي

 .نه رنگ يهوديت و نصرانيت، كه در دين خدا تفرقه انداخته، آن را آن طور كه خدا دستور داده بپا نداشته است

كند، در عين حال بمنزله بياني است براي )صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ(، و معنايش ين جمله كار حال را ميوَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ( ا)
 .(كنيم، و چه رنگي بهتر از اين؟ كه رنگش بهتر از رنگ ما باشددر حالي كه ما تنها او را عبادت مي)اين است كه 

خواند، و دليل لغو و باطل و جمله محاجه و بگومگوي اهل كتاب را انكار نموده، نابجا ميقُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ( الخ، اين )
 .( مُخْلِصُونَنابجا بودنش را اينطور بيان كرده، كه: )وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ، وَ لَنا أَعْمالُنا، وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ، وَ نَحْنُ لَهُ

ال و ال شان در اينكه كدام متبوع بهتر است اه هر يك تابع متبوعي هستند، و مخاصمهتوضيح اينكه بگو مگو كردن دو نفر ك
بد بخاطر يكي از سه جهت است يا براي آنست كه اين يكي، متبوع خود را از متبوع ديگري بهتر معرفي نموده، و ثابت كند 

يد بت من پرست در بگيرد، اين بگوو يك بتكه از متبوع او باالتر است، نظير بگومگويي كه ممكن است ميانه يك مسلمان 
 .بهتر است، او بگويد خداي من افضل است

و يا بخاطر اين است كه هر چند متبوع هر دو يكي است، اما اين ميخواهد بگويد: من اختصاص و تقرب بيشتري باو دارم، و 
 .اين ديگري دعوي او را باطل كند، و بگويد: من اختصاص بيشتري دارم، نه تو

يا بخاطر اين است كه يكي از اين دو نفر صفات و رفتاري دارد، كه با داشتن آنها صحيح نيست خود را به آن متبوع  و
منتسب كند، چون داشتن تابعي با آن رفتار و آن خصال مايه ننگ و آبرو ريزي متبوع است، و يا بكلي متبوع را از لياقت 

 .آورداين قبيل پيش ميكند، يا محذور ديگري از متبوع بودن ساقط مي
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 171رد يهود و نصاري از سه جهت[ ..... ص : ]

پس علت بگومگوي ميانه دو نفر تابع، يكي از اين سه علت است: حال ببينيم اهل كتاب به كدام يك از اين جهات، با 
ا بهتر از خداي شما است، كه خداي مسلمانان همان كردند، اگر بخواهند بگويند: متبوع و خداي ممسلمانان بگو مگو مي



خداي اهل كتابست، و اگر بخواهند بگويند: ما اهل كتاب اختصاص و تقرب بيشتري بخدا داريم، كه مسلمانان خدا را با 
پرستند، و اگر بخواهند بگويند: رفتار شما براي خدا باعث ننگ است، كه قضيه درست به عكس است خلوص بيشتري مي

كند، و محاجه اهل كتاب با مسلمانان هيچ وجه صحيحي ندارد، و لذا در آيه مورد بحث نخست محاجه آنان را انكار مي پس
 .كندسپس جهات ثالثه را يكي يكي رد مي

 گفتند ابراهيم ومياي كانُوا هُوداً أَوْ نَصاري( اين جمله رد جهت اولي است كه هر طائفه -تا جمله -أَمْ تَقُولُونَ: إِنَّ إِبْراهِيمَ)
بقيه انبياء نامبرده در آيه از ما است و الزمه اين حرف اين است كه آن حضرات نيز يهودي يا نصراني باشند، بلكه از الزمه 

 :گذشته صريح در آنست، هم چنان كه از آيه

وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، أَ فَال تَعْقِلُونَ، اي اهل كتاب: چرا بر سر يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ؟ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ )
 «1» (كنيد؟ يا اينكه تورات و انجيل بعد از او نازل شدند، آيا باز هم نميخواهيد بفهميدابراهيم با يكديگر بگو مگو مي

 .انداستفاده ميشود كه صريحا هر يك ابراهيم را از خود ميدانسته

موسي و  هقُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ(؟ الخ بگو آيا شما بهتر ميدانيد يا خدا؟ با اينكه خدا در اين كتاب به ما و شما خبر داد: ك)
 .عيسي و انجيل و توراتشان بعد از ابراهيم و انبياء نامبرده ديگر بودند؟

نَ اللَّهِ( الخ و كيست ستمكارتر از آن كس كه با اينكه شهادتي از خدا را تحمل كرد، وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِ)
كتمان كند، يعني با اينكه خدا بوي خبر داد: كه تشريع دين يهود و دين نصرانيت بعد از ابراهيم، و آن ديگران بود باز هم آن 

 .دت اداءرا كتمان كند، پس شهادتي كه در آيه آمده شهادت تحمل است نه شها

كه در  (شهادت خدا را بر اينكه نامبردگان قبل از تورات و انجيل بودند كتمان كند)ممكن هم هست معنا اين باشد: كه 
 .اينصورت شهادت به معناي اداء خواهد بود، ولي معناي اول درست است

اي بوده، و آن ديگري از كدام طائفه، چه سودي تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ( يعني اصال دعوا بر سر اينكه فالن شخص از چه طائفه)
 دارد؟ و سكوت از اين بگومگوها چه ضرري؟ آنچه االن بايد

__________________________________________________ 

 53سوره آل عمران آيه  -1

 232، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .بدان بپردازيد مسائلي است كه فردا از آن بازخواست خواهيد شد

و اگر اين آيه دو بار تكرار شده، براي اين بود كه يهود و نصاري در اين بگو مگو پا فشاري زيادي داشتند، و از حد گذرانده 
بودند، با اينكه هيچ سودي بحالشان نداشت، آنهم با علمشان به اينكه ابراهيم قبل از تورات يهوديان و انجيل مسيحيان 

و فرستادگان خدا بطوري كه چيزي عايد شود، بسيار خوب است، مانند بحث از مزاياي  بوده، و گر نه بحث از حال انبياء
 ها سفارش كرده، و حتي خودش از داستانهايرسالت انبياء و فضايل نفوس شريفه آنان كه قرآن كريم هم به اين گونه بحث

 .ايشان نقل كرده، و مردم را بتدبر در آنها امر فرموده است

 171)شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : بحث روايتي ] 

الخ، از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: حنيفيت ابراهيم در  (در تفسير عياشي در ذيل آيه: )قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً
 .اسالم است



، گذارد، حتي كوتاه كردن شاربرا باقي نمي و از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: حنيفيت كلمه جامعي است كه هيچ چيز
 «1»و ناخن گرفتن و ختنه كردن از حنيفيت است. 

و در تفسير قمي است كه خدا حنيفيت را بر ابراهيم ع نازل كرد و آن عبارتست از ده حكم در پاكيزگي، پنج حكم آن از 
 -2و طم مو  -0نتراشيدن ريش  -4زدن شارب  -1گردن بباال، و پنج ديگر از گردن بپائين، اما آنچه مربوط است به سر 

 «4»خالل.  -3مسواك 

طهارت گرفتن با  -3غسل از جنابت  -2ناخن گرفتن  -0ختنه كردن  -2گرفتن موي بدن  -1و آنچه مربوط است به بدن 
 «.اي كه ابراهيم آورد، و تا كنون نسخ نشده، و تا قيامت نسخ نخواهد شدآب، اين است حنيفيت طاهره

ؤلف: طم مو بمعناي اصالح سر و صورت است، و در معناي اين روايت و قريب به آن احاديث بسياري در كتب شيعه و م
 .سني آمده است

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ( الخ، فرمود منظور، علي و فاطمه و ) :و در كافي و تفسير عياشي از امام باقر ع روايت آمده، كه در ذيل جمله
مؤلف: اين معنا از وقوع خطاب در « 3»و « 2»ست، كه حكمشان در ائمه بعد از ايشان نيز جاري است. حسن و حسين ع ا

 :ذيل دعاي ابراهيم )ع( استفاده ميشود، آنجا كه گفت
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 .كرديم، گذشتمختلفي است، كه بيانش در آنجا كه مراتب اسالم و ايمان را ذكر مي

ورده، كه در ذيل و در تفسير قمي از يكي از دو امام باقر و صادق ع، و در كتاب معاني األخبار از امام صادق ع، روايت آ
 «1»جمله: )صِبْغَةَ، اللَّهِ( الخ فرمود: صبغة همان اسالم است. 
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 اشاره

غْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما واَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَ
بْلَةَ الَّتِي قِجَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَ ما جَعَلْنَا الْ( وَ كَذلِكَ 124مُسْتَقِيمٍ )

هُ بِيرَةً إِالَّ عَلَي الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّكُنْتَ عَلَيْها إاِلَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلي عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَ
( قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ 120لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ )

 عَمَّا مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ رامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّالْمَسْجِدِ الْحَ
ضٍ وَ بِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْوَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَ (122يَعْمَلُونَ )

ا يَعْرِفُونَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَم (123لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ )
 (125أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ )

بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ( وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ 123الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ )
فِلٍ ( وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغا123ءٍ قَدِيرٌ )إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئاَلَّ يَكُونَ ( وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ 123عَمَّا تَعْمَلُونَ )
( كَما أَرْسَلْنا 133تَدُونَ )كُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْلِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إاِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْ
 (131مْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ )فِيكُمْ رَسُوالً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُ
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و: كردند برگردانيد؟ بگاي كه رو بدان سو نماز مياي مسلمانان را از قبلهيهان از مردم خواهند پرسيد چه انگيزهبزودي سف
 .(124كند )مشرق و مغرب از آن خداست هر كه را بخواهد بصراط مستقيم هدايت مي

ر شما شاهد باشد و ما آن قبله را كه رو و ما شما را اينچنين امتي وسط قرار داديم تا شاهدان بر ساير مردم باشيد و رسول ب
گردد يكند و چه كسي به عقب بر مبان ميايستادي قبل نكرديم مگر براي اينكه معلوم كنيم چه كسي رسول را پيروي مي

هر چند كه اين آزمايش جز براي كساني كه خدا هدايتشان كرده بسيار بزرگ است و خدا هرگز ايمان شما را بي اثر 
 .(120كه خدا نسبت به مردم بسيار رئوف و مهربان است )گذارد نمي

ين داري، اينك )هماي برميگردانيم كه دوست ميچرخاندي پس بزودي تو را بسوي قبلهما تو را ديديم كه رو در آسمان مي
ند كه دانند ميامروز( روي خود به طرف قسمتي از مسجد الحرام كن، و هر جا بوديد رو بدان سو كنيد و كساني كه اهل كتاب

 .(122كنند غافل نيست )اين برگشتن به طرف كعبه حق است و حكمي است از ناحيه پروردگارشان و خدا از آنچه مي

 كنند، و تو هم نبايد قبله آنان را پيروي كني، وو اگر براي اهل كتاب تمامي معجزات را بياوري باز هم قبله تو را پيروي نمي
را قبول ندارند و اگر هوي و هوسهاي آنان را پيروي كني بعد از آنكه علم به هم رساندي تو هم  خود آنان هم قبله يكديگر
 .(123از ستمكاران خواهي بود )

اي از ايشان حق را عالما عامدا كتمان شناسند آن چنان كه فرزندان خود را، ولي پارهآنهايي كه ما كتابشان داديم قرآن را مي
 .(125ميكنند )

 .(123ز ناحيه پروردگار تو است زنهار كه از دودالن مباش )حق همه ا



ايست كه بدان رو ميكند پس بسوي خيرات هر جا كه بوديد سبقت بگيريد كه خدا همه شما و براي هر جمعيتي وجهه و قبله
 .(148)آورد كه خدا بر همه چيز قادر است را مي

 كن و بدان كه اين حق است و از  و از هر جا بيرون شدي رو بسوي قسمتي از مسجد الحرام

 233، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .(123ناحيه پروردگار تو است و خدا از آنچه ميكنيد غافل نيست )

و از هر جا بيرون شدي رو بسوي قسمتي از مسجد الحرام كن و هر جا هم كه بوديد رو بدان سو كنيد تا ديگر مردم 
نهايي كه ستمكارند، پس از آنها مترس و از من حساب ببر براي اينكه نعمتم را بر شما اي عليه شما نداشته باشند مگر آبهانه

 .(133تمام كنم باشد كه راه را بيابيد )

ا ياد تان كند و كتاب و حكمتتان بياموزد و بشمهمانطور كه رسولي در ميانه شما فرستادم تا آيات ما را بر شما بخواند و تزكيه
 (131دانستيد )ودتان نميدهد آنچه را كه هرگز خ

 171بيان ])در باره قبله شدن كعبه براي مسلمين([ ..... ص : 

 اشاره

اين آيات اگر مورد دقت قرار گيرد، آياتي است زنجيروار، منتظم و مترتب بر هم كه داستان قبله شدن كعبه براي مسلمين را 
اند: اين آيات نامنظم است، آن آيه كه بايد جلوتر ذكر شود، گفتهكند، پس نبايد به گفتار بعضي اعتناء كرد كه بيان مي
، و اند: در اين آيات ناسخ و منسوخ هستتر آمده، و آنكه بايد عقب در آيد جلو افتاده، و همچنين گفتار بعضي كه گفتهعقب

 .كرد، چون مخالف با ظاهر آيات استاي بسا رواياتي هم بر تاييد گفتار خود آورده باشند، كه به آن روايات هم نبايد اعتناء 

يشد، م ع خاطر نشان مسَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ: ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها؟( قبل از اين آيات، داستان ابراهي)
راض ت، و نيز ميخواهد جواب از اعتكه نسبت به مسئله قبله جنبه توطئه و زمينه چيني داشت، آيه مورد بحث توطئه دوم اس

اي سوژه آفرين پيش آيد، تا مشغول جدال و بگو مگو شوند، به رسول خود تعليم دهد، و ماجراجوياني را كه ميخواهند حادثه
گفتيم: كه در آيات قبل نيز زمينه مسئله قبله را چيده بود سرگذشت ابراهيم و كرامتهايي كه در درگاه خدا داشت، و كرامت 

رزندش اسماعيل، و دعاي آن دو بزرگوار براي كعبه، و مكه، و رسول خدا )ص(، و امت مسلمان، و نيز بنا كردن خانه كعبه، ف
 .و ماموريتشان در خصوص تطهير خانه براي عبادت را ذكر فرموده بود

 171تغيير قبله از بزرگترين حوادث و از اهم احكام تشريعي بود[ ..... ص : ]

ه برگشتن قبله از بيت المقدس به كعبه، از بزرگترين حوادث ديني، و اهم احكام تشريعيه است، كه مردم بعد و معلوم است ك
زند، و معارف و دار مياز هجرت رسول خدا )ص( به مدينه با آن روبرو شدند، آري در اين ايام اسالم دست به انقالبي ريشه

ند اسالم بيننشينند، چون ميغير يهود در مقابل اين انقالب، ساكت نميحقايق خود را نشر ميدهد، و معلوم است كه يهود و 
هود و اي كه ساير ملل بخاطر آن تابع يبرد، قبلهيكي از بزرگترين مفاخر ديني آنان را كه همان قبله ايشان بود، از بين مي

 .يهود در اين شعار ديني متقدم بر آنان بودند

 233، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 179ه و اثر تغيير قبله و اعتراض يهود و مشركين، و پاسخ آنها[ ..... ص : فائد]



كند، شود چون توجه تمامي امت را يك جا جمع ميعالوه بر اينكه اين تحويل قبله باعث تقدم مسلمانان، و دين اسالم مي
يشان را از تفرق نجات ميدهد هم كنند، و اين تمركز همه توجهات به يك سو، او همه در مراسم ديني به يك نقطه رو مي
اير احكام تر دارد، تا سشان كعبه تاثيري بيشتر و قويشان در باطن، و مسلما قبلهتفرق وجوهشان در ظاهر، و هم تفرق كلمه

سازد، مخصوصا يهود را كه به اسالم، از قبيل طهارت و دعا، و امثال آن، و يهود و مشركين عرب را سخت نگران مي
تانهايي كه از ايشان در قرآن آمده، مردمي هستند كه از همه عالم طبيعت جز براي محسوسات اصالتي قائل شهادت داس

گذارند مردمي هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنويات است، بدون نيستند، و براي غير حس كمترين وقعي نمي
سوس از ناحيه پروردگارشان بيايد، مانند قتال و هجرت و پذيرند، ولي اگر حكمي در باره امري صوري و محچون و چرا مي

 .روند، و در مقابلش به شديدترين وجهي مقاومت ميكنندسجده و خضوع و امثال آن، زير بارش نمي

و سخن كوتاه اينكه خداي تعالي هم خبر داد كه بزودي يهود بر مسئله تحويل قبله اعتراض خواهند كرد، لذا به رسول خدا 
 .م كرد: كه چگونه اعتراضشان را پاسخ گويد، كه ديگر اعتراض نكنند)ص( تعلي

ل آن اش قبله قرار داده بود، تحوياما اعتراض آنان اين بود كه خداي تعالي از قديم االيام بيت المقدس را براي انبياء گذشته
 .قبله بسوي كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه وجهي دارد؟

ا است، كه خود، بيت المقدس را قبله كرده بود، چگونه خودش حكم خود را نقض ميكند؟ و حكم اگر اين كار به امر خد
 .(شرعي خود را نسخ مينمايد؟ )و يهود بطور كلي نسخ را قبول نداشت، كه بيانش در آيه نسخ گذشت

و ضاللت گرائيده است، گو اگر به امر خدا نيست، پس خود پيامبر اسالم از صراط مستقيم منحرف، و از هدايت خدا بسوي 
شود كه اعتراض چه بوده اينكه خداي تعالي اين اعتراض را در كالم مجيدش نياورده، لكن از جوابي كه داده معلوم مي

 .است

ها چون كعبه، و يا بنائي از بناها چون بيت المقدس، و يا سنگي اي از خانهو اما پاسخ آن اين است كه قبله قرار گرفتن، خانه
ها چون حجر االسود، كه جزء كعبه است، از اين جهت نيست كه خود اين اجسام بر خالف تمامي اجسام اقتضاي قبله از سنگ

شدن را دارد، تا تجاوز از آن، و نپذيرفتن اقتضاي ذاتي آنها محال باشد، و در نتيجه ممكن نباشد كه حكم قبله بودن بيت 
 .المقدس دگرگون شود و يا لغو گردد

اجسام و بناها و جميع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و باال و پائين در نداشتن اقتضاي هيچ حكمي بلكه تمامي 
 از احكام برابرند، چون همه ملك خدا هستند، هر حكمي كه
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ه بكند بمنظور هدايت خلق، و بر راند، و هر حكمي هم كبخواهد و بهر قسم كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد در آنها مي
كند، پس او هيچ حكمي نميكند مگر به خاطر اين كه طبق مصلحت و كماالتي است كه براي فرد و نوع آنها اراده مي

وي ترين راه بسكند، مگر بسوي آنچه كه صراط مستقيم و كوتاهبوسيله آن حكم، خلق را هدايت كند، و هدايت هم نمي
ن است. پس بنا بر اين در جمله )سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ(، منظور از سفيهان از مردم، يهود و كمال قوم و صالح ايشا

مشركين عرب است، و به همين جهت از ايشان تعبير به ناس كرد، و اگر سفيهشان خواند، بدان جهت بود كه فطرتشان 
كلمه سفاهت هم به همين معنا است، كه عقل آدمي درست  مستقيم نيست، و رأيشان در مسئله تشريع و دين، خطا است، و

 .كار نكند، و رأي ثابتي نداشته باشد

ي( و از مصدر توليت است، و توليت هر چيز و هر جا به معناي پيش رو قرار دادن  -ل -ما وَلَّاهُمْ( الخ، اين كلمه از ماده )و)
اي فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها، ما پيش رويت قبله) :تعالي فرموده آنست، هم چنان كه كلمه استقبال نيز باين معنا است، خداي



متعدي شود، يعني بگوئيم )ولي  (قرار ميدهيم كه آن را بپسندي( اين معناي توليت است، و اما اگر كلمه نامبرده با لفظ )عن
 دهد، نظير كلمه )استدبار(از آن چيز را ميشود، يعني معناي اعراض و رو برگرداندن ء(، معنايش درست به عكس ميعن شي

 .و امثال آن

كه رو  ايو معناي آيه اينست كه سفيهان بزودي خواهند گفت: چه علتي سبب شد كه ايشان را و يا روي ايشان را از قبله
د ماهي بعد از بان نماز ميخواندند برگرداند؟ چون مسلمانان تا آن روز يعني ايامي كه رسول خدا )ص( در مكه بود، و چن

 .هجرت رو بقبله يهود و نصاري يعني بيت المقدس نماز ميخواندند

و اگر يهود در اين اعتراض كه قرآن حكايت كرده قبله )بيت المقدس را به مسلمانان نسبت دادند، با اينكه يهوديان در نماز 
د تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر تر از مسلمانان بودند، باين منظور بوده كه در ايجابسوي بيت المقدس قديمي

 .(باشد

 :شان برگردانيد؟( فرمودو نيز اگر بجاي اينكه بفرمايد: )چه چيز پيامبر و مسلمين را از قبله

شان برگردانيد( به همين جهت بود كه گفتيم، چون اگر فرموده بود: )پيامبر و مسلمين را، چه علتي چه چيز ايشان را از قبله)
انگيخت، و جواب از آن با كمترين توجهي براي هر شنونده آسان ود برگردانيد؟( آن طور كه بايد تعجب را بر نمياز قبله يه

 .بود

 111چرا شمال و جنوب ذكر نشده است؟[ ..... ص :  "لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ "در جمله]

يانه جهات چهارگانه، تنها بذكر مشرق و مغرب اكتفاء شده، بدين سبب كه در هر قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ(، در اين آيه از م)
 شود، هم افقي ساير جهات به وسيله اين دو جهت معين مي
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 .اصليش و هم فرعيش، مانند شمال و جنوب و شمال غربي، و شرقي و جنوب غربي و شرقي

شود، و به همين ت، كه در هر نقطه با طلوع و غروب آفتاب، و يا ستاره مشخص ميو مشرق و مغرب، دو جهت نسبي اس
جهت هر نقطه از نقاط زمين كه فرض كني، براي خود مشرق و مغربي دارد، كه ديدني و محسوس است بر خالف دو نقطه 

ته بوده كه دو جهت شود و محسوس نيست، و شايد بخاطر همين نكشمال و جنوب حقيقي، هر افق، كه تنها تصور مي
 .مشرق و مغرب را بجاي همه جهات بكار برده است

يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ( الخ، در اين جمله كلمه )صراط( نكره، يعني بدون الف و الم آمده، و اين بدان جهت )
 .سيدن به صراط مستقيم مختلف استاست كه استعداد امتها براي هدايت بسوي كمال و سعادت، و يا به عبارتي براي ر

 110يعني چه؟[ ..... ص :  "امت وسط "]

در تشبيه  (همچنين -)كذلكوَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ، وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً( كلمه )
يم، تا گردانآيه شريفه ميخواهد بفرمايد: همانطور كه بزودي قبله را برايتان بر ميرود، و ظاهرا در چيزي به چيزي بكار مي

 .بسوي صراط مستقيم هدايتتان كنيم، همچنين شما را امتي وسط قرار داديم

اند: معنايش اين است كه )مثل اين جعل عجيب، ما شما را امتي وسط قرار داديم(، لكن معناي خوبي بعضي از مفسرين گفته
ست، و اما اينكه امت وسط چه معنا دارد؟ و گواهان بر مردم يعني چه؟ بايد دانست كه كلمه )وسط( بمعناي چيزيست كه ني

 يعني اهل كتاب و -ميانه دو طرف قرار گرفته باشد، نه جزو آن طرف باشد، نه جزو اين طرف، و امت اسالم نسبت به مردم



ته، تنها و تنها جانب ماديت را گرف -هايعني مشركين و وثني -سته از مردمهمين وضع را دارند، براي اينكه يك د -مشركين
جز زندگي دنيا و استكمال جنبه ماديت خود، و به كمال رساندن لذتها، و زخارف و زينت دنيا چيز ديگري نميخواهند، نه اميد 

 .دارند بعثي دارند، نه احتمال نشوري ميدهند و نه كمترين اعتنايي بفضائل معنوي و روحي

نها كنند، آنها تبعضي ديگر از مردم مانند نصاري، تنها جانب روح را تقويت نموده، جز به ترك دنيا و رهبانيت دعوت نمي
دعوتشان اينست كه بشر كماالت جسمي و مادي را كه خدا در مظاهر اين نشئه مادي ظهورش داده، ترك بگويند، تا اين 

دن به آن هدفي كه خدا انسان را بخاطر آن آفريده. ولي نفهميدند كه ندانسته ترك گفتن وسيله كاملي شود براي رسي
اند، خالصه يك دسته نتيجه را باطل كرده، و فقط به رسيدن به آن هدف را با ابطال و درهم كوفتن راهش ابطال كرده

 .وسيله چسبيدند، و يك دسته ديگر با كوبيدن و ابطال سبب نتيجه را هم ابطال كردند

 ما امت اسالم، خدا آن را امتي وسط قرار داد، يعني براي آنان ديني قرار داد، كه متدينين و ا

 234، ص: 1ترجمه الميزان، ج

كند، راهي كه نه افراط آن طرف را دارد، و نه تفريط اينطرف را، بلكه راهي به آن دين را بسوي راه وسط و ميانه هدايت مي
م جانب جسم را، و هم جانب روح را البته بطوري كه در تقويت جسم از جانب روح كند، هكه هر دو طرف را تقويت مي

 .عقب نمانند، و در تقويت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلكه ميانه هر دو فضيلت جمع كرده است

اي دو و اين روش مانند همه آنچه كه اسالم بدان دعوت نموده، بر طبق فطرت و ناموس خلقت است،( چون انسان دار)
جنبه است، يكي جسم، و يكي روح، نه جسم تنها است، و نه روح تنها، و در نتيجه اگر بخواهد به سعادت زندگي برسد، به 

 .هر دو كمال، و هر دو سعادت نيازمند است، هم مادي و هم معنوي

 110[ ..... ص : "شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ "مراد از]

هر دو طرف افراط و تفريط بايد با آن سنجش شود، پس به همين دليل شهيد بر و چون اين امت وسط و عدل است، لذا 
ساير مردم هم كه در دو طرف قرار دارند هست، و چون رسول اسالم )ص( مثل اعالي اين امت است، لذا او شهيد بر امت 

با آن وزن ميشود، و امت ميزاني  است، و افراد امت بايد خود را با او بسنجند، و او ميزاني است كه حال آحاد و تك تك امت
ها با آن وزن ميشود، و خالصه مردمي كه در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند، بايد خود را با امت است كه حال ساير امت

 .اسالم بسنجند، و بافراط و تفريط خود متوجه شوند

ر وي هر چند در جاي خود صحيح و دقيق است، اين آن معنايي است كه بعضي از مفسرين در تفسير آيه بيان كرده، و گفتا
اال اينكه با لفظ آيه منطبق نيست براي اينكه درست است كه وسط بودن امت، مصحح آنست كه امت نامبرده ميزان و 
مرجع براي دو طرف افراط و تفريط باشد، ولي ديگر مصحح آن نيست كه شاهد بر دو طرف هم باشد و يا دو طرف را 

 .ون خيلي روشن است كه هيچ تناسبي ميانه وسط بودن به اين معنا و شاهد بودن نيستمشاهده بكند، چ

عالوه بر اينكه در اينصورت ديگر وجهي نيست كه بخاطر آن متعرض شهادت رسول بر امت نيز بشود، چون شاهد بودن 
را هم بعنوان نتيجه خاطر  رسول بر امت نتيجه شاهد بودن و وسط بودن امت نيست، تا وقتي اين را خاطرنشان كرد آن

 .كنندنشان سازد، همانطور كه هر غايت را بر مغيا و هر غرض را بر ذي غرض مترتب مي

 110در آيه، از حقائق قرآني است و در موارد متعددي از قرآن ذكر شده[ ..... ص :  "شهادت "]



است، كه منحصرا در اينجا ذكر نشده، بلكه در از اين هم كه بگذريم شهادتي كه در آيه آمده، خود يكي از حقايق قرآني 
آيد كه معنايي غير اين معنا دارد، اينك موارد كالم خداي سبحان مكرر نامش برده شده، و از مواردي كه ذكر شده بر مي

 .قرآني آن

 اند، وقتي كهونهفَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤاُلءِ شَهِيداً، پس چگ)
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 .؟«1»ما از هر امتي شهيدي بياوريم، و تو را هم شهيد بر اينان بياوريم( 

كنيم و  بعوثز هر امتي شهيدي موَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً، ثُمَّ ال يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ و روزي كه ا)
ءَ بِالنَّبِيِّينَ، وَ الشُّهَداءِ، و كتاب )وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي« 4»ديگر بانان كه كافر شدند اجازه داده نشود و عذرشان پذيرفته نشود( 

ظاهر  كنيد، در اين آيات شهادت مطلق آمده، و ازبطوري كه مالحظه مي «0»آورند( گذارند، و انبياء و شهداء را ميرا مي
 :آيد كه منظور از شهادت، شهادت بر اعمال امتها، و نيز بر تبليغ رسالت است، هم چنان كه آيههمه مواردش بر مي

ند، و نيز از دفَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سوگند كه از مردمي كه فرستادگان بسويشان گسيل ش)
كند، چون هر چند كه اين پرسش در آخرت و در قيامت صورت نيز باين معنا اشاره مي« 2»گان پرسش خواهيم كرد( فرستاد
نِي، يْتَگيرد، ولي تحمل اين شهادت در دنيا خواهد بود، هم چنان كه آيه: )وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّمي

ءٍ شَهِيدٌ، من تا در ميانه آنان بودم، شاهد بر آنان بودم، ولي همين كه مرا قِيبَ عَلَيْهِمْ، وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْكُنْتَ أَنْتَ الرَّ
هم كه حكايت كالم عيسي ع است و نيز  «3»ميراندي، ديگر خودت مراقب آنان بودي، و تو بر هر چيزي شهيد و مراقبي( 

 .همين معنا را دست ميدهد« 5»عَلَيْهِمْ شَهِيداً، روز قيامت عيسي بر مردم خود گواه است(  آيه )وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ

و پر واضح است كه حواس عادي و معمولي كه در ما است، و نيز قواي متعلق به آن حواس، تنها و تنها ميتواند شكل 
در صورتي كه بسياري از اعمال آنها در خلوت انجام  ظاهري اعمال را ببيند، و گيرم كه ما شاهد بر اعمال ساير امتها باشيم

ميشود تازه تحمل شهادت ما از اعمال آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعمال ميشود، نه آنچه كه براي حس ما معدوم، 
ه از حس آدمي و غايب است، و حقايق و باطن اعمال، و معاني نفساني از كفر و ايمان و فوز و خسران و باألخره هر آنچه ك

پنهان است، كه راهي براي درك و احساس آن نيست احوالي دروني است، كه مدار حساب و جزاي رب العالمين در قيامت و 
 :ها بر آنست، هم چنان كه خودش فرمودروز بروز سريره

 «3»كند. مؤاخذه ميوَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، خدا شما را بآنچه در دلهايتان پيدا شده )

پس اين احوال چيزي نيست كه انسان بتواند آن را درك نموده، و بشمارد، و از انسانهاي معاصر تشخيص دهد، تا چه رسد 
 به انسانهاي غايب، مگر كسي كه خدا متولي امر او باشد، و

__________________________________________________ 
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عَةَ، إِلَّا دُونِهِ الشَّفابدست خود اينگونه اسرار را براي او كشف كند، كه وجود چنين فردي از آيه )وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ، اين خدايان دروغين كه مشركين بجاي خدا ميخوانند، مالك شفاعت نيستند، تنها مالك 

استفاده ميشود كه عيسي ع بطور قطع از اين افراد « 1»شفاعت كسي است كه به حق شاهد باشد، و هم علم داشته باشند( 
اش فرموده كه از شهيدان است هم چنان كه در دو آيه قبل گذشت، پس او شهيد بحق است، ت، كه خداي تعالي در بارهاس

 .و عالم به حقيقت

 111در آيات قرآني، تحمل )ديدن( حقائق اعمال مردم است[ ..... ص :  "شهادت "معناي صحيح]

ه بقول آن مفسر، امت داراي ديني كامل و جامع حوائج و خالصه كالم اين شد كه شهادت مورد نظر آيه، اين نيست ك
جسماني و روحاني باشد، چون عالوه بر اينكه معنايي است خالف ظاهر كلمه شهادت، خالف ظاهر آيات شريفه قرآن نيز 

 .هست

ه شقاوت چدهند، چه آن حقيقت سعادت باشد چه حقايق اعمال، كه مردم در دنيا انجام مي -ديدن -بلكه عبارتست از تحمل
 .رد، و چه قبول، چه انقياد، و چه تمرد

كند، حتي از اعضاء و سپس در روز قيامت بر طبق آنچه ديده شهادت دهد، روزي كه خداي تعالي از هر چيز استشهاد مي
راً، پروردگارا امت من اين گويد: )يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوگيرد، روزي كه رسول ميبدن انسان شهادت مي

 «4»قرآن را متروك گذاشتند(. 

ايست براي اولياء طاهرين از ايشان، و اما و معلوم است كه چنين مقام كريمي شان همه امت نيست، چون كرامت خاصه
ا چه رسد به د، تتر از اولياء كه مرتبه افراد عادي و مؤمنين متوسط در سعادت است، چنين شهادتي ندارنصاحبان مرتبه پائين

كند بگويد اين طبقه از امت تر، فرعونهاي طاغي اين امت، )كه هيچ عاقلي جرأت نميافراد جلف و تو خالي، و از آن پائين
 .(نيز مقام شهادت بر باطن اعمال مردم را دارا هستند

 مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ انشاء اللَّه بزودي در ذيل آيه: )وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ، فَأُولئِكَ
دارند، اينست  -يعني شهداي اعمال -خواهي ديد: كه كمترين مقامي كه اين شهداء« 0»وَ الصَّالِحِينَ، وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً(، 

اويند، و اصحاب صراط مستقيم هستند، كه در تفسير آيه )صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ  كه در تحت واليت خدا، و در سايه نعمت
 .اجمالش گذشت« 2»عَلَيْهِمْ(، 

 پس مراد از شهيد بودن امت، اين است كه شهداء نامبرده و داراي آن خصوصيات، در اين
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امت هستند، هم چنان كه در قضيه تفضيل بني اسرائيل بر عالميان معنايش اينست كه افرادي كه بر همه عالميان برتري 
ه بر عالميان برترند، بلكه وصف بعض را به كل نسبت داده، براي اينكدارند، در اين امتند، نه اينكه تك تك بني اسرائيليان 



اين بعض در آن كل هستند، و از آن جمعيتند، پس شهيد بودن امت اسالم به همين معناست، كه در اين امت كساني هستند 
 .كه شاهد بر مردم باشند، و رسول، شاهد بر آنان باشد

وا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ، أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، كساني كه بخدا و فرستادگانش حال اگر بگويي آيه: )وَ الَّذِينَ آمَنُ
 .داللت دارد بر اينكه عموم مؤمنين شهداء هستند« 1»آورند، آنان نزد پروردگارشان صديقين و شهداء هستند(، ايمان مي

فهماند كه چنين كساني نزد پروردگارشان ربهم( نبود درست بود، و ليكن اين جمله مي گوئيم: )اگر جمله عنددر جواب مي
شود در دنيا داراي اين مقام نيستند، نظير آيه )وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ يعني در قيامت از شهداء خواهند بود، پس معلوم مي

ايشان  شان را بهشان در ايمان پيرويشان كردند ما ذريهيَّتَهُمْ، كساني كه ايمان آوردند، و ذريهذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ، أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ
اي كه ذكر گرديد مطلق است، و داللت دارد بر اينكه همه مؤمنين در همه امتها عالوه بر اينكه آيه« 4»كنيم(، ملحق مي

د بر يتي داشته باشند، پس شما نميتوانيد به اين آيه استدالل كنينزد خدا شهيد ميشوند، بدون اينكه مؤمنين اين امت خصوص
اينكه مؤمنين اين امت همه شهيدند، و بفرضي كه استفاده از آيه را بگيريد، و بگوئيد. مراد از آنان كه ايمان آوردند همه 

 الْمُهاجِرِينَ )وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ شان فرموده:مسلمانان نيستند، بلكه پيشگامان از ايشانند، يعني امت دست اول كه در باره
 .كندگوييم: باز هم دعوي شما را كه همه امت دست اول شهيد باشند اثبات نميالخ، ما نيز در پاسخ مي« 0»وَ الْأَنْصارِ( 

سول شاهد بر شاهدان و اگر بگويي وسط قرار دادن اين امت چه ربطي دارد به اينكه بعضي از افرادش شاهد بر اعمال، و ر
گوييم معناي شهادت غايتي باشد؟ پس در هر حال اشكال وارد است، هم بتقريب سابق و هم به اين تقريب، در جواب مي

است كه در آيه شريفه متفرع بر وسط بودن امت شده، قهرا وسط بودن معنايي است كه شهادت و شهداء را دنبال دارد، 
نَ، وَ لِحُوموده: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا، وَ اسْجُدُوا، وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ، لَعَلَّكُمْ تُفْفر« 2»بدليل اينكه در سوره حج 

 مْ إِبْراهِيمَ، هُوَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُ
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يداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ، فَأَقِيمُوا الصَّالةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ، سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، وَ فِي هذا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِ
ار خود را د، و پروردگوَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، هُوَ مَوْالكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ، اي كساني كه ايمان آورديد، ركوع و سجده كني

 .مل خير انجام دهيد، باشد كه رستگار گرديدبپرستيد، و ع

در راه خدا آن طور كه شايسته او باشد جهاد كنيد، او شما را برگزيد، و در دين هيچ حرجي بر شما قرار نداد، اين همان ملت 
شما و كيش پدرتان ابراهيم است، او شما را از پيش و هم در اين عصر مسلمان نام نهاد، و تا رسول شهيد بر شما، و 

شهيدان بر مردم باشيد، پس نماز بپا داريد، و زكات دهيد، و به خدا تمسك كنيد، كه او سرپرست شما است، و چه موالي 
 .(خوبي، و چه ناصر خوبي

چون در اين آيه شريفه شهيد بودن رسول بر شهيداني كه شهداي بر مردمند و شهيد بودن آنها بر مردم، متفرع شده است. 
، و نيز بر نبودن حرج در دين، آن گاه دين را تعريف كرده به اينكه همان ملت ابراهيم است، كه قبل از (زيدنبرگ -بر )اجتباء

ا ر اين شما را مسلمان ناميد، همانجا كه از پروردگارش مسئلت كرد: )وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ(، و خداي تعالي دعايش



كرد، يعني تسليم احكام و اوامر خود كرد، بدون اينكه حتي يك عصيان و استنكاف داشته  مستجاب نموده، شما را مسلمان
 .باشيد، و به همين جهت حرج در دين را از شما برداشت، تا هيچيك از احكامش بر شما دشوار نباشد

ايد، و تان شدهمر پروردگارايد، و شمائيد كه بسوي صراط مستقيم هدايت گشته، تسليم احكام و اواپس شمائيد كه اجتباء شده
اگر ما شما را )اجتباء و هدايت و تسليم( كرديم، براي اين بود كه رسول، شاهد بر شما شود، و شما شاهد بر مردم شويد، 

 .يعني واسطه ميانه رسول و مردم باشيد، از يك طرف متصل بمردم باشيد، و از طرفي ديگر به رسول

يابد، چون آن جناب عرضه داشت: )رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا ا و در رسول مصداق ميدر اينجاست كه دعاي ابراهيم در شم
ا آيات سلمه رسولي بر انگيز، تمِنْهُمْ، يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ، وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ، وَ يُزَكِّيهِمْ، پروردگار ما در ميانه امت م

اي ميشويد كه در نتيجه شما امت مسلمه« 1»شان كند( الوت كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد، و تزكيهتو را بر آنان ت
ه شويد، و با در نظر گرفتن اين كه تزكيسپارد، و به تزكيه او مزكي ميرسول علم كتاب و حكمت را در قلوبتان وديعه مي

 بمعناي تطهير از پليديهاي
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ما شود كه شقلبي، و خالص كردن دل براي عبوديت است، و معناي اسالم هم به بياني كه گذشت همين است، روشن مي
ي شما است او در اين شويد خالص در عبوديت براي خدا، و رسول در اين مقام پيشقدم و هادي و مرباي ميامت مسلمه

هايي است كه بر آنچه ما از ايد براي رساندن مردم به او و در اول آيه و آخر آن قرينهمقام تقدم بر همه دارد و شما واسطه
 .آيدآيه استفاده كرديم داللت ميكند، داللتي كه بر هيچ متدبري پوشيده نيست كه انشاء اللَّه توضيحش در جاي خودش مي

 117بودن امت واسطه بودن امت بين رسول و مردم است[ ..... ص :  "وسط "معناي صحيح]

 .پس، از آنچه گفتيم چند مطلب روشن گرديد

ليكون الرسول )اول اينكه وسط بودن امت هر دو نتيجه را دنبال دارد، يعني جمله )و تكونوا شهداء علي الناس(، و جمله 
 .امت است عليكم شهيدا(، هر دو نتيجه و الزمه وسط بودن

اند نه آن طور كه آن مفسر گفت ملت و دين دوم اينكه وسط بودن امت، به اين معنا است كه ميانه رسول و مردم واسطه
اسالم ميانه افراط و تفريط، و ميانه دو طرف تقويت روح و تقويت جسم واسطه باشد. سوم اينكه آيه شريفه مورد بحث، 

ه آن ايست ككرد، و اينكه شهادت از شئون امت مسلمهاي ابراهيم را حكايت ميبحسب معنا مرتبط است به آياتي كه دع
 .جناب از خدا درخواست نمود

گيري شنيدي، بايد بداني كه شهادت بر اعمال، بطوري كه از كالم خداي تعالي بر حال كه اين سه نكته را بعنوان نتيجه
هر چيزي كه كمترين ارتباطي با اعمال مردم دارد، او نيز در آيد، مختص به شهيدان از مردم نيست، بلكه هر كسي و مي

همان اعمال شهادت دارد، مانند مالئكه، و زمان، و مكان، و دين، و كتاب، و جوارح بدن، و حواس، و قلب، كه همگي اينها 
 .شاهد بر مردم هستند

شود، شاهدي است كه در وز قيامت حاضر ميشود: آن شاهدي كه از ميانه نامبردگان در رو از خود كلمه شهادت فهميده مي
كند و اين نشئه دنيوي نيز حضور دارد و يك نحوه حياتي دارد كه بوسيله آن، خصوصيات اعمال مردم را درك مي

بندد، و اينهم الزم نيست كه حيات در هر چيزي به يك سنخ باشد، مثال حيات در همه، از خصوصيات نامبرده در او نقش مي



ه مثال بينيم كباشد كه در جنس حيوان هست، همه خواص و آثار آن را داشته باشد تا بگويي: ما به ضرورت ميسنخ حياتي 
 .مكان و زمان چنين شعوري ندارند، چون دليلي نداريم بر اينكه انحاء حيات منحصر در يك نحو است

 .از اين مجمالت در محل مناسبش خواهد آمداين بود اجمال گفتار ما در اين مقام، و انشاء اللَّه تعالي تفصيل هر يك 

است يكي  بَيْهِ( در اين آيه شريفه دو سؤالوَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلي عَقِ)
 اينكه مگر خدا اينكه چرا فرمود )ما بدانيم و نفرمود من بدانم(؟ دوم
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ا بدانيم، با فرمايد: لنعلم تگوييم مراد به اينكه مينميداند كه ميخواهد با تغيير قبله، علم حاصل كند؟ در جواب سؤال اول مي
طرافيان ود و اگويند، از قبل خاينكه خدا يكي است يا علم رسل و انبياء است مثال از اين باب كه بزرگان وقتي سخن مي

خود سخن ميگويند، و تكيه كالمشان )ما( است، مثل اينكه امير لشكر ميگويد: ما فالني را كشتيم، و فالني را زندان كرديم، 
ي گوييم مراد، علم عيني و فعلي خدااند، در جواب از سؤال دوم ميبا اينكه اينكارها را خود امير نكرده، بلكه كاركنانش كرده

 .ه با خلقت و ايجاد حاصل ميشود، نه آن علم كه قبل از ايجاد داشته استتعالي است، ك

وقتي روي خود  -ايستدكه در حال قيام روي پاشنه مي -و كلمه )انقالب بر دو عقب(، كنايه است از اعراض، چون انسان
ير به كنند، نظير تعببير ميچرخد، بدين جهت روگرداني و اعراض را به اين عبارت تعبطرفي برگرداند، روي پاشنه خود مي

و ظاهر آيه اين است كه ميخواهد توهمي را كه احيانا ممكن « 1»پشت خود رو كردن، در آيه )وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ( 
 و است در سينه مؤمنين خلجان كند، دفع نمايد، و آن توهم اين است كه فلسفه برگرداندن قبله، و نسخ قبله قبلي چيست؟

 ايم چه ميشود؟تكليف نمازهايي كه تا كنون رو به بيت المقدس خوانده

اي كه رسول خدا )ص( بر آن بود، همان بيت المقدس است، نه كعبه، پس هيچ دليلي آيد كه مراد به قبلهو از اين هم بر مي
اش زمهد بقبله در آيه كعبه باشد، النيست بر اينكه بگوئيم: بيت المقدس دو بار و كعبه هم دو بار قبله شده، چون اگر مرا

 .(ايستادي، قبله نكرديم مگر براي چه و چهفرمايد: ما امروز آن قبله را كه قبال رو بان ميهمين ميشود )چون مي

 111غرض خداوند از تغيير قبله[ ..... ص : ]

ود اوال وقتي بناي خداي تعالي بر اين بو سخن كوتاه اينكه جاي اين معنا بود كه در سينه مؤمنين اين توهم ايجاد شود كه 
كه باألخره كعبه را قبله مسلمانان كند، چرا از همان روز اول نكرد؟ و گذاشت مدتي مسلمانان رو به بيت المقدس نماز 

بخوانند؟ لذا خداي تعالي براي دفع اين توهم خاطر نشان كرد، كه تشريع احكام جز بخاطر مصالحي كه برگشتنش به تربيت 
گيرد، منظور از تشريع احكام هم تربيت و تكميل مردم است، و هم جداسازي مؤمنين از كميل مردم است صورت نميو ت

غير مؤمنين است، و هم مشخص كردن فرمانبران از عاصيان متمرد، و آن سببي كه باعث شد كه قبله يهوديان را مدتي 
 .مها بود كه گفتيقبله شما مسلمانها قرار دهيم، عينا همين

كند؟ و چه پس مراد به جمله: )إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ( اين است كه ما خواستيم مشخص كنيم، چه كسي تو را پيروي مي
 كند(، بلكه فرمود )چه كسي رسول را( براي اين بود كهكند؟ و اگر نفرمود )من يتبعك، چه كسي تو را پيروي ميكسي نمي
 ل( بفهماند: صفترسو)با ذكر كلمه 

__________________________________________________ 
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رسالت در اين جداسازي دخالت داشته، و مراد به جعل قبله سابق، جعل آن در حق مسلمانان است، و گر نه اگر مراد مطلق 
لق رسول ميشود، نه رسول اسالم، و ديگر در آيه التفاتي بكار نرفته، به سياق جعل باشد، آن وقت مراد برسول هم مط

 .رسدطبيعيش جريان يافته بود، چيزي كه هست اين احتمال مختصري بعيد بنظر مي

و ثانيا آن نمازهايي كه مسلمانان بسوي بيت المقدس خواندند تكليفش چيست؟ چون در حقيقت نماز بطرف غير قبله بوده، 
بايد باطل باشد، از اين توهم هم جواب ميدهد: قبله ما دام كه نسخ نشده قبله است، چون خداي تعالي هر وقت حكمي را و 

افتد، نه اينكه وقتي امروز نسخ كرد دليل باشد بر اينكه در سابق هم بي اعتبار كند، از همان تاريخ نسخ از اعتبار مينسخ مي
دار بيان اين جواب جمله: )وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، است كه به مؤمنين دارد، و عهدهبوده، و اين خود از رأفت و رحمتي 

 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ( الخ است، و فرق ميانه رأفت و رحمت بعد از آنكه هر دو در اصل معنا مشتركند، اين است كه
 .است، و رحمت در اعم از آنان و از غير آنان استعمال ميشود رأفت مختص به اشخاص مبتال و بيچاره

آيد كه رسول خدا )ص( قبل از نازل قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها( الخ از اين آيه بدست مي)
گردانده، و كانه انتظار رسيدن چنين ف آسمان ميشدن حكم تغيير قبله، يعني نازل شدن اين آيه، روي خود را در اطرا

مختص  ايكشيده، و يا توقع رسيدن وحيي در امر قبله داشته، چون دوست ميداشته خداي تعالي با دادن قبلهحكمي را مي
ز چنين ا (به او و امتش، احترامش كند، نه اينكه از قبله بودن بيت المقدس ناراضي بوده باشد، چون حاشا بر رسول خدا )ص

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها( فهميده ميشود: قبله اختصاصي را دوست )تصوري، هم چنان كه از تعبير )ترضيها(، در جمله 
 .آمده آري دوست داشتن چيزي باعث دشمن داشتن خالف آن نيستميداشته، نه اينكه از آن قبله ديگر بدش مي

 119بر )ص( منتظر رسيدن حكم تغيير قبله بود[ ..... ص : در برابر سرزنش و تفاخر يهود، پيام]

ه شما اند: ككردهآيد يهوديان مسلمانان را سرزنش ميبلكه بطوري كه از روايات وارده در داستان، و شان نزول اين آيه برمي
ص( از اين باب )سول خدا فروختند، ركنيد، و با بيت المقدس به مسلمانان فخر ميقبله نداريد، و از قبله ما استفاده مي

ناراحت ميشد، شبي در تاريكي از خانه بيرون شد، و روي بسوي آسمان گردانيد، منتظر بود وحيي از ناحيه خداي سبحان 
اي نازل ميشد، بر اينكه قبله شما مسلمانان هم برسد، و اين اندوهش را زايل سازد، پس اين آيه نازل شد، و بفرضي كه آيه

است، باز حجتي ميشد براي آن جناب عليه يهود، چون نه رسول خدا )ص( ننگ داشت از اينكه رو بقبله همان قبله سابق 
سلمانان اي جديد براي ميهوديان نماز بخواند، و نه مسلمانان زيرا عبد بغير اطاعت و قبول، شاني ندارد، لكن آيه شريفه قبله

 معين كرد، و سرزنش يهود و تفاخر 
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 .آنها را خاتمه داد، عالوه بر اينكه تكليف مسلمانان را يكسره كرد، هم حجتي براي آنان شد، و هم دلشان خشنود گشت

ض ع، و منظور از بفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( كلمه )شطر( بمعناي بعض است)
مسجد الحرام همان كعبه است، و اگر صريحا نفرمود )فول وجهك الكعبة(، و يا )فول وجهك البيت الحرام( براي اين بود كه 

بود، نه همه آن مسجد. و لذا در  -يعني صخره معروف در آنجا -هم مقابل حكم قبله قبلي قرار گيرد، كه شطر مسجد اقصي
، و هم اينكه با اضافه كردن شطر بر كلمه مسجد، بفهماند كه مسجد -كعبهيعني  -اينجا هم فرمود: شطر مسجد حرام
 .فرمود شطر الكعبه، يا شطر البيت الحرام اين مزيت از بين ميرفتنامبرده مسجد حرام است، و اگر مي

ن(، و در آيه شريفه اول حكم را مختص به رسول خدا )ص( كرده، فرمود: )پس روي خود بجانب بعضي از مسجد الحرام ك
كند: كه )هر جا بوديد روي خود بدانسو كنيد( و اين سپس حكم را عموميت داده، به آن جناب و به عموم مؤمنين خطاب مي



خود مؤيد اين احتمال است كه آيه نامبرده وقتي نازل شد، كه رسول خدا )ص( با مسلمانان مشغول نماز بوده، و معلوم است 
نماز بگويند: روي خود برگردان، و بعدا به عموم بگويند: شما هم روي خود برگردانيد و كه در چنين حالي، اول بايد به پيش

 .براي هميشه و بر همه مسلمانان واجب است كه اينكار را بكنند

ن برگشتن قبله حق است و از فرمايد اهل كتاب ميدانند كه ايمي (وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ)
پيشگويي كرده بود، و  (فرمايد، كه كتب آسماني ايشان صريحا بر نبوت رسول خدا )صناحيه خداست، و اين بدان جهت مي

يا صريحا گفته بود: كه قبله اين پيغمبر صادق، قسمتي از مسجد الحرام است، هر كدام باشد، پس جمله: )اوتوا الكتاب( 
هاي او اهل كتاب مشتمل بر حقيقت اين تحويل، و اين حكم بوده، حال يا بداللت مطابقي، )و از نشانه رساند كه كتابمي

گرداند(، و يا بداللت ضمني )او پيغمبري است صادق كه هر كاري بكند اين است كه قبله امت خود را بسوي كعبه بر مي
 .(كنددرست و حق و از طرف پروردگار عالم مي

ل كنند، غافكنند، و علمي كه به كتاب خود دارند اظهار ننموده، آن را احتكار مياهل كتاب حق را كتمان ميو خدا از اينكه 
 .نيست

رساند، و وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ( اين جمله سرزنش است از اهل كتاب، كه پايه عناد و لجاجت آنها را مي)
ورزند، نه از اين جهت است كه حق برايشان روشن نشده، چون علم يقيني ر از پذيرفتن دعوت تو امتناع ميفهماند كه اگمي

دارند به اينكه دعوت تو حق است، و در آن هيچ شكي ندارند، بلكه جهتش اين است كه آنان در دين خدا عناد، و در برابر 
 حق لجبازي 

 231، ص: 1ترجمه الميزان، ج

مه اعتراضها و فتنه انگيزيهاشان تنها بدين جهت است و بس، شاهدش هم گذشته از دليل و برهان اين است دارند، و اين ه
كه اگر تمامي معجزاتي كه تصور شود برايشان بياوري، خواهي ديد كه باز هم قبله تو را برسميت نخواهند شناخت، و هم 

 .چنان بر عناد و جحود خود ادامه خواهند داد

بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو نميتواني پيرو قبله ايشان باشي،( براي اينكه تو از ناحيه پروردگارت حجت و برهان داري ممكن  وَ ما أَنْتَ)
 .هم هست جمله نامبرده نهي بصورت خبر باشد، يعني تو نبايد چنين كني

د، رو به گر را قبول ندارند،( يهوديان هر جا كه باشنوَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بعض يعني خود يهوديان و نصاري نيز قبله يكدي)
، و ايستند، پس نه اين قبله آن را قبول داردايستند، ولي مسيحيان هر جا باشند رو بطرف مشرق ميصخره بيت المقدس مي

 .نه آن قبله اين را، و اگر بپرسي چرا؟ ميگويم براي پيروي از هوي و هوس و بس

كند ولي در حقيقت از باب هْواءَهُمْ، مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ(، در اين جمله رسول گرامي خود را تهديد ميوَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَ)
گويم داماد تو بشنو( است، و معنا متوجه بامت است، ميخواهد اشاره كند به اينكه اگر كسي تمرد كند، اهواء )پسر بتو مي

 .هت ستمكار استيهود را پيروي كرده، و به همين ج

گردد، نه به كتاب، چون ضمير در )يعرفونه( به رسول خدا )ص( بر مي (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ، كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ)
نسان كنند، ا اين معرفت را تشبيه كرده به معرفت فرزندان، و اين تشبيه در انسانها درست است، نه اينكه كتاب را تشبيه به

ه شناسد، عالوه بر اينكه سياق كالم كشناسد، همانطور كه پسر خودش را ميهرگز كسي نميگويد: فالني اين كتاب را مي
 :در باره رسول خدا و وحيي كه تحويل قبله باو است، اصال ربطي به كتاب اهل كتاب ندارد، پس معناي جمله اين است

شناسند، بخاطر اينكه تمامي خصوصيات آن جناب هاي خود را ميناسند، آن طور كه بچهشكه اهل كتاب پيامبر اسالم را مي
 .كننداي از ايشان عالما عامدا معلومات خود را كتمان مياند، ولي با اين حال طائفهرا در كتب خود ديده



ين ن با رسول خدا )ص( است، در عو بنا بر اين در آيه شريفه التفاتي از حضور به غيبت بكار رفته، چون با اينكه روي سخ
شناسند( كانه رسول خدا )ص( را فرمايد: )او را ميشناسند(، بلكه ميايم تو را ميفرمايد: )آنها كه كتابشان دادهحال نمي

ص( نزد اهل )غايب حساب كرده، و خطاب را به مؤمنين كرده است، و اين بخاطر اين بوده كه توضيح دهد: امر رسول خدا 
ي زند، ولي خطاب را متوجه يكواضح است، و اين نظم و اسلوب نظير سخن گفتن كسي است كه با جماعتي حرف ميكتاب 

 دهد و كند، تا فضيلت او را آشكار سازد، و اين سياق را هم چنان ادامه مياز آنها مي
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رسد، ي كه مربوط به شخص آن يك نفر است، وقتي به اينجا ميشنوند، تا برسند بمطلبزند، و ديگران ميبا او حرف مي
كند، و چون آن مطلب بسر رسيد، دوباره رو بان شخص نموده روي خود از او گردانده، متوجه جماعت حاضر در مجلس مي

 .تدهد، اين مثال را بدان جهت زديم، تا متوجه شوي التفات در آيه بخاطر چه بوده اسسخنان خود را ادامه مي

د، چون نمايكند، و نهي از شك را تشديد ميالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ( اين جمله بيان سابق را تاكيد مي)
 .امتراء همان شك و ارتياب است، و ظاهر خطاب متوجه به رسول خدا )ص(، و باطن و معناي آن به امت است

 (مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتَِ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ 

كند، مانند قبله، كه آن نيز بمعناي چيزي است كه انسان متوجه آن وجهة( بمعناي چيزيست كه آدمي رو به آن مي)كلمه 
قيب عآورد، تا مردم را هدايت كند، به اينكه مسئله قبله را تميشود، در اين آيه بيان سابق را خالصه نموده عبارت اخرايي مي

سب اي دارند، كه بر حنكنند، و بيش از اين در باره آن بگو مگو راه نيندازند، و معنايش اين است كه هر قوم براي خود قبله
 .اقتضاي مصالحشان برايشان تشريع شده است

گر بحث ال، ديخالصه، قبله يك امر قراردادي و اعتباري است، نه يك امر تكويني ذاتي، تا تغيير و تحول نپذيرد، با اين ح
ها را بگذاريد، و بدنبال خيرات شتاب بگيريد، و از اي براي شما ندارد، اين حرفكردن و مشاجره براه انداختن در باره آن فائده

كند، و لو هر جا كه بوده يكديگر سبقت جوييد كه خداي تعالي همگي شما را در روزي كه شكي در آن نيست جمع مي
 .ي توانا استباشيد. كه خدا بر هر چيز

اين را هم بايد دانست كه آيه مورد بحث همانطور كه با مسئله قبله انطباق دارد، چون در وسط آيات قبله قرار گرفته، 
همچنين ميتواند با يك مسئله تكويني منطبق باشد، و بخواهد از قضاء و قدري كه براي هر كسي از ازل تقدير شده خبر 

 (يْراتِاسْتَبِقُوا الْخَدهد، و جملهَ

بخواهد بفهماند: كه احكام و آداب براي رسيدن به همان مقدرات تشريع شده، كه انشاء اللَّه در بحثي كه پيرامون خصوص 
 .آيدقضاء و قدر خواهيم داشت، بيان مفصل آن مي

اند: معناي اين آيه اين است كه از هر گفتهوَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ( الخ، بعضي از مفسرين )
ه اند: معنايش اين است كجا كه بيرون شده و به هر جا كه وارد شدي، روي خود بسوي مسجد الحرام كن، بعضي ديگر گفته

بيرون از هر شهري در آمدي، ممكن هم هست مراد به جمله )وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ( الخ مكه باشد كه رسول خدا )ص( از آنجا 
 از آن خبر ميدهد، و معنايش اينست كه رو به كعبه ايستادن حكمي« 1»آمد، و آيه )مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ( 
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وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ ) :هاي ديگر، و سرزمينهاي ديگر و جملهاست ثابت براي تو، چه در مكه و چه در شهر



 .كندعَمَّا تَعْمَلُونَ(، همين معنا را تاكيد و تشديد مي

جُوهَكُمْ شَطْرَهُ( الخ اگر اين جمله را به عين وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُ)
عبارت قبلي تكرار كرد بعيد نيست براي اين بوده باشد كه بفهماند: حكم نامبرده در هر حال ثابت است و مثل اين است كه 

ز خدا ا كسي بگويد: )در برخاستنت از خدا بترس و در نشستنت از خدا بترس، و در سخن گفتنت از خدا بترس و در سكوتت
بترس( كه منظور گوينده اينست كه هميشه و در هر حال مالزم تقوي باش و تقوي را همواره با خود داشته باش و اگر 

فهماند گفت: )از خدا بپرهيز، وقتي برخاستي و نشستي و سخن گفتي و سكوت كردي( اين نكته را نميبجاي آن عبارت مي
بسوي قسمتي از مسجد الحرام بكن هم از همان شهري كه از آن بيرون شدي  و در آيه مورد بحث معنايش اين است كه رو

 .و هم از هر جاي ديگري كه بوديد رو بسوي آن قسمت كنيد

 191سه فائده براي حكم قبله[ ..... ص : ]

، وَ اخْشَوْنِي( الخ، در اين جمله سه فائده براي حكم قبله لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فَال تَخْشَوْهُمْ)
 .كندكه در آن شديدترين تاكيد را كرده بود، بيان مي

كعبه است نه بيت المقدس، هم چنان كه  (اول اينكه يهود در كتابهاي آسماني خود خوانده بودند كه قبله پيامبر اسالم )ص
ت اش گذشمايد: )وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، مِنْ رَبِّهِمْ( كه ترجمهفرقرآن كريم از اين جريان خبر داده، مي

غمبري توانستند بگويند: اين شخص پيشد، حجت يهود عليه مسلمين تمام بود، يعني ميو اگر حكم تحويل قبله نازل نمي
ودند، ولي بعد از آمدن حكم تحويل قبله و التزام بان و عمل بر طبقش، حجت نيست كه انبياء گذشته وعده آمدنش را داده ب

 .گيرد، مگر افراد ستمگري از ايشان زير بار نروندآنان را از دستشان مي

)لكن  دهد كهاست، و آيه چنين معنا مي (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ( اين استثناء منقطع، و بدون مستثني منه و بمعناي )لكن)
دهند، پس زنهار كه كساني كه از ايشان ستمكارند و تابع هوي و هوس هستند، هم چنان بر اعتراض بيجاي خود ادامه مي

 .(كند و تنها از من حساب ببراز ايشان حسابي نبري، چون پيرو هوي و ظالمند، و خداوند ستمكاران را هدايت نمي

ودي در دهد كه بزنان را به سوي تماميت نعمتشان و كمال دينشان سوق ميگيري و مالزمت اين حكم، مسلمادوم اينكه پي
، انشاء اللَّه تعالي معناي تماميت نعمت را بيان خواهيم «1»تفسير آيه: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي( 

 .كرد
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سوم اينكه در آخر آيه فرموده: )لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( كه خداي تعالي اظهار اميدواري به هدايت مسلمانان به سوي صراط مستقيم 
 .كرديم، در باره اهتداء سخن گفتيميبحث م« 1»كرده، و در سابق آنجا كه در باره: )اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ( 

اند: اينكه در آيه تحويل قبله فرموده: )وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( و نيز در آيه فتح مكه بعضي از مفسرين گفته
لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ نظير آن را آورده، و فرموده: )إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، لِيَغْفِرَ 

 .خود دليل بر اين است كه در آيه مورد بحث هم بشارتي است به فتح مكه« 4»يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً(، 

ي ايشان، و خالصه بت در آنجا حاكم بود و در ايامي هاهاي مشركين و وثنتوضيح اينكه: كعبه در صدر اسالم پر بود از بت
شد، هنوز اسالم قوت و شوكتي بخود نگرفته بود، خداي تعالي رسول خود را هدايت كرد به اينكه رو به كه اين آيه نازل مي



مشركين  دينتر از بيت المقدس نماز بخواند، چون بيت المقدس قبله يهوديان بود، كه هر چه باشد دينشان باسالم نزديك
بود، ولي بعد از آنكه رسول خدا )ص( به مدينه هجرت كرد و زمان فرا رسيدن فتح مكه نزديك شد، و انتظار فرمان الهي به 

 .تطهير كعبه از پليدي بتها، شديد گرديد

بدان  ادر چنين شرائطي دستور برگشتن قبله بسوي كعبه صادر شد و اين خود نعمت بس بزرگي بود، كه خدا مسلمانان ر
اختصاص داد، آن گاه در ذيل همين فرمان وعده فرمود: كه بزودي نعمت و هدايت را بر تو تمام خواهد كرد، يعني كعبه را از 

هاي اصنام خواهد پرداخت، آن چنان كه فقط خدا در آن عبادت شود و تنها معبد مسلمانان گردد و تنها مسلمانان رو پليدي
 .گيريم كه جمله: )وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ( الخ، بشارت به فتح مكه استه ميبسوي آن عبادت كنند، پس نتيج

ر آيه كند، كه داز سوي ديگر، بعد از آنكه در سوره فتح به مسئله فتح مكه ميپردازد، دوباره به همان وعده قبلي اشاره مي
 .(كَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماًفرمايد: )وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْمورد بحث آمده بود و مي

اين بود گفتار آن مفسر و توضيح ما در باره آن، و لكن گو اينكه به ظاهرش گفتاري است دلچسب، اما خالي از تدبر و دقت 
 لَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْسازد زيرا مدرك مفسر نامبرده در آيه مورد بحث )وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَاست، براي اينكه ظاهر آيات با آن نمي

ا تَقَدَّمَ م تَهْتَدُونَ( الخ، الم غايت است، كه بر سر )اتم( در آمده و اين الم عينا در آيه سوره فتح آمده و فرموده: )لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
 .(اًمِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيم
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و با اينكه حرف الم در هر دو آيه غايت است، ديگر چه معنا دارد مفسر نامبرده آيه مورد بحث را بمعناي وعده گرفته و آيه 
بمعناي انجاز آن وعده و وفاي بان بگيرد؟ با اينكه هر دو آيه وعده جميلي است به اينكه خداوند نعمت را بر تو سوره فتح را 
 .كندتمام مي

، فرمايد: )عليكم(دهد و مياز سوي ديگر آيه مورد بحث كه در باره مسئله حج است وعده اتمام نعمت را به همه مسلمين مي
فرمايد: )وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ( الخ، پس سياق دو آيه مختلف ها به رسول خدا )ص( ميدهد و ميو آيه سوره فتح اين وعده را تن

 .شود هر دو مربوط به يك مطلب باشنداست، و نمي

اي باشد كه داللت كند بر اينكه اين دو وعده كجا وفا شد؟ آن وقت ممكن است بگوئيم: پس مراد هر دو وعده حال اگر آيه
اي اگر باشد آيه: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ دهد و چنين آيهاي است كه اين آيه از وفا شدن بان خبر ميوعدههمين 

م را العَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً، امروز ديگر دين شما را تكميل كردم و نعمت خود بر شما تمام نمودم و اس
خواهد بود و اما اينكه نعمت در آن چه نعمتي بوده كه خدا اتمام كرده؟ و در اين « 1»دين مورد رضايم برايتان قرار دادم(، 

 .گذارد، انشاء اللَّه در تفسير سوره مائده بحثش خواهد آمدآيه منتش را بر ما مي

و « 4»رِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(، نظير اين دو آيه كه مشتمل بر اتمام نعمت است آيه: )وَ لكِنْ يُ
است كه باز انشاء اللَّه كالمي مناسب با مقام بحثمان در ذيل هر « 0»نيز آيه: )كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ(، 

 .يك از اين آيات خواهد آمد

آيد، كه كاف در كلمه )كما( براي تشبيه، و كلمه )ما( مصدريه باشد، در كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ(، از ظاهر آيه بر مي)
اي كه ابراهيم بنا كرد و برايش آن خيرات و بركات را شود: ما با قبله قرار دادن خانهنتيجه معناي آيه و ما قبلش اين مي



به شما انعام كرديم، مانند اين انعام ديگرمان كه رسولي از ميان شما در شما فرستاديم كه آيات ما بر شما  درخواست نمود
كند و اين را بدان جهت كرديم كه دعاي ابراهيم را استجابت كرده تان ميآموزد و تزكيههمي خواند و كتاب و حكمتتان مي

ردگارا! و رسولي از خود ايشان در ميانشان مبعوث فرما تا آيات بر آنان باشيم، آن دعا كه با فرزندش اسماعيل گفتند: پرو
شان كند پس در اين ارسال رسول منتي است نظير منتي كه در قبله قرار تالوت كند و كتاب و حكمتشان تعليم دهد و تزكيه

 .دادن كعبه بود

امت مسلمه است، كه بر حسب حقيقت عبارتند از خصوص شود مخاطب در جمله )فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ(، از اينجا معلوم مي
 -يعني عرب مضر -اولياء دين، چون اگر جميع دودمان اسماعيل
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 شوند، از نظرشوند، از نظر ظاهر امتند و نيز اگر همه عرب و مسلمانان غير عرب امت اسالم ناميده ميناميده مي امت اسالم
 .اشتراك در حكم است و گر نه حقيقت و واقع آن امت كه ابراهيم ع از خدا درخواست كرد، همان اولياء دين هستند و بس

( ظهور در آيات قرآن دارد، چون قبل از آن كلمه )يتلوا( آمده، و معلوم است كه تالوت در يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا(، كلمه: )آياتنا)
ها و شود، نه معاني و كلمه )تزكيه( به معناي تطهير است و تطهير عبارتست از زايل كردن پليديمورد الفاظ استعمال مي

شود و هم شامل ملكات رذيله چون تكبر و كفر ميها، در نتيجه كلمه تطهير هم شامل اعتقادات فاسد چون شرك و آلودگي
 .شودگردد و هم اعمال فاسد و شنيع چون كشتن و زنا و شرابخواري را شامل ميبخل مي

 .گردددانستيد، دو جمله است كه شامل تمامي معارف اصولي و فروعي دين ميو تعليم كتاب و حكمت و نيز تعليم آنچه نمي

يات شريفه مورد بحث مشتمل بر چند مورد التفات نسبت به خداي تعالي است، يك جا خداي اين را هم بايد دانست كه آ
من(، جايي ديگر متكلم مع الغير )ما(، و نيز چند التفات ديگر نسبت به )تعالي غايب )او( حساب شده، يك جا متكلم وحده 
متكلم كه اگر خواننده عزيز در آنها دقت  اند و يك جا مخاطب و يك جاغير خداي تعالي كه باز يك جا غايب حساب شده

 .ماندهايش پوشيده نميبعمل آورد، نكته

 191بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره تغيير قبله و معني شهداء و ...([ ..... ص : 

قول امام صادق ع سَيَقُولُ السُّفَهاءُ( الخ از ) :از قمي روايت كرده كه در تفسيرش در ذيل آيه« 1»در تفسير مجمع البيان 
نقل كرده كه فرمود: قبله وقتي از بيت المقدس بسوي كعبه برگرديد كه رسول خدا )ص( سيزده سال در مكه نماز بسوي 
بيت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدينه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند آن وقت خدا او را بطرف مكه 

 .برگردانيد

ا گزاري، رسول خدگفتند: تو تابع مايي و بسوي قبله ما نماز ميكردند و ميا )ص( را سرزنش ميچون يهوديان رسول خد
 كرد منتظر بود از)ص( از اين سرزنش دچار اندوهي سخت شد و در نيمه شبي از خانه بيرون شد و به آفاق آسمان نگاه مي

هنگام نماز ظهر شد، آن جناب در مسجد بني ناحيه خداي تعالي در اين خصوص امري صادر شود فرداي آن شب وقتي 
 سالم بود و دو ركعت از نماز ظهر را خواند كه جبرئيل نازل شده، دست به دو شانه آن حضرت گذاشت و او را بطرف كعبه
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سْجِدِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَرگردانيد و اين آيه بر او نازل كرد: )قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها، فَوَلِّ ب
عد از بالْحَرامِ( در نتيجه آن جناب دو ركعت از يك نماز را بسوي بيت المقدس، و دو ركعت ديگرش را بسوي كعبه خواند، 

 اي كه داشت برگرديد؟اين جريان سر و صداي يهود و مردم نفهم بلند شد كه چرا از قبله

رواياتي كه هم از طرف عامه و هم خاصه در اين داستان در كتب جامع وارد شده، بسيار زياد است و از نظر مضمون  :مؤلف
نها تاريخ تحويل قبله را در ماه رجب سال دوم از هجرت، قريب به هم هستند، ولي از نظر تاريخ اين جريان مختلفند، بيشتر آ

تر هم همين است و بزودي فصل جداگانه در بحث پيرامون اين مسئله خواهد يعني ماه هفدهم از هجرت ميدانند و صحيح
 .آمد انشاء اللَّه

ست رواياتي آمده كه مردم روز و از طرق اهل سنت در باره اينكه امت اسالم گواه بر مردم و رسول خدا )ص( گواه بر امت ا
تر از ينكه خدا عالمبا ا -اندكنند خداي تعالي از انبياء شاهد ميخواهد تا اثبات كنند تبليغ كردهقيامت تبليغ انبياء را انكار مي

پرسند: شما از كجا بدست آن گاه امت محمد )ص( را مياورند و ايشان شهادت ميدهند امتهاي ديگر مي -هر كسي است
گويند: ما اين معنا را از كتاب آسمانيمان بدست آورديم كه خداي تعالي ايد كه پيغمبر ما رسالت خود را تبليغ كرده؟ ميردهآو

 .بزبان پيامبر صادقش در آن خبر داد: كه انبياء گذشته رسالت خود را تبليغ كردند

كند و به عدالتشان شهادت ميدهد، اينجاست كيه ميآورند تا از حال امتش بپرسند، آن جناب امت را تزبعد محمد )ص( را مي
 «1»كه خداي سبحان فرموده: )فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ(. 

 «اند،كند، كه سيوطي آن اخبار را در تفسير الدر المنثور و غير او نيز آوردهمؤلف: مفاد اين روايت را اخبار ديگري تاييد مي

رسد اينست كه پيامبر اسالم تمامي امت را تزكيه و تعديل نكرده و معنا ندارد كه ن روايات به نظر درست نميچيزي كه در اي
در قيامت همه را تزكيه و تعديل كند، مگر اينكه بمنظور تزكيه و تعديل جمعي از امت باشد نه همه، و گر نه روايات نامبرده 

 .اب و سنت هر دوكند، ضرورت كتمطلبي بر خالف ضرورت اثبات مي

آخر چطور ممكن است رسول خدا )ص( فجايع و جناياتي را كه افرادي از امت اسالم مرتكب شدند تجويز كند؟ و بر آن 
هاي گذشته رخ نداد؟ و چطور آن جناب طاغيان و فرعونهاي اش هم در امتجنايات صحه بگذارد؟ جناياتي كه حتي نمونه

 كند؟اين امت را تزكيه و تعديل مي

 و آيا اين روايات طعن بر دين حنيف و بازيگري با حقايق اين ملت بيضاء نيست؟! قطعا
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نظري دارد، نه شهادت تحمل، چون امت اسالم در زمان انبياء گذشته هست، عالوه بر اينكه اين روايات گفتگو از شهادت 
 .كنند يا نه؟ و شهادت نظري اعتبار نداردحاضر نبودند، تا ببينند آيا رسالت خود را تبليغ مي

 ست وو در كتاب مناقب در اين باره از امام باقر ع روايت كرده، كه فرمود: )شهداء مردم( به غير رسوالن و امامان كسي ني
اما امت معقول نيست كه خدا از آنها شهادت بطلبد، براي اينكه در ميان امت كساني هستند كه شهادتشان يك بند سبزي و 



 «1»يك پر كاه ارزش ندارد. 

عَلَيْكُمْ شَهِيداً( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ )و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل جمله 
ينكه اي، براي االخ، فرمود: اگر خيال كني كه منظور خداي تعالي از اين آيه همه موحدين اهل قبله است، سخت اشتباه كرده

اي كه بر سر يك من خرما بپا ميشد آيا خداي تعالي در قيامت از كسي شهادت ميخواهد، كه در دنيا شهادتش در مرافعه
ن وقت شهادت چنين كسي در درگاهش پذيرفته ميشود؟ حاشا: اين حرف معقول نيست و خداي تعالي پذيرفته نبود؟ و آ

پسندد، آن وقت خودش چگونه مرتكب آن ميشود، بلكه منظور خداي تعالي از امت، چنين چيزي را از خلق خودش نمي
هستند و آنان امت وسط و بهترين امتند كه خدا براي مردم  افرادي است كه مصداق آيه: )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(،

 «4»خلقشان كرده است. 

 .مؤلف: بيان اين حديث در ذيل آيه شريفه با استفاده از قرآن كريم گذشت

و در قرب االسناد از امام صادق ع از پدرش از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: از جمله خصائصي كه خداي تعالي به 
ه تا آنجا ك -ن داده و با دادنش امتم را بر ساير امم برتري بخشيده، سه چيز است كه حتي به هيچ پيغمبري ندادهامت م
كرد، او را شهيد بر قومش قرار ميداد، ولي خداي تعالي امت مرا شهيد خداي تعالي هر پيغمبري كه مبعوث مي -فرمايد:مي

 «2»)تا آخر حديث(. « 0»سُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ، وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ( لِيَكُونَ الرَّ) :بر همه خالئق كرد، و فرمود

ايست كه دعاي مؤلف: اين حديث منافاتي با حديث قبلي ندارد، چون مراد به امت در اين روايت نيز همان امت مسلمه
 .ابراهيم بوسيله آن مستجاب شد

روايت آورده كه در حديثي در ضمن توصيف روز قيامت فرمود: مردم در يك جا جمع  و در تفسير عياشي از امير المؤمنين ع
ميشوند و در آنجا تمامي خالئق استنطاق ميشوند، واحدي بدون اجازه رحمان و جز به صواب سخن نميگويد آن گاه به 

 رسول خدا دستور ميدهند،
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فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ) :ها پاسخ گويد اينجاست كه خداي تعالي به رسول گراميش ميفرمايدبرخيزد و از پرسش
 «4»و بحكم اين آيه آن جناب شهيد بر شهيدان يعني بر رسوالن است. « 1»شَهِيداً(  وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُالءِ

و در تهذيب از ابي بصير از يكي از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده كه گفت: به آن جناب عرضه داشتم: آيا خداي تعالي 
وَ بيني خداي سبحان فرموده: )ود: بله، مگر نميص( دستور داده بود كه بسوي بيت المقدس نماز بگزارد؟ فرم)به رسول خدا 

 «0»هِ( الخ. ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلي عَقِبَيْ

باشد، و مراد بقبله، بيت المقدس باشد، و اينكه  الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها( صفت قبله) :مؤلف: مقتضاي اين حديث اين است كه جمله
كند ايستاده، همان بيت المقدس بوده باشد و همين معنا را سياق آيات تاييد مياي كه رسول خدا )ص( رو بان ميآن قبله

 .كه بيانش گذشت

م مكه هواي قبله شدن از اينجا آن روايتي هم كه از امام عسكري ع نقل شده تاييد ميشود، چون آن جناب فرموده: مرد



كعبه را داشتند خداي تعالي با قبله قرار دادن بيت المقدس امتحانشان كرد تا معلوم شود چه كسي بر خالف هواي نفسش 
كند بر خالف مردم مدينه كه هواي بيت المقدس بسر داشتند و خداي تعالي با برگرداندن قبله رسول خدا )ص( را پيروي مي

نفس خود مخالفت نموده رو به كعبه نماز بگزارند تا باز معلوم شود چه كسي پيروي رسول خدا )ص(  دستورشان داد با هواي
كند؟ و چه كسي مخالفت مينمايد؟ كه هر كس او را بر خالف ميل درونيش اطاعت كند، مصدق او و موافق او است )تا مي

 «2»آخر(. 

ين است كه جمله )الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها( مفعول دوم براي كلمه گردد و آن ابا اين حديث فساد گفتار ديگري نيز روشن مي
ت اي كه )كنت عليها( نكرديم، استدالل كرده اس)جعلنا( است و معناي آيه اين است كه ما قبل از بيت المقدس قبله را كعبه
از بيت المقدس كعبه را كه االن رو به آن هستي  بجمله )إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ( كه حاصل معنا چنين ميشود )ما قبل
كند( لكن اين حرف بيهوده است زيرا همانطور كه قبال قبله نكرديم مگر براي اينكه بفهميم چه كسي رسول را پيروي مي

 .گفتيم سياق بر خالف آنست

ايمان خبر نميدهي؟ بدانم آيا ايمان و در تفسير عياشي از زبيري روايت كرده كه گفت: از امام صادق ع پرسيدم: آيا مرا از 
 :مجموع قول و عمل است و يا قول بدون عمل؟ فرمود

 اش عمل است، چون خود قول هم يكي از اعمال است كه خدا واجبش كرده در كتابشايمان همه
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كند. و چون خداي تعالي بيان نموده نورش واضح و حجتش ثابت شده، كتابش بدان شهادت ميدهد و بسوي آن دعوت مي
 :رسول اسالم را رو به كعبه گردانيد، مسلمانان به رسول خدا )ص( گفتند

 ماهه( رو به بيت المقدس خوانديم چه ميشود؟ 13ف ما نسبت به نمازهايي كه در اين مدت )پس تكلي

و تكليف مردگان ما كه در اين مدت نماز را به آن طرف ميخواندند چه ميشود؟ خداي تعالي در پاسخ به اين سؤال اين جمله 
مردم  كند، كه خدا بهللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ، خدا ايمان شما را ضايع نميرا نازل فرمود: )وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، إِنَّ ا

 .(رئوف و رحيم است

و در اين كالم خود نماز ما را ايمان خواند، پس هر كس از خدا بترسد و جوارح خود )از چشم و گوش و شكم و زبان و فرج( 
ي مصرف كند و بكار ببندد كه خدا برايش معين كرده و واجب هر را حفظ نموده هر عضوي از اعضاي خود را در آن جاي
كند و از اهل بهشت است، و اگر كسي در واجبي از اين واجبات عضوي را انجام دهد، با ايمان كامل خدا را مالقات مي

 «1»كند. خيانت كند و از آنچه خدا دستور داده تعدي نمايد، خدا را با ايمان ناقص مالقات مي

اين روايت را كليني هم آورده، و اينكه در روايت، نزول جمله )وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ( را بعد از تحويل قبله مؤلف: 
 «4»دانسته، منافاتي با بيان قبلي ما ندارد. 

دس نماز خواند بعد كه رسول خدا )ص( سيزده سال در مكه و نوزده ماه در مدينه بطرف بيت المق«: 0»و در كتاب فقيه آمده 
كه يهوديان سرزنش كردند كه تو تابع قبله ما هستي و اندوه شديدي بر او مسلط شد، در دل شب از خانه بيرون آمد و رو به 



اطراف افق بگردانيد، فرداي آن شب هم نماز صبح را رو به بيت المقدس خواند و هم دو ركعت از نماز ظهر را، سر دو 
رامِ( حَت: )قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْركعتي جبرئيل آمد، و گف

اش كرد، مردمي هم كه پشت سرش به نماز ايستاده بودند رو به كعبه شدند، الخ، آن گاه دست آن جناب را گرفته رو به كعبه
ن جاي فعلي مردان قرار گرفتند و مردان جاي فعلي زنان، و اين نماز ظهر اولش بسوي بيت المقدس و بطوري كه زنا

آخرش بسوي كعبه واقع شد، بعد از نماز ظهر خبر به مسجدي ديگر در مدينه رسيد، اهل آن مسجد دو ركعت از عصر 
 شان بسوي بيت المقدس و آخرش بسوي كعبه شد، وخوانده بودند، دو ركعت ديگر را بطرف كعبه برگشتند، آنها نيز اول نماز

 .مسجد قبلتين، همان مسجد است

 ،(مؤلف: قمي هم نظير اين را روايت كرده و گفته: كه رسول خدا )ص( خودش )در مدينه
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 «1»بلكه در مسجد بني سالم نماز ميخواند كه اين جريان واقع شد. 

نماز  هو در تفسير عياشي از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل آيه )فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ( الخ، فرموده: رو بقبل
نماز رو از قبله برمگردان كه نمازت باطل ميشود چون خداي سبحان به رسول گراميش فرمود در نماز واجب بخوان و در 

 «4»طْرَهُ(. بايد حتما رو بقبله نماز بخواني، )فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَ

 .باره كه آيه شريفه راجع بخصوص نماز واجب است بسيار زياد استمؤلف: روايات در اين 

در باره  هو در تفسير قمي از امام صادق ع روايت آورده كه در تفسير آيه )الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ( الخ، فرموده: اين آي
 -يعني رسول خدا را -شناسندتابشان داديم، او را ميفرمايد: )آنهايي كه كيهود و نصاري نازل شد، خداي تعالي در آن مي

شناسند( و اين بدان جهت است كه خداي عز و جل در تورات و انجيل و زبور، صفات رسول همانطور كه فرزندان خود را مي
اللَّهِ، وَ الَّذِينَ ص( و صفات اصحابش و مهاجرتش را ذكر كرده بود و همان را در قرآن حكايت كرده، كه )مُحَمَّدٌ رَسُولُ )خدا 

واناً، سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ، تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْ
الْإِنْجِيلِ، محمد )ص( فرستاده خداست و كساني كه مصاحب او هستند بر كفار دشمناني  ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ، وَ مَثَلُهُمْ فِي

بيني كه همواره در ركوع و سجودند و همه در پي بدست آوردن فضل بيرحم، و در بين خود مهربانان هستند، ايشان را مي
است مثل آنان در تورات و همين است مثل  هاشان از اثر سجده در پيشاني نمايان است، اينخدا و خشنودي اويند، نشانه

 .(آنان در انجيل

پس صفات رسول خدا )ص( و اصحابش در تورات بوده و وقتي خدا او را مبعوث فرمود، اهل كتاب او را شناختند، هم چنان 
 «0»فرمايد: )فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ(. كه خود قرآن مي

 «2»ر كافي از علي ع نقل شده است. مؤلف: نظير اين روايت د

 (و در اخبار بسياري از طرق شيعه آمده: كه آيه:َيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً

 .الخ، در باره اصحاب قائم ع نازل شده و در بعضي از آنها آمده: كه اين از باب جري و تطبيق است

، از علي ع آمده كه فرمود: تماميت نعمت اين است كه انسان (لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْو در حديثي از طرق عامه در ذيل جمله )وَ 



 .با داشتن اسالم بميرد
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 .و باز در حديثي از طرق آنان آمده: كه تماميت نعمت به اين است كه آدمي داخل بهشت شود

 210بحث علمي ])در باره يافتن جهت قبله و تاريخچه آن([ ..... ص : 

ن ، و همچني-نمازي كه عبادت عموم مسلمانان جهان است -ز رو بقبله،تشريع قبله در اسالم و اعتبار و وجوب خواندن نما
وجوب ذبح حيوانات رو بقبله و كارهاي ديگري كه حتما بايد رو بقبله باشد، )و يا مانند خوابيدن و نشستن و وضو گرفتن رو 

گر كه با حرام است( و احكامي دياش بقبله: كه مستحبّ و مانند تخليه كردن كه حتما بايد بطرف غير قبله باشد و رو بقبله
قبله ارتباط دارد، و مورد ابتالي عموم مسلمانان است، باعث شده كه مردم محتاج به جستجوي جهت قبله شوند و آن را در 
افق خود معين كنند، )تا نماز و ذبح حيوانات و كارهايي ديگر را رو به آن طرف انجام داده و از تخليه كردن به آن طرف 

 .(دبپرهيزن

و در ابتداء امر از آنجا كه تشخيص قطعي آن براي مردم دور از مكه فراهم نبود ناگزير به مظنه و گمان و نوعي تخمين 
 .كردنداكتفاء مي

دان را وادار كرد تا اين مظنه و تخمين را قدري به تحقيق و تشخيص ولي رفته رفته اين حاجت عمومي، علماي رياضي
گيرد استمداد كردند، تا بدان وسيله عرض هايي كه در زيج مورد استفاده قرار مياين كار از جدولعيني نزديك سازند، براي 

ايست ايست كه هر شهري از خط استواء دارد و منظور از طول آن فاصلههر شهر و طول آن را )منظور از عرض شهر فاصله
طه غربي و معمور كره زمين را جزاير خالدات ميگرفتند، باشد به اين منظور آخرين نقكه ميانه شهرها از مشرق به مغرب مي

البته اين ديگر مربوط به بحث ما نيست كه در قرون گذشته و قبل از كشف آمريكا و كشف كرويت زمين چنين ميپنداشتند 
 ون اخير در آبكه جزائر خالدات واقع در غرب اروپا ساحل اقيانوس آرام آخرين نقطه كره زمين است و البته اين جزائر در قر
نند(، كفرو رفته و اثري از آن باقي نمانده است، و فعال در نيم كره شرقي زمين، از رصدخانه گرنويچ لندن استفاده مي

 .)مترجم( معين كنند

كردند آن وقت ميتوانستند بفهمند كه از نقطه جنوب آن شهر آن گاه بعد از آنكه عرض شهر خود را از خط استواء معين مي
اي كه اگر خطي موهوم از آن نقطه بطرف نقطه شمال تصور كنيم آفتاب در جنوب هر شهري عبارتست از نقطه )نقطه

چند درجه )از نود درجه ميان جنوب و  (رسداش نصف ميشود و باصطالح به نقطه ظهر ميرسيدن بان نقطه مسير روزانه
  .(كردندن انحراف را با حساب جيوب و مثلثات معين مياند )و ايمغرب( را بطرف مغرب منحرف شوند، رو به كه ايستاده
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ها و شهرهاي مسلمان نشين ترسيم كردند، )به اين صورت كه يا آن گاه اين حساب را بوسيله دائره هنديه براي تمامي افق
اي در زمين مسطح رسم كردند و محوري و يا به در اول بهار و يا در اول پائيز كه دو نقطه اعتدالي است در هر افقي دائره



عبارتي شاخصي در وسط آن دائره كوبيدند، صبح كه آفتاب طلوع كرد سايه شاخص از دائره بيرون بود، ايستادند تا با باال 
اي را طهشود معين كنند و همچنين آن نقاي را كه سايه از آن نقطه وارد دائره ميآمدن آفتاب و كوتاه شدن سايه آن نقطه
رود معين كنند، سپس با خطي مستقيم اين دو نقطه را بهم وصل كردند كه كه در بعد از ظهر سايه از دايره بيرون مي

يكسرش مشرق افق را نشان ميداد و سر ديگرش مغرب افق را، در نتيجه دائره به دو نيم دائره تقسيم شد، خط ديگري 
جنوب را نشان ميداد و سر ديگرش نقطه شمال را، و اين خط را نصف  عمود بر آن خط ترسيم كردند كه يكسرش نقطه

النهار آن افق ميناميدند، و معلوم است كه فاصله ميان هر يك از اين چهار نقطه نود درجه است، و فرض كنيد شهري كه 
كنه باشد، در اينصورت اگر سناميدند( ترسيم شده، سي درجه با خط استواء فاصله داشته اين دائره )كه آن را دائره هنديه مي

 .(اند، )مترجماين شهر در موقع نماز سي درجه از نود درجه را از جنوب بطرف مغرب برگردند، درست رو بقبله ايستاده

سپس براي اينكه اين كار را بسرعت و آساني انجام دهند، قطب نما را يعني عقربه مغناطيسي معروف به حك را بكار بستند، 
ا عقربه خود جهت شمال و جنوب را در هر افقي كه بكار رود معين ميكند و كار دائره هنديه را به فوريت چون اين آلت ب

 .انجام ميدهد و در صورتي كه ما مقدار انحراف شهر خود را از خط استواء بدانيم، بالفاصله نقطه قبله را تشخيص ميدهيم

و خداوند جزاي خيرشان مرحمت  -دمت شايان توجهي بودهر چند خ -لكن اين كوششي كه علماي رياضي مبذول داشتند
نما و هم از راه دائره هنديه ناقص بود كه اشخاص را دچار اشتباه ، و لكن از هر دو طريق يعني هم از طريق قطب-فرمايد
 .كردمي

د، و در انشتباه شدهاما اول براي اينكه رياضي دانان اخير متوجه شدند كه رياضي دانان قديم در تشخيص طول شهر دچار ا
 .نتيجه حسابي كه در تشخيص مقدار انحراف و در نتيجه تشخيص قبله داشتند، در هم فرو ريخت

ينطور شان اتوضيح اينكه براي تشخيص عرض مثال تهران از خط استوا، و محاذات آن با آفتاب در فصول چهارگانه، طريقه
كردند آن گاه فاصله شهر مورد حاجت را از بندي ميوده و آن را درجهبود كه فاصله قطب شمالي را با خط استواء معين نم

دقيقه ميباشد و عرض آن  43درجه و  35گفتند فاصله تهران از جزائر خالدات خط استواء به آن درجات معين نموده، مثال مي
 اين دقيقه )نقل از كتاب زيج ملخص تاليف ميزابي( گو اينكه 03از خط استوا سي و پنج درجه و 

 332، ص: 1ترجمه الميزان، ج

اي درست و نزديك به تحقيق نبود چون طريقه به تحقيق و واقع نزديك بود، و لكن طريقه تشخيص طول شهرها طريقه
همانطور كه در بيان مترجم گذشت عبارت از اين بود كه مسافت ميانه دو نقطه از زمين را كه در حوادث آسماني مشترك 

گرفت، و اگر حوادث ديگري رخ ميداد، در هر دو نقطه رخ ميداد( گرفت در هر دو جا در يك زمان ميمي بودند، )اگر آفتاب
 طول گفتند: مثالنمودند آن گاه ميمعين ميكردند و آن را با مقدار حركت حسي آفتاب و يا به عبارتي با ساعت ضبط مي

تلفن و تلگراف و امثال آن در دست نبود، لذا  شهر تهران فالن درجه و ... دقيقه است و چون در قديم وسائل
ها بوسيله هواپيما و هاي قديم دقيق نبود و بعد از فراوان شدن اين وسائل و همچنين نزديك شدن مسافتگيرياندازه

ماشين اين مشكل كامال حل شد، و در اين هنگام بود كه شيخ فاضل و استاد شهير رياضي، مرحوم سردار كابلي براي حل 
اي در اين باره بنام )تحفة االجلة في ن مشكل كمر همت بست و انحراف قبله را با اصول جديد استخراج نموده، رسالهاي

معرفة القبلة(، در اختيار همگان گذاشت، و اين رساله كوچكي است كه در آن طريقه استخراج قبله را با بيان رياضي روشن 
 .ي رسم كرده استساخته، و جدولهايي براي تعيين قبله هر شهر

اي بود كه براي كرامت و معجزه باهره -و خدا جزاي خيرش دهد -و از جمله رموزي كه وي موفق به كشف آن گرديد
 .رسول خدا )ص( در خصوص قبله محرابش در مسجد مدينه اثبات و اظهار كرد



دقيقه  20درجه و  33ا، و در طول درجه خط استو 43توضيح اينكه مدينه طيبه بر طبق حسابي كه قدماء داشتند در عرض 
قرار داشت و با اين حساب محراب مسجد النبي در مدينه رو بقبله نبود، )و چون ممكن نبوده رسول خدا )ص( در ايستادن 

راي كردند، و اي بسا ببطرف قبله و بناي مسجد رو بآنطرف اشتباه كند(، لذا رياضي دانان هم چنان در باره قبله بحث مي
 .آمدكردند كه با واقع امر درست در نمياف وجوهي ذكر مياين انحر

 42و لكن مرحوم سردار كابلي اين معنا را روشن ساخت كه محاسبات دانشمندان اشتباه بوده، چون مدينه طيبه در عرض 
اب محراب دقيقه آخرين نقطه نيم كره شرقي قرار دارد و روي اين حس 33درجه و  03دقيقه خط استوا، و طول  33درجه و 

مسجد النبي درست رو بقبله واقع ميشود، آن وقت روشن شد در قرنهاي قبل كه اثري از اين محاسبات نبود و در حالي كه 
آن جناب در نماز بود، وقتي بطرف كعبه برگشت درست بطرفي برگشته كه اگر خطي موهوم از آن طرف بطرف كعبه كشيده 

 .(صدق اللَّه و رسوله)كرامتي باهر و روشن است ميشد به خود كعبه برميخورد، و اين خود 
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دود حاي در معرفت قبله نوشت و در آن جدولهايي ترسيم نمود كه اي استخراج كرد و در اين باره رسالهنقاط روي زمين قبله
هزار و پانصد نقطه از نقاط مسكون زمين را نام برد و با تدوين اين رساله بحمد اللَّه نعمت تشخيص قبله به كمال رسيد و از 

 33دقيقه و  43درجه و  31ثانيه و طول آن را  03آن جمله مثال عرض تهران را سي و پنج درجه و چهل و يك دقيقه و 
 .(ثانيه نوشت )مترجم

نقصي كه در قسمت اول بود و اما در قسمت دوم يعني در تشخيص قبله بوسيله قطب نما، نقص آن از اين اين بود جهت 
جهت بود كه معلوم شد دو قطب مغناطيسي كره زمين با دو قطب جغرافيايي زمين منطبق نيست، براي اينكه قطب 

 و بين قطب شمالي جغرافيايي حدود هزار ميلكند بين آن مغناطيسي شمالي مثال عالوه بر اينكه به مرور زمان تغيير مي
 .كيلومتر( فاصله است 1033)كه معادل است با 

گيرد و آن را نشان نميدهد، )چون سر اش رو به قطب جنوبي جغرافيايي قرار نمينما هيچوقت عقربهو روي اين حساب قطب
 .رسد كه ديگر قابل تسامح نيستميديگر عقربه، قطب شمال واقعي را نشان نميدهد( بلكه گاهي تفاوت به حدي 

هجري  1004دان عاليقدر، جناب سرتيپ حسينعلي رزم آرا، در اواخر يعني در سال به همين جهت مهندس فاضل و رياضي
شمسي، در مقام بر آمد اين مشكل را حل كند، و انحراف قبله را از دو قطب مغناطيسي در هزار نقطه از نقاط مسكون كره 

نمايي اختراع كرد كه به تخمين كرد، )و براي سهولت كار بطوري كه همه بتوانند استفاده كنند، قطبزمين را مشخص 
نماي آن جناب فعال مورد استفاده همه هست، خداوند به وي جزاي نزديك به تحقيق ميتواند قبله را مشخص كند، كه قطب

 .(خير مرحمت فرمايد

 212ز نظر فردي و اجتماعي([ ..... ص : بحث اجتماعي ])پيرامون فوائد تشريع قبله ا

 اشاره

نظر در اين فن هستند، اگر در پيرامون آثار و خواصي كه از اين پديده شناسي و صاحبدانشمنداني كه متخصص در جامعه
  پديدماند كه اصوالكه نامش اجتماع است و بدان جهت كه اجتماع است ناشي ميشود، دقت و غور كنند، شكي برايشان نمي

ها و چند گونگي آن بخاطر اختالف هاي گوناگون و اختالفآمدن حقيقتي بنام اجتماع و سپس منشعب شدن آن به شعبه
طبيعت انسانها، فقط و فقط يك عامل داشته و آن دركي بوده كه خداي سبحان طبيعت انسانها را بان درك ملهم كرده، 



و به كمال رسيدنش مؤثرند يكي دو تا نيست تا خودش بتواند برفع  درك باين معنا كه حوائجش كه اتفاقا همه در بقاي او
 همه آنها قيام كند، بلكه بايد اجتماعي تشكيل دهد،
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و بدان پاي بند شود، تا در آن مهد تربيت و به كمك آن اجتماع در همه كارها و حركات و سكناتش موفق شود و يا به 
 .به نتيجه برسد و گرنه يك دست صدا نداردعبارتي همه آنها 

بعد از اين درك، به دركهاي ديگر و يا بعبارتي به صور ذهنيه ملهم شد كه آن ادراكات و صور ذهنيه را محك و معيار در 
همه را ماده و در حوائجي كه به ماده دارد، و در كارهايي كه روي ماده انجام ميدهد و در جهات آن كارها، ميزان قرار دهد و 

اي ميان طبيعت انساني و ميان افعال و حوائج انسان باشد، با آن ميزان بسنجد و در حقيقت آن ادراكات و آن ميزان رابطه
مانند درك اين معنا كه چه چيز خوب است؟ و چه چيز بد است؟ چه كار بايد كرد؟ و چه كار نبايد كرد؟ و چه كار كردنش از 

 نكردنش بهتر است؟

اين درك كه محتاج به اين است كه در نظام دادن به اجتماع رياست و مرءوسيت، و ملك و اختصاص و معامالت  و نيز مانند
مشترك و مختص و ساير قواعد و نواميس عمومي و آداب و رسوم قومي )كه به اختالف اقوام و مناطق و زمانها مختلف 

 .ميشود( معتبر بشمارد و به آنها احترام بگذارد

ني و قواعدي كه ناشي از آنها ميشود، اموري است كه اگر طبيعت انسانيت آن را درست كرده، با الهامي از همه اين معا
خداي سبحان بوده، الهامي كه خدا بوسيله آن، طبيعت انسان را لطيف كرده تا قبل از هر كار، نخست آنچه را كه معتقد 

هاي ذهني را صورت عمل بدهد و يا اگر صالح نديد ترك قشهاست و ميخواهد در خارج بوجود آورد، تصور كند و آن گاه ن
 .كند و به اين وسيله استكمال نمايد

گوييم(: توجه عبادتي بسوي خداي سبحان )با در نظر گرفتن اينكه خدا منزه از مكان و حال كه اين مقدمه روشن شد مي)
د(، اگر بخواهيم از چهار ديواري قلب و ضمير جهت و ساير شئون مادي و مقدس از اين است كه حس مادي باو متعلق شو

مثل به ناچار بايد اين توجه بر سبيل ت -تجاوز كند و بصورت فعلي از افعال درآيد، با اينكه فعل جز با ماديات سر و كار ندارد
 .صورت بگيرد

ار رفي قرار ندارد، پس بناچتر بگويم از يك سو ميخواهيم با عبادت متوجه بخدا شويم، از سوي ديگر خدا در جهتي و طساده
بايد عبادت ما بر سبيل تمثل و تجسم در آيد، به اين صورت كه نخست توجهات قلبي ما با اختالفي كه در خصوصيات آن 
)از خضوع و خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و امثال آن( است، در نظر گرفته شود و بعد همان خصوصيات را با شكل 

باشد، در فعل خود منعكس كنيم، مثال براي اينكه ذلت و حقارت قلبي خود را به پيشگاه مقدس او  اي كه مناسبشو قيافه
 ارائه داده باشيم به سجده بيفتيم و با اين عمل خارجي از حال دروني خود 
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كنيم، بصورت ركوع درآئيم و چون بخواهيم حكايت كنيم و يا اگر خواستيم احترام و تعظيمي كه در دل از او داريم، حكايت 
اش بگرديم و چون بخواهيم او را تكبير و بزرگداشت كنيم، حالت فدايي بودن خود را به پيشگاهش عرضه كنيم، دور خانه

ايستاده عبادتش كنيم و چون بخواهيم براي تشرف بدرگاهش خود را تطهير كنيم اين مراسم را با غسل و وضوء انجام 
 .هاي ديگراز اين قبيل تمثلدهيم، و 

 217هاي تحقق خارجي آن عبوديت است[ ..... ص : روح و مغز عبادت، عبوديت دروني است و افعال عبادي قالب]



و هيچ شكي نيست در اينكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگي دروني او، و حاالتي كه در قلب نسبت به 
 رود و ليكن در عين حال اين توجه قلبي بايد بهد، عبادتش روح نداشته و اصال عبادت بشمار نميمعبود دارد كه اگر آن نباش

صورتي مجسم شود و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و استقرار تحققش، محتاج به اين است كه در قالبي و ريختي ممثل 
 .گردد

 ها وكردند و اسالم چه كرده؟ اما وثنيچه ميآنچه گفته شد، هيچ جاي شك نيست، حال ببينيم مشركين در عبادت 
پرست ديگر كه يا معبودشان انساني از انسانها بوده، و يا چيز ديگر، آنان الزم ميدانستند كه پرستان و هر جسمستاره

 .معبودشان در حال عبادت نزديكشان و روبرويشان باشد، لذا روبروي معبود خود ايستاده و آن را عبادت ميكردند

دين انبياء و مخصوصا دين اسالم كه فعال گفتگوي ما در باره آنست، )و گفتگوي از آن، از ساير اديان نيز هست، چون  ولي
اسالم همه انبياء را تصديق كرده(، عالوه بر اينكه همانطور كه گفتيم: مغز عبادت و روح آن را همان حاالت دروني دانسته، 

ته و آن اينست كه كعبه را قبله قرار داده و دستور داده كه تمامي افراد در حال براي مقام تمثل آن حاالت نيز طرحي ريخ
تواند آن را ترك كند، رو بطرف آن بايستند و نيز از ايستادن رو بقبله نماز كه هيچ مسلماني در هيچ نقطه از روي زمين نمي

 .رده استو پشت كردن بدان در احوالي نهي فرموده و در احوالي ديگر آن را نيكو شم

و به اين وسيله قلبها را با توجه بسوي خدا كنترل نموده، تا در خلوت و جلوتش در قيام و قعودش، در خواب و بيداريش، در 
ترينش، پروردگار خود را فراموش نكند، اين است فائده تشريع قبله از ترين حاالت و زشتعبادت و مراسمش، حتي در پست

 .نظر فردي

تر است، براي اينكه مردم را با همه اختالفي كه در زمان و تر و دلنشينتر و آثارش روشنو اما فوائد اجتماعي آن عجيب
ها، وحدت فكري آنان و ارتباط جوامعشان و التيام قلوبشان مكان دارند متوجه به يك نقطه كرده و با اين تمركز دادن وجهه

ي است كه ممكن است در كالبد بشريت بدمد، روحي كه از لطافت در جميع شئون ترين روحرا مجسم ساخته و اين لطيف
 تر بسازد، و اين تر و قويتر و اتحادي متشكلافراد در حيات مادي و معنويش نفوذ كند، اجتماعي راقي
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دت ديني و شوكت جمعي آنان را حفظ فرموده، موهبتي است كه خداي تعالي امت اسالم را بدان اختصاص داده و با آن وح
شد هاي متشتتي داشتند، حتي دو نفر انسان يافت نميها و طريقههاي مختلفي بودند و سنتدر حالي كه قبال احزاب و دسته

 .گوييمكه در يك نظريه با هم متحد باشند، اينك خدا را با كمال عجز بر همه نعمتهايش شكر مي
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 219[ ..... ص : 020(: آيه 0سوره البقرة )]

 اشاره

 (134فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ ال تَكْفُرُونِ )

 219ترجمه آيه ..... ص : 

 (134پس مرا بياد آريد تا بيادتان آورم و شكرم بگذاريد و كفران نعمتم مكنيد )



 219بيان ..... ص : 

 اشاره

كه خداي تعالي بر پيامبر اسالم و امت مسلمان منت نهاد، نخست پيامبر بزرگوار را كه از خود مردم بود بسوي  بعد از آن
و  -گيري نميشود، نعمتي كه منشا هزاران نعمت شدايشان گسيل داشت و اين خود نعمتي بود كه با هيچ مقياسي اندازه

ا از اينكه بسوي صراط مستقيم هدايت كند و به اقصي درجات آري خدا بشر ر -فهماند خدا از ياد بندگانش غافل نيست
 .كمال سوق دهد، فراموش نكرده بود

  .و در مرحله دوم قبله را كه مايه كمال دين و توحيد در عبادت و تقويت فضائل ديني و اجتماعيشان بود، تشريع فرمود
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 201ص : [ ..... "ذكر "معني و موارد استعمال]

كند: به اينكه بياد او باشند و شكرش بگذارند، تا او هم در مقابل ياد اينك در اين آيه متفرع بر آن دو نعمت، دعوتشان مي
 .بندگان به عبوديت و طاعت، ايشان را بدادن نعمت ياد كند و در پاداش شكرگزاري و كفران نكردن، نعمتشان را بيشتر كند

)وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسي أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً، بياد آر پروردگارت را هر در جاي ديگر نيز فرموده: 
و نيز فرموده: )لَئِنْ « 1»تر از اين هدايت كند(، وقت كه فراموش كردي، و بگو اميد است پروردگارم مرا به رشدي نزديك

و اين دو آيه هر دو قبل از آيات قبله در سوره بقره نازل شده « 4»دهم(، كُمْ، اگر شكر بگزاريد زيادترتان ميشَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ
 .است

نا گيرد، مانند آيه: )وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْشود كه در مقابل غفلت قرار مياين نكته را بايد در نظر داشت: كه كلمه ذكر بسا مي
و غفلت عبارتست از نداشتن علم به « 0»ايم، اطاعت مكن(، كسي را كه ما دلش را از ياد خود غافل كرده قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا،

 .علم، يعني اينكه ندانم كه ميدانم، و ذكر در مقابل غفلت، عبارتست از اينكه بدانم كه ميدانم

ود، و ورت علم بكلي از خزانه ذهن زايل ششود، و نسيان عبارتست از اينكه صشود كه در مقابل نسيان استعمال ميو بسا مي
ذكر بر خالف نسيان عبارتست از اينكه آن صورت هم چنان در ذهن باقي باشد، و در آيه: )وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ( به همين 

مترتب  بر وجود ذكرمعنا آمده و بنا بر اين در چنين استعمالي ذكر مانند نسيان معنايي است داراي آثار و خواصي كه آن آثار 
ال شود، مثشود، و به همين جهت كلمه ذكر، مانند نسيان، در مواردي كه خودش نيست ولي آثارش هست، استعمال ميمي

داني احتياج به نصرتت دارد نصرت ندادي و كمك نكردي، وقتي من ببينم كه شما دوست صميمي خود را با اينكه مي
، اما اياي و بر عكس همواره با او و به ياد او بودهردي؟ با اينكه او را فراموش نكردهگويم: چرا پس دوستت را فراموش كمي

از آنجا كه اين ياد اثري نداشته و بر عكس اثر فراموشي از شما سر زده، مثل اين است كه اصال در ذهن شما وجود نداشته و 
 .از يادش برده باشي

دا با گفتن سبحان اللَّه و امثال آن( از همين باب باشد، يعني استعمال كلمه و گويا استعمال ذكر بر ذكر لفظي )مثال ذكر خ
)ذكر( در اثر آن باشد نه خودش چون ذكر زباني هر چيز، از آثار ذكر قلبي آنست و از اين باب است آيه: )قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ 

 .ائر اين استعمال بسيار استو نظ« 2»مِنْهُ ذِكْراً، بگو بزودي ذكري از او برايت ميخوانم(، 

 201داراي مراتبي است[ ..... ص :  "ذكر "]



 و بفرض اينكه ذكر لفظي از مصاديق ذكر واقعي باشد، از مراتب آنست، نه اينكه بكلي كلمه
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بمعناي ذكر لفظي بوده، معنايش منحصر در آن باشد، و سخن كوتاه آنكه ذكر داراي مراتبي است كه اختالف آن  (ذكر)
 .مراتب در آيات زير كامال مشهود است

)وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً، وَ « 1»يابد( دا دلها آرامش ميأَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاه باش كه با ياد خ)
، )فَاذْكُرُوا اللَّهَ «4»دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، پروردگار خود را در دل بياد آور، هم از تضرع و هم از ترس و هم آهسته به زبان( 

در اين آيه « 0»كْراً، پس خدا را بياد آريد آن طور كه به ياد پدران خود هستيد و يا شديدتر از آن(، كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِ
ذكر را بوصف شدت توصيف كرده، و معلوم است كه مقصود از آن ذكر باطني و معنوي است، چون ذكر لفظي، شدت و 

 .ضعف ندارد

كه ذيل اين آيه داللت دارد بر اينكه  «2»يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً(،  وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ، وَ قُلْ عَسي أَنْ)
ميخواهد بفرمايد اميدوار آن باش كه باالتر از ذكر به مقامي برسي كه باالتر از آن مقام كه فعال داري بوده باشد، پس 

تي، بگو چنين تر برگشكر خدا پائين آمدي و به مرتبه پائينشود كه تو وقتي از يك مرتبه از مراتب ذبرگشت معنا به اين مي
و چنان، پس به حكم اين آيه تنزل از مقام بلندتري از ذكر و ياد خدا نيز نسيان است، پس آيه شريفه داللت دارد بر اينكه 

فس، ور معنا است در ناند: ذكر بمعناي حضشود اينكه بعضي گفتهذكر قلبي هم براي خود مراتبي دارد، از اينجا روشن مي
 .سخني است درست، براي اينكه حضور داراي مراتبي است

در آيه مورد بحث امر به )ياد آوري( متعلق به )ياء( متكلم شده، فرموده: مرا ياد بياور، اگر ياد آوري خدا را، عبارت بدانيم، از 
ها و يا عذابهاي خداست( و اما اگر ظور ياد نعمتحضور خدا در نفس، ناگزير بايد قائل به تجوز شويم، )و بگوئيم: مثال من

تعبير نامبرده را تعبيري حقيقي بدانيم، آن وقت آيه شريفه داللت ميكند بر اينكه آدمي غير از آن علمي كه معهود همه ما 
راد همان شناسيم، كه عبارتست از حضور معلوم در ذهن عالم، يك نسخه ديگري از علم دارد، چون اگر ماست، و آن را مي

آورد، چون اين قبيل علم عبارت است از تحديد و توصيف عالم معلوم خود را، و علم معمولي باشد، سر به تحديد خدا در مي
ساحت خداي سبحان منزه از آنست كه كسي او را تحديد و توصيف كند، هم چنان كه خودش فرمود: )سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا 

 «3»هِ الْمُخْلَصِينَ، منزه است خدا از هر توصيفي كه اينان برايش ميكنند، مگر توصيف بندگان مخلص(. يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّ

 و انشاء اللَّه تعالي در« 5»و نيز فرموده: )وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً، احاطه علمي باو پيدا نميكنند(، 
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 .( مطلب ديگري مربوط باين بحث خواهد آمد113و  153تفسير همين دو آيه )

 200از آن([ ..... ص : بحث روايتي ])در باره، فضيلت ذكر و مراد 

در فضيلت ذكر از طرق عامه و خاصه، روايات بسياري وارد شده و بطرقي مختلف نقل شده، كه فرمودند: )ذكر خدا در هر 
 «1»حال خوب است(. 

و در كتاب عدة الداعي ميگويد: روايت شده كه روزي رسول خدا )ص( بر ياران خود در آمد و فرمود: در باغهاي بهشت 
ص( باغهاي بهشت چيست؟ فرمود: مجالس ذكر، هم صبح و هم شام باين )بپردازيد، پرسيدند: يا رسول اللَّه بگردش 

مجالس برويد و بذكر بپردازيد و هر كس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتي نزد خدا دارد، بايد نظر كند ببيند خدا چه 
 «4»اش او را احترام كند. كند كه بندهمقدار احترام ميمنزلتي نزد او دارد، چون خداي تعالي بنده خود را به آن 

ترين آن نزد مالك و صاحبتان و نيز مؤثرترين اعمالتان، در رفع درجاتتان، و باألخره و بدانيد كه بهترين اعمال شما و پاكيزه
رموده: )من همنشين كسي تابد، ذكر خداي تعالي است، چه خود او از خودش خبر داده و فبهترين چيزي كه آفتاب بر آن مي

آوريد  دهستم كه ذكرم كند و بيادم باشد، و نيز فرموده: )فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(، مرا ياد آوريد تا شما را با نعمتم ياد آورم، مرا بيا
 .ها و احسان و راحت و رضوانبا اطاعت و عبادت تا شما را ياد آورم، با نعمت

 :اند كه فرمودامام صادق ع روايت كرده و در محاسن و دعوات راوندي، از

فرمايد: كسي كه مشغول بذكر من باشد و ذكرم او را از درخواست حاجتش باز بدارد، من باو بهتر از آنچه خداي تعالي مي
 «0»بخواهد ميدهم. 

اي را از مهمترين وظيفهو در معاني االخبار از حسين بزاز روايت كرده كه گفت: امام صادق ع به من فرمود: آيا ميخواهي تو 
كه خدا بر خلق خود واجب كرده خبر دهم؟ عرضه داشتم: بله، فرمود: اول انصاف دادن به مردم، به اينكه با مردم آن طور 
رفتار كني كه دوست ميداري با تو رفتار كنند و دوم مواسات با برادران ديني و ياد خدا در هر موقف، البته منظورم از ذكر 

اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر نيست، هر چند كه اين نيز از مصاديق آنست، ولي منظورم اين است خدا، سبحان 
آيد، بياد خدا باشي و اطاعتش كني، و هر جا معصيت خدا پيش آيد، بياد او كه در هر جا كه پاي اطاعت خدا به ميان مي

 «2»باشي و آن را ترك كني. 
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ايت شده، و در بعضي از آنها آمده: كه اين دستور اين معنا به طرق بسيار از رسول خدا )ص( و از ائمه اهل بيتش ع رو :مؤلف
فرمايد: )إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا، فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ كساني كه وقتي همان قول خداست كه مي



 «1»بينا ميشوند( الخ.  افتند و در نتيجهگيرند بياد خدا ميدر محاصره وساوس شيطان قرار مي

 :و در كتاب عدة الداعي از رسول خدا )ص( روايت آورده كه فرمود: خداي سبحان فرموده

ام ندهگردانم و چون بام را گرفته، شهوتش را هم بسوي دعا و مناجاتم بر مياگر بفهمم كه اشتغال به من بيشتر اوقات بنده
شوم، چنين افرادي اولياء حقيقي من يان او و اينكه سهو كند حائل ميچنين شود، آن گاه كه بخواهد سهو كند خودم م

هستند، آنها براستي قهرمانانند، آنها كساني هستند كه اگر بخواهم اهل زمين را به عقوبتي هالك كنم، بخاطر همين 
 «4»كنم. قهرمانان صرفنظر مي

رمود: اي فرزند آدم! مرا در دلت ياد كن، تا تو را ياد كنم، و در محاسن از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي ف
اي فرزند آدم! مرا در خلوت ياد كن، تا در خلوت يادت كنم، و در ميان جمع يادم كن، تا در ميان جمعيت يادت كنم و نيز 

 «.كندمعي از مالئكه ياد ميكند، مگر آنكه خدا او را در ميان جاي خدا را در ميانه جمعي از مردم ياد نميفرمود: هيچ بنده

 .مؤلف: اين معنا بطرق بسيار از دو فريق شيعه و سني روايت شده است

فت: اند كه گو در تفسير الدر المنثور است كه طبراني و ابن مردويه و بيهقي در شعب االيمان از ابن مسعود روايت كرده
 -1اند و تفسير اين در كتاب خداست، يز ديگر هم دادهرسول خدا )ص( فرمود: كسي را كه چهار چيز داده باشند چهار چ

فرمايد: )فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بيادم باشيد اند، خدا هم بياد او خواهد بود چون خداي تعالي ميكسي كه توفيق ياد خدايش داده
 «4» .(تا بيادتان باشم

 :فرمايدن خداي تعالي مياند، چواند، اجابت دعا هم دادهو كسي كه توفيق دعايش داده -2

 «3»ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را(. )

 :فرمايداند چون خداي تعالي مياند، زيادي نعمت هم دادهو كسي كه مقام شكرش داده -3

 .«5»لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شكرم بگزاريد، حتما نعمت شما را زياد كنم( )

 :اند، چون خداي سبحان فرمودهاند، آمرزشش هم دادهو كسي كه توفيق استغفارش داده -4

 .«3»اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزگار است( )
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ران، روايت عمو نيز در تفسير الدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن منذر و بيهقي )در شعب االيمان( از خالد بن ابي 
فرمود: كسي كه خدا را اطاعت كند، خدا را ذكر كرده، هر چند كه نماز و روزه و تالوت  (كنند كه گفت: رسول خدا )ص

 «1»قرآنش كم باشد، و كسي كه خدا را عصيان كند، خدا را از ياد برده، هر چند نمازش و روزه و تالوتش بسيار باشد. 

زند مگر با غفلت و فراموشي، چون انسان اي سر نميشاره شده كه معصيت از هيچ بندهمؤلف: در اين حديث به اين معنا ا



كند، و چون كند، حتي كسي كه معصيت مياگر بداند حقيقت معصيت چيست؟ و چه آثاري دارد؟ هرگز اقدام بر معصيت نمي
او طاغي و جاهل به مقام پروردگارش و علو  كند،اندازند، باز هم باك ندارد و اعتنايي بمقام پروردگارش نميبياد خدايش مي

در المنثور كند، كه تفسير الكبريائيش است، او نميداند كه خدا چگونه به وي احاطه دارد، و بهمين معنا روايتي ديگر اشاره مي
 .آن را از ابي هندداري از رسول خدا )ص( نقل كرده است

را با اطاعتم ياد كنيد تا با مغفرتم يادتان كنم و كسي كه بياد من خداي تعالي فرموده: م :ميگويد: رسول خدا )ص( فرمود
باشد، در حالي كه مطيع هم باشد بر من واجب ميشود كه با مغفرتم يادش كنم و كسي كه مرا ياد كند در حالي كه نافرمان 

 «4»باشد، بر من واجب ميشود يادش كنم، در حالي كه بر او خشمناك باشم، )تا آخر حديث(. 

ايست كه آيه شريفه و رواياتي ديگر آن را نسيان اي كه در اين حديث آمده، در باره ياد خدا در حال معصيت، همان نكتهتهنك
للَّه اي از آن انشاء ااند، چون بودن ياد خدا بدون اثر، همان نسيان است، البته سخن در اين مقام بقايايي دارد، كه پارهناميده

 .آيدتعالي بزودي مي
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 202[ ..... ص : 027تا  021(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

( وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ 130بْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ
نْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ (132لكِنْ ال تَشْعُرُونَ )

( أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ 135الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) (155)
 (133الْمُهْتَدُونَ )

 202... ص : ترجمه آيات ..

 .(130اي كساني كه ايمان آورديد از صبر و صالة استعانت جوييد كه خدا با صابران است )

 .(132كنيد )هايي هستند ولي شما درك نميو به كسي كه در راه خدا كشته شده مرده مگوييد بلكه اينان زنده

ي آزمائيم، و تو اها ميما بطور حتم و بدون استثناء همگي شما را يا با خوف و يا گرسنگي و يا نقص اموال و جانها و ميوه
 .(155)پيامبر صابران را بشارت ده 

و باز خواهيم ئيم و بسوي ارسد ميگويند: )إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ( ما ملك خدايعني آنهايي را كه وقتي مصيبتي بايشان مي
 .(135گشت )

 (133گانند )اينان مشمول صلواتي از پروردگارشان هستند و ايشان تنها ايشان راه يافته
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 201بيان ..... ص : 

 201آيند[ ..... ص : اخبار و اشاره آيات شريفه به مصائب و باليايي كه در نتيجه جهاد و قتال پيش مي]

اين پنج آيه در سياق متحد، و جمالتش از نظر لفظ در يك سياق و از نظر معنا هم بيكديگر مرتبطند، اول آنها باخر نظر دارد 
 .و آخرش باولش، و از اينجا فهميده ميشود كه اين پنج آيه يكباره نازل شده نه در چند هنگام

تشريع آن نازل شده، چون در اين آيات از بالئي پيشگويي شده  زند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد وو سياق آن داد مي
 بينند، البته نه هر بال و مصيبت، بلكه بالي عمومي كه چونشوند و مصائبي را بزودي ميكه بعدها مسلمانان با آن روبرو مي

 .ساير بليات معمولي و هميشگي نيست

ه نشئه طبيعت است، هرگز در افرادش خالي از حوادث جزئي آري نوع انسان مانند ساير انواع موجودات در اين نشئه ك
ي ميرد و يا مريض ميشود، يا ترس و گرسنگنيست، حوادثي كه تنها نظام فرد را در زندگي شخصيش مختل ميسازد و يا مي

نش جاري اندازد، اين سنتي است از خدا كه همواره در مخلوقات و بندگاو اندوه و محروميت چرخ زندگيش را از كار مي
تِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ساخته، چون دار طبيعت دار تزاحم و نشئه نشئه تبدل و تحول است: )فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ

 «1»براي سنت خدا نه تبديلي خواهي يافت، و نه تحويلي(. 

ب هاي عمومي مهيي بدان سنگين است، ولي مانند بالها و محنتو لكن اين بالي فردي هر چند دشوار و بر شخص مبتال
آورد، صاحب بال هم در نيروي تعقلش و هم در استواري و هول انگيز نيست براي اينكه بالي فردي وقتي به فردي روي مي

ا گسترده اش همه جگيرد، و اما بالهاي عمومي كه دامنهعزمش و هم در ثبات نفسش، از قواي ديگر افراد كمك مي
گيرد و در نتيجه نظام حيات از همه شود، شعور عمومي را سلب ميكند رأي و احتياط و تدبير چاره را از هيئت اجتماع ميمي

افتد و عزم و گردد، آن چنان كه عقل و شعور از كار ميو خوف چندين برابر و وحشت متراكم مي -شودمردم مختل مي
تر است و اين حقيقتي است كه آيات مورد بحث ي و محنت همگاني دشوارتر و تلخپس بالي عموم -گرددثبات تباه مي
 .بدان اشاره دارد

بالئي كه در آيات مورد بحث از آن سخن رفته، هر بالي عمومي نيست وبا و قحطي نيست، بلكه بالئي است عام كه خود 
دين توحيد و اجابت دعوت حق بدان مبتال شدند، اند، بالئي است كه بجرم پيروي از مسلمانان خود را بدان نزديك كرده

جمعيت اندكي كه همه دنيا و مخصوصا قوم و قبيله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش كردن نور خدا و استيصال كلمه 
 عدالت و ابطال
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 .دعوت حق، هدفي و همي نداشتند

و براي رسيدن به اين منظور شيطاني خود، هيچ راهي جز قتال نداشتند، براي اينكه ساير راههايي را كه ممكن بود مؤثر 
، دبيفتد، پيموده بودند، القاء وسوسه و شبهه در ميان افراد كردند، فتنه و آشوب براه انداختند، ولي مؤثر واقع نشد و نتيجه ندا

در  تواندبراي اينكه حجت قاطع و برهان روشن در طرف رسول خدا )ص( و مسلمين بود، وسوسه و فتنه و دسيسه كجا مي
 تواند به اثر آنها اطمينان پيدا كند؟مقابل حجت قاطع دوام يابد؟ و دشمن كجا مي

از جنگ و خونريزي راه ديگري برايشان پس براي سد راه حق، و اطفاء نور روشن و درخشان دين، بغير از قتال و استمداد 



اي جز تر بود كه چارهنماند، اين وضعي بود كه مخالفين دين داشتند، از طرف دين هم وضع همين طور و بلكه از اين روشن
جنگ نيست، براي اينكه از آن روزي كه انسان در اين كره خاكي قدم نهاده، اين تجربه را بدست آورده كه حق وقتي اثر 

 .كند كه باطل از محيط دور شودرا ميخود 

 (اول اي جان دفع شر موش كن وانگه اندر جمع گندم جوش كن)

 .و موش باطل از بين نميرود مگر با اعمال قدرت و نيرو

و سخن كوتاه اينكه در آيات مورد بحث بطور اشاره خبر ميدهد: كه چنين محنتي و بالئي رو به آمدن است، چون در آيات، 
تال و جهاد در راه خدا كرده چيزي كه هست اين بال را بوصفي معرفي كرده كه ديگر چون ساير بالها مكروه و سخن از ق

ناگوار نيست و صفت سويي در آن باقي نمانده و آن اينست كه اين قتال مرگ و نابودي نيست، بلكه حيات است و چه 
ي قتال آماده كنند و به ايشان خبر ميدهد كه بال و محنتي كند كه خود را براحياتي!! پس اين آيات مؤمنين را تحريك مي

 رسند، مگر آنكه در برابر آندر پيش دارند، بالئي كه هرگز به مدارج تعالي و رحمت پروردگاري و به اهتداء، بهدايتش نمي
ز قتال ن به هدف اهايش را تحمل نمايند، و به ايشان اين حقيقت را تعليم ميدهد كه بايد براي رسيدصبر كنند و مشقت
فرمايد: از صبر و نماز استعانت بجوئيد، از صبر كه عبارتست از خودداري از جزع و ناشكيبايي و از دست استمداد بگيرند، مي

ندادن امر تدبير، و از نماز كه عبارت است از توجه بسوي پروردگار و انقطاع بسوي كسي كه همه امور بدست او است، آري 
 .«1»اش از خداست( لِلَّهِ جَمِيعاً، نيرو همه )أَنَّ الْقُوَّةَ

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ( در معناي صبر و صالة در
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گوييم: اي مطالب گفته شد، در اينجا نيز ميپاره« 1»ذيل آيه: )وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ، وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَي الْخاشِعِينَ(، 
 يي كه قريب به هفتادصبر از بزرگترين ملكات و احوالي است كه قرآن آن را ستوده و مكرر امر بدان نموده است، تا بجا

و نيز فرموده: )وَ ما « 4»اش فرموده: )إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اين صبر از كارهاي بس مهم است( مورد شده، حتي در باره
د، مگر صاحب پذيركه صبر كنند و نمي يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اين اندرز را نميپذيرد مگر كساني

و نيز فرموده: )إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ، تنها صابرانند كه بدون حساب اجرشان بتمام « 0»اي عظيم( بهره
 «2»داده ميشود(. 

است كه قرآن بر آن تاكيد بسيار دارد، حتي در  گوييم: كه نماز از بزرگترين عبادتهاييو اما )صالة( در باره آن همين قدر مي
و در قرآن كريم  «5»، (اش فرموده: )إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ، نماز انسان را از فحشاء و منكر باز ميداردباره

 .آوردكند، در صدر آن و در اولش نماز را بياد ميدر باره هر امري سفارش مي

سبحان صبر را چنين توصيف كرده كه خدا با صابران است كه داراي اين صفتند، و اگر در آيه مورد بحث تنها صبر را خداي 
 :توصيف كرد و از نماز چيزي نفرمود، با اينكه در آيه

خورد با كه مقام آيات مورد بحث مقام بر وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ( الخ نماز را توصيف كرده، بدين جهت بود)
تر است، بخالف آيه سابق، و مواقف هول انگيز و هماوردي با شجاعان است و در اين مقام اهتمام ورزيدن به صبر مناسب

 .(باز به همين جهت در آيه مورد بحث فرمود: )إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ(، و نفرمود: )ان اللَّه مع المصلين

اما اينكه فرمود: خدا با صابران است اين معيت غير آن معيتي است كه در آيه: )وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ، او با شماست هر و 



خدا بر همه  :آمده، براي اينكه معيت در آيه سوره حديد معيت احاطه و قيمومت است، ميخواهد بفرمايد« 5»جا كه باشيد(، 
ذات شما باو است، بخالف معيت در آيه مورد بحث كه بمعناي ياري كردن صابران است ميخواهد  شما احاطه دارد و قوام

 .(بفرمايد )الصبر مفتاح الفرج صبر كليد فرج خدايي و ياري اوست

 201نظر جمعي از مفسرين در باره زنده بودن شهداء[ ..... ص : ]

أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ، وَ لكِنْ ال تَشْعُرُونَ( بعضي از مفسرين چه بسا گفته باشند: كه خطاب وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
)نگوئيد( به مؤمنين است كه به خدا و رسول و روز جزا ايمان دارند و معتقدند كه بعد از زندگي دنيا زندگي ديگري هست و 

 رود كهديگر از چنين كساني تصور نمي
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سياري اند و آيات بدين را اجابت كرده اند، با اينكه دعوت حقهاند بكلي از بين رفتهآنهايي كه در راه خدا كشته شده :بگويند
 .اندكند شنيدهاز قرآن را كه در باره معاد صحبت مي

د، خبر از انعالوه بر اينكه آيه شريفه سخنش در باره عموم مردم نيست بلكه براي خصوص شهداء كه در راه خدا كشته شده
اند و به همه كفار ميدهد، با اينكه زندگي بعد از شدهزندگي بعد از مرگ ميدهد و اين خبر را به مؤمنين كه هنوز شهيد ن

مرگ اختصاص به شهيدان ندارد، و شهيد و مؤمن غير شهيد، و كفار، همه اين زندگي را دارند پس بايد گفت: منظور از 
معي از يه جزندگي بعد از شهادت اين است كه نام شهيد زنده ميماند و در اثر مرور زمان ذكر جميلش كهنه نميشود، اين نظر

 :مفسرين است و ما باين تفسير چند اشكال داريم

 209چند اشكال بر اين نظر[ ..... ص : ]

اول اينكه اين حياتي كه شما آيه را با آن معنا كرديد، جز يك گول زننده چيز ديگري نيست، و اگر پيدا شود تنها در وهم 
م، حقيقت ديگر ندارد و مثل چنين موضوع وهمي، اليق به كالم شود نه در خارج، حياتي است خيالي كه بغير از اسپيدا مي

كند، و ميفرمايد: )فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ، بعد از حق غير از ضاللت خداي تعالي نيست، خدايي كه جز بحق دعوت نمي
ويد و از زندگي چشم بپوشيد تا بعد از فرمايد: در راه من كشته ش)آن وقت چگونه به بندگانش مي« 1»تواند باشد(، چه مي

 .مرگ مردم بشما بگويند )چه مرد خوبي بود(؟

منظورش ذكر « 4»ايد كه ابراهيم ع از خداي تعالي درخواست كرده كه: )وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ(، و اگر شنيده
هاي آينده نيز باقي باشد و لسان صادقش همواره ر انساناش دخير آيندگان نبوده، بلكه منظورش اين بوده كه دعوت حقه
 .گويا بماند، نه اينكه بعد از او ذكر خيرش را بگويند و بس



آيد، براي اين كه بله اين سخن دل خوش كننده و باطل و وهم كاذب، با منطق مردمي مادي و طبيعي مسلك، جور در مي
 .شود و اعتقادي به زندگي آخرت ندارندانسان مرد بكلي باطل و نابود مي دانند و معتقدند وقتيآنها نفوس را هم مادي مي

از سوي ديگر احساس كردند كه انسان بالفطره احتياج دارد به اينكه در راه امور مهمه قائل به بقاء نفوس و تاثرش بسعادت 
و قربان شدن الزم دارد، مخصوصا هاي بلند، فداكاري و شقاوت بعد از مردن، بوده باشد، چون رسيدن و ارتقاء به هدف

 .هاي بسيار مهم كه بخاطر آن بايد اقوامي كشته شوند تا اقوامي ديگر زنده بمانندهدف

 كند و چهو اگر بنا باشد هر كس بميرد نابود شود، ديگر چه كسي خود را فداي ديگران مي
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داعي دارد كسي كه معتقد به موت و فوت است، ذات خود را باطل كند تا ذات ديگران باقي بماند، نفس خود را از زندگي 
دست بدهد، تا محروم سازد تا ديگران زنده بمانند. لذائذ مادي را كه ميتواند از راه جور و زندگي جابرانه بدست آورد، از 

 مند شوند؟ديگران با داشتن محيطي عادالنه از آن لذائذ بهره

دهد، مگر براي اينكه چيزي ديگر بگيرد، و اما دادن و نگرفتن و صرفنظر كردن بدون آخر هيچ عاقلي هيچ چيزي را نمي
مندي بكشد بخاطر بهرهاي نيست هيچ عاقلي حاضر نيست بميرد براي زندگي ديگران، محروميت گرفتن، كار عاقالنه

 .ديگران

پذيرد، جوامع و افراد طبيعي مسلك و مادي، اين فطرت را دارند و پس فطرت انسان هرگز چنين معامله بي سودي را نمي
فهمند، لذا مجبور شدند براي دلخوشي خود اوهام و خرافاتي كاذب را درست كنند، خرافاتي كه جز در چون اين معنا را مي

هاي حر و آزاد مرداني كه از قيد اوهام و خرافات حظيره وهم، موطني ديگر ندارد، مثال ميگويند: انسانعرصه خيال و 
اند، بايد خود را براي وطن و يا هر چيزي كه مايه شرف آدمي است فدا كنند تا به زندگي دائم برسند، به اين معنا كه رهيده

اي لذائذ خود بخاطر اجتماع رسيدن به اين منظور مقدس، از پاره دائما ذكر خيرش در صفحه روزگار باقي بماند و براي
مند شوند و در نتيجه امر اجتماع و تمدن استقامت بپذيرد و عدالت اجتماعي بر قرار گردد صرفنظر كند تا ديگران از آن بهره

 .و آن كه جان خود را در اين راه داده، به حيات شرف و عالء برسد

سد: وقتي شخص فداكار كشته شد، تركيب مادي بدنيش از هم پاشيد و جميع خواص زندگي كه از كسي نيست از ايشان بپر
آن جمله حيات و شعور است از دست داد، ديگر چه كسي هست كه از زندگي شرف و عالء برخوردار گردد و چه كسي 

 .ست؟هست كه اين نام نيك را بشنود و از شنيدنش لذت ببرد؟ و آيا اين حرف از خرافات ني

اند، و با اين تفسير مناسبت ندارد، چون اگر منظور از جمله )بلكه زنده (دوم اينكه ذيل آيه يعني جمله )وَ لكِنْ ال تَشْعُرُونَ
لكن شما نميدانيد(، نام نيك بود. جا داشت بفرمايد: )بلكه نام نيكشان زنده و باقي است و بعد از مردنشان مردم به خير 

 .ن مقام، مقام دلخوش كردن و تسليت استكنند(، چويادشان مي

كه در حقيقت مفسر آيه مورد بحث است حيات شهداء بعد از كشته شدن را بوصفي توصيف كرده  -سوم اينكه نظير اين آيه
بِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ، بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَكه با اين تفسير منافات دارد و اين آيه اين است: )وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً

 زنهار مپنداري كه آنان كه در 
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و شش آيه بعد از آن، و معلوم « 1»اند و نزد پروردگار خود روزي ميخورند(، اند مردگانند. نه، بلكه زندهراه خدا كشته شده
 .است نه ذهني و فرضي است كه اين زندگي يك زندگي خارجي و واقعي

گوييم: اين آيه شريفه در اواسط رسالت چهارم اينكه گفتند: همه مسلمانان معتقد بودند به بقاء بعد از مرگ، در پاسخ مي
رسول خدا )ص( نازل شده و در آن هنگام بي اطالعي بعضي از مردم از بقاء بعد از مرگ خيلي بعيد نيست، چون آن ايماني 

اش دارد كه قابل تاويل نيست، نسبت به زندگي آخرت دارند و قرآن هم نصوصي پشت سر هم در باره كه عموم مسلمانان
 هر چند كه آن را نيز قرآن كريم سر -يعني حيات برزخي -زندگي بعد از بعث و قيامت است، اما زندگي ما بين مرگ و بعث

وضوح به حدي نيست كه از ضروريات قرآن شمرده بسته و مجمل ذكر كرده و از معارف حقه قرآني است و ليكن از نظر 
 .شود و كسي جاهل و منكر آن نشود

بلكه حتي اجماعي هم نيست، و بسياري از مسلمانان حتي امروز هم منكر آنند، چون منكر تجرد نفس از ماديت هستند و 
بعد  ميرود، اينها معتقدند كه انسانمعلوم است كه وقتي نفس آدمي مادي باشد، مانند بدن، با مرگ و انحالل تركيب از بين 

 .شود و آن گاه در روز قيامت دوباره هم روح و هم بدن خلق ميشوداز مردن روح و بدنش همه از بين ميرود و نابود مي

بنا بر اين ممكن است مراد از حيات خصوص شهداء اين باشد كه تنها اين طائفه حيات برزخي دارند و اين معنا را بسياري از 
 .قدين به معاد جاهلند، هر چند كه بسياري هم از آن آگاه باشندمعت

 200مراد از حيات بعد از شهادت، حيات حقيقي )در عالم برزخ( است[ ..... ص : ]

و سخن كوتاه اينكه مراد به حيات در آيه شريفه حيات حقيقي است نه صرف دل خوش كننده مخصوصا با در نظر گرفتن 
جا زندگي كافر را بعد از مردنش هالكت و بوار خوانده و از آن جمله فرموده: )وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ  اينكه قرآن كريم در چند

فهميم كه منظور از حيات شهيدان، حياتي سعيده و آياتي ديگر نظير آن، مي« 4»الْبَوارِ، قوم خود را بدار هالك وارد كردند( 
كند، هم چنان كه فرمود: )وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ ها مؤمنين را با آن احياء مياست نه صرف حرف، حياتي است كه خداوند تن

و اگر بعضي « 0»توانستند بفهمند(، الْحَيَوانُ، لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ، و بدرستي خانه آخرت تنها زندگي حقيقي است، اگر مي
حصر در درك خواص زندگي در ماده دنيايي كردند و غير آن را نتوانستند بفهمند، بخاطر اين بود كه حواس خود را من

نخواستند بفهمند، و چون نفهميدند، لذا نتوانستند ميان بقاء بان زندگي و فنا فرق بگذارند و آن زندگي را هم فنا پنداشتند و 
 اين پندار اختصاص بكفار نداشت، بلكه مؤمن و كافر هر دو در دنيا دچار اين اشتباه
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 .هستند

اند، ولي شما كند: به اينكه شهدا بعد از مردن نيز زندهو به همين جهت در آيه مورد بحث به مؤمن و كافر خطاب مي
فرمايد: )لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ(، كنيد، هم چنان كه در آن آيه ديگر باز ميفهميد، يعني با حواس خود درك نميينم

توانستند يقين حاصل كنند، چون علم در اينجا به معناي يقين است، بشهادت اينكه در آيه: )كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ يعني اگر مي
علم به آخرت را مقيد به علم يقين كرده « 1»ديديد(، يَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، حاشا اگر بعلم يقين ميدانستيد، جهنم را ميالْ



 .است

وييد اند مرده مگشود: كساني كه در راه خدا كشته شدهمعناي آيه اينطور مي -هر چند خدا داناتر است -و بنا بر آنچه گذشت
و باطل نپنداريد كه آن معنايي كه از دو كلمه مرگ و حيات در ذهن شما هست بر مرگ آنان صادق نيست، و آنان را فاني 

چون مرگ آنان آن طور كه حس ظاهر بين شما درك ميكند به معناي بطالن نيست، بلكه مرگ آنان نوعي زندگي است، 
 .ولي حواس شما آن را درك نميكند

بجا است، ولي خطاب در آن به مؤمنين كه يا همه و يا بيشترشان علم به بقاء زندگي خواهي گفت: اين سخن در برابر كفار 
گوئيم: درست است كه دانند، چه معنا دارد؟ در پاسخ ميانسان در بعد از مرگ هم دارند و مرگ را بطالن ذات انسان نمي

كنند، قهرا ناراحت ميشوند و دچار قلق و دانند و ليكن در عين حال وقتي تصور كشته شدن را ميمؤمنين اين معنا را مي
اضطراب ميگردند چون پاي جان در ميان است و شوخي نيست، لذا در آيه شريفه براي بيدار شدن آنان همان علم و ايمان 

 .كشد، تا آن قلق و اضطراب از دلهاشان زايل شودرا كه دارند به رخشان مي

فهمند كه كشته شدن عزيزشان بيش از جدايي چند كند و ميرا بيدار مي و معلوم است كه اين خطاب، هم اولياء كشته شده
روز چيز ديگري نيست، آنان نيز پس از زماني كوتاه بوي ملحق ميشوند و اين جدايي چند روزه در مقابل مرضات خداي 

 .سبحان و آن درجاتي كه عزيزشان به آن رسيده، غير قابل تحمل نيست

فهمند كه در برابر شهادت به حياتي كند و تشنه جهاد ميسازد، چون ميكشته شدن را بيدار ميو هم افراد فدايي و آماده 
رسند، در حقيقت خطاب در آيه نظير خطاب به رسول خدا )ص( است، كه ميفرمايد: طيب و نعمتي دائم و رضواني از خدا مي

الخ، با  «2» (از ناحيه پروردگار تو است، پس زنهار كه از دودالن مباش)الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، فَال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق 
 اينكه رسول خدا )ص( هم ميدانست كه حق از ناحيه خداست و هم به آيات پروردگارش يقين داشت و
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اي، ميخواهد بفرمايد: آن قدر مطلب، يقيني و روشن است كه حتي اولين موقن بود و لكن اينگونه خطابها كالمي است كنايه
 .كندخطور و تصور بر خالفش را هم تحمل نمي

ياتي ندگي دنيا و قبل از قيامت حنشئه برزخ( تا اينجا فهميديم كه آيه مورد بحث به روشني داللت دارد بر اينكه بعد از ز)
لَّهِ لهست بنام برزخ، و اين داللت را آيه ديگري كه نظير آيه مورد بحث است يعني آيه )وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ا

 .و آيات بسياري ديگر دارند« 1»أَمْواتاً، بَلْ أَحْياءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( 

 201بسيار عجيب بعضي مردم در باره آيه شريفه و رد آن[ ..... ص : سخن ]

اند، و آن اين است كه آيه در باره شهداي بدر نازل ترين امور سخني است كه بعضي از مردم در باره اين آيه گفتهو از عجيب
خن كه بعد از نقل اين ساند بعضي از محققين شده و مخصوص بايشان است و شامل غير ايشان نميشود و چه خوب گفته

الخ گفته: پروردگارا بما صبري بده تا در مقابل امثال اين سخنان نامربوط،  «4»در ذيل آيه )وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ( 
 .تحمل بخرج دهيم

قط كنند؟ كه ففهمم منظور اينها از اين سخنان چيست؟ و حيات شهداي بدر را چگونه حياتي تصور ميمن براستي نمي



مخصوص آنها باشد، با اينكه در باره همه مردگان ميگويند: آدمي بعد از مرگ و يا كشته شدن بكلي نابود گشته و اجزايش 
اند؟ آيا ميگويند: خداوند خصوص آنان را اي شدهاز يكديگر جدا و باطل ميگردد آيا در خصوص شهداي بدر معتقد به معجزه

داده كه حتي پيامبر اكرم و ساير انبياء و مرسلين، و اولياء مقربين را به آن كرامت اكرام نكرده؟ به كرامتي از خود اختصاص 
در ميان تمامي خاليق، خصوص آنان داراي چنين زندگي هستند؟ قطعا اين معنا به اعجاز نبوده، چون چنين چيزي محال 

گيرد، و اگر عقل جائز بداند كه محال تعلق نمي است، آنهم محالي كه محال بودنش ضروري و بديهي است و معجزه بامر
 .ماندچنين حكم ضروري و بديهي باطل شود، ديگر براي هيچ حكم ضروري ديگر اعتباري نمي

كند، اال در خصوص كشتگان بدر، كه نسبت به آنها دچار اشتباه شده، و يا ميگويند: حس در همه جا درست احساس مي
اند و نزد پروردگار خود مشغول اكل و شرب و ساير لذائذاند، چيزي كه اند و زندهولي نمردهاند، خيال كرده كه آنان مرده

ها سرد گشت، همه را ها ديد كه اعضاي آنها قطعه قطعه شد و بدنبيند و از نظر ما غائبند و آنچه چشمهست چشم ما نمي
 .اشتباه ديد؟

و هيچ معياري هم در خطاء و صوابش نداشته باشد، يك جا بدون و اگر ممكن باشد كه حس انساني تا اين پايه خطا كند 
بيند درست باشد، ديگر چه اعتباري براي حس باقي بيند خطا باشد، جاي ديگر باز بدون جهت هر چه ميجهت هر چه مي

 .ميماند
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كال گوييم: اين جواب اشو اگر بگويي: در جنگ بدر كه خطا رفت بدون جهت نبود بلكه جهتش اراده الهيه بود، در پاسخ مي
گوئيم: چه علتي باعث شد كه خدا در خصوص شهداي كند. براي اينكه نقل كالم به اراده الهيه ميشود، ميرا بر طرف نمي

اي بكند؟ پس باز اشكال بي اعتباري حس به حال خود باقي است، چون باز هم ممكن است چيزي را كه اراده بدر چنين
واقعيت ندارد، واقع ببينيم و حس كنيم، و چگونه يك آدم عاقل به خود جرأت ميدهد كه لب به چنين سخني بگشايد؟ آيا 

 اين حرف غير از سفسطه چيز ديگري است؟

اند كه معتقدند امور غيبي يعني آنچه از حواس ما غايب است، و از سوي را از عوام محدثين گرفته اين مفسرين مسلك خود
كند، از قبيل مالئكه و ارواح مؤمنين و هر چه از اين قبيل است، ديگر ظواهر ديني از كتاب و سنت آنها را اثبات مي

 حلول و نفوذ كنند، مثال بصورت انسان و يا چيز ديگر موجوداتي مادي و اجسامي لطيف هستند كه ميتوانند در اجسام كثيف
در آيند و همه كارهاي انساني و يا آن چيز ديگر را انجام دهند، و همه آن قوايي كه ما انسانها داريم داشته باشند، چيزي كه 

ندارند و  ات طبيعيپذيرند، مرگ و حيهست محكوم به احكام ماده و طبيعت نميشوند، تغيير و تبدل و تجزيه و تحليل نمي
هر وقت خدا اجازه دهد براي حواس ما ظاهر ميشوند، و اگر بخواهد كه ظاهر نشوند نميشوند و مشيت خدا، مشيت خالص 
است، ديگر علت و جهت و مخصصي در ناحيه حواس ما و يا در ناحيه خود آن موجودات الزم ندارد، )خالصه ديگر نبايد 

بينم و يا شهداي بدر چرا بر خالف هر موجود ديگري براي نم، ولي شهداي بدر را نميبيپرسيد: چرا من همه چيز را مي
 حواس ما ظاهر نميشوند(؟

و  اند، در حالي كه اگر اين احتمال پوچو منشا اين نظريه محدثين اين است كه ايشان منكر عليت و معلوليت ميان موجودات
مي و احكام علمي را خواند تا چه رسد به معارف ديني، و آن وقت ديگر خيال واهي درست باشد بايد فاتحه تمامي حقايق عل



 .رسد به اجسام لطيفي كه مورد كرامت خدا باشند و دست تاثير و تاثر مادي و طبيعي به آنها نرسدنوبت نمي

بر است، پس از آنچه گذشت روشن گرديد: كه آيه شريفه بر حيات برزخي داللت دارد و اين حيات برزخي همان عالم ق
 .عالمي است متوسط ميان مرگ و قيامت كه در آن عالم، افراد يا متنعم هستند و يا معذب، تا آنكه قيامت، قيام كند

 201دارند[ ..... ص :  "برزخ "چند آيه قرآني كه داللت بر]

بِيلِ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَ فرمايد: )وَ الو از جمله آياتي كه داللت بر برزخ دارد آيه مشابه با آيه مورد بحث است كه مي
نزد  اند واند اموات هستند، بلكه زندهاللَّهِ أَمْواتاً، بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو مپندار كساني كه در راه خدا كشته شده

وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَلَّا خَوْفٌ پروردگارشان روزي ميخورند(، )فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 
 عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ،

 343، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 ها هم از دنبال ما خواهند آمد، دربه آنچه خدا از فضل خود بايشان داده خوشحالند و به يكديگر مژده ميدهند كه فالني
 .كه در سابق گفتيم: چگونه اين دو آيه بر وجود عالم برزخ داللت دارد« 1»حالي كه ترس و اندوهي نداشته باشند( 

اند: اين آيات مربوط به شهداء بدر است، در آن دقت كنند، خواهند ديد كه سياق آنها داللت دارد بر و اگر مفسريني كه گفته
ر اين جهت شركت دارند و عموم مؤمنين بعد از مرگ داراي چنين حياتي و اينكه غير شهداي بدر هم با شهداي بدر د

 .تنعماتي هستند

صالِحاً فِيما تَرَكْتُ،  و نيز از آياتي كه داللت بر مطلوب ما دارد آيه: )حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ
فرمايد: )تا آنكه مرگ يكي از ايشان برسد، آن است، كه مي« 4»وَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ( كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُ

ام جبران نمايم، حاشا اين سخني است هاي صالح كنم و آنچه را نكردهوقت ميگويد: پروردگارا مرا برگردانيد، تا شايد عمل
 .(زند، تازه در پشت سر برزخي دارند تا روزي كه مبعوث شوندمي كه او )از در بيچارگي(

كه داللت آن بر وجود حياتي متوسط ميان حيات دنيايي و حيات بعد از قيامت بسيار روشن است، و انشاء اللَّه تمامي 
 .حرفهايي كه در اين آيه داريم در تفسير خود آن خواهد آمد

ارد آيات: )وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ، أَوْ نَري رَبَّنا، لَقَدِ باز از آياتي كه داللت بر اين معنا د
دِمْنا إِلي ولُونَ: حِجْراً مَحْجُوراً وَ قَينَ، وَ يَقُاسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَ عَتَوْا عُتُواا كَبِيراً يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ، ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِ
ا وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ، وَ نُزِّلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَراا وَ أَحْسَنُ مَقِيلً

اش را بخواني است كه چون ترجمه «0»كُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَ كانَ يَوْماً عَلَي الْكافِرِينَ عَسِيراً( الْمَالئِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْ
 :بري، و اينك ترجمه آنبروشني بداللت آن بر وجود عالم برزخ پي مي

بينيم؟ راستي و يا چرا پروردگارمان را نمي چرا مالئكه بر خود ما نازل نميشود؟ :و كساني كه اميد ديدار ما را ندارند، ميگويند
بينند )و پر واضح است كه چقدر از خود راضي و در پيش خود طغيان كردند، و چه طغياني بزرگ، روزي كه مالئكه را مي

ون افتند، چرسد و به جان دادن ميبينند و آن روزي است كه مرگشان ميمراد به اين روز، اولين روزيست كه مالئكه را مي
آيات ديگر نيز بر اين معنا داللت دارد( در آن روز ديگر براي مجرمان خوشي و بشارتي نيست و پي در پي امان ميخواهند و 

كنيم، مردمان بهشتي در آن روز در بهترين قرارگاه و بهترين خوابگاه پردازيم و همه را هيچ و پوچ مياند ميما به آنچه كرده
 ان پاره پاره ميشود )و مراد به اينگيرند روزي كه آسمقرار مي
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از آن رحمان است، و روزي است كه روز، روز قيامت است و مالئكه پشت سر هم نازل ميشوند در آن روز ملك حقيقي تنها 
 .(بر كافران بسيار سخت است

فرمايد كه قبل از پاره شدن آسمان در قيامت اصحاب جنت منزلگاهي دارند كه بهترين منزلها است، چون در اين آيات مي
 .يات خواهد آمداين آ پس بايد زندگي داشته باشند تا محتاج به منزل باشند و انشاء اللَّه توضيح و تفصيل سخن در ذيل خود

هَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ رَفْنا بِذُنُوبِنا، فَو نيز از آياتي كه بر وجود برزخ داللت دارد آيه: )قالُوا: رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ، وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، فَاعْتَ
راي كنيم آيا راهي بردي، اينك به گناهان خود اعتراف ميسَبِيلٍ؟ گفتند: پروردگارا تو ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده ك

 .؟«1»بيرون شدن هست 

اند، و اين جز با وجود برزخ تصور ندارد، اند و دو بار هم زنده شدهفهماند در روزي كه اين سخن ميگويند، دو بار مردهكه مي
شود، و يك بار هم در برزخ بميرد و در قيامت زنده  بايد برزخي باشد تا آدمي يك بار در دنيا بميرد و يك بار در برزخ زنده

شود، تا بشود دو بار مردن، و دو بار زنده شدن، و گر نه اگر زندگي منحصر در دو عالم باشد، يكي در دنيا و يكي در آخرت، 
لَّهِ وَ كُنْتُمْ كْفُرُونَ بِالميرد، در ذيل آيه: )كَيْفَ تَديگر دو بار ميراندن درست نميشود، چون در اينصورت انسان فقط يك بار مي

 .اي مطالب در باره برزخ گذشت بدانجا مراجعه شودنيز پاره« 4»أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ( 

وْمَ تَقُومُ ، وَ يَا وَ عَشِيااو نيز از آياتي كه در باره برزخ گفتگو دارد آيه: )وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوا
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ، آل فرعون را عذاب بدي فرا گرفت، عذاب آتش كه هر صبح و شام بر آن عرضه  :السَّاعَةُ

« 0»ميشوند، و روزي كه قيامت بپا شود، بايشان گفته ميشود اي مالئكه آل فرعون را بدرون شديدترين عذاب در آوريد( 
د، براي اينكه همه ميدانيم كه روز قيامت صبح و شام ندارد روزي است غير ساير روزها عالوه بر اين در اول آيه كه ميباش

فرمايد فرمايد آتش بايشان عرضه ميشود و در آخرش كه باز بنظر ما راجع به قيامت است، ميبنظر ما راجع به برزخ است مي
اهل دوزخ دو نوع است، يكي دلهره از ديدن آتش و يكي داخل شدن در آن،  بدرون عذاب در آوريد پس معلوم ميشود عذاب
 .پس يكي عذاب برزخ است و دومي عذاب قيامت

مَمٍ مِنْ أُ و آياتي كه از آن اين حقيقت قرآني استفاده ميشود و يا به آن اشاره دارد، بسيار است، مانند آيه: )تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي
ل از تو كه قب يَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، به خدا سوگند رسوالني بسوي امتهاقَبْلِكَ فَزَ

 بودند گسيل داشتيم، ولي شيطان اعمال
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« 1»زشت آنان را در نظرشان زيبا جلوه داد، امروز هم همان شيطان سرپرست آنها است، و عذابي دردناك در پيش دارند(، 



نين دناكي برسند، و همچرساند كفار همين اآلن در تحت سرپرستي شيطان زندگي دارند، تا در روز قيامت به عذاب دركه مي
 .آياتي ديگر

 207بحثي پيرامون تجرد نفس ..... ص : 

 اشاره

تدبر در آيه مورد بحث و آيات ديگري كه نظير آن بود و از نظر خواننده گذشت، حقيقتي ديگر را روشن ميسازد كه از مسئله 
آدمي موجودي است مجرد، موجودي  تر است و آن اين است كه بطور كلي نفستر و عموميحيات برزخي شهيدان وسيع

است ما وراي بدن و احكامي دارد غير احكام بدن و هر مركب جسماني ديگر )خالصه موجودي است غير مادي كه نه طول 
اي دارد و يا به عبارتي با آن متحد است و گنجد( بلكه با بدن ارتباط و علقهدارد و نه عرض و نه در چهار ديواري بدن مي

 .كندر و اراده و ساير صفات ادراكي، بدن را اداره ميبوسيله شعو

فهماند كه تمام شخصيت انسان بدن نيست، كه وقتي بدن از دقت در آيات سابق اين معنا را بخوبي روشن ميسازد چون مي
مام تهايش و متالشي شدن اجزائش، فاني شود، بلكه كار افتاد شخص بميرد و با فناي بدن و پوسيدن و انحالل تركيب

شخصيت آدمي به چيز ديگري است، كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است، يا عيشي دائم و گوارا و نعيمي مقيم را از سر 
 .گيردمي

عيشي كه ديگر در ديدن حقايق محكوم به اين نيست كه از دو چشم سر ببيند و در شنيدن حقايق از دو سوراخ گوش )
 .رسدرك ماليمات جسمي نيست( و يا به شقاوت و رنجي دائم و عذابي اليم ميبشنود، عيشي كه ديگر لذتش محدود بد

رساند كه سعادت آدمي در آن زندگي و شقاوت و تيره روزيش مربوط به سنحه ملكات و اعمال او است، نه به و نيز مي
 .(ياست و مقام و امثال آناز آقازادگي و ر)جهات جسماني )از سفيدي و سياهي و قدرت و ضعف( و نه به احكام اجتماعي، 

پس اينها حقايقي است كه اين آيات شريفه آن را دست ميدهد، و معلوم است كه اين احكام مغاير با احكام جسماني است و 
از هر جهت با خواص ماديت دنيوي منافات دارد و از همه اينها فهميده ميشود كه پس نفس انسانها غير بدنهاي ايشان 

 .است

 207كنند.[ ..... ص : دوئيت و مغايرت بين نفس و بدن و تجرد نفس داللت ميآياتي كه بر ]

 و در داللت بر اين معنا آيات برزخ به تنهايي دليل نيست، بلكه آياتي ديگر نيز اين معنا را
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قَضي عَلَيْهَا  تِيكند، از آن جمله اين آيه است: )اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّده ميافا
اند خواب رفته اند ولي بهالْمَوْتَ، وَ يُرْسِلُ الْأُخْري، خدا است آن كسي كه جانها را در دم مرگ و هم از كساني كه نمرده

 «1»كند(. گيرد، آن گاه آنكه قضاي مرگش رانده شده نگه ميدارد و ديگران را رها ميمي

چون كلمه )توفي( و )استيفاء( به معناي گرفتن حق به تمام و كمال است و مضمون اين آيه، از گرفتن و نگه داشتن و رها 
 .ستكردن، ظاهرا اين است كه ميان نفس و بدن دوئيت و فرق ا



مْ بِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُو باز از آن جمله اين آيه است: )وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ
د از آنكه در زمين گم شديم، دوباره به خلقت جديدي در مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، و گفتند آيا بع

آئيم؟ اين سخن از ايشان صرف استبعاد است، و دليلي بر آن ندارند، بلكه علت آنست كه ايماني به ديدار پروردگارشان مي
ردگارتان پرو گيرد و سپس بسويندارند، بگو در دم مرگ آن فرشته مرگي كه موكل بر شما است شما را به تمام و كمال مي

 «.(گرديدبر مي

كند، و آن اين است كه آيا بعد از مردن و جدايي اجزاء بدن هاي كفار منكر معاد را ذكر ميكه خداي سبحان يكي از شبهه
)از آب و خاك و معدنيهايش( و جدايي اعضاي آن، از دست و پا و چشم و گوشش و نابودي همان اجزاء عضويش و 

م گشتن در زمين، بطوري كه ديگر هيچ با شعوري نتواند خاك ما را از خاك ديگران تشخيص دگرگون شدن صورتها و گ
 گيريم؟دهد، دوباره خلقت جديدي بخود مي

گو شما فرمايد بو اين شبهه هيچ اساسي به غير استبعاد ندارد، و خداي تعالي پاسخ آن را به رسول گراميش ياد ميدهد و مي
اي كه موكل به شما است، شما را به گردد، چون فرشتهجزاء شما ناپديد و در هم و برهم نميبعد از مردن گم نميشويد و ا
گذارد گم شويد، بلكه در قبضه و حفاظت او هستيد، آنچه از شما گم و درهم و برهم گيرد و نميتمامي و كمال تحويل مي

 .(گفتند )توگفت )من(، و به او مييميشود، بدنهاي شما است نه نفس شما و يا به گونه آن كسي كه يك عمر م

كه در ضمن آيات مربوطه به خلقت « 0»و از جمله آنها اين آيه است: )وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، و خدا از روح خود در او دميد( 
پرسند، بگو روح از امر پروردگار من ح مييَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، از تو از رو)انسان است آن گاه در آيه 

 كند كه روح از جنسبيان مي« 2»است( 
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امر او در  ءٍ،لِّ شَيْپس در آيه: )إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً، أَنْ يَقُولَ: لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُامر خداست و س
وقتي كه چيزي را اراده كند، تنها اين است كه به آن چيز بگويد بباش، و بي درنگ موجود شود، پس منزه است آن خدايي 

 .است (كند كه روح از سنحه ملكوت و كلمه )كن، بيان مي«1»ه ملكوت هر چيز را بدست دارد( ك

او را به وصف ديگري توصيف كرده، و آن اين است كه اوال يكي « 4»و سپس در آيه: )وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ( 
رساند كه امر خدا و كلمه )كن( موجودي است ر به چشم گرداندن مياست و ثانيا، چون چشم گرداندن فوري است و تعبي

 .آني نه تدريجي، كه چون موجود ميشود، وجودش مشروط و مقيد به زمان و مكان نيست

از جنس موجودات جسماني و مادي نيست،  -كه روح هم يكي از مصاديق آن است -گردد كه امر خدااز اينجا روشن مي
احكام ماده بود و يكي از احكام عمومي ماده اين است كه به تدريج موجود شود، وجودش مقيد به  چون اگر بود محكوم به

 .زمان و مكان باشد، پس روحي كه در انسان هست مادي و جسماني نيست هر چند كه با ماده تعلق و ارتباط دارد

 209: آيد[ ..... ص آياتي كه از آنها كيفيت ارتباط روح با ماده )جسم( بدست مي]



فرمايد: )مِنْها خَلَقْناكُمْ، ما شما را از زمين خلق آيد، يك جا ميآن گاه از آياتي ديگر كيفيت ارتباط روح با ماده بدست مي
 «2»اي چون گل سفال آفريد(. فرمايد: )خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان را از اليهو جايي ديگر مي« 0»كرديم( 

 گل آغاز كرد و سپسيز فرموده: )وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ، خلقت انسان را از و ن
فَةً طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْ اي از آبي بي مقدار قرار داد(، و سپس فرموده: )وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْنسل او را از چكيده

 خَلْقاً آخَرَ، كَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً، ثُمَّ أَنْشَأْناهُفِي قَرارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً، فَ
اهي اي در قرارگاي از گل آفريديم و سپس او را نطفهالِقِينَ، ما از پيش انسان را از چكيده و خالصهفَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخ

محفوظ كرديم و سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه را استخوان كرديم، پس آن استخوان را با گوشت پوشانديم و 
 .«3»ين خالقان است( در آخر او را خلقتي ديگر كرديم، پس آفرين به خدا كه بهتر

خر هايي گوناگون به خود گرفت، تا در آو بيان كرد كه انسان در آغاز بجز يك جسمي طبيعي نبود و از بدو پيدايشش صورت
 خداي تعالي همين موجود جسماني و جامد و خمود را، خلقتي
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كند كه كار جسم و ماده نيست، چون شعور و اراده ديگر كرد كه در آن خلقت انسان داراي شعور و اراده گشت، كارهايي مي
در امور عالم، به نقل دادن و دگرگون كردن و امثال آن از كارهايي كه از اجسام  و فكر و تصرف و تسخير موجودات و تدبير

، پس معلوم شد كه روح جسماني نيست، بخاطر اينكه موضوع و مصدر افعالي است -زد نيازمند استو جسمانيات سر نمي
 .كه فعل جسم نيست

نزله ميوه از به م -ني كه باعث و منشا پيدايش آن بودهيعني بد -پس نفس بالنسبه به جسمي كه در آغاز مبدأ وجود او بوده،
 .درخت و بوجهي به منزله روشنايي از نفت است

با اين بيان تا حدي كيفيت تعلق روح به بدن و پيدايش روح از بدن، روشن ميگردد، و آن گاه با فرا رسيدن مرگ اين تعلق و 
روح در اول پيدايشش عين بدن بود و سپس با انشايي از خدا از بدن كند، پس شود، ديگر روح با بدن كار نميارتباط قطع مي

 .گردد و در آخر با مردن بدن، بكلي از بدن جدا و مستقل ميشودمتمايز مي

اين آن مقدار خصوصياتي است كه آيات شريفه با ظهور خود براي روح بيان ميكند و البته آيات ديگري نيز هست كه با 
 .توانند به آن آيات برخورد نمايند، هر چند كه راهنما خداسترساند، و اهل بصيرت و تدبر ميي را مياشاره و تلويح اين معان

 211بيان آيات: ..... ص : ]

 211آورند[ ..... ص : استعانت از صبر و نماز و داشتن ايمان به حيات پس از مرگ، پيروزي مي]



 (الْجُوعِ، وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ)

، بعد از آنكه در آيه قبل، مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك بگيرند، و نيز نهي فرمود از اينكه كشتگان راه خدا را 
ن نهي را بيان ميكند و توضيح ميدهد كه چرا مرده بخوانند و آنان را زنده معرفي كرد، اينك در اين آيه علت آن امر و آ

 .ايشان را به آن خطابها، مخاطب كرد

د و زندگي شوبرد كه رسيدنشان به معالي برايشان فراهم نميو آن علت اين است كه بزودي ايشان را به بوته آزمايشي مي
ه آن عبارت است از جنگ و قتل كه يگان رسند، مگر به آن آزمايش، وشود و به دين حنيف نميشان صافي نميشرافتمندانه

راه پيروزي در آن اين است كه خود را در اين دو قلعه محكم، يعني صبر و نماز متحصن كنند و از اين دو نيرو مدد بگيرند، و 
عالوه بر آن دو نيرو، يك نيروي سوم هم داشته باشند و آن طرز فكر صحيح است كه هيچ قومي داراي اين فكر نشدند، 

ي ااند، در جنگ، نيروي خارق العادهاند و نهايت درجه كمال خود را يافتهر آنكه به هدفشان هر چه هم بلند بوده رسيدهمگ
يافته و عرصه جنگ برايشان چون حجله عروس محبوب گشت و آن طرز فكر اين است: كه ايمان داشته باشند به اينكه 

ششي كه با جان و مال خود ميكنند، باطل و هدر نيست، اگر دشمن را كشتگان ايشان مرده و نابود شده نيستند و هر كو
 كند و اگر خوداند كه ديگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حكومت نميبكشند، خود را به حياتي رسانده
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 .پس در هر دو صورت موفق و پيروزنداند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد، كشته شوند، به زندگي واقعي رسيده

خداي تعالي در آيه مورد بحث به عموم شدائدي كه ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با باطل گرفتارش شوند، اشاره 
ها، و اما كلمه )ثمرات(، ظاهرا مراد به آن اوالد باشد، چون نموده و آن عبارت است از خوف و گرسنگي و نقص اموال و جان

 .هاي درختانزندان و كم شدن مردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تا نقص ميوهنقص فر

و اي بسا از مفسرين كه گفته باشند: مراد به كلمه )ثمرات(، ميوه درختان خرما است، و مراد به اموال، غير اين يك مال 
 .است، يعني چهار پايان از شتر و گوسفند

 210صابران چه كساني هستند؟[ ..... ص : ]

ه صابران را دوباره نام برد تا اوال وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ( در اين بار)
بر  قعي كه صبر رابشارتشان دهد و ثانيا راه صبر را و اينكه چه صبري، صبر جميل است يادشان دهد، و ثالثا آن علت وا

سازد بيان كند، و آن اين است كه ما ملك خدائيم و مالك حق دارد هر گونه تصرفي در ملك خود بكند، و آدمي واجب مي
 .رابعا پاداش عموم صابران را كه عبارت است از درود خدا و رحمت و راه يافتن، معرفي نمايد

بشارت دهد، ولي متعلق بشارت را ذكر نميكند، تا با همين ذكر  لذا رسول گرامي خود را دستور ميدهد: نخست ايشان را
نكردن به عظمت آن اشاره كرده باشد و بفهماند: همين كه اين بشارت از ناحيه خداست، جز خير و جميل نيست، و اين خير 

 .و جميل را رب العزة ضمانت كرده است

 .يبت چنين و چنان ميگويندو سپس بيان ميكند: كه صابران كيانند؟ آنهايند كه هنگام مص

 210ها نتيجه ايمان به مالكيت مطلق خداوند بر تمام هستي است[ ..... ص : صبر در برابر مصيبت]

اي كه آدمي با آن روبرو شود، چه خير و چه شر، و لكن جز در وقايع مكروه و ناراحت و مصيبت عبارت است از هر واقعه
كه مراد به گفتن )انا للَّه( الخ، صرف تلفظ به اين الفاظ و بدون توجه به معناي آن شود، و معلوم است كننده استعمال نمي



نيست و حتي با گفتن و صرف توجه به معنا هم نيست بلكه بايد به حقيقت معنايش ايمان داشت به اينكه آدمي مملوك 
ن صبر باشد اينجاست كه بهتريميخداست و مالكيت خدا به حقيقت ملك است، و اين كه دوباره بازگشتش به سوي مالكش 

كند، و چرك غفلت را از سوزاند و قطع ميكند، آن صبري كه ريشه و منشا هر جزع و تاسفي را در دل ميتحقق پيدا مي
 .صفحه دل ميشويد

ت وجود انسان و تمامي موجوداتي كه تابع وجود آدمي هستند، چه قواي او و چه افعالش، همه قائم به ذا :توضيح اينكه
خداي عزيزي هستند كه انسان را آفريده و ايجاد كرده، پس قوام ذات آدمي به اوست و همواره محتاج او، در همه احوالش 

 .به اوست، و در حدوثش و بقاءش، مستقل از او نيست

 304، ص: 1ترجمه الميزان، ج

د او هيچگونه اختيار و مالكيتي ندارد و و چون چنين است، رب او و مالك او هر گونه تصرفي كه بخواهد در او ميكند و خو
 .به هيچ وجه مستقل از مالك خود نيست، مالك حقيقي وجودش و قوايش و افعالش

گويند فالني وجود دارد قوا و افعالي دارد، و اگر هم هستي او را و نيز قوا و افعال او را به خود او نسبت ميدهند، مثال مي
راه رفتن و سخن گفتن و خوردن و نوشيدن دارد، همين نسبت نيز به اذن مالك چشم و گوش دارد، و يا اعمالي چون 

اي نداده بود، همه اين نسبتها دروغ بود، زيرا او و هيچ موجودي ديگر مالك حقيقي اوست كه اگر مالك حقيقيش چنين اجازه
 استقاللي از خود ندارند، هر چه دارندها را ندارند، براي اينكه گفتيم: به هيچ وجه چيزي نيستند، و هيچيك از اين نسبت

 .ملك اوست

كند، كه ضرورت زندگي اجتماعي ناگزيرش كرده ملكي اعتباري براي چيزي كه هست آدمي تا در اين نشئه زندگي مي)
الك م خود درست كند و خدا هم اين اعتبار را معتبر شمرده و اين نيز باعث شده كه رفته رفته امر بر او مشتبه گردد و خود را

ت، آن خداسواقعي ملكش بپندارد لذا خداي سبحان در آيه: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ، ملك امروز از آن كيست؟ از 
فرمايد: بزودي اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشياء به حال قبل از اذن خدا برميگردند، و روزي خواهد مي .«1» (واحد قهار

پنداشت، رسيد كه ديگر ملكي نماند، مگر براي خدا و بس، آن وقت است كه آدمي با همه آن چيزها كه ملك خود مي
 .بسوي خداي سبحان برميگردد

شود ملك دو جور است، يكي ملك حقيقي كه دارنده آن تنها و تنها خداي سبحان است، واحدي با او در اين پس معلوم مي
چ انساني و نه هيچ موجودي ديگر، و يكي ديگر ملك اعتباري و ظاهري و صوري است، مثل مالكيت شريك نيست، نه هي

مالكيت انسان نسبت به خودش و فرزندش و مالش و امثال اينها، كه در اين چيزها مالك حقيقي خداست و مالكيت انسان 
 .به تمليك خداي تعالي است، آنهم تمليك ظاهري و مجازي

ك بيند كه خودش ملت ملك خداي تعالي بشود و آن ملكيت را نسبت به خود حساب كند، ميپس اگر آدمي متوجه حقيق
از  شود وشود كه اين ملك ظاهري و اعتباري كه ميان انسانها دست به دست ميمطلق پروردگارش است، و نيز متوجه مي

خواهد شد و به سوي پروردگارش  آن جمله ملك انسان نسبت بخودش و مالش، و فرزندانش و هر چيز ديگر، بزودي باطل
 .شود كه خود او اصال مالك هيچ چيز نيست، نه ملك حقيقي و نه مجازيرجوع خواهد كرد، و باألخره متوجه مي

__________________________________________________ 
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را باور داشته باشد، ديگر معنا ندارد كه از مصائبي كه براي ديگران تاثر آور است، متاثر  و معلوم است كه اگر كسي اين معنا



ود و اش پيدا ششود، چون كسي متاثر ميشود كه چيزي از ما يملك خود را از دست داده باشد، چنين كسي هر وقت گم شده
 .يگرددشود و چون چيزي از دستش برود غمناك ميا سودي به چنگش آيد خوشحال مي

اما كسي كه معتقد است به اينكه مالك هيچ چيز نيست، ديگر نه از ورود مصيبت متاثر ميشود و نه از فقدان ما يملكش 
شود، كسي كه ايمان دارد به اينكه گردد، و چگونه از رسيدن مصيبت متاثر مياندوهناك )و نه از رسيدن سودي مسرور( مي

 .تواند در ملك خودش هر جور تصرفي بكندرد و ميمالك تنها و تنها خداست؟ و او حق دا

 211بحثي در اخالق ..... ص : 

 اشاره

بايد دانست كه اصالح اخالق و خويهاي نفس و تحصيل ملكات فاضله، در دو طرف علم و عمل و پاك كردن دل از 
ر آن، البته عملي كه مناسب با خويهاي زشت، تنها و تنها يك راه دارد، آنهم عبارت است از تكرار عمل صالح و مداومت ب
آيد آن را انجام دهد تا رفته رفته آن خوي پسنديده است، بايد آن عمل را آن قدر تكرار كند و در موارد جزئي كه پيش مي

اثرش در نفس روي هم قرار گيرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشي كه به اين زوديها زائل نشود و يا اصال زوال نپذيرد. 
ر انسان بخواهد خوي ناپسند ترس را از دل بيرون كند و بجايش فضيلت شجاعت را در دل جاي دهد، بايد كارهاي مثال اگ

خطرناكي را كه طبعا دلها را تكان ميدهد مكرر انجام دهد تا ترس از دلش بيرون شود، آن چنان كه وقتي به چنين كاري 
برد، و از فرار كردن و پرهيز از آن ننگ دارد، ز اقدام خود لذت هم ميكند، حس كند كه نه تنها باكي ندارد، بلكه ااقدام مي

هاي پشت سر هم در آخر بصورت ملكه كند و نقشدر اين هنگام است كه در هر اقدامي شجاعت در دلش نقشي ايجاد مي
 ن در اختيار آدميآيد، پس هر چند بدست آوردن ملكه علمي، در اختيار آدمي نيست، ولي مقدمات تحصيل آشجاعت در مي

 .است و ميتواند با انجام آن مقدمات، ملكه را تحصيل كند

حال كه اين معنا روشن شد، متوجه شدي كه براي تهذيب اخالق و كسب فضائل اخالقي، راه منحصر به تكرار عمل است، 
 .اين تكرار عمل از دو طريق دست ميدهد

 211باشد[ ..... ص : از دو طريق عملي ميتكرار اعمال نيك كه تنها راه تهذيب اخالقي است ]

 300طريقه اول ]توجه به فوائد دنيوي فضائل و تحسين افكار عمومي است[ ..... ص : 

 302، ص: 1ستايند، مثال ترجمه الميزان، جدر نظر داشتن فوائد دنيايي فضائل و فوائد علوم و آرايي كه مردم آن را مي

هاي شهواني و قناعت يعني اكتفاء به آنچه خود دارد، و قطع طمع از آنچه مردم استهعفت نفس يعني كنترل خو :گويندمي
دهد، در چشم همگان عظيم مينمايد و نزد دارند دو صفت پسنديده است، چون فوائد خوبي دارد، آدمي را در دنيا عزت مي

آورد، ميشود، و طمع، ذلت نفس ميسازد، و شره، يعني حرص در شهوت باعث پستي و فقر عموم مردم محترم و موجه مي
گردد، هر چند كه آدمي مقام منيعي داشته باشد و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در مجالس خواص مي

بيند، بر خالف جهل كه يك چشمي است براي انسان كه هر مكروهي را به آدمي نشان ميدهد و با آن هر محبوبي را مي
 .نوع كوري است

شود آدمي از تلون و هر دم خيالي افظ آدمي است، در حالي كه مال را بايد آدمي حفظ كند و نيز شجاعت باعث ميعلم ح



ستايند، بر خالف ترس و تهور، كه اگر مرد دور گردد و مردم آدمي را در هر حال چه شكست بخورد و چه پيروز شود مي
 گويند: بختش يارياگر هم اتفاقا دشمن را از بين ببرد، مي متهور و مرد ترسو از دشمن شكست بخورد، مالمت ميشود و

كرد، و نيز عدالت را تمرين كند و خود را به اين خلق پسنديده بيارايد، از اين طريق كه فكر كند عدالت مايه راحتي نفس از 
چنان در دنيا ميماند و  هاي دروني است و يا زندگي بعد از مرگ است، چون وقتي انسان از دنيا برود نام نيكش هماندوه

 .محبتش در دلها جاي دارد

اين طريقه، همان طريقه معهودي است كه علم اخالق قديم، اخالق يونان و غير آن بر آن اساس بنا شده و قرآن كريم 
م عامه مرداخالق را از اين طريق استعمال نكرده و زير بناي آن را مدح و ذم مردم قرار نداده كه ببينيم چه چيزهايي در نظر 

 داند؟پسندد و قبيح ميپسندد و چه چيزهايي را نميممدوح و چه چيزهايي مذموم است؟ چه چيزهايي را جامعه مي

نيد تا ك ه بوديد رو بسوي كعبهو اگر در آيه: )وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، و هر جا ك
 .مردم را به ثبات و عزم دعوت كرده و علت آن را افكار عمومي قرار داده است« 1»شماتت مردم بر شما مسلط نباشد(، 

ويد و نيرويتان شو نيز اگر در آيه: )وَ ال تَنازَعُوا، فَتَفْشَلُوا، وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَ اصْبِرُوا، با يكديگر نزاع مكنيد، و گر نه ضعيف مي
مردم را دعوت به صبر كرده، براي اينكه ترك صبر و ايجاد اختالف، باعث سستي « 4»رود، و خويشتن داري كنيد(، هدر مي

 .شود كه همه فوائد دنيايي استو هدر رفتن نيرو و جري شدن دشمن مي

 كس صبر كند و ببخشايد، و اگر در آيه: )وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ، إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، و هر

__________________________________________________ 

 133سوره بقره آيه  -1

 25سوره انفال آيه  -2

 303، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .كه مردم را دعوت به صبر و بخشايش كرده، چون باعث عزم و عظمت است«. 1»اين خود مايه عزم و عظمت است(، 

ر امثال آيات باال مردم را به اخالق فاضله دعوت كرده و علت آن را فوائد دنيايي قرار داده، برگشت آن فوائد و باألخره اگر د
 .نيز در حقيقت به ثواب اخروي و در نتيجه خويهاي مخالف آنها، مايه عقاب آخرتي است

 303طريقه دوم ]طريقه انبياء است و آن توجه به فوائد اخروي فضائل است[ ..... ص : 

 اشاره

طريقه دوم از تهذيب اخالق اين است كه آدمي فوائد آخرتي آن را در نظر بگيرد و اين طريقه، طريقه قرآن است كه ذكرش 
ها و منين جانإِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ، وَ أَمْوالَهُمْ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خدا از مؤ) :در قرآن مكرر آمده، مانند آيه

 .«4»مالهاشان را خريد، در مقابل اينكه بهشت داشته باشند(، 

 .«0»، و آيه: )إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ، بِغَيْرِ حِسابٍ، صابران اجر خود را به تمام و كمال و بدون حساب خواهند گرفت(

، و آيه: )اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ «4» (رستي ستمكاران عذابي دردناك دارندو آيه: )إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، بد
ماتِ، خداست سرپرست كساني كه مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُ

آورد و كساني كه كافر شدند، سرپرست آنها طاغوتهايند كه ها به سوي نورشان بيرون ميرند و همواره از ظلمتايمان دا
 .و امثال اين آيات با فنون مختلف، بسيار است« 3»آورند( همواره از نور بسوي ظلمتشان بيرون مي



نْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ، إِلَّا فِي كِتابٍ آيات ديگري هست كه ملحق به اين قسم آياتند، مانند آيه: )ما أَصابَ مِ
آن  رسد، مگر آنكه قبل از آنكهمِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها، إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ، هيچ مصيبتي در زمين و نه در جانهاي شما نمي

كند به اينكه از تاسف و چون اين آيه مردم را دعوت مي« 5»است(،  را برسانيم، در كتابي نوشته بوديم و اين براي خدا آسان
رسد، از پيش قضاءش رانده شده و ممكن نبوده كه نرسد و آنچه هم خوشحالي دوري كنند، براي اينكه آنچه به ايشان مي

اين حال نه تاسف از رسد، بنا بوده نرسد، و تمامي حوادث مستند به قضاء و قدري رانده شده است و با كه بايشان نمي
 نرسيدن چيزي معنا دارد و نه خوشحالي از رسيدنش و اين كار بيهوده از
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 :داند شايسته نيست، هم چنان كه آيهكسي كه به خدا ايمان دارد و زمام همه امور را بدست خدا مي

ا رسد، و هر كس بخديما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، آنچه مصيبت ميرسد به اذن خدا م)
 .هم به اين معنا اشاره دارد« 1»ايمان داشته باشد، خدا قلبش را هدايت ميكند( 

پس اين قسم از آيات نيز نظير قسم سابق است، چيزي كه هست آن آيات، اخالق را از راه غايات اخروي اصالح و تهذيب 
ني و حياتي، و اين آيات از راه مبادي اين كماالت كه كرد، كه يك يك آنها كماالت حقيقي قطعي هستند نه كماالت ظمي

آن مبادي نيز اموري حقيقي و واقعي هستند، مانند اعتقاد به قضاء و قدر، و تخلق به اخالق خدا و تذكر به اسماء حسنايش، 
 .(و صفات عليايش )چون آدمي خليفه او است و بايد با اخالق خود صفات او را نمايش دهد

 305به قضا و قدر در اخالق[ ..... ص : تاثير اعتقاد ]

حال اگر بگويي: اعتقاد به قضاء و قدر، عالوه بر اينكه مبدأ پيدايش اخالق فاضله نيست، دشمن و منافي آن نيز هست، براي 
گر ا كند و نظام طبيعي آن را مختل ميسازد، چوناينكه اينگونه اعتقادات احكام اين نشئه را كه نشئه اختيار است باطل مي

صحيح باشد كه اصالح صفت صبر و ثبات و ترك تاسف و خوشحالي را همانطور كه شما از آيه استفاده كرديد، مستند به 
د، بايد شوقضاء و قدر، و خالصه مستند به اين بدانيم، كه همه امور در لوح محفوظ نوشته شده، و هر چه بنا باشد بشود مي

در پي كسب هيچ كمالي بر نيايد و از هيچ رذيله اخالقي دوري نكند و وقتي از او  صحيح باشد كه كسي بدنبال روزي نرود و
پرسند چرا دست روي دست گذاشته، و در پي تحصيل مال يا كمال يا تهذيب نفس از رذائل و دفاع از حق و مخالفت با مي

نوشته شده و معلوم است كه در  ها در لوح محفوظشود، چون شدنيآيي؟ بگويد: هر چه بنا است بشود ميباطل بر نمي
 .آيد، و ديگر بايد فاتحه تمامي كماالت را خوانداينصورت چه وضعي پيش مي

گوئيم: ما در بحث پيرامون قضاء جواب روشن اين اشكال را داديم و در آنجا گفتيم: افعال آدمي يكي از اجزاء در پاسخ مي



كه در پيدايش محتاج به علت خويش است، محتاج به اجزاء علتش علل حوادث است و معلوم است كه هر معلولي همانطور 
 .نيز هست

ه تر بگويم خدا، يا مقدر كردپس اگر كسي بگويد )مثال سيري من با قضاء الهي بر وجودش رانده شده يا بر عدمش، ساده
دن غذا هست(، سخت امروز شكم من سير بشود يا مقدر كرده نشود، پس ديگر چه تاثيري در خوردن و جويدن و فرو بر

اشتباه كرده، چون فرض وجود سيري، فرض وجود علت آنست، و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد، يك جزء آن هم 
 خوردن اختياري
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كند هر چند كه نهصد و نود و نه بر ندارم و نخورم، و فرو نبرم، علت سيري تحقق پيدا نميخود من است، پس تا من غذا را 
ها را تصور بكند، و در عين حال علت آن و يا جزء ديگر علت آن محقق باشد، پس اين خطاست كه آدمي معلولي از معلول

 .جزئي از اجزاء علت آن را لغو بداند

تيار را لغو بداند، با اينكه مدار زندگي دنيوي و سعادت و شقاوتش بر اختيار است و پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اخ
 .آيداختيار يكي از اجزاء علل حوادثي است كه بدنبال افعال آدمي و يا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمي، پديد مي

تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را  چيزي كه هست اين هم صحيح نيست، كه اختيار خود را يگانه سبب و علت
تنها بخود و باختيار خود نسبت دهد و هيچ يك از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها، اراده الهي قرار 

فرح و دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز تفكري منشا صفات مذمومه بسياري، چون عجب و كبر و بخل و 
 .شودتاسف و اندوه و امثال آن مي

اين منم كه فالن كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم، و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار  :گويدمي
داند كه بدست آمدن ورزد و يا )چون قارون( از دادن مالش بخل ميورزد، چون نميشود و يا بر ديگران كبر ميعجب مي

ل، هزاران شرائط دارد كه هيچيك آنها در اختيار خود او نيست اگر خداي تعالي آن اسباب و شرائط را فراهم نميكرد، ما
 .كردبرد و دردي از او دوا نمياختيار او به تنهايي كاري از پيش نمي

 گشت، در حالي كهفوت نميكردم، اين ضرر متوجهم نميشد و يا فالن سود از من گويد: اگر من فالن كار را ميو نيز مي
داند كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگي باشد، مستند به هزاران هزار علت است كه در اين جاهل نمي

پيدا نشدن آن يعني پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكي از آن هزاران هزار علت كافي است هر چند كه اختيار خود او 
هاي بسياري است كه هيچيك از آنها در اختيار خود او نيست، بر اينكه اختيار خود او هم مستند به علت موجود باشد، عالوه

توانم به اختيار خودم فالن كار را بكنم و يا نكنم، دانيم كه اختيار آدمي اختياري خود او نيست، پس من ميچون همه مي
 .نمتوانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكولي ديگر نمي

بعد از اينكه اين معنا را فهميدي و اين حقيقت قرآني كه به بيان گذشته تعليم الهي آن را به ما آموخته، برايت روشن گرديد، 
اي كه در اين مورد هست، دقت بخرج دهي، خواهي ديد كه قرآن عزيز در بعضي از خلقها به قضاء حتمي اگر در آيات شريفه

 .در همه و كتاب محفوظ استناد ميكند نه

 آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضاء و قدر ميداند كه حكم اختيار را باطل 
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كند و اما آنچه كه با حكم اختيار منافات دارد، قرآن كريم شديدا دفع نموده و مستند به اختيار خود انسانها دانسته است، نمي
 عَلَي ، أَ تَقُولُونَذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا: وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا، وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها، قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِاز آن جمله فرموده: )وَ إِ

رمان داده ا فكردند و خداللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ، و چون عمل زشتي مرتكب ميشوند، ميگويند: ما پدران خود را ديديم كه چنين مي
 :كه چنين كنيم، بگو

كنيد كفار عمل زشت بطوري كه مالحظه مي «1»بنديد؟(، خدا به كار زشت فرمان نميدهد آيا بدون علم بر خدا افترايي مي
 .كندخود را بخدا نسبت دادند و خدا اين نسبت را نفي مي

ز ، باعث ميشود بندگانش باشتباه بيفتد و خود را مستقل او آن افعال و احوال و ملكاتي را كه اگر مستند به قضاء و قدر نكند
خدا و اختيار خود را سبب تام در تاثير بپندارند، مستند به قضاء خود كرد تا انسانها را بسوي صراط مستقيم هدايت كند، 

دا و قضاي او كاره و مستقل از خكشاند و آن راه مستقيم اين است كه نه انسان همهصراطي كه رهروش را به خطا نمي
كاره قضاء الهي است، و اختيار انسان هيچ كاره است، بلكه همانطور كه گفتيم، هم قضاء خدا دخيل است و است، و نه همه
 .هم اختيار انسان

با اين هدايت، رذائل صفاتي كه از استناد حوادث به قضاء ناشي ميشود از انسانها دور كرد، تا ديگر نه به آنچه عايدشان 
رود تاسف بخورند و خود را هيچ كاره خوشحال شوند و قضاء خدا را هيچ كاره بدانند و نه از آنچه از دستشان مي ميشود،

« 4»حساب كنند، هم چنان كه فرمود: )وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ، و به ايشان بدهيد از مال خدا كه خدا بشما داده( 
كند، چون مال را داده خدا معرفي كرده، هم چنان كه در جمله: )وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ، رم ميكه مردم را دعوت به جود و ك

كند، و نيز با استناد مال به اينكه رزق خداست، مردم را بانفاق دعوت مي« 0»كنند( ايم انفاق ميو از آنچه روزيشان كرده
يُّهُمْ أَ لي آثارِهِمْ، إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً، إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها، لِنَبْلُوَهُمْمانند آيه: )فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَ

اند، از غصه هالك كني! ما آنچه أَحْسَنُ عَمَلًا، نكند ميخواهي خود را بخاطر آنان و براي اينكه به اين دعوت ايمان نياورده
كه رسول « 2»كنند( بر روي زمين هست، در نظر آنان زينت داديم تا به امتها نشان بدهيم، كدامشان بهتر عمل مي كه

ا به فرمايد: كه اين كفرشان خدا ركند از اينكه به استناد كفر مردم غصه نخورد، و ميگرامي خود صلوات اللَّه عليه را نهي مي
مين هست به منظور امتحان آنان در روي زمين قرار گرفته و آياتي ديگر از اين آورد بلكه آنچه كه در روي زستوه نمي

 .قبيل
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هاي بسياري از آن در قرآن آمده و نيز به طوري در اصالح اخالق طريقه انبياء است كه نمونه و اين روش يعني طريقه دوم
 .اند، در كتب آسماني گذشته نيز بوده استكه پيشوايان ما نقل كرده

 303هاي رذائل اخالقي است[ ..... ص : طريقه سوم ]مخصوص قرآن است و آن محو زمينه



مخصوص به قرآن كريم است و در هيچ يك از كتب آسماني كه تا كنون به ما رسيده در اين ميان طريقه سومي هست كه 
يافت نميشود و نيز از هيچ يك از تعاليم انبياء گذشته سالم اللَّه عليهم اجمعين نقل نشده و نيز در هيچ يك از مكاتب 

وصاف و طرز تفكر، طوري تربيت كرده كه فالسفه و حكماي الهي ديده نشده و آن عبارت از اين است كه انسانها را از نظر ا
هاي ناستوده را، از طريق ديگر محل و موضوعي براي رذائل اخالقي باقي نگذاشته و به عبارت ديگر اوصاف رذيله و خوي

نان چ رفع از بين برده نه دفع، يعني اجازه نداده كه رذائل در دلها راه يابد تا در صدد بر طرف كردنش برآيند، بلكه دلها را آن
 .با علوم و معارف خود پر كرده كه ديگر جايي براي رذائل باقي نگذاشته است

ند كتوضيح اينكه هر عملي كه انسان براي غير خدا انجام دهد، اال و ال بد منظوري از آن عمل در نظر دارد، يا براي اين مي
ترس از نيرويي آن را انجام ميدهد، تا از شر آن كه در كردن آن عزتي سراغ دارد و ميخواهد آن را بدست آورد و يا بخاطر 

اش از نيرو محفوظ بماند، قرآن كريم هم عزت را منحصر در خداي سبحان كرده، و فرموده: )إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً، عزت همه
 .«4»اش از خداست( نيرو همه و هم نيرو را منحصر در او كرده و فرموده: )أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً،« 1»خداست(، 

و معلوم است كسي كه به اين دين و به اين معارف ايمان دارد، ديگر در دلش جايي براي ريا و سمعه و ترس از غير خدا و 
ماند، و اگر براستي اين دو قضيه براي كسي معلوم شود، يعني علم اميد به غير خدا و تمايل و اعتماد به غير خدا، باقي نمي

ها و بديها از دلش شسته ميشود و اين دو قضيه دل او را به زيور صفاتي از فضائل، در بدان داشته باشد، تمامي پستي يقيني
آرايد، صفاتي الهي چون تقواي باللَّه و تعزز باللَّه و غير آن از قبيل مناعت طبع و كبرياء و غناي نفس و مقابل آن رذائل مي
 .هيبتي الهي و رباني

الم خداي سبحان مكرر آمده كه ملك عالم از خداست و ملك آسمانها و زمين از اوست و آنچه در آسمانها و و نيز در ك
 زمين است از آن وي است كه مكرر بيانش گذشت، و حقيقت اين
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گذارد و استقالل را منحصر ملك هم چنان كه براي همه روشن است، براي هيچ موجودي از موجودات استقالل باقي نمي
 .كنددر ذات خدا مي

وقتي ملك عالم و ملك آسمانها و زمين و ملك آنچه در آنها است، از خدا باشد ديگر چه كسي از خود استقالل خواهد 
 ي و به چه وجهي از خدا بي نياز تواند بود؟داشت؟ و ديگر چه كس

هيچ كس و به هيچ وجه، براي اينكه هر كسي را كه تصور كني، خدا مالك ذات او و صفات او و افعال او است و اگر براستي 
چنين  نكنيم؟! نه با پيدا شدما ايمان به اين حقيقت داشته باشيم، ديگر بويي از استقالل در خود و متعلقات خود سراغ مي

ايماني تمامي اشياء، هم ذاتشان و هم صفاتشان و هم افعالشان، در نظر ما از درجه استقالل ساقط ميشوند، ديگر چنين 
تواند غير او را اراده كند و نميتواند در برابر غير او خضوع كند، يا از غير او انساني نه تنها غير خدا را اراده نميكند و نمي

د داشته باشد يا به غير او به چيز ديگري سر گرم شده و از چيز ديگري لذت و بهجت بگيرد يا به غير بترسد يا از غير او امي
 .او توكل و اعتماد نمايد و يا تسليم چيزي غير او شود و يا امور خود را به چيزي غير او وا بگذارد

اقي را، حقي كه بعد از فناي هر چيز باقي نمايد، مگر وجه حق بكند و طلب نميو سخن كوتاه اينكه: چنين كسي اراده نمي
كند جز از باطل، باطلي كه عبارت است از غير خدا، چون آنچه كند مگر از باطل، و فرار نمياست، چنين كسي اعراض نمي



غير خداست فاني و باطل است، و دارنده چنين ايماني براي هستي آن در قبال وجود حق كه آفريدگار اوست وقعي و اعتنايي 
 .گذاردنمي

و « 1»(، دارد و نيز در كالم مجيدش آمده: )اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني، اللَّه كه جز او معبودي نيست، اسمايي نيكو
گار شماست معبودي جز او كه خالق هر ءٍ، اينك اللَّه است كه پروردنيز آمده: )ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ال إِلهَ إِلَّا هُوَ، خالِقُ كُلِّ شَيْ

و آمده « 0»ءٍ خَلَقَهُ، خدايي را كه هر چه را آفريد نيكويش كرد( و نيز آمده: )الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ« 4»چيز است نيست(، 
)كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ، همه در طاعت  ، و فرموده:«2»كه: )وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، همه وجوه در برابر حي قيوم خاضع است( 

و نيز فرموده: )أَ وَ « 5»، و فرموده: )وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگارت قضا رانده كه جز او را نپرستيد( «3»اند( وي
و نيز فرموده: « 3»رت بس نيست، كه بر هر چيز ناظر است؟( ءٍ شَهِيدٌ؟ آيا اين براي پروردگالَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ، أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ

 ءٍ مُحِيطٌ، آگاه باش كه او بر هر)أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ
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 «(و نيز فرموده: )وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي و بدرستي كه آخرين منزل هستي، درگاه پروردگار تو است« 1»چيز احاطه دارد( 

)وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ فرمايد: و از همين باب است آيات مورد بحث كه مي.
اي حقيقي دارد، و اي است كه نتايج خاصهراجِعُونَ( الخ، براي اينكه اين آيات و نظائرش مشتمل بر معارف خاصه الهيه

اي فلسفي و اخالقي دارد و نه حتي به تربيتي كه انبياء ع در شرايع خود هتربيتش نه هيچگونه شباهتي به تربيت مكتب
 .اندسنت كرده

ها چون طريقه حكما و فالسفه در فن اخالق همانطور كه گفتيم، بر اساس عقايد عمومي و اجتماعي است، عقايدي كه ملت
عقائد عمومي ديني است، عقائدي كه در تكاليف ها دارند و طريقه انبياء ع هم بر اساس و اجتماعات در باره خوبيها و بدي

عبادتي و در مجازات تخلف از آن تكاليف دارند، ولي طريقه سوم كه طريقه قرآن است بر اساس توحيد خالص و كامل بنا 
اش بهترين صلوات و درودها باد شود و خاص اسالم است كه بر آورندهشده، توحيدي كه تنها و تنها در اسالم ديده مي

 .(قت فرمائيد)د

هايي زده كه شناسان غربي، در تاريخ خود كه در باره تمدن اسالم نوشته، حرفو عجب اينجاست كه بعضي از شرق
 :اش از نظر خواننده ميگذردخالصه

شناس اهميت دارد، بحث از شئون تمدني است كه دعوت ديني اسالم آورده، و در آنچه از اسالم و معارفش براي يك جامعه
پيروان خود گسترش داده، آري يك دانشمند بايد رمز آن خصائص روحي كه در ميان آنان بجاي گذارد، خصائصي كه  ميان

زير بناي ترقي و تمدن و تكامل مسلمين شد، جستجو كند و گر نه معارف دينش يك دسته مواد اخالقي است كه همه 



 .(دقت كنيد)د اناديان و همه انبياء، آنها را داشته و بدانها اشاره كرده

در حالي كه اگر به آنچه ما گفتيم دقت بيشتري بفرمائيد، خواهيد ديد اين سخن تا چه پايه ساقط و بي مايه است، و اين 
مستشرق چقدر به خطا رفته، براي اينكه او فكر نكرده كه نتيجه، هميشه فرع مقدمه است و آثار خارجي كه مترتب بر هر 

اگرد و كند، و شزائيده و نتايج نوع علوم و معارفي است كه مكتب دارد و مربي آن را القاء مي شود، اين آثارنوع تربيت مي
 .آنكه در تحت تربيت مكتب است، آن را فرا ميگيرد

كند، اما درجه نازل از حق و درجه دار را در نظر بگيريم كه يكي مردم را بسوي حق و كمال دعوت ميو اگر دو مكتب
 كند، و لكنيگري نيز بسوي حق و كمال دعوت ميمتوسط از كمال و د
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ن ؟! ابدا، ديدار و اين دو نوع مكتب، يكسانندحق محض و خالص و كمالي كه باالتر از آن تصور ندارد، آيا اين دو مكتب
كند و اما مكتب اول، يعني مكتب حكما و مبين اسالم همين مكتبي است كه بسوي حق محض و كمال اقصي دعوت مي

فالسفه تنها بسوي حق اجتماعي و مكتب دوم تنها بسوي حق واقعي و كمال حقيقي، يعني آنچه مايه سعادت آدمي در 
كند كه نه ظرف اجتماع گنجايش آن را دارد و نه آخرت و آن وت ميآخرت است ميخواند، ولي مكتب اسالم بسوي حقي دع

خداي تعالي است، اسالم اساس تربيت خود را بر اين پايه نهاده، كه خدا يكي است، و شريكي ندارد، و اين زير بناي دعوت 
قه فاصله است! اين آورد و عبوديت محض را نتيجه ميدهد، و چقدر ميان اين سه طرياسالم است كه بنده خالص بار مي

مسلك بود كه جمع بسيار و افرادي بيشمار از بندگاني صالح و علمايي رباني و اوليائي مقرب از مرد و زن تحويل جامعه 
 .بشري داد و همين شرافت در فرق ميانه سه مسلك نامبرده كافي است

 210فرق ميان اين سه طريقه و مسلك[ ..... ص : ]

م از نظر نتيجه هم با آن دو مسلك ديگر فرق دارد، چون بناي اسالم بر محبت عبودي و ترجيح عالوه بر اينكه مسلك اسال
دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است )يعني هر جا كه بنده در سر دو راهي قرار گرفت كه يكي به رضاي خدا و ديگري 

د بخاطر خشم خدا چشم بپوشد، از حق خود انجامد، رضاي خود را فداي رضاي خدا كند، از خشم خوبه رضاي خودش مي
 .(بخاطر حق خدا صرفنظر كند. و همچنين

و معلوم است كه محبت و عشق و شور آن بسا ميشود كه انسان محب و عاشق را به كارهايي وا ميدارد كه عقل اجتماعي، 
يي وا ميدارد كه فهم عادي كه پسندد، چون مالك اخالق اجتماعي هم، همين عقل اجتماعي است و يا به كارهاآن را نمي

فهمد، پس عقل براي خود احكامي دارد و حب هم احكامي جداگانه كه انشاء اساس تكاليف عمومي و ديني است، آن را نمي
 .گذرداي مباحث آينده از نظر خواننده مياللَّه بزودي توضيح اين معنا در پاره

 210بيان آيات[ ..... ص : ]

 210[ ..... ص : "رحمت "و "صلوات "نسبت بين]



ميدهد كه صلوات  أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ( الخ، دقت در اين آيه اين معنا را دست)
آيه  به وجهي غير از رحمت است شاهدش اين است كه آن به صيغه جمع آمده و اين به صيغه مفرد، و شاهد ديگرش

ه بر نِينَ رَحِيماً، او كسي است كشريفه: )هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، وَ مَالئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ، وَ كانَ بِالْمُؤْمِ
 «1»منين رحيم است( ها بسوي نور خارج كند، و او همواره به مؤفرستد و مالئكه او نيز، تا شما را از ظلمتشما صلوات مي
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 :رساند جمله: )وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً( الخ، به منزله علت است براي جملهاست، چون مي

در نظر گرفتن اين نظم، معناي آن چنين ميشود: )اگر خداي تعالي بر شما صلوات  هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ( الخ، كه با)
فرستد، از او همين انتظار بايد داشت براي اينكه عادت او بر اين جاري شده، كه نسبت به مؤمنين رحمت كند، و شما هم مي

 .حمت كرده باشدكند كه بر شما هم صلوات بفرستد، تا بشما هم رمؤمنيد: پس شان شما اقتضاء مي

پس از اين آيه استفاده شد كه نسبت صلوات به رحمت، نسبت مقدمه بذي المقدمه است، و يا به عبارتي نسبت برگشتن به 
 .نگاه كردن است كه اول بايد برگشت، سپس نظر كرد، و نيز مانند نسبت انداختن در آتش و سپس سوزاندن است

اند، پس صالة خدا اند، چون آن را به انعطاف دليل معنا كردهصالة ذكر كردهو همين مناسب با آن معنايي است كه براي 
اش، انعطاف و برگشتن خدا بسوي بنده است تا بوي رحمت كند، و صالة مالئكه براي مؤمن انعطاف آنان نسبت به بنده

 .عبوديت استبسوي انسان است تا واسطه رساندن رحمت خدا شوند، و صالة مؤمنين برگشتن آنان و دعا به 

و اين معنا منافاتي ندارد با اينكه صالة خودش رحمت و از مصاديق آن باشد، چون رحمت در قرآن كريم به طوري كه دقت 
و تامل در مواردش دست ميدهد عبارتست از عطيه مطلقه خدايي و موهبت عامه رباني، هم چنان كه در يك مورد فرمود: )وَ 

، و در موردي ديگر فرموده: )وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ «1»ءٍ، رحمت من شامل همه چيز شده است( رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ
ردگار تو بي نيازي صاحب رحمت إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ، كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، و پرو

كند، هم چنان كه شما را از ذريه برد و بعد از شما هر چه را بخواهد جانشين شما مياست، او اگر بخواهد شما را از بين مي
 .«4»مردمي ديگر ايجاد كرد( 

رساند از بين بردن يك قوم بخاطر بي نيازي او از خلق است، و جانشين كردن قومي ديگر و ايجاد آنها، بخاطر كه مي
ت، و در عين حال هم از بين بردنش و هم ايجادش، هم مستند به رحمت او ميشود و هم مستند بفناي او، پس رحمت او اس

زند، هم چنان كه فرمود: )وَ ما هر خلق و امري رحمت است، هم چنان كه هر خلق و امري عطيه است كه از بي نياز سر مي
، و يكي از عطاياي او كه جلوگير ندارد، همان صالة است، «0»ير ندارد( كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، عطاي پروردگار تو جلوگ

پس به همين دليل صالة هم، رحمت است، چيزي كه هست صالة رحمت مخصوصي است و از همين بيان ميتوان فهميد 
 كه چرا در آيه مورد بحث كلمه صالة را به صيغه جمع و كلمه رحمت را به صيغه
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مفرد آورد، )چون كلمه رحمت جنس است و جمع بسته نميشود ولي كلمه )صالة( رحمت خاص و يا به عبارتي مصداق 
 .(رحمت است و جمع بسته ميشود

لخ، ا هُمُ الْمُهْتَدُونَ( الخ، گويي اين جمله بمنزله نتيجه است براي جمله: )أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ( وَ أُولئِكَ)
و به همين جهت نفرمود: )صلوات من ربهم و رحمة و هداية( و نيز نفرمود: )و اولئك هم المهديون، ايشان تنها كسانيند كه 

مهتدون( آورد تا )اولئك( را مجدد آورد تا از آن جمالت قبل جدا شود، و ثانيا به صيغه )د، بلكه اوال كلمه انهدايت شده
 .بقبول هدايت اشاره كرده باشد، چون قبول هدايت فرع هدايت است

به  انپس تا اينجا روشن شد كه رحمت خدا به ايشان اين است كه ايشان را بسوي خود هدايت كند و صلوات او بر ايش
منزله مقدمه اين هدايت است و اهتداء ايشان نتيجه هدايت خداست، خدا ايشان را هدايت كرد و ايشان هم هدايت خدا را 
 .قبول كردند، پس هر يك از صالة و رحمت و اهتداء، معنايي جداگانه دارند هر چند كه از نظر ديگر همه مصاديق رحمتند

ي كه آيه شريفه از كرامت خدا نسبت بايشان خبر داده، مثل دوستي است كه او را بنا بر اين مثل اين گونه مؤمنين بطور
پرسد منزل فالني كجا است؟ در همين حال تو با روي خوش و احترام او آيد و از اين و آن ميببيني دارد بطرف منزلت مي

را عوضي رود، به خانه خود بياوري و در بين  هارا ديدار كني و مستقيم و بدون اينكه ديگر از اين و آن بپرسد و احيانا كوچه
راه هم اگر محتاج آبي و يا غذايي هست و يا احتياج بهر كس دارد و يا محتاج باين است كه در راه دستش را بگيري، همه 

 .اش مبذول بداري و از هر مكروه و ناگوار حفظش كنياين احسانها را در باره

ات آمده، باو احترام يك احترام است، چون ميخواهي در اين يك سفر كه به خانهكه همه اين كارها كه در حق او بكني 
كرده باشي، ولي در عين حال يك يك عمليات تو اكرام جداگانه هم هست، و راهنماييت، هدايت است، و آن خود عنواني 

 .است غير اكرام و غير مواظبت و در عين اينكه غير اكرام است، اكرام هم هست

مورد بحث هم تمامي صلوات و رحمت و اهتداء هم از يك نظر اكرام واحد است و هم از نظري ديگر مواظبت در بين در آيه 
 .راه و در خانه، به منزله صلوات و به خانه آوردنش به منزله اهتداء، و از اول تا به آخرش به منزله رحمت است

اولئك( كه مخصوص اشاره به دور است در آن بكار رفت )اسميه آمد، و اشاره  و اگر جمله: )وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ( با جمله
و ضمير فصل )هم( بار ديگر تكرار شد و خبر )مهتدون( معرفه و با الف و الم موصول آمد، همه اينها بمنظور تعظيم شان 

 .مؤمنين و بزرگداشت ايشان است و خدا داناتر است
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 212روايتي در باره برزخ و زندگي روح بعد از مرگ ..... ص :  يك بحث

 :، از سويد بن غفله، از امير المؤمنين ع روايت كرده كه فرمود«1»در تفسير قمي 

شوند، نخست فرزند آدم وقتي به آخرين روز دنيا و اولين روز آخرت ميرسد مال و فرزندان و اعمالش در نظرش مجسم مي
بخدا سوگند من براي جمع آوري و حفظ تو بسيار حريص بودم و بسيار بخل ورزيدم،  :شود و باو ميگويدمتوجه مال خود مي

 .حال چه كمكي ميتواني به من بكني؟ مال باو ميگويد: كفن خود را ميتواني از من برداري

ا و همواره حمايت از شمگويد: بخدا سوگند، من خيلي شما را دوست ميداشتم شود، و بايشان ميسپس متوجه فرزندان مي
 كردم )در اين روز بيچارگيم( چه خدمتي ميتوانيد بمن بكنيد؟مي

 :ميگويند: )غير از اينكه( تو را در گودالت دفن كنيم هيچ، سپس متوجه عمل خود ميشود و ميگويد

س ني؟ ميگويد: من مونكبخدا سوگند من در باره تو بي رغبت بودم و تو بر من گران بودي، تو امروز چه كمكي به من مي



 .توام در قبر و در قيامت، تا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه بدارند

 لباسترين مرد نزدشآن گاه امام فرمود: اگر آدمي در دنيا ولي خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترين و زيباترين، و خوش
 .بهشت نعيمي كه چه خوش آمدني كردي آيد و ميگويد: بشارت ميدهم تو را به روحي از خدا و ريحاني ومي

ام، و آدمي در آن روز مرده شوي خود پرسد: تو كيستي؟ ميگويد من عمل صالح توام كه از دنيا به آخرت كوچ كردهوي مي
اش را بر ميدارند سخن ميگويد و سوگندشان ميدهد كه عجله كنند، پس همين كه داخل را ميشناسد و با كساني كه جنازه

آيند كه همان دو فتان قبرند موي بدنشان آن قدر بلند است كه روي زمين كشيده ميشود و با دو فرشته نزدش ميقبر شد، 
زند، از او شكافند، صدايي دارند چون رعد قاصف، ديدگاني چون برق خاطف، برقي كه چشم را ميانياب خود زمين را مي

 :؟ و چه ديني داري؟ ميگويدپرسند: پروردگارت كيست؟ و پيرو كداميك از انبياييمي

 (ايص( و دينم اسالم است، ميگويند: )بخاطر اينكه در سخن حق پايدار مانده)پروردگارم اللَّه است، و پيامبرم محمد 

خدايت بر آنچه دوست ميداري و بدان خوشنودي ثابت بدارد، و اين دعاي خير همان است كه خدا در قرآن فرموده: )يُثَبِّتُ 
ا و هم اند بر قول حق و ثابت، هم در دنيذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، خداي تعالي كساني را كه ايمان آوردهاللَّهُ الَّ

 در آخرت پايداري
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 «1»هد(. ميد

: با ديده گشايند و بوي ميگويندكنند و دري از بهشت برويش مياينجاست كه قبر او را تا آنجا كه چشمش كار كند گشاد مي
روشن و با خرسندي خاطر بخواب، آن طور كه جوان نورس و آسوده خاطر ميخوابد، و اين دعاي خير همان است كه خداي 

الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَراا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا، بهشتيان آن روز بهترين جايگاه و زيباترين  اش فرموده: )أَصْحابُتعالي در باره
 .«4»خوابگاه را دارند( 

د: آيد و بوي ميگويترين صورت و جامه و بدترين چيز نزدش مياش بصورت زشتو اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته
ند شناسد و حامل خود را سوگاز حميم دوزخ، جايگاه آتشي افروخته و او نيز شوينده خود را مي بشارت باد تو را به ضيافتي

آيند و كفن او را از بدنش انداخته، كنند، دو فرشته ممتحن نزدش ميميدهد: كه مرا بطرف قبر مبر، و چون داخل قبرش مي
س او گويند: هرگز نداني و هدايت نشوي پد: نميدانم، ميپرسند: پروردگار تو و پيغمبرت كيست؟ و چه ديني داري؟ ميگويمي

 .هايي كه خدا آفريده، به غير از جن و انس، همه از آن ضربت تكان ميخورندزنند كه تمامي جنبندهرا با گرزي آن چنان مي

ميشود كه بر  آن گاه دري از جهنم برويش باز نموده، باو ميگويند: بخواب با بدترين حال، آن گاه قبرش آن قدر تنگ
چسبد، آن طور كه نوك نيزه به غالفش بطوري كه دماغش يعني مغز سرش از بين ناخن و گوشتش بيرون آيد اندامش مي

كند تا نيشش بزنند و او بدين حال خواهد بود، تا خداوند از و خداوند مار و عقرب زمين و حشرات آن را بر او مسلط مي
 .كند كي ميشود كه قيامت قيام كندر در فشار است كه دائما آرزو ميقبرش مبعوث كند، در اين مدت آن قد

و در كتاب منتخب البصائر از ابي بكر حضرمي از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: سؤال قبر مخصوص دو طائفه 
رمود: مردم چطور؟ ف است، يكي آنهايي كه ايمان خالص داشتند و يكي آنها كه كفر خالص داشتند عرضه داشتم پس ساير

 «0»اما بقيه مردم: از سؤالشان صرفنظر ميشود. 

و در امالي شيخ از ابن ظبيان روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق )ع( بودم، ايشان پرسيدند: مردم در باره ارواح مؤمنين بعد 



لَّه گ جا ميگيرند فرمود: سبحان الاز مرگ چه ميگويند؟ من عرضه داشتم ميگويند ارواح مؤمنين در سنگدان مرغاني سبز رن
 .تر از اين ميداردخداي تعالي مؤمن را گرامي
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رسول خدا )ص( و علي و فاطمه و حسن و حسين ع، در حالي كه مالئكه مقرب خداي عز و جل بلكه در دم مرگ مؤمن، 
كنند، به بالينش حاضر ميشوند، اگر خداي تعالي زبانش را به شهادت بر توحيد او و نبوت رسول خدا ايشان را همراهي مي

ص( و علي و فاطمه و حسن و )رسول خدا )ص( و واليت اهل بيت آن جناب، باز كرد كه بر اين معاني شهادت ميدهد، و 
حسين ع و مالئكه مقرب خدا با ايشان گواه ميشوند و اگر زبانش بند آمده باشد، خداي تعالي رسول گرامي خود را باين 

خصيصه اختصاص داده كه از ايمان دروني هر كس آگاه است، و لذا بايمان دروني مؤمن گواهي ميدهد و علي و فاطمه و 
اي كه حضور دارند، شهادت رسول خدا )ص( را گواهي و نيز مالئكه -كه بر همگي آنان بهترين سالم باد -حسن و حسين

 .كنندمي

و اين مؤمن وقتي روحش گرفته ميشود، او را بسوي بهشت ميبرند، البته با بدني و صورتي نظير صورتي كه در دنيا داشت، و 
شناسد، چون اگر كسي از آشنايانشان از دنيا به نزدشان بيايد، ايشان را مي نوشند، بطوري كهمؤمنين در آنجا ميخورند و مي

 «1»گفتيم به همان صورتي هستند كه در دنيا بودند. 

از حماد بن عثمان از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: سخن از ارواح مؤمنين بميان آمد، آن « 4»و در كتاب محاسن 
سند و پركنند؟ فرمود: آري، از يكديگر احوال ميكنند، من از در تعجب پرسيدم: ديدار ميجناب فرمود: يكديگر را ديدار مي

 .گويي: اين فالني استشناسند، حتي وقتي تو يكي از ايشان را ببيني مييكديگر را مي

آنان تنها آنچه مايه آيد، و از زندگي و در كافي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: مؤمن بديدار بازماندگان خود مي
لي او آيد، وبيند و آنچه مايه نگراني است از نظر او پوشيده ميدارند و كافر هم به زيارت بازمانده خود ميخرسندي است مي
كه بعضي از  :ها و آنچه محبوب او است از نظرش پوشيده ميدارند آن گاه اضافه فرمودبيند و اما خوشيتنها ناگواريها را مي

 «0»آيند و بعضي ديگر به قدر عملي كه دارند. ها به ديدار اهل خود ميهمه جمعه اموات در

و در كافي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ارواح اموات، مانند اجساد، بدن دارند و در درختي از بهشت جاي دارند، 
پرسند و چون روحي تازه از راه برسد، به يكديگر ميگويند: فعال مزاحمش نشويد شناسند و حال يكديگر را مييكديگر را مي

د كمي استراحت كند(، آن گاه از او ميپرسند: فالني چه كرد؟ و فالني چه شد؟ اگر در بگذاري)كه از هول عظيمي در آمده 
 نشينند، و اگر بگويد او مدتي است از دنياپاسخ بگويد او در دنيا زنده بود كه من آمدم، به انتظارش مي
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 «1»گويند سقوط كرده، سقوط كرده است. فهمند كه او بهشتي نبوده از در ترحم ميدر آمده، مي

انتخاب نموده، در اينجا روايات در باب زندگي در برزخ بسيار زياد است، و ما آن مقدار را كه جامع معناي برزخ بود  :مؤلف
آورديم، و گر نه در اين معاني كه ما آورديم روايات آن قدر زياد است كه به حد استفاضه رسيده و همه آنها داللت دارد بر 

 .اينكه برزخ عالمي است مجرد از ماده

 211داستاني در تاييد ادله گذشته بر وجود عالم برزخ و حيات روح بعد از مرگ[ ..... ص : ]

ا نقل كنم ام يك داستان رمترجم(: در اينجا مناسب ديدم بعنوان تاييد ادله گذشته از ميان داستانهايي كه در اين باره شنيده)
اي بيشتري هتر گردد، البته همانطور كه اشاره شد در اين باره شنيدهتا خواننده عزيز نسبت به زندگي در برزخ اعتقادش قوي

ت اي اسگذرد مربوط به مشاهدهام لكن داستاني كه از نظر خواننده ميتقوي و مورد وثوق شنيدهدارم و همه را از اشخاص با 
كه براي استاد عاليقدرم عالمه طباطبائي مؤلف همين كتاب دست داده و من آن را قبال از حضرت آية اللَّه جناب آقاي حاج 

يزدي مؤسس و بنيانگذار حوزه علميه قم شنيده بودم شيخ مرتضي حائري يزدي فرزند مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائري 
بعد عين شنيده خود را براي جناب استاد نقل كردم و ايشان آن را صحه گذاردند و امروز كه روز چهارشنبه يازدهم جمادي 

جواب هجري قمري است از ايشان اجازه خواستم داستان زير را در بحث پيرامون برزخ درج كنم ايشان  1033االولي سال 
صريحي ندادند ولي از آنجايي كه به نظر خودم بهترين دليل بر وجود برزخ است لذا نتوانستم از درج آن چشم بپوشم، و 

 :اينك آن داستان

در سالهايي كه در حوزه نجف اشرف مشغول تحصيل علم بودم مرتب از ناحيه مرحوم والدم هزينه تحصيلم به نجف 
بودم تا آنكه چند ماهي مسافر ايراني به عراق نيامد و خرجيم تمام شد، در همين وضع رسيد و من فارغ البال مشغول مي

كردم كه ناگهان بي پولي و وضع روابط ايران و عراق رشته روزي مشغول مطالعه بودم و دقيقا در يك مسئله علمي فكر مي
وبند، در حالي ككه شنيدم درب منزل را مي مطلب را از دستم گرفته و بخود مشغول كرد، شايد چند دقيقه بيشتر طول نكشيد

كه سر روي دستم نهاده و دستم روي ميز بود برخاستم و درب خانه را باز كردم مردي ديدم بلند باال و داراي محاسني 
اي اش، اما هر چه بود قيافهحنايي و لباسي كه شباهت به لباس روحاني عصر حاضر نداشت نه فرم قبايش و نه فرم عمامه

 .اب داشتجذ

فرمايد در اين مدت هيجده سال، به محضي كه در را باز كردم سالم كرد و گفت: من شاه حسين ولي، پروردگار متعال مي
 .اي!! آن گاه خدا حافظي كرد و رفتات را رها كرده و بفكر روزيت افتادهام كه درس و مطالعهات گذاشتهكي گرسنه
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من بعد از بستن در خانه و برگشتن به پشت ميز تازه سر از روي دستم برداشتم و از آنچه ديدم تعجب كردم و چند سؤال 
رفتم و يا آنچه ديدم همين جا ديدم ولي يقين  برايم پيش آمد اول اينكه آيا راستي من از پشت ميز برخاستم و به در خانه

 .دارم كه خواب نبودم

، لكن آيد كه گفته باشد شيخ حسين ولياش بر ميدوم اينكه: اين آقا خود را به نام شاه حسين ولي معرفي كرد، ولي از قيافه
م چنان افه شاه نبود، اين سؤال هاش قيهر چه فكر كردم نتوانستم بخود بقبوالنم كه گفته باشد: شيخ، از طرفي هم قيافه

بدون جواب ماند تا آنكه مرحوم والدم از تبريز نوشتند كه تابستان به ايران بروم در تبريز بر حسب عادت نجف، بين 



گذشتم به قبري برخوردم كه از نظر ظاهر پيدا بود قبر يكي از بزرگان زدم روزي از قبرستان كهنه تبريز ميالطلوعين قدم مي
وقتي سنگ قبر را خواندم ديدم قبر مردي است دانشمند بنام شاه حسين ولي و حدود سيصد سال پيش از آمدن به در است، 

 .خانه، از دنيا رفته است

سؤال سومي كه برايم پيش آمد تاريخ هيجده سال بود كه اين تاريخ ابتدائش چه وقت بوده است؟ وقتي است كه من شروع 
؟ كه من بيست و پنج سال است مشغولم، و يا وقتي است كه من به حوزه نجف اشرف مشرف امبه تحصيل علوم ديني كرده

ام؟ كه آنهم بيش از ده سال نيست پس ماده تاريخ هيجده از چه وقت است؟ و چون خوب فكر كردم ديدم هيجده سال شده
 .اماست كه به لباس روحانيت ملبس و مفتخر شده

ترسم جناب استادم با درج اين قصه مخالفت كند لذا تصميم دارم وقتي نده از آنجا كه مياين را هم بگويم و بگذرم كه نگار
 .مقابله همه روزه ما به اينجا رسيد اين قسمت را نخوانم

 219بحث فلسفي ..... ص : 

 219در باره اينكه نفس )روح( آدمي مجرد از ماده است([ ..... ص : )]

موجودي است مجرد از ماده؟ )البته مراد ما از نفس آن حقيقتي است كه هر يك از ما در آيا نفس و يا به عبارتي روح آدمي 
كنيم و يا بدان اشاره مينمائيم، و نيز مراد ما به هنگام سخن با عبارت: من، ما، شما، او، فالني، و امثال آن از آن حكايت مي
 .(مكان نباشدتجرد نفس اين است كه موجودي مادي و قابل قسمت و داراي زمان و 

گوييم: جاي هيچ شك نيست كنيم، اينك ميحال كه موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت كه در باره چه چيز بحث مي
گوييم من(، )و مي)كنيم به كنيم كه از آن معنا و حقيقت تعبير مييابيم و مشاهده ميكه ما در خود معنايي و حقيقتي مي

من باو گفتم و امثال اين تعبيرها كه همه روزه مكرر داريم(. ترجمه الميزان،  -تولد شدم،و مثال در همدان م -من پسر فالنم،
 550 :، ص1ج

باز جاي هيچ شك و ترديد نيست كه هر انساني در اين درك و مشاهده مثل ما است من و تمامي انسانها در اين درك 
غافل نيستيم ما دام كه شعورم كار ميكند، متوجهم  مساوي هستيم و حتي در يك لحظه از لحظات زندگي و شعورمان از آن

 .كه من منم و هرگز نشده كه خودم را از ياد ببرم

من( در كجاي بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان كرده؟ قطعا در هيچيك از اعضاي بدن ما نيست، )حال ببينيم اين 
ر دست ما و خالصه در هيچيك از اعضاي محسوس و آنكه يك عمر ميگويد )من( در داخل سر ما نيست، در سينه ما و د

ايم، چون حس المسه و شامه و غيره ديده ما نيست، و در حواس ظاهري، مائيم كه وجودشان را از راه استدالل اثبات كرده
 .ايم، نيستپنهان نشده و در اعضاي باطني ما هم كه وجود آنها را از راه تجربه و حس اثبات كرده

رها شده و ميشود كه من از اينكه داراي بدني هستم و يا داراي حواس ظاهري يا باطني هستم، بكلي غافل بدليل اينكه با
من( در نزد )من( حاضر است، پس )ميشوم و ليكن حتي براي يك لحظه هم نشده كه از هستي خودم غافل باشم، و دائما 

 .معلوم ميشود اين )من( غير بدن و غير اجزاء بدن است

)من( عبارت باشد از بدن من و يا عضوي از اعضاي آن و يا )مانند حرارت( خاصيتي از خواص موجوده در آن، با  و نيز اگر
پذيرد حفظ اين معنا كه بدن و اعضايش و آثارش همه و همه مادي است و يكي از احكام ماده اين است كه بتدريج تغيير مي

نيز هم دگرگوني بپذيرد و هم قابل انقسام باشد، با اينكه  (يد )منو حكم ديگرش اين است كه قابل قسمت و تجزيه است با



 .بينيم نيستمي

اي از آن غافل نيست( مراجعه كند، و سپس همين به شهادت اينكه هر كس به اين مشاهده، )كه گفتيم آني و لحظه
گران تميز ميداد، بياد بياورد، مشاهده را كه سالها قبل يعني از آن روزي كه چپ و راست خود را شناخت و خود را از دي

بيند كه من امروز، با من آن روز، يك )من( است و كمترين دگرگوني و يا تعددي بخود نگرفته، ولي بدنش و هم اجزاء مي
بدنش و هم خواصي كه در بدنش موجود بوده، از هر جهت دگرگون شده، هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و شكل، 

اي حوال و آثارش جور ديگري شده، پس معلوم ميشود )من( غير از بدن من است و اي بسا در حادثهو هم از جهت سائر ا
 .نيمي از بدنش قطع شده، ولي خود او نصف نشده، بلكه همان شخص قبل از حادثه است

ت، ولي زيه نيسبيند كه )من( معنايي است بسيط كه قابل انقسام و تجو همچنين اگر اين دو مشاهده را با هم بسنجد، مي
پذيرد، چون بطور كلي ماده و هر موجودي مادي اينطور است، بدنش قابل انقسام هست، اجزاء و خواص بدنش نيز انقسام مي

 شود نفس غير بدن است، نه پس معلوم مي
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كه براي ما محسوس است و نه آن خواصي همه آن است و نه جزئي از اجزاء آن، و نه خاصيتي از خواص آن، نه آن خواصي 
 .ايم و نه آن خواصي كه براي ما هنوز درك نشده استكه با استدالل به وجودش پي برده

ها هر طوري كه فرض كنيد مادي است و حكم ماده اين است كه محكوم تغيير و دگرگوني براي اينكه همه اين نامبرده
ت كه آن چيزي كه در خود بنام )من( مشاهده ميكنم، هيچيك از اين احكام را پذيرد و مفروض ما اين اساست و انقسام مي

 .پذيرد، پس نفس به هيچ وجه مادي نيستنمي

بينيم، امري بسيط كه كثرت و اجزاء و مخلوطي از خارج ندارد، بلكه كنيم امر واحدي ميو نيز اين حقيقتي كه مشاهده مي
كند كه او اوست، و غير او نيست و دو كس نيست، بيند و درك مير نفس خود ميواحد صرف است، هر انساني اين معنا را د

شود اين امر مشهود، امري است مستقل كه حد بلكه يك نفر است و دو جزء ندارد بلكه يك حقيقت است. پس معلوم مي
گيريم پس او جوهري است ماده بر آن منطبق و صادق نيست و هيچيك از احكام الزم ماده در آن يافت نميشود، نتيجه مي

را  كند، يعني تعلق تدبيري كه بدنمجرد از ماده كه تعلقي به بدن مادي خود دارد، تعلقي كه او را با بدن به نحوي متحد مي
گذارد دستگاههاي بدن از كار بيفتند و يا نامنظم كار كنند( و مطلوب و مدعاي ما هم اثبات تدبير و اداره مينمايد، )و نمي

 .معنا استهمين 
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گرا و جمعي از علماي الهي، از متكلمين، و نيز علماي ظاهربين، يعني اهل حديث، منكر تجرد در مقابل ما همه علماي مادي
 .يهوده نميباشداند كه خالي از تكلف و تالش باند و بر مدعاي خود و رد ادله ما برهانهايي اقامه كردهروح شده

هاي مختلف علوم با آن همه پيشرفتي كه كرده و به آن حد از دقت كه امروز رسيده، در تمامي اند: رشتهماديين گفته -1
ها و جستجوهاي دقيقش، به هيچ خاصيت از خواص بدني انسان نرسيده، مگر آنكه در كنارش علت ماديش را هم فحص

ادي نمانده تا بگويند اين اثر روح مجرد از ماده است، چون با قوانين ماده منطبق پيدا كرده، ديگر خاصيتي بدون علت م
 .نيست و آن را دليل بر وجود روح مجرد بگيرند

اند: سلسله اعصاب كه در سراسر بدن منتشر است، ادراكات تمامي اطراف بدن و اعضاي آن و در توضيح اين گفتار خود گفته
كند، و اين مركز عبارت است از ر نهايت سرعت به عضو مركزي اعصاب منتقل ميهايش را پشت سر هم و دو حاسه



 اي است متحد و داراي يك وضعي واحد، بطوري كه اجزائش از يكديگر متمايز نيست و قسمتي از مغز سر كه مجموعه
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ها در آن درك نميشود، و اين واحد متحصل دگرگونياگر بعضي از آن باطل شود و بعضي ديگر جاي آن را پر كند، اين 
 .(كنيم به )منهمان نفس ما است كه همواره حاضر براي ما است، و ما از آن تعبير مي

كنيم كه ما غير از سر و پيكرمان هستيم، درست است و ليكن صرف اين احساس باعث نميشود پس اينكه احساس مي
اي است كه توارد ادراكات خواص بدني ما است، بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجموعه بگوئيم پس )ما( غير از بدن و غير از

 .مانيمدر آن بسيار سريع انجام ميشود، لذا هيچ آني از آن غافل نمي

چون الزمه غفلت از آن بطوري كه در جاي خود مسلم شده است، بطالن اعصاب و توقفش از عمل است و آن همان مرگ 
 .است

بينيم نفس )من( همواره ثابت است نيز درست است، اما اين هم دليل تجرد نفس نيست و از اين جهت نيست ه ميو نيز اينك
ردان گكه حقيقتي است ثابت كه دستخوش تحوالت مادي نميشود، بلكه اين حس ما است كه )مانند ديدن آتش آتش

يشود، مثل حوضي كه دائما نهر آبي از اين طرف داخلش بصورت دائره(، در اثر سرعت واردات ادراكي، امر بر ايمان مشتبه م
رسد كه آب ثابت و همواره پر است و عكس آدمي يا درخت و يا غير ريزد، به نظر ما ميميشود و از طرف ديگر بيرون مي

 .آن كه در آب افتاده، واحد و ثابت است

حالي كه در واقع نه واحد است و نه ثابت، بلكه هم  كنيم، درهمانطور كه در مثال حوض، ما آن را آبي واحد و ثابت حس مي
متعدد است و هم متغير تدريجي، چون اجزاء آبي كه وارد آن ميشود، بتدريج وضع آن را تغيير ميدهد، نفس آدمي نيز هر چند 

 .ترسد، ولي در واقع نه واحد است و نه ثابت و نه داراي شخصيبه نظر موجودي واحد و ثابت و شخصي به نظر مي

اي از اند نفسي كه بر تجرد آن از طريق مشاهده باطني اقامه برهان شده، در حقيقت مجرد نيست، بلكه مجموعهو نيز گفته
خواص طبيعي است و آن عبارت است از ادراكهاي عصبي كه آنها نيز نتيجه تاثير و تاثري است كه اجزاء ماده خارجي و 

دتي كه از نفس مشاهده ميشود، وحدت اجتماعي است نه وحدت حقيقي و اجزاء مركب عصبي، در يكديگر دارند، و وح
 .واقعي
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هاي مختلف علوم با آن همه پيشرفت كه كرده و به آن حد از دقت كه امروز رسيده، در تمامي مؤلف: اما اينكه گفتند: )رشته
خاصيت از خواص بدني انسان نرسيده مگر آنكه در كنارش علت ماديش را هم پيدا  ها و جستجوهاي دقيقش، به هيچفحص

كرده، ديگر خاصيتي بدون علت مادي نماند، تا بگويي اين اثر روح مجرد از ماده است( سخني است حق و هيچ شكي در آن 
 .ه، نميشودنيست، لكن اين سخن حق، دليل بر نبود نفس مجرد از ماده كه برهان بر وجودش اقامه شد
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دليلش هم خيلي روشن است، چون علوم طبيعي كه قلمرو تاخت و تازش چهار ديواري ماده و طبيعت است، تنها ميتواند در 
اين چهار ديواري تاخت و تاز كند، مثال خواص موضوع خود )ماده( را جستجو نموده احكامي كه از سنخ آن است كشف و 

برد بيان كند و اما اينكه در پشت اين نمايد، و يا خواص آالت و ادوات مادي كه براي تكميل تجارب خود بكار مياستخراج 
گذرد و آيا چيزي هست يا نه؟ و اگر هست چه آثاري دارد؟ در اين باره نبايد هيچگونه دخل و تصرفي و چهار ديواري چه مي

 .اظهار نظري بنمايد نه نفيا و نه اثباتا



نهايت چيزي كه علوم مادي ميتواند در باره پشت اين ديوار بگويد اين است كه من چيزي نديدم، و درست هم گفته چون 
چون نبايد ببيند، و اين نديدن دليل بر نبودن چيزي نيست، )و به همين دليل اگر علوم مادي هزار برابر آنچه هست بشود، 

ار ديواري هيچ موجود غير مادي و خارج از سنخ ماده و حكم طبيعت، باز در چهار ديواري ماده است( و در داخل اين چه
 .نيست تا او ببيند

اند كه چنين آسان مجردات را منكر شوند علتش اين است كه و اگر ماديين پا از گليم خود بيرون آورده، بخود جرأت داده
ضاعتي بوده، به آثاري از زندگي كه در حقيقت اند، از ناآگاهي و بي باند كساني كه نفس مجرد را اثبات كردهخيال كرده

اند با قواعد علمي توجيهش كنند، از روي ناچاري آن را به اند، و چون نتوانستهوظائف مادي اعضاي بدن است برخورده
 .انداند و آن موجود مجرد فرضي را حالل همه مشكالت خود قرار دادهموجودي ما وراي ماده نسبت داده

اين حالل مشكالت به درد همان روزهايي ميخورده كه علم از توجيه آن خواص و آثار عاجز بوده و اما  و معلوم است كه
امروز كه علم به علل طبيعي هر اثر و خاصيتي پي برده، ديگر نبايد بدان وقعي نهاد، نظير اين خيال را در باب اثبات صانع 

 .اندهم كرده

آنچه از  اند و چنان نبوده كهلين به تجرد نفس، تجرد آن را از اين راه اثبات نكردهو اين اشتباه فاسدي است، براي اينكه قائ
نند، اند به نفس مستند كآثار و افعال بدني كه علتش ظاهر بوده به بدن نسبت دهند، و آنچه كه به علت ماديش پي نبرده

به بدن نسبت ميدهند بدون واسطه، و به بلكه تمامي آثار و خواص بدني را به علل بدني نسبت ميدهند، چيزي كه هست 
نفس هم نسبت ميدهند، اما بواسطه بدن، و آثاري را مستقيما به نفس نسبت ميدهند كه نميشود به بدن نسبت داد، مانند 

 .بيند، كه بيانش گذشتعلم آدمي به خودش و اينكه دائما خودش را مي

اي است كه توارد ادراكات در آن بسيار سريع انجام ميشود و لذا وعهو اما اينكه گفتند: )بلكه از آنجا كه مركز اعصاب مجم
مانيم الخ، سخني است كه معناي درستي ندارد و شهودي كه از نفس خود داريم، به هيچ وجه با هيچ آني از آن غافل نمي
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اند، به واردات فكري و ده و رشته سخن را از آنجا به جاي ديگر بردهمثل اينكه آقايان از شهود نفساني خود غفلت كر
 .انداند، كه پشت سر هم به دماغ وارد ميشود و به بحث از آثار اين توالي و توارد پرداختهمشهودات حسي برده

زياد  سر هم و بسياركنند هست؟ اگر اموري پشت كنيم و آنچه آنان نفي ميفهمم چه ربطي ميان آنچه ما اثبات ميمن نمي
كه واقعا هم زياد و متعدد است، فرض بشود اين امور بسيار زياد چگونه ميتواند يك واحد را تشكيل دهد بنام )من و يا تو(؟ 
عالوه اين امور بسيار زياد كه عبارت است از ادراكات وارده در مركز اعصاب، همه امور مادي هستند و ديگر ما وراي خود، 

زي نيستند، و اگر آن امر )من( كه هميشه جلو شعور ما حاضر و مشهود است و يكي هم هست، عين اين غير از خود چي
نيم؟ اين بيبينيم و غير آن را نميبينيم و چرا تنها آن امر واحد )من( را ميادراكات بسيار باشد، پس چرا ما آن را بسيار نمي

 .است از كجا آمد؟ وحدت كه در آن امر براي ما مشهود و غير قابل انكار

و اما پاسخي كه آقايان از اين پرسش داده و گفتند: وحدت، وحدت اجتماعي است، كالمي است كه به شوخي بيشتر شباهت 
دارد تا به جدي براي اينكه واحد اجتماعي وحدتش واقعي و حقيقي نيست، بلكه آنچه حقيقت و واقعيت دارد، كثرت آن 

حسي، مانند خانه واحد و خط واحد، و يا وحدتي است خيالي، مانند ملت واحد و امثال  است، و اما وحدتش يا وحدتي است
 .آن، نه وحدت واقعي، چون خط از هزاران نقطه و خانه از هزاران خشت و ملت از هزاران فرد تشكيل شده است

براي صاحب شعور يك شعور  كنيم، اين است كه ادراكات بسيار كه در واقع هم بسيارنداش صحبت ميو آنچه ما در باره
واقعي باشند، و در چنين فرض الزمه اينكه ميگويند: اين ادراكات في نفسه متعدد و بسيارند، به هيچ وجه سر از وحدت در 



آورد و فرض اينجا است كه در كنار اين شعورها و ادراكات كس ديگري نيست كه اين ادراكهاي بسيار را يكي ببيند، نمي
بيند )بخالف نظريه ما كه اين اشكالها بدان متوجه ا خود اين ادراكهاي بسيار است كه خود را يكي ميبلكه به گفته شم

هاي مغزي و حواس نيست، ما در وراي اين ادراكات، نفسي مجرد از ماده قائليم كه سراپاي بدن و سلسله اعصاب و بافته
تند، و او در اين چار ديواري بدن نيست، بلكه تنها ارتباط و ظاهري و باطني، همه و همه ابزار و وسائل و وسائط كار او هس

 .(اي باين بدن داردعالقه

كند، جزئي از مغز است كه ادراكهاي بسيار را بصورت و اگر بگويند: آن چيزي كه در ساختمان بدني من )من( را درك مي
ال خود باقي است، زيرا فرض اين بود كه اين گوييم: باز اشكال بحكند نه سلسله اعصاب، در جواب ميواحد )من( درك مي

 جزء از مغز عينا خود همان ادراكهاي 
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بسيار و پشت سر هم است نه اينكه در يك طرف مغز سر، جزئي باشد كه قوه دركش متعلق باين ادراكهاي بسيار شود، آن 
كند )دقت هايي حسي انتزاع ميگاه از آن معلومات صورتگيرد، آن طور كه قواي حسي بمعلومات خارجي تعلق مي

 .(فرمائيد

سؤال ديگري كه در باره اين امر مشهود و فراموش نشدني )من( هست و جوابش هم همان جوابي است كه در باره وحدت 
و  ئما در تحول استآن از دو طرف گفته شده، اينست كه اين امري كه به نظر شما مادي است با اينكه ماده ثبات ندارد و دا

 .پذيرد، ثبات و بساطت خود را از كجا آورد؟ نه فرض اول شما ميتواند جوابگوي آن باشد و نه فرض دومانقسام مي

هاي متوالي و پشت سر هم با يعني اين سؤال كه چگونه ادراك -عالوه بر اينكه فرض دوم شما هم در پاسخ از سؤال قبلي
پذيرد فرض غير درستي و هم از اين سؤال ما كه چرا )من( تحول و انقسام نمي -دشعور دماغي بصورت وحدت درك شو

اي كه در آن است و شعوري كه دارد و معلوماتي كه در آن است، با اينكه همه اموري مادي هستند، و است آخر دماغ و قوه
از اين اوصاف را ندارد، حاضر نزد ما  پذيرد، چطور همواره بصورت امري كه هيچيكماده و مادي كثرت و تغير و انقسام مي

 است؟ با اينكه در زير استخوان جمجمه ما، جز ماده و مادي چيز ديگري نيست؟

و اما اينكه گفتند: )بلكه اين حس ما است كه در اثر سرعت واردات ادراكي امر برايش مشتبه ميشود و كثير را واحد و متغير 
نيز غلطي است واضح، براي اينكه اشتباه خود يكي از امور نسبي است كه با كند(، را ثابت و متجزي را بسيط درك مي

گيرد، نه از امور نفسي و واقعي، چون اشتباه هم هر قدر غلط باشد، براي خودش حقيقت و مقايسه و نسبت صورت مي
علمي  بينيم و براهينيهايي سفيد مواقعيت است، مثال وقتي ما اجرام بسيار بزرگ آسمان را ريز و كوچك و بصورت نقطه

ري بينيم، و اشتباهات ديگگردان را دائره ميايم و همچنين اگر شعله آتشفهماند كه در اين ديد خود اشتباه كردهبه ما مي
كند، وقتي اشتباه است كه آنچه را در درك خود داريم، با آنچه كه در خارج هست بسنجيم، آن وقت كه حس ما مي

گوييم اشتباه، و اما آنچه كه در درك ما هست خودش درك ما هست در خارج نيست، اين را ميفهميم كه آنچه در مي
اشتباه نيست، به شهادت اينكه بعد از علم به اينكه اجرام آسماني به قدر كره زمين ما و يا هزاران برابر آن است، باز هم ما 

دان را بصورت دائره ميبينيم پس در اينكه آن جرم آسمان در هايي نوراني ميبينيم و باز هم شعله آتشگرآنها را بصورت نقطه
 .ديد ما نقطه است و آن شعله دائره است، اشتباهي نيست، بلكه اشتباه خواندنش، اشتباه و غلط است

 و مسئله مورد بحث ما از همين قبيل است، چه وقتي حواس ما و قواي مدركه ما امور بسيار 
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امور متغير و امور متجزي را بصورت واحد و ثابت و بسيط درك كند، اين قواي مدركه ما، در درك خود اشتباه كرده، براي و 



ييم اشتباه گوكند، آن وقت ميبينيم با هم تطبيق نميكنيم، مياينكه وقتي معلوم او را با همان معلوم در خارج مقايسه مي
و واحد و ثابت و بسيط است كه دروغ نيست و گفتگوي ما در همين معلوم است، از شما كرده، و اما اينكه معلوم او براي ا

پرسيم: اين معلوم فراموش نشدني ما )من( چيست؟ مادي است؟ يا مجرد؟ اگر مادي است پس چرا واحد و ثابت و بسيط مي
ما جا گرفته و هرگز هم فراموش است و چگونه يك امري كه هيچگونه آثار ماديت و اوصاف آن را ندارد در زير جمجمه 

 .گفتيمنميشود؟ و اگر مجرد است كه ما هم همين را مي

پس از مجموع آنچه گفته شد، اين معنا روشن گرديد: كه دليل ماديين از آنجا كه از راه حس و تجربه و در چهار ديواري 
آميزي عدم و جدان را به جاي با مغالطه و رنگ اندكند، ولي خواستهماده است، بيش از عدم و جدان )نيافتن( را اثبات نمي

تر بگويم دليلشان تنها اين را اثبات كرد كه ما موجودي مجرد نيافتيم، ولي خودشان ادعا عدم وجود )نبودن( جا بزنند، ساده
 .كردند: كه موجود مجرد نيست، در حالي كه نيافتن دليل بر نبودن نيست

ن( بجاي )نبودن( كردند، تصويري بود فاسد كه نه با اصول ماديت كه نزد خودشان و آن تصويري كه براي جا زدن )نيافت
 .آيد و نه با واقع امرمسلم و به حس و تجربه رسيده است، جور در مي

 221اند[ ..... ص : آنچه كه علماي روانكاو عصر جديد در نفي تجرد روح فرض كرده]

اند، اين است كه نفس عبارت است از حالت نفي تجرد نفس فرض كردهو اما آنچه كه علماي روانكاو عصر جديد در  -2
آيد، چون آدمي داراي ادراك بوسيله اعضاي بدن هست، داراي اراده هم متحدي كه از تاثير و تاثر حاالت روحي پديد مي

كه وقتي دست به هست، خوشنودي و محبت هم دارد، كراهت و بغض نيز دارد، و از اين قبيل حاالت در آدمي بسيار است 
اش اين ميشود كه گذارند، نتيجهكند و خالصه در يكديگر اثر ميدست هم ميدهند و اين، آن را و آن، اين را تعديل مي

 .(كنيم به )منآيد كه از آن تعبير ميحالتي متحد پديد مي

هاي شما را بگيريم، چون اهل هر هگوييم: بحث ما در اين نبود، و ما حق نداريم جلوي تئوريها و فرضيدر پاسخ اينان مي
هايي براي خود فرض كند و آن را زير بناي دانش خود قرار دهد )اگر ديواري كه روي آن پي چيد دانشي حق دارد فرضيه

 .(باال رفت به صحت فرضيه خود ايمان پيدا كند و اگر ديوارش فرو ريخت، يك فرضيه ديگري درست كند

و واقعي بود كه يا بايد گفت هست، يا نيست نه اينكه يكي وجودش را فرض كند و يكي گفتگوي ما در يك مسئله خارجي 
كنيم كه آيا همين بدن مادي نبودش را، بحث ما بحثي فلسفي است كه موضوعش هستي است در باره انسان بحث مي

 .است يا چيز ديگري ما وراي ماده است
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 227معتقدين به مبدأ و معاد پيرامون انكار تجرد روح و رد آن[ ..... ص : گفته جمعي از ]

آنچه از علوم،  اند:جمعي ديگر از منكرين تجرد نفس، البته از كساني كه معتقد به مبدأ و معادند در توجيه انكار خود گفته -3
و خواص روحي انسان مستند هستند به  آيد، اين است كه آثارمربوط به زندگي انسان، چون فيزيولوژي و تشريح بر مي

هاي حيات، يعني سلولهايي كه اصل در حيات انسان و حيوانند و حيات انسان بستگي به آنها دارد، پس روح يك اثر جرثومه
و خاصيت مخصوصي است كه در اين سلولها هست. و تازه اين سلولها داراي ارواح متعددي هستند، پس آن حقيقتي كه در 

اي از ارواح بيشمار كه بصورت اتحاد و اجتماع در كند، عبارت است از مجموعهو با كلمه )من( از آن حكايت مي انسان هست
هاي زندگي و اين خواص روحي، با مردن آدمي و يا به عبارتي با مردن سلولها، همه از آمده و معلوم است كه اين كيفيت



 .ماندرود و ديگر از انسان چيزي باقي نميبين مي

بنا بر اين ديگر معنا ندارد بگوئيم: بعد از فناي بدن و انحالل تركيب آن، روح مجرد او باقي ميماند، چيزي كه هست از 
هايي كه تا كنون با پيشرفت علوم كشف شده، كافي نيست كه بشر را به رموز زندگي آشنا سازد آنجايي كه اصول و جرثومه

اي نداريم جز اينكه بگوئيم: علل طبيعي نميتواند روح و زندگي درست كند و مثال از و آن رموز را برايش كشف كند، لذا چاره
 .خاك مرده موجودي زنده بسازد، عجالتا پيدايش زندگي را معلول موجودي ديگر، يعني موجودي ما وراء الطبيعه بدانيم

داللي است غير قابل قبول كه علوم و اما استدالل بر تجرد نفس از جهت عقل بتنهايي و بدون آوردن شاهدي علمي، است
امروز گوشش بدهكار آن نيست، چون علوم امروزي تنها و تنها بر حس و تجربه تكيه دارد و ادله عقلي محض را ارجي 

 .(نهد )دقت فرمائيدنمي

ه براي ين طائفمؤلف: خواننده عزيز مسلما توجه دارد كه عين آن اشكالهايي كه بر ادله ماديين وارد كرديم، بر دليلي كه ا
ها كه اوال اگر اصول علمي كه تا كنون كشف شده، نتوانسته حقيقت روح و اند نيز وارد است باضافه اين خدشهخود تراشيده

زندگي را بيان كند، دليل نميشود بر اينكه بعدها هم تا ابد نتواند آن را كشف كند، و نيز دليل نميشود بر اينكه خواص روحي 
تند به جرثومه حيات ميدانيد( در واقع مستند به علل مادي كه تا كنون دست علم ما بدان نرسيده نبوده )كه شما آن را مس

 .ايدباشد، پس كالم شما مغالطه است كه علم بعدم را بدون هيچ دليلي بجاي عدم علم جا زده

به  -يعني حوادث و خواص زندگي -به ماده و استناد بعضي ديگر -يعني حوادث مادي -و ثانيا استناد بعضي از حوادث عالم
ما وراء طبيعت كه خداي تعالي باشد مستلزم اين است كه براي ايجاد عالم، قائل به دو اصل باشيم، يكي مادي و يكي الهي 

 و اين حرف را نه دانشمندان 
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 .مادي ميپسندند و نه الهي و تمامي ادله توحيد آن را باطل ميكند

لبته در اين بين اشكالهاي ديگري به مسئله تجرد نفس شده و در كتب فلسفه و كالم آمده، چيزي كه هست همه آنها ا
ناشي از بي دقتي در ادله نامبرده ما و نداشتن ثبات در تعقل غرض از آن ادله است، و خالصه ناشي از اين است كه 

نيستند،  ايه ميخواهيم بگوئيم ثبات بخرج دهند، و چون داليل جداگانهاي كه ما آورديم دقت و در اينكه چنتوانستند در ادله
از نقل و پاسخ آن خودداري نموديم، اگر از خوانندگان عزيز كسي بخواهد بدانها اطالع يابد بايد بمظانش مراجعه نمايد، و 

 .خدا راهنما است

غضبيه و نطقيه فكريه منشا اخالق آدمي است[ ..... ص :  بحث اخالقي ]تعريف علم اخالق و بيان اينكه سه نيروي عمومي: شهويه،
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 اشاره

كند، ملكاتي كه مربوط به قواي نباتي و حيواني و علم اخالق عبارت است از فني كه پيرامون ملكات انساني بحث مي
اني از ملكات نفسانساني اوست، به اين غرض بحث ميكند كه فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم كند كدام يك 

انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، و كداميك بد و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمي بعد از شناسايي آنها خود را با 
فضائل بيارايد، و از رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكي كه مقتضاي فضائل دروني است، انجام دهد تا در اجتماع انساني 

 .ي جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمي و عملي خود را به كمال برساندستايش عموم و ثنا



 221اصول اخالق فاضله: عفت، شجاعت، حكمت و عدالت[ ..... ص : ]

هايش به اين نتيجه رسيده: كه اخالق آدمي )هر چند كه از نظر عدد بسيار است، ولي و اين علم اخالق بعد از فحص و بحث
تا  انگيزد،گانه است كه نفس را برميوي( سه نيروي عمومي است كه در آدمي وجود دارد و اين قواي سه منشا همه خلقهاي

در صدد به دست آوردن و تهيه علوم عملي شود، علومي كه تمامي افعال نوع بشر به آن علوم منتهي ميشود و بدان مستند 
 .ميگردد

ه، نطقيه فكريه كه همانطور كه گفته شد تمامي اعمال و افعال صادره گانه عبارت است از قوه شهويه، غضبيو اين قواي سه
از انسان، يا از قبيل افعالي است كه به منظور جلب منفعت انجام ميشود، مانند خوردن و نوشيدن، و پوشيدن و امثال آن و يا 

رض و مالش، و امثال آن، كه مبدأ شود، مانند دفاع آدمي از جان و عاز قبيل افعالي است كه به منظور دفع ضرر انجام مي
 .صدور آنها قوه غضبيه است، هم چنان كه مبدأ صدور دسته اول قوه شهويه است

و يا از قبيل افعالي است كه ناشي از تصور و تصديق فكري است، مانند برهان چيدن و استدالل درست كردن )كه هيچ 
 ل ازفعلي از افعال دو دسته قبلي هم نيست، مگر آنكه آدمي قب
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سنجد انجامش در ذهن خود اين افعال را انجام ميدهد، يعني براي هر كاري مصالحي كه در آن كار هست، با مفاسد آن مي
و سبك و سنگين ميكند، و سرانجام يكي از دو طرف ميچربد، آن گاه آن عمل را در خارج انجام ميدهد( )مترجم( كه 

 .هني ناشي از قوه نطقيه فكريه استاينگونه افعال ذ

گانه تركيب شده باشد و اين قوا با اتحادشان يك وحدت و از آنجايي كه ذات آدمي معجوني ميماند كه از اين قواي سه
اند كه افعال مخصوصي از آنها صادر ميشود، افعالي كه در هيچ حيوان ديگري نيست، و نيز افعال تركيبي درست كرده
 .ي را به سعادت مخصوص به خودش ميرساند، سعادتي كه بخاطر رسيدن به آن اين معجون درست شدهمخصوصي كه آدم

گانه راه افراط و يا تفريط را برود و از حاق وسط به اين لذا بر اين نوع موجود واجب است كه نگذارد هيچيك از اين قواي سه
از آنها از حد وسط به يك سو تجاوز كند معجون آدمي  سو يا آن سو، بطرف زيادي و يا كمي منحرف گردد، چون اگر يكي

خاصيت خود را از دست ميدهد، ديگر مركب و معجون، آن مركب و معجون نيست و در نتيجه به آن غايت كه بخاطر آن 
 .تركيب يافته، يعني به سعادت نوع نميرسد

بندي، هم از نظر كميت و مقدار و هم از نظر و حد اعتدال در قوه شهويه اين است كه اين قوه را تنها در جايش به كار 
كيفيت، از افراط و تفريطش جلوگيري كني كه اگر شهوت در اين حد كنترل شود، فضيلتي ميشود كه نامش عفت است، و 

 .اگر بطرف افراط گرائيد، شره و اگر بطرف تفريط گرائيد، خمودي ميگردد كه دو مورد از رذائلند

اين است كه اين نيرو را نيز از تجاوز به دو سوي افراط و تفريط جلوگيري كني، يعني آنجا كه و حد اعتدال در قوه غضبيه 
بايد، غضب كني و آنجا كه بايد، حلم بورزي، كه اگر چنين كني، قوه غضبيه فضيلتي ميشود بنام شجاعت، و اگر بطرف 

ن و و كوتاهي بگرايد رذيله ديگري ميشود، بنام جباي ميشود بنام تهور و بيباكي، و اگر بطرف تفريط افراط بگرايد، رذيله
 .بزدلي

و حد اعتدال در قوه فكريه اين است كه آن را از دست اندازي به هر طرف و نيز از بكار نيفتادن آن جلوگيري كني، نه بيجا 
رف افراط طمصرفش كني و نه بكلي درب فكر را ببندي كه اگر چنين كني اين قوه فضيلتي ميشود بنام حكمت و اگر ب

 .گرايد، جربزه است و اگر بطرف تفريط متمايل بشود، بالدت و كودني است



و در صورتي كه قوه عفت و شجاعت و حكمت هر سه در كسي جمع شود، ملكه چهارمي در او پيدا ميشود كه خاصيت و 
سركه كه آن نيز حرارت دارد، مزاجي دارد، غير خاصيت آن سه قوه، )هم چنان كه از امتزاج عسل كه داراي حرارت است با 

شود، كه مزاجش بر خالف آن دو است( و آن مزاجي كه از تركيب سه قوه عفت و شجاعت و حكمت سكنجبين درست مي
 آيد، بدست مي
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 .عبارت است از عدالت

ش مصرف كني كه دو طرف افراط و تفريط اي را در جاي خوداي را به او بدهي و هر قوهو عدالت آن است كه حق هر قوه
 .كشيعدالت عبارت ميشود از ظلم و انظالم، از ستمگري و ستم

اين بود اصول اخالق فاضله يعني عفت و شجاعت و حكمت و عدالت كه هر يك از آنها فروعي دارد كه از آن ناشي ميشود، 
نوع است به جنس، مانند جود، سخا، قناعت، شكر، صبر، آورد و نسبتش به آن اصول نسبت و بعد از تحليل به آن سر در مي

شهامت، جرأت، حياء، غيرت، خيرخواهي، نصيحت، كرامت و تواضع و غيره كه همه فروع اخالق فاضله است كه در كتب 
 .(هايي بر روي آن روئيده استهايي است كه شاخهاخالق ضبط شده )و شما ميتواني شكل درختي بكشي كه داراي ريشه

 211قين علمي و تكرار عملي، راه رهايي از رذائل و كسب فضائل است[ ..... ص : تل]

كند و از دو طرف افراط و تفريط جدايش ميسازد و ميگويد: كدام يك و علم اخالق حد هر يك از آن فروع را برايت بيان مي
مل آن خلق خوب و جميل را در نفس كند كه چگونه ميتواني از دو طريق علم و عخوب و جميل است و نيز راهنماييت مي

هاي آن اذعان و ايمان پيدا كني، و طريق عمليش اين است كه آن خود ملكه سازي؟ طريق علميش اين است كه به خوبي
 .كنند ثابت گرددقدر آن را تكرار كني تا در نفس تو رسوخ يابد، و چون نقشي كه در سنگ مي

قابل فضيلتي قرار دارد، رذيله جبن و بزدلي است در مقابل فضيلت شجاعت، اگر مثال يكي از رذائل اخالقي كه گفتيم در م
بخواهي اين رذيله را از دل بيرون كني، بايد بداني كه اين صفت وقتي صفت ثابت در نفس ميشود كه جلو نفس را در 

اقع نشده، ولي هم ممكن است ترسيدن آزاد بگذاري تا از هر چيزي بترسد و ترس همواره از چيزي به دل ميافتد كه هنوز و
واقع شود و هم ممكن است واقع نشود، در اينجا بايد به خود بقبوالني: كه آدم عاقل هرگز بدون مرجح ميان دو احتمال 

 .مساوي ترجيح نميدهد

ف ات بيايد و احتمال هم ميدهي كه نيايد، و اين دو احتمال از نظر قوت و ضعمثال احتمال ميدهي امشب دزد به خانه
اند و با اينكه مساوي هستند تو چرا جانب آمدنش را بدون جهت ترجيح ميدهي؟ و از ترجيح آن دچار ترس ميشوي؟ مساوي

 .با اينكه اين ترجيح بدون مرجح است

و چون اين طرز فكر را در خود تكرار كني و نيز عمل بر طبق آن را هم تكرار كني، و در هر كاري كه از آن ترس داري 
ني، اين صفت زشت يعني صفت ترس از دلت زائل ميشود، و همچنين هر صفت ديگري كه بخواهي از خود دور اقدام بك

 .كني و يا در خود ايجاد كني، راه اولش تلقين علمي و راه دومش تكرار عملي است
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 210هاي مسلك اخالقي قرآن[ ..... ص : ويژگي]



ز دو مسلك تهذيب نفس است كه قبال نام برده بودم و خالصه اين مسلك اين است كه نفس اين مقتضاي مسلك اول ا
 .خود را اصالح كنيم و ملكات آن را تعديل نمائيم تا صفات خوبي بدست آوريم، صفاتي كه مردم و جامعه آن را بستايند

 هدف و غرض در اين دو مسلك مختلف و نظير آن مسلك دوم يعني مسلك انبياء و صاحبان شرايع است، با اين تفاوت كه
است، در مسلك اول جلب توجه و حمد و ثناي مردم، و در مسلك دوم سعادت حقيقي و دائمي يعني به كمال رساندن ايمان 
به خدا و ايمان به آيات او است، چون خير آخرت سعادت و كمال واقعي است نه سعادت و كمال در نظر مردم به تنهايي، 

 .ن فرق، هر دو مسلك در اين معنا شريكند كه هدف نهايي آنها فضيلت انسان از نظر عمل استولي در عين اي

و اما مسلك سوم كه بيانش گذشت با آن دو مسلك ديگر اين فرق را دارد: كه غرض از تهذيب اخالق تنها و تنها رضاي 
ين جهت مقاصدي كه در اين فن هست، در اين خداست نه خود آرايي به منظور جلب نظر و ثنا و بارك اللَّه مردم، و به هم

 .سه مسلك مختلف ميشود، در مسلك سوم فوائدي در نظر سالك است، و در آن دو مسلك ديگر فوائدي ديگر

در مسلك سوم اعتدال خلقي معنايي دارد، و در آن دو مسلك ديگر معنايي ديگر، و همچنين جهات ديگر مسئله در مسلك 
 .ف ميشودسوم با آن دو مسلك مختل

گذارد، دلش مجذوب تفكر در باره پروردگارش ميشود، هميشه توضيح اينكه وقتي ايمان بنده خدا رو بشدت و زيادي مي
دوست ميدارد بياد او باشد و اسماء حسناي محبوب خود را در نظر بگيرد، صفات جميل او را بشمارد: پروردگار من چنين 

، و گذارده از نقص است، اين جذبه و شور هم چنان در او رو به زيادي و شدت مياست محبوبم چنان است و نيز محبوبم منز
د، كه گويي كنايستد، طوري بندگي ميرود تا آنجا كه وقتي به عبادت او مياين مراقبت و بياد محبوب بودن، رو به ترقي مي

بيند و هماهنگ آن كند، و هم او را ميمياش در مجالي جذبه و محبت و تمركز قوي تجلي بيند و او براي بندهاو را مي
 .گذاردمحبت به خدا نيز در دلش رو بشدت مي

تر بگويم: عشق به جمال و زيباپسندي فطري بشر است، علتش هم اين است كه انسان مفطور به حب جميل است، ساده
 «1»هِ(، آنها كه ايمان دارند، خدا را بيشتر دوست ميدارند(. هم چنان كه خود خداي تعالي فرموده: )وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباا لِلَّ

 كند، چون وقتي انسانچنين كسي در تمامي حركات و سكناتش از فرستاده خدا پيروي مي

__________________________________________________ 
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هاي اوست، هم چنان كه ر او را هم دوست ميدارد، و رسول خدا )ص( از آثار خدا و آيات و نشانهكسي را دوست بدارد، آثا
 .همه عالم نيز آثار و آيات او است

گسلد، و تنها با محبوب متصل يابد، تا جايي كه پيوند دل از هر چيز ميباز اين محبت هم چنان زياد ميشود و شدت مي
هيچ چيز ديگري را دوست نميدارد، و دلش جز براي او خاشع و ظاهرش جز براي او  ميكند و ديگر به غير پروردگارش

 .خاضع نميشود

خورد و در كنار هيچ چيز نميايستد كه نصيبي از جمال و زيبايي داشته باشد، مگر آنكه اي به هيچ چيز بر نميچون چنين بنده
بيند پس حسن و جمال و بهاء، هر چه فنا ناپذير خدايش مي اي از جمال ال يتناهي و حسن بي حد و كمالآن جمال را نمونه

هست از آن اوست، اگر غير او هم سهمي از آن داشته باشد، آن نيز ملك وي است، چون ما سواي خدا آيت او هستند، از 
كه  ده همخود چيزي ندارند و اصوال آيت خوديتي ندارد، نفسيت و واقعيت آيت، همانا حكايت از صاحب آيت است، اين بن

سراپاي وجودش را محبت صاحب آيت پر كرده، پس او ديگر رشته محبت خود را از هر چيزي بريده و منحصر در 



 .پروردگارش كرده است، او به غير از خداي سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد

بيند مگر آنكه خداي ياينجاست كه بكلي نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفتارش عوض ميشود، يعني هيچ چيزي را نم
 .سبحان را قبل از آن و با آن ميبيند و موجودات در نظرش از مرتبه استقالل ساقط ميشوند

پس صور علميه و طرز فكر چنين كسي غير از ديگران است، براي اينكه ديگران به هر چيزي كه نظر ميكنند، از پشت 
ه و اين عينك از چشم برداشته، اين از نظر علم و طرز فكر و كنند، ولي او اين حجاب را پس زدحجاب استقالل نگاه مي

همچنين از نظر عمل با ديگران فرق دارد، او از آنجايي كه غير خدا را دوست نميدارد، قهرا جز تحصيل رضاي او هدفي 
س ينمايد و يا مايوندارد، اگر چيزي ميخواهد و اگر اميدش ميدارد، اگر از چيزي ميترسد، اگر اختيار ميكند و يا صرفنظر م

 .اش براي خداستميشود، يا استيحاش ميكند، يا راضي ميشود، يا خشمناك ميگردد، همه

، كردپس هدفهاي او با هدفهاي مردم مختلف است، چون او تا كنون مانند ساير مردم هر چه ميكرد به منظور كمال خود مي
از كاري دوري ميكرد و يا از خلقي دوري ميگزيد بدين جهت  كرد كه يك فضيلت انساني كسب كند، و اگربه اين منظور مي

بود كه آن عمل و آن خلق و خوي رذيله بود، ولي حاال هر كاري ميكند بدان جهت ميكند كه محبوبش دوست دارد و اگر 
 كند براي اين نميكند كه محبوبش آن را كراهت دارد، و خالصه همه هم و غمش محبوب است نه فضيلتي برايشنمي
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مطرح است و نه رذيلتي، نه ستايش مردم و نه بارك اللَّه ايشان و نه ياد خيرشان، نه توجهي به دنيا دارد و نه به آخرت، نه 
 .شودبهشتي در نظر دارد و نه دوزخي، و روز به روز ذلت عبوديتش و دليل محبتش بيشتر مي

 ادها عن جيرة العلم الفردروت لي احاديث الغرام صبابة باسن

 و حدثني مر النسيم عن الصبا عن الدوح عن وادي الغضا عن ربي نجد

 عن الدمع عن عيني القريح عن الحوي عن الحزن عن قلبي الجريح عن الوجد

 «1»بان غرامي و الهوي قد تحالفا علي تلفي حتي اوسد في لحدي 

ر را در آن ترجيح داديم و ليكن اگر در همين اختصار نيك دقت و تامل و اين بيانش كه ما در اينجا آورديم هر چند اختصا
بخرج دهي، خواهي ديد كه در عين كوتاهيش در رساندن مطلوب كافي است، و نيز روشن گرديد كه در مسلك سوم پاي 

ست از عبارت اشود و آن آيد و غرضها كه همان فضائل انساني باشد، به يك غرض مبدل ميفضيلت و رذيلت به ميان نمي
اي موارد، نظريه اين مسلك با آن دو مسلك ديگر مختلف شود، به اين معنا كه آنچه در وجه خدا، و اي بسا كه در پاره

 .نظرهاي ديگر فضيلت شمرده شود، در اين نظريه و مسلك رذيله شود و به عكس

 211ص :  هاي ثابت اخالقي معتقد نيستند )ماديون([ .....مسلك كساني كه به ارزش]

هاي اي باقي ماند كه تذكرش الزم است و آن اين است كه در فن اخالق يك نظريه ديگر هست كه با نظريهدر اينجا بقيه
ديگر فرق دارد، و اي بسا بشود آن را مسلك چهارم شمرد، و آن اين است كه براي فن اخالق هيچ اصل ثابتي نيست، چون 

پذيرد و آن طور نيست كه هر چه در يك هاي مختلف اختالف مياجتماعات و تمدناخالق هم از نظر اصول و هم فروع در 
جا خوب و فضيلت بود، همه جا خوب و فضيلت باشد، و هر چه در يك جا بد و رذيله بود، همه جا بد و رذيله باشد، چون 

ل و يجه نظريه معروف به تحواند اين نظريه نتاصوال تشخيص ملتها در حسن و قبح اشياء مختلف است، بعضي ادعا كرده
 .تكامل در ماده است

اند: اجتماع انساني خود مولود احتياجات وجود او است، احتياجاتي كه ميخواهد آن را برطرف كند و در بر و در توضيحش گفته



د، و ردگشود، بطوري كه بقاء وجود فرد و اشخاص، منوط به اين تشكيل ميطرف كردنش نيازمند به تشكيل اجتماع مي
 .چون طبيعت محكوم قانون تحول و تكامل است، قهرا اجتماع هم في نفسه محكوم اين قانون خواهد بود

__________________________________________________ 

 .يك عشق سطحي اسرار عشق سوزان را برايم حديث كرد و سند خود را به همسايگان آن كوه بلند تنها نسبت داد -1

 .حديث چنين است، عبور نسيم روايت كرد از باد صبا، از باغها، از وادي غضا، )واقع در نجد(، از بلنديهاي نجدسند ديگر 

 .از اشك، از ديدگان زخمي من، از شور عشق، از اندوه، از قلب جريحه دارم، از وجد

نند، تا در قبر سر ببالين لحد اند: كه مرا تلف كو متن حديث اين است كه: شور عشقم و دلدادگيم با هم سوگند خورده
 .بگذارم
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كه عبارت است از موافقت عمل  -تر از زمان پيش است، قهرا حسن و قبح همو در هر زماني متوجه بسوي كاملتر و مترقي
ه نا ندارد كه حسن و قبح بپذيرد و ديگر معخود بخود تحول مي -تر و مخالفتش با آنبا هدف اجتماع، يعني كاملتر و راقي

 .يك حالت باقي بماند

بنا بر اين در جوامع بشري نه حسن مطلق داريم و نه قبح مطلق، بلكه اين دو دائما نسبي است، و بخاطر اختالفي كه 
شوند، و وقتي حسن و قبح دو امر نسبي و محكوم به تحول شد، قهرا اجتماعات بحسب مكانها و زمانها دارند، مختلف مي

 .واجب ميشود كه ما اخالق را هم متحول دانسته، فضائل و رذائل را نيز محكوم به دگرگوني بدانيم

شود كه علم اخالق تابع مرامهاي قومي است، مرامهايي كه در هر قوم وسيله نيل به كمال اينجاست كه اين نتيجه عايد مي
قومي تابع آنست، پس هر خلقي كه در اجتماعي  تمدن و هدفهاي اجتماعي است، بخاطر اينكه گفتيم: حسن و قبح هر

وسيله شد براي رسيدن آن اجتماع به كمال و هدف، آن خلق، فضيلت و داراي حسن است، و هر خلقي كه باعث شد اجتماع 
 .در مسير خود متوقف شود و يا رو به عقب برگردد، آن خلق رذيله آن اجتماع است

دروغ  شود كههر اجتماعي فن اخالقي تدوين نمود و بنا بر اين اساس، چه بسا ميو به همين منوال بايد حساب كرد و براي 
و افتراء و فحشاء، شقاوت، قساوت و دزدي و بي شرمي، همه جزو حسنات و فضائل شوند، چون ممكن است هر يك از اينها 

فت، رحمت، رذيله و زشت در طريق رسيدن به كمال و هدف اجتماعي مفيد واقع شوند، و بر عكس ممكن است راستي، ع
 .گردند، البته در جايي كه باعث محروميت اجتماع شوند

اين خالصه آن نظريه عجيب و غريبي است كه مسلك اجتماعي سوسياليست و ماديين اشتراكي مذهب، براي بشر به 
راي ك نظريه جديدي نيست، بكنند ياند، البته اين را هم بايد دانست كه اين نظريه آن طور كه اينان فكر ميارمغان آورده
ها )كه همين مسلك را داشتند، و همچنين مزدكي -بطوري كه نقل شده -اي از يونانيان قديم بودندها كه طائفهاينكه كلبي

پيروان مردي مزدك نام بودند كه در ايران در عهد كسري ظهور كرد و او را به اشتراك دعوت نمود( و حتي بر طبق اين 
 .دند، و نيز در بعضي از قبائل وحشي آفريقا و غيره سابقه داردمرام عمل هم كر

و بهر حال مسلكي است فاسد، و دليلي كه بر آن اقامه شده، از بيخ و بن فاسد است، وقتي مبنا فاسد شد، بنا هم فاسد 
 .ميشود

 :توضيح اين بحث نيازمند به چند مقدمه است
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يابيم كه هر موجودي از موجودات عيني و خارجي براي خود شخصيتي دارد كه از اول اينكه ما به حس و و جدان خود مي
 آن جدا شدني نيست و نه آن شخصيت از او جدا شدني است، و
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جداست، و هر موجودي براي خود به همين جهت است كه هيچ موجودي عين موجود ديگر نيست، بلكه در هستي از او 
اي دارد، زيد وجودي با شخصيتي و يك نوع وحدتي دارد كه بخاطر آن شخصيت و وحدت، ممكن نيست عين وجود جداگانه

عمرو باشد، بلكه زيد، شخصي است واحد و عمرو هم شخصي است واحد، و اين دو، دو شخصند نه يك شخص، و اين 
 گوييم عالم ماده موجودي است دارايشك ندارد )البته اين غير آن سخني است كه مي حقيقتي است كه هيچ انساني در آن

 .(يك حقيقت شخصي، پس زنهار كه امر برايت مشتبه نشود

نتيجه اين مطلبي كه گفتيم شكي در آن نيست، اين است كه وجود خارجي عين شخصيت باشد، ولي الزم نيست كه وجود 
خارجي باشد، براي اينكه عقل جايز ميداند كه يك معناي ذهني هر چه كه بوده باشد بر ذهني هم در اين حكم عين موجود 

بيشتر از يكي صادق آيد، مانند مفهوم ذهني از كلمه )انسان( كه اين مفهوم هر چند كه در ذهن يك حقيقت است و ليكن 
 .ساني كه پيش روي ما ايستاده استدر خارج به بيش از يكي هم صادق است و همچنين مفهوم انسان بلند باال و يا ان

كنند و همچنين اينكه جزئي را به دو قسم و اما اينكه علماي علم منطق مفهوم ذهني را بدو قسم كلي و جزئي تقسيم مي
كنند، منافاتي با گفته ما ندارد كه گفتيم مفهوم ذهني بر غير واحد نيز منطبق ميشود، چون حقيقي و اضافي تقسيم مي

كنند، سنجند، و يا يك مفهوم را با خارج مقايسه ميها در ظرفي است كه يا دو مفهوم ذهني را با يكديگر مييتقسيم منطق
)مثال در مقايسه دو مفهوم با يكديگر ميگويند: هر چند كه حيوان يك مفهوم كلي و انسان نيز يك مفهوم كلي است، و لكن 

انسان يكي از صدها نوع حيوان است و در مقايسه يك مفهوم با  مفهوم انسان نسبت به مفهوم حيوان، جزئي است، چون
خارج ميگويند: مفهوم انسان هر چند در ذهن بيش از يك چيز نيست و ليكن اين يك چيز در خارج با ميليونها انسان صادق 

 .(است( )مترجم

سا از كند، همان است كه چه بو اين خصوصيتي كه در مفاهيم هست، يعني اينكه عقل جائز ميداند بر بيش از يكي صدق 
 .كنيم و مقابل آن را شخصي و واحد ميناميمآن به اطالق تعبير مي

البته منظور ما خصوص موجود مادي است( از آنجا كه در تحت قانون دگرگوني و تحول و حركت )دوم اينكه موجود خارجي 
ميتوان به چند قطعه و چند حد تقسيمش كرد، بطوري عمومي قرار دارد، قهرا موجود، داراي امتداد وجودي است امتدادي كه 

عات پذيرد، در عين حال قطاش مغاير قطعه قبلي و بعديش باشد و در عين اينكه اين تقسيم و اين تحول را ميكه هر قطعه
 رد،كبود و هر جزئي موجودي جداگانه بود، تحول و دگرگونگي صدق نميوجودش بهم مرتبط است، چون اگر مرتبط نمي

بلكه در حقيقت يك جزء از بين رفته و جزئي ديگر پيدا شده، يعني دو موجودند كه يكي از اصل نابود شده و ديگري از اصل 
 پيدا شده و اين را تبدل و دگرگونگي نميگويند تبدل و
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ان دو حال از احوال يك موجود و دو تغيري كه گفتيم الزمه حركت است در جايي صادق است كه يك قدر مشترك در مي
 .قطعه از قطعات وجود ممتدش باشد

گردد كه اصوال حركت خود امري است واحد و شخصي كه همين واحد شخصي وقتي با حدودش از همين جا روشن مي
ما خود حركت، اهاي ديگر است، و اي متعين ميشود كه غير قطعهمقايسه ميشود، متكثر و متعدد ميشود، و با هر نسبتي قطعه

 .سيالن و جريان واحدي است شخصي



گوييم: حركت مطلقه به معناي در نظر گرفتن خود حركت و چه بسا، وحدت حركت را اطالق و حدودش را تقييد ناميده، مي
پوشي از نسبتش به تك تك حدود، و حركت مقيده عبارت است از در نظر گرفتن حركت با آن نسبتي كه به يك با چشم
 .ود دارديك حد

گردد كه اين اطالق با اطالقي كه گفتيم مفاهيم ذهني دارند، فرق دارد، زيرا اطالق در آنجا وصفي از همين جا روشن مي
 .بود ذهني! براي موجودي ذهني ولي اطالق در حركت وصفي است خارجي و براي موجودي خارجي

طبيعي و داراي افراد و احكام و خواص، و از اين ميان مقدمه سوم اينكه هيچ شكي نداريم در اينكه انسان موجودي است 
گيرد، فرد فرد انسان است نه مجموع افراد، يا به عبارتي اجتماع انساني، خالصه كالم آنكه مورد خلقت و آفرينش قرار مي

ر مقابل وع داينكه: آنچه آفريده ميشود فرد فرد انسان است و كلي انسان و مجموع آن قابل خلقت نيست، چون كلي و مجم
فرد خارجيت ندارد، ولي از آنجايي كه خلقت وقتي احساس كرد كه تك تك انسانها وجودي ناقص دارند و نيازمند به 

استكمالند و استكمال هم نميتوانند بكنند مگر در زندگي اجتماعي، به همين جهت تك تك انسانها را مجهز به ادوات و 
 .خويش بكوشد، و بتواند در ظرف اجتماع براي خود جايي باز كند قوايي كرد كه با آن بتواند در استكمال

 .پس غرض خلقت اوال و بالذات متعلق به طبيعت انسان فرد شده و ثانيا و بالتبع متعلق باجتماع انساني شده است

كند، )اگر يم حال ببينيم حقيقت امر آدمي با اين اجتماعي كه گفتيم اقتضاي آن را دارد و طبيعت انساني بسوي آن حركت
استعمال كلمات اقتضاء و عليت و حركت در مورد اجتماع استعمالي حقيقي باشد( چيست؟ گفتيم فرد فرد انسان موجودي 

است شخصي و واحد، به آن معنا از شخصيت و وحدت كه گذشت، و نيز گفتيم: اين واحد شخصي در عين اينكه واحد است، 
سوي كمال واقع شده و به همين جهت هر قطعه از قطعات وجودش با قطعات در مجراي حركت و تحول و سير از نقص ب

 قبل و بعدش مغاير است، و باز گفتيم در عين اينكه داراي قطعاتي
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 .ها محفوظ استمتغاير است، داراي طبيعتي سيال و مطلقه است و اطالقش و وحدتش در همه مراحل دگرگونگي

يم اين طبيعت موجود در فرد، با توالد و تناسل و اشتقاق فرد از فرد نيز محفوظ است و اين طبيعت كه نسال بعد گويحال مي
كنيم به طبيعت نوعيه كه بوسيله افراد محفوظ ميماند، هر چند كه تك نسل محفوظ ميماند، همان است كه از آن تعبير مي
د، عينا همان بياني كه در خصوص محفوظ بودن طبيعت فردي در تك افراد از بين بروند و دستخوش كون و فساد گردن

 .قطعات وجود فرد گذشت

پس همانطور كه طبيعت شخصي و فردي مانند نخ تسبيح در همه قطعات وجودي فرد و در مسيري كه از نقص فردي 
ه در در همه نسلها ك بسوي كمال فردي دارد محفوظ است، همچنين طبيعت نوعيه انسان در ميان نسلها مانند نخ تسبيح

 .مسير حركت بسوي كمال قرار دارند محفوظ است

و اين استكمال نوعي حقيقتي است كه هيچ شكي در وجود آن و در تحققش در نظام طبيعت نيست، و اين همان اساسي 
انسان اولي  تري از وجودمثال نوع انساني متوجه بسوي كمال است و انسان امروز وجود كامل) :گوييماست كه وقتي مي

 .گاهمان اين حقيقت استتكيه (كنددارد و همچنين احكامي كه فرضيه تحول انواع جاري مي

اي نبود، و طبيعت نوعيه خارجيتي نميداشت و در افراد و انواع محفوظ نبود، اينگونه سخنان كه چه اگر در واقع طبيعت نوعيه
 .گفتيم جز يك سخن شعري چيز ديگري نبود

اش زديم، و حركت فرد و نوع را به دو قسم كه در باره طبيعت فردي و شخص انسان و نيز طبيعت نوعيه عين اين حرفي
مطلق و مقيد تقسيم نموديم، عينا در اجتماع شخصي )چون اجتماع خانواده و قوم و محيط و يا عصر واحد( و نيز در اجتماع 



ي حالت دسته جمعي انسانها را يك حالت خارجي و براي البته اگر صحيح باشد اجتماع يعن -نوعي چون مجموع نوع بشر
 .يابدجريان مي -طبيعت انسان خارجي بدانيم

پذيرد، باز با تحول افراد و اجتماع از پس اجتماع نيز در حركت است، اما با حركت تك تك انسانها و نيز اجتماع تحول مي
 .وحدتش، وجود مطلق آن است همان آغاز حركتش بسوي هدفي كه دارد يك وحدتي دارد كه حافظ

هايي منقسم و اين وجود واحد و در عين حال متحول، بخاطر نسبتي كه به يك يك حدود داخلي خود دارد، به قطعه قطعه
ميشود و هر قطعه آن شخص واحدي از اشخاص اجتماع را تشكيل ميدهد، هم چنان كه اشخاص اجتماع )مانند اجتماع 

 در عين هندي، ايراني و .........( 
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وحدت و تحولش، بخاطر نسبتي كه با يك يك افراد انسان دارد، بقطعاتي تقسيم ميشود، چون وجود اشخاص اجتماع مستند 
 .است بوجود اشخاص انسانها

انند خود مهم چنان كه مطلق اجتماع بان معنايي كه گذشت، مستند است به مطلق طبيعت انساني، چون حكم شخص نيز 
شخص، شخصي و فردي است، هم چنان كه حكم مطلق مانند خود او مطلق است، البته مطلق الحكم )نه حكم كلي، چون 

 .(گفتگوي مادر اطالق مفهومي نيست اشتباه نكنيد

ه ك و ما هيچ شكي نداريم در اينكه فرد از انسان بخاطر اينكه واحد است، حكمي واحد و قائم به شخص خود دارد، همين
هاي جزئي كه رود، چيزي كه هست حكم واحد او بخاطر تبدلشخص يك انسان از دنيا رفت، آن حكم هم از بين مي
 .كندعارض بر موضوعش )فرد انسان( ميشود، تبدل پيدا مي

ت تا او هس كند، احساس دارد، فكر دارد و اين احكامخورد، با اراده كار مييكي از احكام انسان طبيعي اين است كه غذا مي
ز عين اين كالم در احكام مطلق انسان ني -گيرد، اين نيز متحول ميشودهر چند كه با تحوالتي كه او بخود مي -باقي است

 .جاري است، انساني كه بوجود افرادش موجود است

است، و منظور ما  و چون اجتماع از احكام طبيعت انساني و از خواص آن است، مطلق اجتماع هم از احكام نوع مطلق انساني
از مطلق اجتماع، اجتماعي است كه از بدو پيدايش انساني پيدا شده و هم چنان تا عهد ما برقرار مانده، اين اجتماع تا بقاي 
نوع باقي است، و همان احكام اجتماع كه خود انسان پديدش آورد و خود اجتماع اقتضايش را داشت، ما دام كه اجتماع باقي 

 .هاي جزئي تبدل يابد، ولي اصلش مانند نوعش باقي استيز باقي است، هر چند كه بخاطر تبدلاست، آن احكام ن

ح، يابد، مانند وجود مطلق حسن و قباينجاست كه ميتوانيم بگوئيم: يك عده احكام اجتماعي همواره باقي است و تبدل نمي
ند گردد، هر چتماع غير اجتماع نميشود و انفراد نميهم چنان كه خود اجتماع مطلق نيز اينطور است، باين معنا كه هرگز اج

كه اجتماعي خاص مبدل به اجتماع خاص ديگر ميشود، حسن مطلق و حسن خاص نيز عينا مانند اجتماع مطلق و اجتماع 
 .خاص است

ارا باشد و ا دبينيم يك فرد انسان در هستي و بقائش محتاج به اين است كه كماالتي و منافعي رمقدمه چهارم اينكه ما مي
 .بر خود واجب ميداند آن منافع را بسوي خود جلب نموده، ضميمه نفس خود كند
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دليلش بر اين وجوب احتياجي است كه در جهات وجوديش دارد و اتفاقا خلقتش هم مجهز به جهازي است كه با آن ميتواند 
ستگاه گوارش و دستگاه تناسلي و امثال آن كه اگر احتياج بمنافع و كماالتي كه آن كماالت و منافع را بدست آورد، مانند د

راجع به اين دو دستگاه است، در وجودش نبود، از آغاز خلقت مجهز به اين دو جهاز هم نميشد و چون شد، پس بر او واجب 



ليل ك گذارد، براي اينكه اين تفريط با داست كه در تحصيل آن منافع اقدام كند و نميتواند از در تفريط آنها را بكلي مترو
وجوبي كه ذكر كرديم منافات دارد، و نيز در هيچيك از ابواب حوائج نميتواند به بيش از آن مقداري كه حاجت ايجاب 

كه بايد لاش باز بماند، بكند اقدام نموده و افراط كند، مثال اينقدر بخورد تا بتركد و يا مريض شود و يا از ساير قواي فعالهمي
در جلب هر كمال و هر منفعت راه ميانه را پيش گيرد، و اين راه ميانه همان عفت است و دو طرف آن يعني افراطش شره، و 

بينيم كه در هستيش و بقائش در وسط نواقصي و اضدادي و مضراتي واقع شده، تفريطش خمود است. و همچنين فرد را مي
و اضداد و مضرات وجودش را از خود دفع كند، دليل اين وجوب باز همان حاجت، گذارد اين نواقص كه عقل به گردنش مي

 .و مجهز بودن خلقتش به جهازات دفاع است

پس بر او واجب است كه در مقابل اين مضرات مقاومت نموده، آن طور كه سزاوار است، يعني بطور متوسط از خود دفاع 
ط اجتناب كند، چون افراط در آن با ساير تجهيزاتش منافات دارد و تفريط در آن با كند، در اين راه نيز بايد از راه افراط و تفري

احتياجش و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارد، و اين حد وسط در دفاع از خود همان شجاعت است، و دو طرف 
يعني جربزه و كودني، و افراط و تفريطش تهور و جبن است، نظير اين محاسبه در علم و دو طرف افراط و تفريطش 

 .همچنين در عدالت و دو طرف افراط و تفريطش يعني ظلم و انظالم، جريان دارد

گوييم: اين چهار ملكه از فضائل نفساني است كه طبيعت فرد بدليل اينكه مجهز حال كه اين چهار مقدمه روشن گرديد مي
فت و شجاعت و حكمت و عدالت، همه حسنه و نيكو است، بادوات آن است، اقتضاي آن را دارد، و اين چهار ملكه يعني ع

براي اين كه نيكو عبارت از هر چيزي است كه با غايت و غرض از خلقت هر چيز و كمال و سعادتش سازگار باشد، و اين 
چهار ملكه همه با سعادت فرد انساني سازگار است، به همان دليلي كه ذكرش گذشت، و صفاتي كه در مقابل اين چهار 

 .گيرند، همه رذائل و زشت است و هميشه هم زشت استملكه قرار مي

و وقتي فرد انسان به طبيعت خود و في نفسه، چنين وضعي دارد اين انسان در ظرف اجتماع نيز همين وضع را دارد و چنان 
يعت اجتماع را همين طبنيست كه ظرف اجتماع صفات دروني او را از بين ببرد، چگونه ميتواند از بين ببرد با اينكه خود 

 درست كرده، آيا ممكن است يك پديده 
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هاي طبيعت را باطل كند؟ هرگز، چون باطل كردنش به معناي متناقض بودن يك طبيعت است، و مگر طبيعت ساير پديده
ه باشد؟ نه، اجتماع همين است كه افراد دست اجتماع ميتواند چيزي بجز تعاون افراد، در آسانتر شدن راه رسيدن به كمال بود

 .هاي خود را به حد كمال و نهايت درجه از هدفي كه براي آن خلق شده برسانندبه دست هم دهند، و طبيعت

و وقتي يك فرد انسان في نفسه و هم در ظرف اجتماع، چنين وضعي را داشت، نوع انساني نيز در اجتماع نوعيش همين 
ترين اجتماع را داشته ، در نتيجه نوع انسان نيز ميخواهد كه در اجتماعش به كمال برسد، يعني عاليحال را خواهد داشت

كند كه مضر به اجتماع باشد، و به همين منظور هر سودي را كه نميخواهد بسوي شخص خود جلب كند، آن قدر جلب مي
كند، كه مضر به حال اجتماعش نباشد و دار دفع مينباشد و هر ضرري را كه ميخواهد از شخص خود دفع كند، باز به آن مق

 .كند، كه اجتماعش را فاسد نسازدهر علمي را كه ميخواهد كسب كند، به آن مقدار كسب مي

كند كه مضر به حال اجتماع نباشد، چون عدالت اجتماعي عبارت است و عدالت اجتماعيش را هم باز به آن مقدار رعايت مي
قي را به او بدهند، و هر كس به حق خودش كه اليق و شايسته آن است برسد، نه ظلمي به او از اينكه حق هر صاحب ح

 .بشود و نه او به كسي ظلم كند

و همه اين صفات چهارگانه كه گفتيم در افراد فضيلت و مقابل آنها رذيلت است، و نيز گفتيم: در اجتماع خاص انسان نيز 



فات، كند به حسن مطلق اين صن نيز جريان دارد، يعني اجتماع مطلق بشر حكم ميفضيلت و رذيلتند، در اجتماع مطلق انسا
 .و قبح مطلق مقابل آنها

 حسن و قبحي وجود دارد و -پروردكه دائما افراد را در خود مي -پس با اين بيان اين معنا روشن گرديد كه در اجتماع انساني
آن نباشد، به اين معنا كه هيچ چيزي را خوب نداند و هيچ چيزي را هرگز ممكن نيست اجتماعي پيدا شود كه خوب و بد در 

بد نشمارد، و نيز روشن شد كه اصول اخالقي انسان چهار فضيلت است كه همه براي ابد خوبند و مقابل آنها براي ابد رذيله 
 .كندو بدند، و طبيعت انسان اجتماعي نيز به همين معنا حكم مي

يه گردند، قضقضيه از اين قرار بود، در فروع آن هم كه بر حسب تحليل به همان چهار اصل بر ميو وقتي در اصول اخالقي 
از همان قرار است، يعني طبيعت آن فروع را هم قبول دارد، گو اينكه گاهي در بعضي از مصاديق اين صفات كه آيا مصداق 

 .خواهيم نمود آيد كه انشاء اللَّه بدان اشارهآن هست يا نيست، اختالف پديد مي
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بعد از آنكه آن مقدمات و اين نتيجه را خواندي، كامال متوجه شدي كه چرا گفتيم: بيانات ماديين و آن ديگران در فن اخالق 
  :ساقط و بي اعتبار است، اينك باز هم توضيح
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اصال وجود ندارد بلكه هر چه نيكو است نسبتا نيكو است و هر چه هم زشت است نسبتا اما اينكه گفتند: )حسن و قبح مطلق 
اي است كه در اثر ها مختلف ميشود( يك مغالطهها و زمانها و اجتماعها بر حسب اختالف منطقهزشت است و حسن و قبح

 .اندكرده خلط ميان اطالق مفهومي به معناي كليت، و اطالق وجودي به معناي استمرار وجود،

بله ما هم قبول داريم كه حسن و قبح بطور مطلق و كلي در خارج يافت نميشود، به اين معنا كه در خارج هيچ حسني نداريم 
كه داراي وصف كليت و اطالق باشد، و هيچ قبحي هم نداريم كه در خارج قبح كلي و مطلق باشد، چون هر چه در خارج 

 .است، مصداق و فرد كلي ذهني است

لي اين حرف باعث نميشود كه نتيجه مورد نظر ما يا اثبات و يا نفي شود، و اما حسن و قبح مطلق به معناي مستمر و و
دائمي كه حسنش در همه اجتماعات و در همه زمانهايي كه اجتماع دائر است حسن و قبحش قبح باشد، داريم و نميشود 

چيزي جز رسيدن نوع انسان به سعادت هست؟ و اين سعادت نوع با  نداشته باشيم، براي اينكه مگر هدف از تشكيل اجتماع
تمامي كارها چه خوب و چه بد و خالصه با هر فعلي كه فرض بكنيم تامين نميشود و قهرا اين پديده نيز مانند تمامي 

ف و منافي است، آنكه اي ديگر مخالاي كارها با آن موافق و مساعد است و پارههاي عالم شرائط و موانعي دارد، پارهپديده
موافق و مساعد است حسن دارد و آنكه مخالف و منافي است قبح دارد، پس هميشه اجتماع بشري حسن و قبحي دائمي 

 .دارد

كه اهل آن اجتماع معتقد  -حال هر طور دلت خواست فرض كن -و بر اين اساس چگونه ممكن است اجتماعي فرض شود
اي كه منافي با حقوق ديگران نباشد، واجب ندانند و يا ن حق هر ذي حقي را به اندازهبه عدالت اجتماعي نباشند يعني داد

جلب منافع را به آن مقدار كه به حال ديگران ضرر نزند الزم ندانند و يا دفع مضرات به مصالح اجتماعي را به آن مقدار كه 
 .ضارش جدا كند اعتناء نكنند و آن را فضيلت نشمارندسزاوار باشد الزم تشخيص ندهند و يا به علمي كه منافع انسان را از م

ر د -به هر طور كه فرض شود -و مگر عفت و عدالت و شجاعت و حكمت چيزي غير اينها است كه گفتيم هيچ اجتماعي
 .كند، بلكه آنها را حسن و فضيلت انسانيت ميداندفضيلت بودن آنها ترديد نمي



شود كه به خود اجازه دهد در برابر تظاهر به كار زشت و شنيع بي تفاوت باشد  و همچنين چگونه ممكن است اجتماعي پيدا
و چهره در هم نكشد؟ به هيچ وجه ممكن نيست، هر اجتماعي به هر طوري كه فرض شود، در مقابل عمل زشت اظهار تنفر 

  .هاي عفت استكند، و اين همان حياء است كه از شاخهمي
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كنند و حقوق مردم را يا اجتماعي يافت شود كه خشم كردن و تغير در مقابل كساني كه مقدسات جامعه را هتك مي و
بلعند، واجب نداند، و رسما حكم كند كه خشم الزم نيست، هيچ اجتماعي چنين يافت نخواهد شد، بلكه هر اجتماعي كه مي

 .هاي شجاعت استو اين همان غيرت است كه از شاخهباشد خشم گرفتن بر آن گونه افراد را واجب ميداند، 

كند به اينكه فرد فرد انسانها بايد به حقوق اجتماعي خود قانع باشند و اين همان و نيز هر اجتماعي كه فرض كني حكم مي
ند، ك كند به اينكه هر كسي بايد موقعيت اجتماعي خود را حفظكه شاخه ديگري از عفت است( و يا حكم مي)قناعت است 

و در عين حال ديگران را هم تحقير ننموده، بر آنان كبريايي نكند و بدون حق و قانون ستم روا ندارد و اين همان تواضع 
 .هاي آن چهار فضيلت از اين قرار استاست، و همچنين مطلب در يك يك از فروع اخالقي و شاخه

مختلف است، ممكن است خويي از خويها در اجتماعي فضيلت ها در خصوص فضائل در اجتماعات و اما اينكه گفتند: )نظريه
نظر  گوييم: اين اختالفاند( در پاسخشان ميباشد و در اجتماعي ديگر رذيلت و مثالهايي جزئي نيز بر مدعاي خود ذكر كرده
واجب  ي ديگراي را واجب بدانند و اجتماعاختالف در حكم اجتماعي نيست، به اينكه مردمي پيروي كردن فضيلت و حسنه

ندانند، بلكه اين )همانطور كه قبال هم اشاره كرديم( از باب اختالف در تشخيص مصداق است كه بعضي فالن خوي را از 
 .پندارنداي ميمصاديق مثال تواضع نميدانند، و بعضي ديگر آن را از مصاديق رذيله

ي تخت سلطنت اختيار تامي قائل است كه هر چه هاي استبدادي بر آنها حاكم است، برامثال در اجتماعاتي كه حكومت
بخواهد ميتواند بكند و هر حكمي بخواهد ميتواند براند و اين بخاطر آن نيست كه نسبت به عدالت و خوبي آن سوء ظن و 
شك و ترديد دارند، بلكه بدين جهت است كه استبداد و خودكامگي حق مشروع سلطان است و به همين جهت آنچه را 

پندارند، خالصه اگر با جان و مال و ناموس كند ظلم نميدانند، بلكه آن را از سلطان استيفاي حقوق حقه خود ميسلطان مي
 .كند، اين رفتار را ظلم نميدانند، بلكه ميگويند او چنين حقي را دارد و خواسته حق خود را استيفاء كندمردم بازي مي

علم را براي پادشاه ننگ  -اندبطوري كه نقل كرده -نسه در قرون وسطياي اجتماعات مانند ملت فراو نيز اگر در پاره
اند فضيلت علم را تحقير كنند، بلكه ناشي از اين پندار غلط بوده كه علم به ميدانستند، اين نه از آن جهت بوده كه خواسته

 .كه بدو محول شده باز ميدارد سياست و فنون اداره حكومت، با مشاغل سلطنت تضاد دارد، و خالصه سلطان را از وظائفي

 و نيز اگر عفت زنان و اينكه ناموس خود را حفظ نموده، در اختيار غير شوهران قرار
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اي هايي است كه در پارهاي از فضائل مانند قناعت و تواضع خويندهند، و همچنين حياء زنان و غيرت مردان و نيز عده
ت آيد و آنها را فضيلشمرده نميشود، بدان جهت نيست كه از عفت و حيا و تواضع و قناعت بدشان مياجتماعات فضيلت 

نميدانند، بلكه از اين جهت است كه در اجتماع خاصي كه دارند، مصاديق آن را مصداق عفت و حيا و غيرت و قناعت و 
لكه ا مرد اجنبي مراوده نداشته باشد، عفت نيست، بتواضع نميدانند، يعني ميگويند عفت خوب است ولي اينكه زن شوهردار ب

 .عرضگي است و همچنين آن صفات ديگربي

دليل بر اين معنا اين است كه اصل اين صفات در آنان وجود دارد، مثال اگر حاكمي در حكم خود عفت بخرج دهد، بنا حق 
ي از ستايند و اگر كسند و رشوه نگيرد، او را ميكنند و اگر قاضي در قضاء خود حق را رعايت كحكم نكند، او را ستايش مي



شكستن قانون شرم داشته باشد، او را با حيا ميخوانند، و اگر كسي از استقالل و تمدن و ساير شئون اجتماعي و مقدسات 
كنند يملي دفاع كند، غير متمدنش ميخوانند و كسي را كه به آنچه قانون برايش معين نموده اكتفاء كند، بقناعتش وصف م

و اگر كسي در برابر زمامداران و رهبران اجتماعي كرنش كند، او را متواضع مينامند، پس معلوم ميشود اصل غيرت و قناعت 
 .هاي مختلف دارندو حيا و تواضع در آنان هست، چيزي كه هست در مصاديق آن نظريه

كه  اندهاي اجتماعي سازگار باشد، چون ديدههدفو اما اينكه گفتند: اخالق در فضيلت بودنش دائر مدار اين است كه با 
 .اي واضح استپسندد، اين نيز مغالطهاجتماع چنين اخالقي را مي

براي اينكه منظور از اجتماع آن هيئتي است كه از عمل كردن به مجموع قوانين كه طبيعت به گردن افراد اجتماع گذاشته 
رساند و ظام آن قوانين و جريان آن وارد نيايد، جامعه را به سعادتشان ميحاصل ميشود، و ال بد در صورتي كه خيلي به انت
 .اي ديگر را رذيلت معرفي مينمايداي چيزها را فضيلت و پارهكند، پارهقهرا چنين قوانين خوبيها و بديهايي معين مي

آن فرضيات را به گردن افراد  هايي است كه براي پديد آوردن اجتماع نوو مراد به هدف اجتماع مجموع فرضيات و ايده
هاي اجتماع خلط و مغالطه شده، با اينكه اين دو با هم فرق دارند، يكي كنند، پس ميان اجتماع و هدفجامعه تحميل مي

فعليت دارد، ديگري صرف فرض و ايده است، يكي تحقق است و ديگري فرض تحقق، آن وقت چگونه حكم يكي از آن دو 
اي كه اجتماع عام به مقتضاي طبيعت انسانيت معين كرده، ونه حسن و قبح و فضيلت و رذيلهحكم ديگري ميشود؟ و چگ

تر اينكه چگونه ممكن است احكام اجتماعي كه شود، بيان سادههايي كه جز فرض تحققي ندارد، ميمبدل به حكم فرضيه
كه هاي فرضي افراد جامعه كرد، با اينستهطبيعت بشريت براي او معين كرده، از حسن و قبح و فضيلت و رذيلت، فداي خوا

 هاي افراد تنها و تنها ايده و فرض است؟خواسته
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مگر اينكه اصال بگويند: اجتماع عام طبيعي، از ناحيه خود هيچ حكمي ندارد، بلكه هر حكمي كه هست مال خواسته افراد 
ه آن گوييم دوباره بايد همدت افراد سر و كار داشته باشد كه در پاسخشان مياست، مخصوصا در جايي كه آن فرضيه با سعا

آورد كه دائما حرفهايي كه در باره حسن و قبح و فضيلت و رذيلت زديم و گفتيم كه اين احكام باألخره سر از اقتضايي در مي
 .در طبيعت انسان هست، تكرار كنيم

كه  -ز هست و آن اين است كه حسن و قبح و ساير احكام اجتماعيعالوه بر اينكه در اين سخن محذور ديگري ني
اگر تابع اهداف بوده باشد، با در نظر گرفتن اينكه ممكن و بلكه  -يابدهاي اجتماعي و استداللش از آن تركيب ميحجت

رك اعي مشتواقعيت اين است كه اهداف مختلف و متناقض و متباين است، بايد هيچوقت در هيچ اجتماعي يك هدف اجتم
كه مقبول همه افراد و اجتماعات بوده باشد، يافت نشود، و وقتي يافت نشد، آن هدفي دنبال ميشود كه طرفدارانش 

 .قدرتمندتر باشند و معلوم است كه در اينصورت تقدم و موفقيت هم از آن قدرتمندان خواهد بود

كه او را به يك نحوه زندگي اجتماعي سوق ميدهد، كه در آيد: آيا اين طبيعت انسانيت است در اينصورت اين سؤال پيش مي
آن زندگي هيچگونه تفاهمي ميانه اجزائش نباشد و در هيچ يك از احكامش اتفاق نظر نداشته باشند جز يك حكم كه آنهم 

 :مايه تباهي اجتماع است و آن عبارت است از

 دو شير گرسنه يكي ران گور شكار است آن را كه او راست زور

تواند بخود جرأت دهد و بگويد حكم طبيعت انسان و اقتضاء وجوديش حكمي است متناقض، آنهم تناقضي به آيا كسي ميو 
 اين زشتي كه خودش خود را باطل كند و از بين ببرد؟
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نشاط و رغبت دارم، فرمود: در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته شوي زنده خواهي شد و نزد خدا روزي خواهي خورد و اگر 

 «1»سالم برگشتي و بمرگ طبيعي مردي، اجرت نزد خدا محفوظ است. 

__________________________________________________ 
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رِكْهُ مَّ يُدْاز اينكه فرمود: )و اگر بميري( اشاره است به آيه شريفه )وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، ثُ :مؤلف
اش بيرون ميشود و سپس مرگ او لَي اللَّهِ و كسي كه به منظور مهاجرت بسوي خدا و رسولش از خانهالْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَ

و اين آيه داللت دارد بر اينكه بيرون شدن بسوي جهاد، مهاجرت بسوي « 1»يابد، اجرش نزد خدا محفوظ است( را درمي
 .خدا و رسول است

باره آن اسماعيل، پيغمبري كه خداوند صادق الوعدش خوانده، فرمود: از اين  و در كافي از امام صادق )ع( روايت آورده كه در
اي كه جهت او را صادق الوعد خواند كه به مردي وعده داده بود كه من در فالن محل منتظر تو هستم و بخاطر همين وعده

اند، مرد نامبرده بعد از يك سال داده بود يك سال در آن محل منتظر او ماند و لذا خداي عز و جل او را صادق الوعد خو
 «4»بيامد و اسماعيل او را از جريان خبر داد. 

كند كه اي بسا عقل عادي آن را انحراف از راه اعتدال بداند، در حالي كه خداي مؤلف: اين حديث رفتاري را حكايت مي
ه: )وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ، سبحان صدق وعده را فضيلتي براي آن جناب شمرده و آن چنان تعظيمش كرده كه فرمود

را  رَبِّهِ مَرْضِياا، بياد آر در كتاب اسماعيلإِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ، وَ كانَ رَسُولًا نَبِياا، وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ، وَ كانَ عِنْدَ 
كرد، و نزد پروردگارش بود و او همواره اهل خود را به نماز و زكات امر مي كه وي صادق الوعد، و هم پيغمبري فرستاده شده

 .«0»پسنديده بود( 

و اين ستايشي كه خداي تعالي از او كرده، بدين جهت است كه ميزاني كه خداوند عمل او را با آن سنجيده، غير ميزاني 
كند و خداي سبحان اولياء خود را با خود تربيت مي سنجد چون عقل عادي با تدبيراست كه عقل عادي اعمال را با آن مي

ت كه از تر است، و نظائر اين قضيه بسيار اسكند و معلوم است كه )كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا(، رفتار خدا عاليتاييد خود تربيت مي
 .رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت و اولياء خدا ع روايت شده است

 272عقل مخالف باشد؟[ ..... ص :  چطور ممكن است شرع با]

 .!حال اگر بگويي: چطور ممكن است شرع با عقل در آنچه كه عقل بدان دسترسي دارد مخالف باشد؟

گوييم: حكم عقل در آن مسائلي كه عقل بدان دسترسي دارد، در جاي خود معتبر است، لكن محتاج به در پاسخ مي
رتب كند، زيرا اگر موضوع حكم نباشد، عقل چگونه ميتواند حكم كند، و ما موضوعي است كه حكم خود را بر آن موضوع مت

راه  گذارد و نه حكمي، بلكه راه آن بادر سابق گفتيم كه امثال اين معلومات در مسلك سوم، نه موضوعي براي عقل باقي مي
 عقل جدا است، راه
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معارف الهيه است و ظاهرا اسماعيل پيغمبر وعده خود را مقيد به يك ساعت و يك روز نكرده بود، بلكه بطور مطلق گفته 
ض عهد پاك نگهدارد، بوعده بدون مدت خود ملتزم شد تا در نشينم تا بيايي و براي اينكه خود را از نقبود: من اينجا مي

 .وعده خود دروغ نگفته و آنچه را كه خدا بر دلش افكنده و بر زبانش جاري ساخته بود، حفظ كرده باشد

: دنظير اين جريان از رسول خدا )ص( نيز روايت شده كه روزي كنار مسجد الحرام ايستاده بود، يكي از يارانش به او وعده دا
كه اينجا باش تا برگردم، رسول خدا )ص( هم وعده داد كه منتظرت هستم تا برگردي، آن مرد پي كار خود رفت و برنگشت 
و رسول خدا )ص( مدت سه روز در همانجا به انتظارش بود، تا آنكه همان شخص از آنجا گذشت و ديد كه آن جناب هنوز 

 «1»ه با او قراري داشته و فراموش كرده )تا آخر حديث(. به انتظار وي در آنجا نشسته، تازه يادش آمد ك

، (روايت آورده كه وقتي شنيد مردي ميگويد: )انا للَّه و انا اليه راجعون (و در كتاب خصائص سيد رضي از امير المؤمنين )ع
 گوييم: )و انا اليه راجعون(ميگوييم: )انا للَّه( اقراري است از ما به اينكه ملك خدائيم، و اينكه فرمود: اي مرد! اينكه مي

 «4»اقراري است از ما به اينكه روزي هالك خواهيم شد. 

 «0»گردد و اين حديث را كافي هم بطور مفصل آورده است. مؤلف: معناي اين حديث از بيان گذشته ما روشن مي

كه رسول خدا )ص( فرمود: خداي عز و و در كافي از اسحاق بن عمار از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده 
فرمايد: )من دنيا را در ميان بندگانم قرض نهادم، هر كس از دنيا چيزي به من قرض دهد، به هر يكي ده تا هفتصد جل مي

برابر اجر ميدهم و كسي كه به من قرض ندهد و من خودم از او چيزي به زور بگيرم، سه چيز در برابر به او ميدهم كه اگر 
 .ام ميدادم، از من راضي ميشدنداز آن سه چيز را به مالئكهيكي 

إِنَّا لِلَّهِ، وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ  :آن گاه امام صادق فرمود: و اين سه چيز همان است كه آيه )الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا
، به آن اشاره دارد، اول صلوات است و دوم رحمت، و سوم اهتداء، (، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَعَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ، وَ رَحْمَةٌ

 «2»سپس امام صادق فرمود: اين سه مزد مخصوص آنهايي است كه خدا چيزي را از آنان بزور گرفته باشد. 

 .مؤلف: اين روايت بطرق ديگري و با مضمونهايي قريب به هم روايت شده است

 و در كتاب معاني االخبار از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: صالة از ناحيه خدا
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 «1»رحمت و از ناحيه مالئكه تزكيه و از ناحيه مردم دعا است. 

اي روايات ديگر هست، و هر چند ميان اين روايت و روايت قبلي بر حسب ظاهر منافات هست، در اين معنا عده :مؤلف
ريفه هم كه فرمود: )صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ بخاطر اينكه روايت قبلي صالة را چيز ديگري غير از رحمت ميدانست، و ظاهر آيه ش

وَ رَحْمَةٌ( همين است كه صلوات غير رحمت است، و در اين روايت صلوات را همان رحمت دانسته و ليكن اگر به آن بياني 



 .كه ما قبال كرديم مراجعه بشود، اين تنافي برداشته ميشود

__________________________________________________ 

 1حديث  053معاني االخبار  -1

 333، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 271[ ..... ص : 021(: آيه 0سوره البقرة )]

 اشاره

رٌ عَلِيمٌ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِبِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ  إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
(133) 

 271ترجمه آيه ..... ص : 

هاي خدا است پس هر كس حج خانه و يا عمره بجاي آورد ميتواند ميان آن دو، سعي همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه
 (133كند و كسي كه عمل خيري را به طوع و رغبت خود بياورد، خداوند شاكر و دانا است )

 271بيان ..... ص : 

 271توضيح كلمات: صفا، مروه و شعائر[ ..... ص : ]

صفا و مروه نام دو نقطه از شهر مكه است كه حاجيان بين آن دو نقطه سعي ميكنند و آن دو نقطه عبارت است از دو كوه 
اصل  تا هفتاد سانتيمتر است( واند هفتصد و شصت ذراع و نيم است )و هر ذرع پنجاه كه فاصله ميان آن دو بطوري كه گفته

در اصل لغت نيز بمعناي سنگ سخت است، و  (كلمه )صفا( در لغت به معناي سنگ سخت و صاف است، و كلمه )مروه
 اند، و نيز وقتيكلمه )شعائر( جمع شعيره است كه به معناي عالمت است و مشعر را هم به همين جهت مشعر گفته

 333، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 .ويند: )فالن أشعر الهدي، فالني هدي را اشعار كرد( به معناي اين است كه آن حيوان را براي ذبح عالمت زدميگ

 279معاني كلمات: حج، عمره و طواف[ ..... ص : ]

و كلمه )حج(در لغت بمعناي قصد بعد از قصد است يعني قصد مكرر و در اصطالح شرع به معناي عملي است كه معهود در 
انان است، و كلمه )اعتمار( به معناي زيارت است كه اصلش از عمارت گرفته شده، و عمره رفتن و اعتمار را بدين بين مسلم

گردد، و در اصطالح شرع بمعناي زيارت خانه كعبه است، اند كه هر محلي وقتي زيارتگاه مردم شد، آباد ميجهت اعتمار گفته
وف است و كلمه )جناح( به معناي انحراف از حق و حد وسط است و منظور از البته بنحوي كه در بين مسلمانان معهود و معر

 .آن گناه است

در نتيجه معناي جناح نداشتن اينست كه عمل نامبرده جائز است، و كلمه )يطوف در اصل يتطوف بود( و تطوف كه مصدر 
يز شروع شود و به همان نقطه آنست، به معناي طواف كردن يعني دور چيزي گردش كردن است، كه از يك نقطه آن چ



برگردد، از اينجا معلوم ميشود كه الزمه معناي طواف اين نيست كه حتما دور زدن اطراف چيزي باشد، تا شامل سعي نشود 
بلكه يكي از مصاديق آن دور زدن پيرامون كعبه است، و به همين جهت در آيه شريفه كلمه )يطوف( مطلق آمده، چون مراد 

 .سافت ميانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده استبه آن پيمودن م

اند تطوع با اطاعت اين فرق را دارد كه تنها در اطاعت و كلمه )تطوع( از ماده طوع به معناي اطاعت است، و بعضي گفته
كه  در صورتي -مستحبي استعمال ميشود، بخالف كلمه )اطاعت( كه هم شامل واجب ميشود و هم مستحبّ، و بعيد نيست

به اين عنايت باشد كه عمل واجب از آنجا كه الزامي است به طوع و رغبت آورده نميشود، بخالف  -اين حرف صحيح باشد
 .اي آورده استمستحبي كه هر كس آن را بياورد بطوع و رغبت خود و بدون هيچ شايبه

دون كراهت آورده شود، و اين هم با و اين خود يك تلطفي در عنايت است، و گر نه اصل طوع به معناي چيزي است كه ب
در مقابل كره آمده « 1»كند و هم با مستحبّ، هم چنان كه در آيه: )فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً(، واجب تطبيق مي

 .است و در عين حال در اطاعت امر وجوبي نيز استعمال شده است

ا از آن باب است اين معنا را ميدهد كه انسان صفتي را در نفس خود جاي دهد مانند و اصل باب تفعل كه كلمه مورد بحث م
تميز و تعلم و تطوع يعني شروع كرد به تميز دادن و آموختن و بطوع و رغبت خود عمل  :گوييمتخلق به فالن خلق مثال مي

 .خير كردن

__________________________________________________ 
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پس از نظر لغت هيچ دليلي نيست كه بگوئيم تطوع مختص بامثال دستورات مستحبي است مگر آنكه همان عنايت عرفي 
 .اين اختصاص را ايجاب كند

دارد به اينكه صفا و مروه دو محل است كه به عالمت إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ تا كلمه يَطَّوَّفَ بِهِما(، اين آيه اشاره )
آورد و از اينكه صفا و مروه كند و خدا را بيادشان ميالهي نشاندار شده و آن عالمت، بندگان خداي را بسوي خدا داللت مي

يدگارش داللت را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اينكه از شعايرند با اينكه تمامي موجودات آدمي را بسوي آفر
هاي تكويني نيست كه تمامي موجودات آن را دارند بلكه ها و نشانهكند، فهميده ميشود كه مراد از شعائر، شعائر و آيتمي

خداي تعالي آن دو را شعائر قرار داده و معبد خود كرده، تا بندگانش در آن موضع وي را عبادت كنند، در نتيجه دو موضع 
اندازد، پس شعيره بودن صفا و اللتي كه همه كائنات دارند، به داللت خاصي بندگان را بياد خدا مينامبرده عالوه بر آن د

 .مروه خود داللت دارد بر اينكه خدا براي اين دو موضع عبادت خاصي مقرر كرده است

بِهِما(، بخاطر )فايي( كه بر سر آن است نتيجه شعيره بودن  و اينكه جمله: )فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
اين دو مكان قرار داده شده، باز براي همين است كه اصل تشريع سعي ميانه آن دو را برساند، نه اينكه بخواهد بفرمايد: 

 .()سعي بين صفا و مروه مستحبّ است

سعي ميانه صفا و مروه كار خوبي است، )ا داشت بفرمايد چون اگر مراد اين بود كه بفرمايد سعي مستحبّ است نه واجب، ج
 .و خالصه خوبيهاي آن را بشمارد(، نه اينكه بفرمايد سعي ميانه آن دو جائز است و مذمتي ندارد

 211آيه در مقام تشريع و بيان وجوب سعي است نه استحباب آن[ ..... ص : ]



وه دو معبد از معابد خداست و ضرري ندارد كه شما خدا را در اين چون حاصل معناي آيه اين است كه از آنجا كه صفا و مر
تر دو معبد عبادت كنيد، و اينگونه حرف زدن لسان اصل تشريع است نه افاده اينكه اين كار مستحبّ است، و گر نه مناسب

 ش ميانه آن دو محل را سعيآن بود كه بفرمايد صفا و مروه از آنجا كه دو شعيره از شعائر خداست، خدا دوست ميدارد بندگان
يع رساند، در مقام تشريع در قرآن شاكنند، )و اين خود روشن است( و تعبير به امثال اين عبارات كه به تنهايي وجوب را نمي

 :و در تشريع روزه فرموده« 1»است، مثل اينكه در تشريع جهاد فرموده: )ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اين عملتان براي شما خير است( 

و در شكسته شدن نماز در سفر فرموده: )فَلَيْسَ  «2»، (وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، و اينكه روزه بگيريد برايتان بهتر است)
 «0»عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالةِ، پس اينكه در سفر نماز را كوتاه بخوانيد انحرافي از شما نيست( 
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عليل توَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ( اگر اين جمله را عطف بر مدخول )فاء تفريع( يعني كلمه )من حج( بگيريم، )
يعني صفا و مروه از )ديگري ميشود براي اينكه چرا سعي بين صفا و مروه را تشريع كرد، چيزي كه هست تعليل اولي 

ستند(، تعليلي بود خاص عبادت در صفا و مروه، و اين تعليل، تعليلي ميشود عام، هم براي سعي و هم ها و معابد خدا هشعيره
 .براي هر عبادت ديگر، و نيز در اينصورت مراد به تطوع مطلق اطاعت خواهد بود نه اطاعت مستحبي

ه مطلبي از نو عطف بر اول آيه شده و اما اگر و او بر سر جمله مورد بحث واو عاطفه نباشد، بلكه استينافي باشد و خالص
به  البته در صورتي كه مراد -باشد، در اينصورت در اين مقام خواهد بود كه محبوبيت تطوف )سعي( را في نفسه افاده كند
در صورتي كه مراد به تطوع  -تطوع خير همان تطوف باشد و يا در اين مقام خواهد بود كه محبوبيت حج و عمره را برساند

 .و عمره باشد، دقت فرمائيد خير حج

 210شاكر بودن خداي تعالي وصفي حقيقي است نه مجازي[ ..... ص : ]

و كلمه شاكر و عليم دو اسم از اسماء حسناي خدا است و شكر باين معنا است كه شخصي كه مورد احسان كسي قرار 
تو چنين و چنان كردي و يا با عمل آن را تالفي  گرفته، احسان او را تالفي كند، يا صرفا احسانش را با زبان اظهار كند كه

كند مثال اگر منعمي بمن با مال خود انعام كرده يا با ثناي جميل انعامش را تالفي كنم و يا آن قدر مال در راه رضاي او 
 .خرج كنم تا او از من راضي شود و عمل من از احسان او حكايت كند

ت و هر احساني كه كسي به كسي بكند باز احسان او است، واحدي حقي و خداي سبحان هر چند كه قديم االحسان اس
بعهده او ندارد، تا او شكرش بجاي آرد و ليكن در عين حال خودش اعمال صالحه بندگان را با اينكه همان هم احسان او 

است، و اين خود  است به بندگان، مع ذلك احسان بنده را به خودش خوانده و خود را شكرگزار بنده نيكوكارش خوانده
احساني است باالي احسان، و به همين عنايت فرموده: )هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ( آيا پاداش احسان بنده به خداوند، 

 ؟«1»غير احسان خداوند به بنده ميتواند باشد( 

« 4»راً، اين است جزاي شما، و سعي شما شكرگزاري شده است( و نيز فرموده: )إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً، وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُو
 .پس اطالق شكرگزاري بر خداي تعالي، اطالقي است حقيقي نه مجازي



 210بحث روايتي ..... ص : 

 210شامل رواياتي در باره صفا و مروه و سعي بين آن دو([ ..... ص : )]

 روايت آورده كه در تفسير عياشي از بعضي اصحاب اماميه از امام صادق ع
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 :گفت: من از آن جناب از سعي ميانه صفا و مروه پرسيدم كه آيا واجب است و يا مستحبّ؟ فرمود

 :جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما(؟ فرمود فرمايد: )فَالواجب است، عرضه داشتم: آخر خداي تعالي مي

اين در عمره قضاء است، چون رسول خدا ص با مشركين شرط كرده بود كه بتها را از ميانه صفا و مروه بردارند، تا وي و 
دند، اها را به جاي خود عودت داصحابش سعي كنند، مردي از اصحابش هنوز سعيش تمام نشده بود كه مشركين دوباره بت

خ ها باطل؟ لذا اين آيه شريفه در پاسدر نتيجه اين مسئله پيش آمد كه آيا سعي آن مرد صحيح است و يا بخاطر حضور بت
اند، عيبي ندارد و جناحي بر شما ها هم بودهايد، ميانه صفا و مروه، در حالي كه بتاين سؤال نازل شد كه اگر سعي كرده

 «1»نيست. 

 «4»ريب باين معنا روايت شده است. مؤلف: و از كافي هم ق

كند، بعد از و در كافي نيز از امام صادق ع روايت آورده كه در ضمن حديثي كه داستان حج رسول خدا )ص( را حكايت مي
ز همانجا آغاز كرد كه ، لذا بايد ا(طواف پيرامون خانه كعبه و دو ركعت نماز طوافش، فرمود: )إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ

 .خدا آغاز كرده، چون خداي عز و جل اول نام صفا را برده، بايد سعي ميانه صفا و مروه از همان صفا شروع شود

هايي است كه مشركين آن را درست آن گاه امام صادق ع فرمود: مسلمانان خيال ميكردند سعي ميانه صفا و مروه از بدعت
لَيْهِ اين آيه را نازل كرد: )إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَاند، ولي خداي عز و جل كرده

 «0»أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما(. 

دارد و اگر در اين مؤلف: ميان اين دو روايت كه در شان نزول آيه وارد شده، منافاتي نيست كه خود خواننده هم بدان توجه 
به آنچه خدا آغاز كرده بايد آغاز كرد، منظور مالك تشريع است، و در داستان هاجر مادر اسماعيل ع و آمد و  :روايت فرمود

 .شد هفت نوبتش ميانه صفا و مروه، گذشت كه گفتيم: همين عمل هاجر سنت شد

كه گفت: در صفا بتي نصب شده بود، بنام )اساف(، و در است كه از عامر شعبي روايت شده « 2»و در تفسير الدر المنثور 
كردند آمدند بين اين دو بت سعي ميكردند، ميمروه هم بتي بنام )نائله(، مردم دوران جاهليت وقتي پيرامون كعبه طواف مي

 .و دست به آنها ميكشيدند

، مشركين كه بين صفا و مروه سعي پس همين كه رسول خدا )ص( وارد مكه شد، مردم عرضه داشتند: يا رسول اللَّه
إِنَّ ) :شان است نه اينكه سعي ميانه صفا و مروه خود از شعائر باشد، در پاسخ اين حرف، آيهكنند، بخاطر اساف و نائلهمي

 الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ( نازل شد و فهماند كه خداي تعالي
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 .برغم انف مشركين اين دو مكان را كه محل دو بت آنان بود شعائر خود قرار داد

اند، و مقتضاي جمع ميان اين روايات اين است كه بگوئيم: ات بسياري نقل كردهشيعه و سني در مطالب گذشته رواي :مؤلف
است كه  ايآيه شريفه در تشريع سعي در عبادت حج نازل شد، در آن سالي كه مسلمين حج كردند، و سوره بقره اولين سوره

 .در مدينه نازل شده است

ل دوم ات قبله متحد نيست، چون در سابق گفتيم: آيات قبله در ساگيريم كه آيه شريفه سياقش با سياق آياز اينجا نتيجه مي
از هجرت در مدينه نازل شد، و از سوي ديگر گفتيم: كه آيات اول سوره بقره در سال اول از هجرت نازل شده پس معلوم 

 .ميشود سوره بقره سياقهاي متعددي دارد نه يك سياق
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 211[ ..... ص : 010تا  029: آيات (0سوره البقرة )]

 اشاره

عِنُونَ لئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ الالَّإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدي مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُو
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ 153أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )( إِالَّ الَّذِينَ تابُوا وَ 133)

 (154عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ ) ( خالِدِينَ فِيها ال يُخَفَّف151ُأُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ )

 211ترجمه آيات ..... ص : 

كنند آنچه را از بينات و هدايت كه ما نازل كرديم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب به درستي كساني كه كتمان مي
 .(133د )روشن ساختيم، اينگونه اشخاص را خدا لعنت ميكند و همه العنان نيز لعنت ميكنن

مگر آن كساني كه توبه كرده و آنچه را فاسد كرده بودند اصالح كنند كه من از ايشان ميگذرم و من تواب و رحيم هستم 
(153). 

 .(151همانا كساني كه كافر شده و در حال كفر مردند لعنت خدا و مالئكه و همه مردم شامل حال ايشان است )

 (154پذيرد و مهلت داده نميشوند )و عذاب از ايشان تخفيف نمي در حالي كه جاودانه در آن خواهند بود
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 212بيان ..... ص : 

 212ها، معلول انحراف علماء و كتمان آنها آيات الهي را بوده است[ ..... ص : هايي ديني و انحرافاختالف]



بَيِّناتِ وَ الْهُدي( ظاهرا )و خدا داناتر است( مراد بكلمه )هدي( همان معارف و احكامي است إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْ)
هايي كه دين الهي متضمن آن است، معارفي كه پيروان دين را بسوي سعادت هدايت ميكند و مراد به بينات، آيات و حجت

 .مان هدايت استاست كه داللتشان بين و واضح است، و ادله و شواهد بر حقي است كه ه

در كالم خداي عز و جل وصفي است مخصوص آيات نازله، و بر اين اساس منظور از كتمان آن  (بنا بر اين كلمه )بينات
آيات، اعم است از كتمان و پنهان كردن اصل آيه و اظهار نكردن آن و يا كتمان داللت آن به اينكه آيه نازله را طوري 

 .يه كنند كه آيه از آيت بودن بيفتدتاويل و يا داللتش را طوري توج

همانطور كه يهود اين كار را با آيات تورات كردند، يعني آن آياتي كه از بعثت پيامبر اسالم بشارت ميداد، تاويل و يا پنهان 
ل رسواش را ديدند، و خالصه داللتش را از كردند، بطوري كه مردم يا اصال آن آيات را نديدند و يا اگر ديدند تاويل شده

 .برگرداندند (اسالم )ص

فهماند كتماني كه يهوديان كردند، بعد از آن بود كه آيات نامبرده بگوش مردم مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ( الخ، اين جمله مي)
مردم  در دسترسدانستند و از عوام پنهان كردند، نه، بلكه مدتها رسيده بود و چنان نبود كه تنها علماي يهود آن آيات را مي

 .اي تاويل كردنداي پنهان و براي عدههم بوده، بعدها علما آنها را از عده

براي اينكه در عهدي كه تورات نازل ميشده، تبيين آيات آن براي تك تك مردم دنيا عادتا امري محال بوده، چون هيچيك 
م اي را ميخواستند به عموي از تورات و يا يك مطلب سادهااز وسائل تبليغي موجود امروز در آن موقع نبوده، به ناچار اگر آيه
انند، يا به كردند كه ايشان به غائبين برسگفتند و سفارش ميمردم اعالم و تبيين كنند، ال بد اينطور بوده كه به حاضرين مي

 .سطهاي ديگر با واند و عدهگرفتاي آن مطلب را بدون واسطه ميگفتند تا آنها بساير مردم برسانند، و خالصه عدهعلماء مي

و بنا بر اين عالم يكي از وسائط و وسائل تبليغ بوده، هم چنان كه زبان و سخن واسطه ديگرش بوده، پس اگر خبري براي 
عالمي و جمعي از مردم عادي كه در مجلس حضور دارند بيان ميشد، در حقيقت براي همه مردم بيان شده بود، چون عالم 

 .د كه حقايق را كتمان نكندميثاق وجداني دار

 335، ص: 1حال اگر در همين صورت، آن عالم، علم خود را كتمان كند، در حقيقت كتمانش بعد از بيان ترجمه الميزان، ج

براي مردم بوده و همين يگانه سببي است كه خداي سبحان اين كتمان را مايه اختالف مردم در دين و تفرقه آنان در راه 
اش فطرت خود بشر است، و هر فطرتي آن را ها نبود، دين خدا سرچشمهدانسته، چه اگر اين كتمانهدايت و ضاللت 

 .گرددپذيرد و قوه مميزه بشري اگر آن را درك كند، در برابرش خاضع ميمي

النَّاسَ عَلَيْها، ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ هم چنان كه خداي تعالي فرمود: )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ 
ن يالدِّينُ الْقَيِّمُ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ، روي قلب خود را بدون هيچ انحرافي بسوي دين كن كه فطرت خدايي هم

ت مختلف نيستند، دين صحيح هم همان است، فطرتي كه خدا مردم را بر آن فطرت بيافريد، و خلق خدا در اين درك و فطر
(. -چون حقايق دين را، از آنان پنهان كردند -دانندديني است كه از اين فطرت سر چشمه گرفته باشد، اما بيشتر مردم نمي

«1» 

كند، و در پس دين، فطري بشر است و چيزي كه با خلقت بشر در آب و گل او آميخته بوده، فطرت بشر آن را رد نمي
كه آن طور كه هست برايش بيان شود و از سوي ديگر قلب بشر هم صفاي روز نخست خود را از دست نداده باشد، صورتي 

پذيرد، حال چه اينكه قلب با صافي خودش آن حقيقت ديني را درك كرده باشد، آن چنان كه انبياء درك البته آن را مي
 .(ألخره برگشت اين دومي هم به همان اول است، )دقت فرمائيدكنند و يا آنكه با بيان زباني ديگران درك كند، كه بامي

و به همين جهت در آيه مورد بحث، ميان فطري بودن دين و جهل به آن جمع كرده، از يك سو فرموده: دين خدا فطري 



ميگويد،  را جواب بشر است و از يك سو هم فرموده بيشتر مردم نميدانند، و اين بنظر ما با هم نميسازد، و بيان ما اين تنافي
هِ إِلَّا هِ، وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهم چنان كه در جاي ديگر فرموده: )وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِي

كنند و با انبياء كتاب فرستاديم به حق، تا ميان مردم در آنچه اختالف ميالَّذِينَ أُوتُوهُ، مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ، بَغْياً بَيْنَهُمْ، 
حكم كنند و مردم در آن كتاب اختالف نكردند، مگر همانهايي كه كتاب بسويشان آمده بود، و باز اختالف نكردند، مگر بعد 

كه « 4»بود كه در بين خود داشتند(  هااي روشن در حقانيت كتاب برايشان آمد و علت اين اختالفشان مخالفتاز آنكه ادله
 .فهماند اختالف در مطالب كتاب، ناشي از ستمگري علمايي بود كه حامل علم بان كتاب بودندمي

هاي ديني و انحراف از جاده صواب، معلول ستمكاري علماء بوده كه مطالب كتاب را براي مردم نگفتند و يا اگر پس اختالف
 ر آن دست انداخته تحريفشگفتند، تاويلش كردند و يا د
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ةُ لَعْنَ نمودند، حتي در روز قيامت هم خداي تعالي اين ظلم علماء را اعالم ميدارد، هم چنان كه فرمود: )فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ: أَنْ
دا بر كند كه لعنت خگري در بينشان اعالم مياللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ، الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ يَبْغُونَها عِوَجاً، و اعالم

 .و آيات قرآني در اين باره بسيار است« 1»كنند و راه خدا را منحرف ميسازند( ستمگران، كه از راه خدا جلوگيري مي

ا بَيَّنَّاهُ  بَعْدِ مپس تا اينجا روشن گرديد كه آيه مورد بحث، يعني آيه: )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدي مِنْ
تابَ ، مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ، وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِلِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ( الخ، مبتني بر آيه: )كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

« 4»( الخ، ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
 .فرمايد: )أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ( الخكند، و در ذيلش ميبه كيفر اين بغي اشاره مي است، و در آن

ه هدايت و آيات كند كه آنچأُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( الخ، اين جمله همانطور كه گفتيم كيفر كساني را بيان مي)
 .كردند، و آن كيفر عبارت است از لعنتي از خدا، و لعنتي ديگر از هر لعنت كننده است كه خدا نازل كرده بود، كتمان

كند( در آيه تكرار شده، بدان جهت است كه لعنت خدا با لعنت ديگران فرق دارد، لعنت خدا باين معنا و اگر كلمه )لعنت مي
 .نندگان نفرين و درخواست لعنت خدا استكند، و لعنت لعنت كاست كه خداوند ايشان را از رحمت و سعادت دور مي

نده هايي كه از هر لعنت كنو اينكه هم لعنت خدا و هم لعنت لعنت كنندگان را مطلق آورد، داللت دارد بر اينكه تمامي لعنت
د وسر بزند، متوجه ايشانست، اعتبار عقلي هم با اين معنا مساعد است، براي اينكه منظوري كه هر لعنت كننده از لعنت خ

دارد، اين است كه طرف از سعادت دور بماند، و سعادت را اگر بحقيقت بنگري، غير از سعادت ديني نيست و اين سعادت هم 
از آنجا كه از ناحيه خدا بيان ميشود، بايد مورد قبول فطرت واقع شود، در نتيجه هيچ انسان داراي فطرت، از سعادت حقيقي 

د و لجبازي، و اين نيز معلوم است كه لجباز در چيزي لجبازي ميكند كه علم بدرستي و ديني، محروم نميشود مگر بوسيله ر
كند، نه كسي كه اطالعي از درستي آن نداشته و حقانيت آن برايش روشن نشده آن دارد و با علم و اطالع انكارش مي

 .است

وده، علم خود را در بين مردم منتشر كنند، از سوي ديگر خداي تعالي از علماء ميثاق گرفته: كه حق را براي مردم بيان نم
آيات و هدايت خدا را از خلق خدا پنهان نكنند، پس اگر پنهان كردند و از انتشار علم خود دريغ ورزيدند، حق را انكار 

 اند، پس هم خدا از رحمت و سعادتكرده
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 .كننداند، لعنتشان ميكند و هم همه آن افرادي كه بخاطر كتمان اين علماء، از سعادت محروم ماندهدورشان مي

 و ظاهرا كلمهاجمعين( الخ،  -تا جمله -فرمايد: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ،شاهد اين مطلب آيه بعدي است كه مي
فرمايد: )چون كند، و مي)ان( بيان علت و تاكيد مضمون آيه مورد بحث است، چون مضمون و معناي آن را دوباره تكرار مي
 .(كساني كه كافر شدند و مردند در حالي كه هم چنان بر كفر خود باقي بودند، چنين و چنان ميشوند

يَّنُوا( الخ، اين جمله استثنايي است از آيه قبلي، و اگر در اين آيه توبه را مقيد به )بينوا( كرده و إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَ)
گر توبه كنند و براي مردم بيان كنند، آنچه را كه كتمان كرده بودند( اين است فرموده )مگر كساني كه از اين علماي كتمان

دار شوند، و الزمه توبه كردني چنين، اين است كه آنچه را كتمان كرده كه طوري توبه كنند كه همه مردم از توبه آنان خبر
وز توبه شان توبه نيست، و هنبودند، اظهار كنند و بگويند: ما در اين مدت حقيقت مطلب را كتمان كرده بوديم و اگر نه، توبه

 .ندكنكردند، و حاال كتمان خود را كتمان مياند، چون تا كنون حق را كتمان مينكرده

قبول  رإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ( الخ اين جمله كنايه است از اصرار و پافشاريشان در كفر و عناد و لجبازيشان د)
نكردن حق، چون كسي كه از بي توجهي بدين حق متدين نباشد، نه از روي عناد و كبر ورزي، چنين كسي در حقيقت كافر 

عفي است كه امرش بدست خدا است شاهدش اين است كه خداي تعالي كفر كافران را در غالب آيات نيست، بلكه مستض
كند، مخصوصا در آيات هبوط آدم كه مشتمل بر اولين حكم شرعي است كه خدا براي بشر تشريع قرآن، مقيد به تكذيب مي

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا، أُولئِكَ أَصْحابُ  -تا جمله -يَنَّكُمْ مِنِّي هُديًفرمايد: )قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً، فَإِمَّا يَأْتِكرده مي
پس در « 1»النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ، و كساني كه كافر شدند و بآيات ما تكذيب كردند، ايشان اهل آتشند و در آن جاودانند( 

و همانهايند كه در آيه  -كنند و معاند هستند،رُوا(، كساني است كه حق را تكذيب ميآيه مورد بحث هم مراد از )الَّذِينَ كَفَ
 -أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ -و خدا با جمله -كنندقبل فرمود: آنچه را خدا نازل كرده كتمان مي

ت از خداي سبحان كه هر لعنتي كه از هر انسان و هر ملكي سر بزند، متوجه ايشان مجازاتشان كرد، كه اين خود فرماني اس
 .بشود، بدون هيچ استثناء

 :اش فرمودشان، طريقه شيطان است، كه خدا در بارهپس اين گونه اشخاص سبيل و طريقه
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ها را متوجه شيطان كرد، معلوم ميشود ، چون در اين جمله خداي تعالي تمامي لعنت«1»وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ( )
كنند، در اين لعنت تمام شركاي شيطان و شيطانهاي ديگري چون اين اشخاص هم، يعني علمايي كه علم خود را كتمان مي

 .هستند او

و چقدر لحن اين آيه شديد و امر آن عظيم است، كه انشاء اللَّه العزيز تتمه سخن در پيرامون بزرگي اين جرم و خيانت، در 
هَنَّمَ، تا خدا هُ فِي جَفَيَجْعَلَ تفسير آيه: )لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً،

ها را از پاكان جدا كند و آنچه خبيث هست، همه را روي هم قرار دهد و يك جا انبار نموده، يك جا در جهنم قرار خبيث



 .خواهد آمد «4»دهد( 

ها ب از آنخالِدِينَ فِيها( يعني اين علماي كتمانگر و اين شيطانهاي انسي، در لعنت خدا و مالئكه جاودانند )و جمله عذا)
پذيرد و حتي مهلت هم داده نميشوند( كه در آن عذاب در جاي لعنت آمده، داللت دارد بر اينكه لعنت خدا و تخفيف نمي

 .مالئكه مبدل به عذاب ميشود

بعد از  آنچه را ما نازل كرديم،)اين را هم بايد دانست كه در اين چند آيه، چند التفات بكار رفته، در آيه اولي از تكلم با غير 
كند( التفات شده، چون مقام مقام تشديد در غضب و خشم و عذاب است آنكه بيان نموديم( بسوي غيبت، )خدا لعنتشان مي

و معلوم است كه خشم و عذاب از هر كسي به يك پايه و درجه نيست، هر قدر خشم گيرنده نامش و يا صفاتش بزرگتر 
يه بخاطر اينكه علماي سوء و كتمانگر بفهمند مورد خشم چه كسي واقع آورتر است، لذا در مقام آباشد، خشم او ترس

كند( و چون هيچ كس بزرگتر از خداي سبحان نيست، شنونده فرمايد: )خدا لعنتشان ميبرد و مياند، نام خدا را ميشده
 .فهمد كه به لعنتي گرفتار شده كه هيچ لعنت به پايه آن نميرسدمي

ات شده كنم( الخ، التفكند( به تكلم وحده )من بسوي ايشان توبه و رجوع ميغيبت )خدا لعنتشان مي و در آيه دومي دوباره از
تا بفهماند رحمت خدا تا چه اندازه كامل است و چقدر رئوف است كه صفات زشت بندگان را هر قدر هم زشت باشد، از 

 .(استي چه خداي مهرباني تعالي و تقدسكند، )و ركند و با دست خود و مباشرت خود، دور مياش دور ميبنده

چون رحمت و رأفتي كه از اين آيه استفاده ميشود، مثل آن رحمتي نيست كه جمله: )خدا بسوي ايشان توبه و رجوع 
 .استفاده ميشود (كندپروردگارشان بسوي ايشان رجوع مي -و يا از جمله -كند،مي

الخ، به سياق غيب )بر آنان باد لعنت خدا(، التفات شده و وجهش  (يشانو در آيه سوم باز از سياق تكلم وحده )من بسوي ا
 .همان است كه در التفات آيه اول بيان شد
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 291يل آيات گذشته([ ..... ص : بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذ

به آن جناب عرضه داشتم: در آيه: )إِنَّ الَّذِينَ  :در تفسير عياشي از بعضي اصحاب ما، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت
تواند و يچون اگر يكي از ما به امامت رسيد نم -كه خدا ياريمان كند -يَكْتُمُونَ( الخ، منظور چه كسانند؟ فرمود: منظور مائيم

 «1»يا به عبارتي مجاز نيست مردم را از امام بعد از خود بيخبر بگذارد، بايد بمردم امام بعد از خود را معرفي نمايد. 

 «4. »-و خدا ياريمان فرمايد -و از امام باقر ع در ذيل همين آيه روايت شده كه فرمود: منظور مائيم

 «0»رمود: منظور اهل كتابند. و از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت: امام ف

 .همه اين روايات از باب تطبيق مصداق بر آيه شريفه است و گر نه آيه شريفه مطلق است

و در تفسير مجمع « 2»و در بعضي روايات از علي ع آمده: كه آيه شريفه را به علماء تفسير كرده، علمايي كه فاسد باشند 
در تفسير آيه فرموده: )هر كس از هر علمي سؤال شود و او علم آن را داشته باشد البيان از رسول خدا )ص( روايت آورده كه 

 .(زنند( و اين است معناي )أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَو كتمانش كند، روز قيامت لگامي از آتش بر دهانش مي

«5» 



 .نندكمؤلف: اين دو خبر بيان گذشته ما را تاييد مي

 :و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل جمله: )وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( فرموده

 «5»اند: العنان عبارتند از جنبندگان زمين، ولي منظور مائيم. بعضي گفته

ينَ كَذَبُوا عَلي رَبِّهِمْ، أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ، اين روايت اشاره دارد به مضموني كه آيه: )وَ يَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُالءِ الَّذِ :مؤلف
كند، آن را افاده مي« 3»گويند: اينها بودند كه به پروردگار خود دروغ بستند، اينك لعنت خدا بر ستمكاران باد(، گواهان مي

 :گويند، و اينكه فرمودتند و بجز صلوات نمياند كه تنها ايشان ماذون در سخن گفتن هسچون امامان ع گواهان روز قيامت

 اند: مراد جنبندگان زمين هستند( منظور حديثي است كه از بعضي مفسرين از قبيلبعضي گفته)
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 .مجاهد و عكرمه و ديگران نقل شده، و اي بسا در بعضي از آنها قضيه را به رسول خدا هم نسبت داده باشند

د: آيه: )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدي(، در باره و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمو
 «1»علي ع نازل شده. 

 .مؤلف: اين روايت هم از باب جري و تطبيق است
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 اشاره

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتاِلفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي  (163)وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ 
يها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ رِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِتَجْرِي فِي الْبَحْ

( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً 152) تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 دُعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِييُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُباا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْ

( وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً 155( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ )153الْعَذابِ )
 (153مُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ )فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِ
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 .(150و معبود شما معبودي است يگانه جز او معبودي نيست او رحمان و رحيم است )

 به درستي در 

 330، ص: 1ترجمه الميزان، ج

ها كه در دريا بسود مردم در جريانند و در آنچه كه خدا از آسمان نازل شب و روز و كشتيخلقت آسمانها و زمين و اختالف 
ميكند يعني آن آبي كه با آن زمين را بعد از مردگيش زنده ميسازد و از هر نوع جنبنده در آن منتشر ميكند و گرداندن بادها و 

 .(152اي مردمي كه تعقل كنند )ابرهايي كه ميان آسمان و زمين مسخرند آيات و دليلهايي است بر

ها ميگيرند و آنها را مانند خدا دوست ميدارند و كساني كه بخدا ايمان و بعضي از مردم كساني هستند كه بجاي خدا شريك
اند نسبت باو محبت شديد دارند، و اگر ستمكاران در همين دنيا آن حالت خود را كه در قيامت هنگام ديدن عذاب دارند آورده
 .(153ند ميفهمند كه تمامي نيروها از خداست و خدا شديد العذاب است )ببين

 .(155شان از همه جا قطع ميشود )روزي كه پيشوايان كفر از پيروان خود بيزاري ميجويند و عذاب را ميبينند و چاره

كه امروز از از اين پيشوايان ) و كساني كه در دنيا كارشان پيروي كوركورانه بود ميگويند اگر براي ما بازگشتي ميبود ما هم
جستيم اينچنين خداوند اعمالشان را برايشان بصورت حسرتها مجسم ميسازد و ايشان هرگز از ما بيزاري جستند( بيزاري مي
 (153آتش بيرون نخواهند شد )
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 اشاره

ك نظم قرار دارند، و بر مسئله نامبرده اقامه اين آيات كه مسئله توحيد را خاطر نشان ميكند، همه در يك سياق و در ي
 .كندبرهان نموده، شرك و سرانجام امر آن را بيان مي

 وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ(، در سابق در تفسير بسم اللَّه در اول كتاب، تفسير سوره حمد معناي كلمه )اله( گذشت،)

 291[ ..... ص : "اله واحد "در "واحد "معني]

كلمه )واحد(، بايد دانست كه مفهوم وحدت از مفاهيم بديهي است كه در تصور آن هيچ حاجت بان نيست كه و اما معناي 
كسي آن را برايمان معنا كند و بفهماند كه وحدت يعني چه چيزي كه هست موارد استعمال آن مختلف است، چه بسا چيزي 

فهماند صفت مردانگي د، عالمي واحد، شاعري واحد، كه ميرا بخاطر يكي از اوصافش واحد بدانند، و مثال بگويند مردي واح
پذيرد و درست هم هست، چون رجوليتي كه در زيد است قابل قسمت ميان و علم و شعر كه در او است شركت و كثرت نمي

آن  ر بينو دو رجوليت دارند و مفهوم رجوليت د -كه دو مردند -او و غير او نيست، بخالف رجوليتي كه در زيد و عمرو است
 .دو تقسيم شده و كثرت پذيرفته است

موجودي است واحد كه قابل كثرت نيست، هر چند كه از  -يعني از جهت داشتن صفتي بنام رجوليت -پس زيد از اين جهت
 .جهت اين صفت و صفات ديگرش مثال علمش و قدرتش و حياتش، و امثال آن واحد نباشد، بلكه كثرت داشته باشد

 291[ ..... ص : "واحد "و "احد "لي بين دو كلمهبيان فرق اجما]



 -گوييم خدا واحد است، بخاطر اينكه صفتي كه در اوستگيرد، ميولي اين جريان در خداي سبحان وضع ديگري بخود مي
 332، ص: 1صفتي است كه احدي با او در آن صفت ترجمه الميزان، ج -مثال الوهيتش

د است چون علم و قدرت و حيات دارد، و خالصه بخاطر داشتن چند صفت وحدتش گوئيم: خدا واحشريك نيست و باز مي
شود، براي اينكه علم او چون علوم ديگران و قدرتش و حياتش چون قدرت و حيات ديگران نيست، و مبدل به كثرت نمي

ر نه مفهومي است و گ كند، تكثري كه در صفات او هست تنها تكثرعلم و قدرت و حيات و ساير صفاتش او را متكثر نمي
علم و قدرت و حياتش يكي است، آنهم ذات او است، هيچيك از آنها غير ديگري نيست، بلكه او عالم است بقدرتش و قادر 
است بحياتش، وحي است به علمش، بخالف ديگران كه اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالم هستند، به علمشان عالم 

 .مفهوما مختلف است و هم عينا هستند، خالصه صفاتشان هم

و چه بسا ميشود كه چيزي از ناحيه ذاتش متصف به وحدت شود، يعني ذاتش، ذاتي باشد كه هيچ تكثري در آن نباشد و 
بالذات تجزيه را در ذاتش نپذيرد، يعني نه جزء جزء بشود؟ و نه ذات و اسم و نه ذات و صفت و همچنين جزئي نداشته باشد، 

كنند و ميگويند خداي تعالي احدي الذات است و در اين همانست كه كلمه )احد( را در آن استعمال مياينگونه وحدت 
استعمال حتما بايد به كلمه ذات و مثل آن اضافه شود مگر آنكه در سياق نفي و يا نهي قرار گيرد كه در آن صورت ديگر 

 .الزم نيست اضافه شود

ايم: دهايم، يعني فهمانني احدي نزد من نيامد كه در اينصورت اصل ذات را نفي كردهمثل اينكه بگوئيم: )ما جاءني احد(، يع
هيچكس نزد من نيامد، نه واحد و نه كثير براي اينكه وحدت، در ذات اعتبار شده بود نه در وصفي از اوصاف ذات، بله اگر 

 :وحدت در وصف اعتبار شود مثل اينكه بگوئيم

نفر كه داراي وصف وحدت است نزد من نيامد، در اينصورت اگر دو نفر يا بيشتر نزد من آمده ما جاءني واحد(، يعني يك )
ايم، چون آنچه را نفي كرديم وصف يك نفري بود، خواستيم بگوئيم يك مرد با قيد يك نفري نزد من باشد، دروغ نگفته

ين فرق اجمالي ميان دو كلمه احد و واحد را در نظر نيامد و اين منافات ندارد با اينكه چند مرد نزد من آمده باشند، فعال هم
 .داشته باش تا انشاء اللَّه تعالي شرح مفصل آن در تفسير سوره: )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( بيايد

فهماند: كه الوهيت مختص و منحصر به خداي تعالي إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ(، با همه كوتاهيش مي) :و سخن كوتاه آنكه جمله
و وحدت او وحدتي مخصوص است، وحدتي است كه اليق ساحت قدس اوست، چون كلمه وحدت بر حسب آنچه  است

اي كه قابل انطباق بر انواع مختلف است، داللت فهمند، بر بيش از وحدت عامهمخاطبين به خطاب )اله شما( از آن مي
 333، ص: 1ان، جكند و اين قسم وحدت اليق به ساحت قدس ربوبي نيست، ترجمه الميزنمي

 .(تر اينكه چند قسم وحدت داريمبه بياني ساده)

 292هست[ ..... ص :  "إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "اي كه در جملهاقسام وحدت و نكته]

 .وحدت عددي كه در مقابل عدد دو و سه الخ است -1

 .گوييم: انسان ايراني و هندي از نوع واحدندوحدت نوعي كه مي -2

 .(گوييم: انسان و حيوان از يك جنسند )مترجمي كه ميوحدت جنس -3

اي اگر قرآن كريم بفرمايد )معبود شما واحد است(، ذهن شنونده به آن وحدتي متوجه ميشود كه كلمه )واحد( در چنين زمينه
رسانيد، براي را نمي در نظرش به آن معنا است، به همين جهت اگر فرموده بود )اللَّه اله واحد، اللَّه اله واحد است( توحيد

اينكه در نظر مشركين هم اللَّه اله واحد است، هم چنان كه يك يك آلهه آنان اله واحدند، چون هيچ الهي دو اله نيست، هر 



 .يك براي خود و در مقابل خدا اله واحدند

ريح در توحيد نبود، براي اينكه و همچنين اگر فرموده بود )و الهكم واحد، اله شما واحد است(، باز آن طور كه بايد، نص و ص
ها همه يكي هستند، چون همه يك نوعند و ممكن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعيه شود، يعني متوجه اين شود كه اله

گوييم اسب يك نوع و قاطر يك نوع و چه و چه يك نوعيت الوهيت در همه هست، نظير اينكه در تعداد انواع حيوانات مي
 .ها داراي هزاران فرد استنكه هر يك از نامبردهنوع است، با اي

بر كلمه )الهكم( اثبات كرد،  -كه در مقابل دو اله و چند اله است -لكن وقتي فرمود: )وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ( و معناي اله واحد را
اللَّه  عتقد بودند كرده و آناي كه مشركين مآن وقت عبارت صريح در توحيد ميشود، يعني الوهيت را منحصر در يكي از آلهه

 .تعالي است

هايي كه ممكن است در باره كند و تمامي توهمها و تاويلال إِلهَ إِلَّا هُوَ(، اين جمله نص و صراحت جمله قبلي را تاكيد مي)
 .عبارت قبلي به ذهن آيد، بر طرف ميسازد

كند و الي نفي جنس اسم و خبر الزم دارد، و چون كلمه )ال( در اين جمله نفي جنس مي -و اما معناي مفردات اين جمله
مراد به )اله( هر چيزي است كه واقعا و حقيقتا كلمه )اله( بر آن صادق باشد، به همين جهت صحيح است بگوئيم خبر )ال( 

امثال آن،  كائن( و)اي است كه به عربي معناي موجود را بدهد، مانند كه در جمله حذف شده كه كلمه )موجود( و يا هر كلمه
و تقدير جمله اين است كه )ال اله بالحقيقة و الحق بموجود اال اللَّه، يعني اله حقيقي و معبودي به حق موجود نيست به غير 

گردد هميشه در قرآن كريم ضمير رفع است نه نصب يعني هيچ از اللَّه(، و چون ضميري كه به لفظ جالله )اللَّه( بر مي
 (اهنفرموده )ال اله اال اي
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 فرمود: )ال اله اال اياه( نه )ال اله اال هو(،فهميم در كلمه )اال( االي استثناء نيست، چون اگر استثناء بود، بايد مياز اينجا مي
 .ر اللَّه موجود نيستبلكه وصفي است به معناي كلمه )غير( و معنايش اين است كه هيچ اله به غي
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پس تا اينجا اين معنا روشن شد كه جمله مورد بحث يعني جمله )ال إِلهَ إِلَّا هُوَ( الخ در سياق نفي الوهيت غير خداست، يعني 
ان كه جود خداي سبحكردند اله هستند، نه سياق نفي غير خدا و اثبات ونفي الوهيت آن آلهه موهومي كه مشركين خيال مي

 .اندبسياري از مفسرين پنداشته

شاهدش هم اين است كه مقام، مقامي است كه تنها احتياج دارد خدايان ديگر نفي شود، تا در نتيجه الوهيت منحصر در 
 .داردن يكي از خدايان مشركين يعني در اللَّه تعالي گردد، و هيچ احتياجي به اثبات الوهيت خدا و بعد نفي الوهيت آلهه

عالوه بر اينكه قرآن كريم اصل وجود خداي تعالي را بديهي ميداند يعني عقل براي پذيرفتن وجود خداي تعالي احتياجي به 
بيند و هر جا از خدا صحبت كرده، عنايتش همه در اين است كه صفات او را از قبيل وحدت و يگانگي و خالق برهان نمي

 .را اثبات كند بودن و علم و قدرت و صفات ديگر او

رساند كه و اي بسا بعضي به تقدير گرفتن لفظ )موجود( و هر چه كه به معناي آن باشد، اشكال كنند، كه اين تقدير تنها مي
غير خدا اله ديگري فعال موجود نيست و اثبات نميكند كه اصال ممكن نيست اله ديگر وجود داشته باشد، در حالي كه 

 .مطلوب نفي امكان آن است

ر رساند كه خدايي ديگآن وقت بعضي ديگر در جواب آن گفته باشند: درست است كه تقدير گرفتن )موجود( تنها مي و



موجود نيست ولي اينكه گفتي امكان وجود آن را نفي نميكند، صحيح نيست براي اينكه خدايي كه ممكن باشد بعدها موجود 
د كه وجود تمامي موجودات و همه شئون آنها بالفعل منتهي به او و شود، او خود ممكن الوجود است و آن خدايي نخواهد بو

گيريم، تا معنا چنين شود را تقدير مي (مستند باو است و بعضي ديگر جواب داده باشند: كه بجاي لفظ موجود، كلمه )حق
 .()هيچ معبود بحق غير خدا نيست

آوردن  گوييم:كلمه، در ذيل سوره فاتحه گذشت، تنها در اينجا ميالرَّحْمنُ الرَّحِيمُ( تفسير و بحث پيرامون معناي اين دو )
فهماند كه هر عطيه عمومي مظهر و مجالئي است از رحمت رحمانيه كند، مياين دو اسم در اينجا معناي ربوبيت را تمام مي

 .حيميه او استخدا و هر عطيه خصوصي، يعني آنچه كه در طريق هدايت و سعادت اخروي دخالت دارد، مجالي رحمت ر

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( الخ، سياق اين آيات همانطور كه در ابتداي بيان آيات مورد بحث گفتيم، داللت دارد بر )
ه آيه قبلي كند كاينكه سياق خصوص اين آيه نيز همان سياق آيه قبلي است، و اين آيه پيرامون همان معنايي استدالل مي

 .بودمتضمن آن 

فرمود: )وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ( الخ، در حقيقت اگر شكافته شود، معنايش اين چون آيه سابق كه مي
 ميشد: كه براي هر موجودي از اين موجودات، الهي است و اله همه 
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نه و واحد، همان اله شما است و او رحمان است، چون رحمتي عمومي دارد و رحيم است، چون آنها يكي است و اين اله يگا
سوق ميدهد، پس اينها همه  -كه همان سعادت آخرت است -رحمتي خصوصي دارد و هر كسي را به سعادت نهائيش

 .حقايقي هستند حقه

كند، ذكر شده، آياتي است كه بر اين حقايق داللت ميو در خلقت آسمانها و زمين و اختالف شب و روز، تا آخر آنچه در آيه 
 .البته براي مردمي داللت دارد كه تعقل كنند

و اگر مراد باين آيه اقامه حجت بر اصل وجود اله براي انسانها و يا اله واحد براي انسانها بود، همه نامبردگان تنها يك آيت 
كند كه نظامي در سراسر جهان برقرار است ها اين معنا را افاده ميبردهكردند، چون نامبودند كه بر اصل وجود اله داللت مي

و تدبيري بهم پيوسته دارد، و بر اين فرض، حق كالم اين بود كه در آيه قبلي بفرمايد: )و الهكم واحد ال اله اال هو( الخ، و 
ه هم حجت بر وجود اله است و هم فهميم سياق آيه براي اين است كه بر حجتي داللت كند كچون اينطور نفرموده، مي

حجت بر وحدت او است، باين معنا كه نخست اثبات كند اله موجودات ديگر غير انسان و نظام كبيري كه در آنهاست يكي 
 .است و سپس اثبات كند همان يك اله، اله انسان نيز هست
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فرمايد: اين آسمانها كه بر باالي ما قرار گرفته و بر ما سايه افكنده، با و اجمال داللت آيه بر مسئله توحيد، اين است كه مي
همه بدايعي كه در خلقت آنها است، و اين زمين كه ما را در آغوش گرفته و بر پشت خود سوار كرده، با همه عجائبي كه در 

ها در دريا و نازل شدن ه غرائبي كه در تحوالت و انقالبهاي آن از قبيل اختالف شب و روز و جريان كشتيآن است، و با هم
ها و وزيدن بادهاي گردنده و گردش ابرهاي تسخير شده، همه اموري هستند في نفسه نيازمند به صانعي كه ايجادشان باران

اين صورت برهان اولي است( كه آيه شريفه بر مسئله توحيد اقامه )كند، پس براي هر يك از آنها الهي است، پديد آورنده، 
 .كرده است

برهان ديگر را از راه نظامي كه در عالم است اقامه نموده و حاصلش اين است اين اجرام زميني و آسماني كه از نظر حجم و 



كوچكترين حجم يكي از كوچك و بزرگي و هم دوري و نزديكي مختلفند، )و بطوري كه فحصهاي علمي بدست آورده 
 0 :000، 000، 000، 000، 000، 000، 000، 00033 .آنها

دل اي است كه قطرش تقريبا معامتر مكعب است( و بزرگترين آنها كه حجمش ميليونها برابر حجم زمين است، كرهسانتي
ر و سال نوري تقريبا براب ميل است و فاصله ميان دو ستاره و دو جرم آسماني، قريب به سه مليون سال نوري است 3333

آور را نيك بنگر، آن گاه خودت حكم كيلومتر( و خالصه اين ارقام دهشت 300000 60 53 42 053است با رقم زير )
 اش در ناحيهآور است، عالمي كه با همه وسعتش هر ناحيهخواهي كرد: كه تا چه اندازه نظام اين عالم، بديع و شگفت
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كند و هر جزء آن در هر كجا كه واقع شده باشد از آثاري كه ساير اجزاء در آن گذارد، و در آن دست اندازي ميديگر اثر مي
كند، نورش و حرارتش همچنين، و با اين تاثير و تاثر سنت دارند متاثر ميشود، جاذبه عموميش يكدگر را بهم متصل مي

 .اندازدن ميحركت عمومي و زمان عمومي را به جريا

و اين نظام عمومي و دائم، و تحت قانوني ثابت است و حتي قانون نسبيت عمومي هم كه قوانين حركت عمومي در عالم 
جسماني را محكوم به دگرگونگي ميداند، نميتواند از اعتراف به اينكه خودش هم محكوم قانون ديگري است، خودداري كند، 

 .(ي تغيير و تحول در آن قانون ثابت و دائمي ميباشدقانوني ثابت در تغيير و تحول )يعن

و از سوي ديگر اين حركت و تحول عمومي، در هر جزء از اجزاء عالم بصورتي خاص به خود ديده ميشود، در بين كره آفتاب 
، تا در گرددمي تراش تنگآيد، دائرهتر مياند، به يك صورت است و هر چه پائينو ساير كراتي كه جزء خانواده اين منظومه

گيرد، حوادث خاص بدان و جرم ماه كه باز مختص بدان است و شب و تر، نظامي ديگر به خود مياي تنگزمين ما در دائره
روز و وزش بادها و حركت ابرها، و ريزش بارانها، در تحت آن نظام اداره ميشود. باز اين دائره نسبت به موجوداتي كه در 

تر ميشود و در آن دائره معادن و نباتات و حيوانات و ساير تركيبات درست ميشود، و باز اين دائره در گآيند، تنزمين پديد مي
از تر ميشود، تا آنكه نوبت بعناصر غير مركب برسد و بخصوص يك يك انواع نباتات، حيوانات، معادن و ساير تركيبات تنگ

نون علم بشر بدان دست يافته برسد، يعني به الكترون و پروتون كه به ذرات و اجزاء ذرات و در آخر به آخرين جزئي كه تا ك
اي در مركز قرار دارد و اجرامي ديگر دور آن بينيم، هستهتازه در آن ذره كوچك، نظامي نظير نظام در منظومه شمسي مي

 .كننده، شنا ميگردند، و در فلكي حساب شدگردند، آن چنان كه ستارگان بدور خورشيد در مدار معين ميهسته مي

و  بيند كه نظامي است دقيقانسان در هر نقطه از نقاط اين عالم بايستد و نظام هر يك از اين عوالم را زير نظر بگيرد، مي
هايي كه اگر نبود، اصل آن عالم پاي بر جا هايي مخصوص به خود، دگرگونگيعجيب و داراي تحوالت و دگرگونگي

هايي كه سنت الهيه با آن زنده ميماند، سنتي كه عجائبش تمام شدني نيست، و ، دگرگونگيماند و از هم پاشيده ميشدنمي
 .رسداش نميپاي خرد به كرانه

نظامي كه در جريانش حتي به يك نقطه استثناء برنميخوريم، و هيچ تصادفي هر چند به ندرت، در آن رخ نميدهد، نظامي 
 .كندرسد و مراحلش را طي نمياش نميانهكه نه تا كنون و نه هيچوقت، عقل بشر به كر
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اگر از خردترين موجودش چون مولكول شروع كني و بطرف اجزايي كه از آن تركيب يافته، باال بيايي، تا برسي به منظومه 
كني و  اگر از باال شروعبيني، و شمسي و كهكشانهايي كه تا كنون بچشم مسلح ديده شده بيش از عالم و يك نظام نمي

ها را از نظر بگذراني و تك تك كرات را و سپس كره زمين و در كهكشانها را يكي پس از ديگري از هم جدا نموده، منظومه
بيني از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبير متصل چيزي اي از آن را تجزيه كني تا به مولكول برسي، باز ميآخر ذره



بيني دو نفر انسان، دو رأس گوسفند، دو شاخه توت، دو برگ اينكه هيچيك از اين موجودات را مثل هم نمي كم نشده، با
گردو، دو تا مگس، و باألخره هر جفت جفت موجودات را در نظر بگيري، خواهي ديد كه هم ذاتا مختلف هستند و هم حكما 

 .و هم شخصا

راپاي آن متصل است و تمامي اجزائش مسخر براي يك نظام است، هر پس مجموع عالم يك چيز است، و تدبير حاكم بر س
چند كه اجزائش بسيار و احكامش مختلف است، )وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، همه وجوه براي خداي حي قيوم خاضع است( 

ي است كه آيه شريفه بر مسئله توحيد پس اله عالم كه پديد آورنده آن و مدبر امر آن است، نيز يكي است )اين برهان دوم
 .(اقامه كرده است

هاي زميني است، در فرمايد: اين انسان كه يكي از پديدهبرهان سومي كه در آيه اقامه شده از راه احتياج انسان است، مي
ن نظام به غير اي ميرد و دوباره جزء زمين ميشود، در پديد آمدنش، و بقائش،كند و سپس ميزمين زنده ميشود، و زندگي مي

 .كند، به نظام ديگري احتياج نداردكلي كه در سراسر عالم حكمفرما است، و با تدبيري متصل سراپاي عالم را اداره مي

اش و حرارت دادنش، اين زمين در شب و روزش و بادها و ابرها و بارانهايش و منافع و اين اجرام آسماني در درخشندگي
ه قاره ديگرش منتقل ميشود، همه اينها مورد احتياج آدمي است، و زندگي انسان و پيدايش و كاالهايي كه از هر قاره ب

پس وقتي نظام هستي انسان و همه عالم  -بقائش بدون آن تدبير نميشود، خدا از ما وراي همه اينها محيط بآدمي است
يد آرنده و مدبر امر انسان است، )اين بود آن گيريم كه اله و پديد آورنده و مدبر آن، همان اله و پديكي است، نتيجه مي

 .(برهان سوم
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در آيه مورد بحث بعد از اقامه سه برهان بر وحدت اله كه در آيه قبل ادعا شده بود، برهاني هم بر دو اسم رحمان و رحيم 
ه بود، بيان آن برهان اين است كه اين اله، كه ما يحتاج هر چيزي را باو داده و اقامه كرده كه آن نيز در آيه قبل ذكر شد

آنچه را كه هر چيز در رسيدن به سعادت وجوديش، و نيز در رسيدن به سعادت در غايتش، و اگر غير از زندگي در دنيا آخرتي 
 ذاشته چنين الهي رحمان و رحيمهم دارد، در رسيدن به غايت و هدف اخرويش، بدان نيازمند است، در اختيارش گ
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است، رحمان است بدين جهت كه ما يحتاج مادي تمامي موجودات را فراهم كرده، و رحيم است بدين جهت كه ما يحتاج 
را  اوآدمي را در رسيدن به سعادت آخرتش، در دسترسش گذاشته و چطور ممكن است خدايي كه عاقبت امر انسان و آخرت 

 .كند؟تدبير كرده، غير آن خدايي باشد كه خود انسان را تدبير مي

رساند در آمده، و معلوم شد براي در اينجا اين نكته روشن ميشود: كه چرا در اول آيه مورد بحث كلمه )ان( كه تعليل را مي
إِلهٌ واحِدٌ(؟ و چرا اين اله واحد رحمان و رحيم إِلهُكُمْ )فهماند چرا كند و مياين در آمده كه آيه شريفه آيه قبل را تعليل مي

 .و خدا داناتر است -است؟

 هپس جمله: )إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ( الخ، اشاره دارد به اجرام آسماني و زمين، )كه آنهم يكي از كرات است( و بآنچ
كه قوام اسماء آنها بر آن است و مواردي كه جرم آنها از آن كه تركيبات آنها از عجائب خلقت و بدايع صنع دارد، از اشكالي 

ز آنها كند و نقص و زيادتي كه عارض بعضي اتاليف و تركيب يافته، و تحولي كه بعضي از آنها را به بعضي ديگر مبدل مي
ا نَأْتِي الْأَرْضَ، نَنْقُصُها مِنْ ميشود و اينكه مفرداتش مركب و مركباتش تجزيه ميشود، هم چنان كه فرمود، )أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ

و نيز فرموده: )أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ « 1»كنيم؟( پردازيم، و از اطرافش كم ميبينند كه ما به زمين ميأَطْرافِها(؟ آيا نمي



ءٍ حَيٍّ؟ آيا كساني كه كفر ورزيدند، نديدند كه آسمانها و ءِ كُلَّ شَيْالسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً، فَفَتَقْناهُما، وَ جَعَلْنا مِنَ الْما
 .«4»اي را از آب زنده كرديم؟( زمين در هم و يك پارچه بود، ما آنها را شكافته از هم جدا كرديم و هر زنده

 111علل پيدايش شب و روز[ ..... ص : ]

روز، همان كم و زياد شدن و كوتاه و بلند شدني است، كه بخاطر اجتماع دو عامل  وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ( اختالف شب و)
از عوامل طبيعي عارض بر شب و روز ميشود و اول آن دو عامل عبارتست از حركت وضعي زمين بر دور مركز خود كه در 

ين يعني كمي بيش از يك نيم زند، و از اين دوران كه هميشه يك طرف زمهر بيست و چهار ساعت يك بار اين دور را مي
آيد، و يك طرف كند، روز پديد ميگيرد و حرارت را جذب ميكند و آن طرف از آفتاب نور ميكره آن را رو به آفتاب مي

ديگر زمين يعني كمي كمتر از يك نيم كره آن كه پشت به آفتاب واقع شده و در ظلمت سايه مخروطي شكل آفتاب قرار 
 .زنندآيد و اين شب و روز بطور دائم دور زمين دور ميگيرد، شب پديد ميمي

عامل دومش عبارتست از ميل سطح دائره استوايي و يا معدل از سطح مدار ارضي در حركت انتقالي شش ماه بسوي شمال 
 و شش ماه بسوي جنوب، )كه براي بهتر فهميدن اين ميل،

__________________________________________________ 
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ه نمود، كه كنند، مراجعاي كه از زمين و آفتاب و حركت انتقالي زمين در مداري بيضي به دور آفتاب ترسيم ميبايد به نقشه
دين كه محورش دو نقطه مغرب و در آنجا خواهي ديد محور زمين در حركت انتقاليش، محوري ثابت نيست، از اول فرور

آيد و در سه ماه تابستان دوباره بجاي اولش مشرق اعتدالي است، تا مدت سه ماه، بيست و سه درجه بطرف قطب جنوب مي
گردد و به همين جهت اول فروردين و اول مهر شب و روز برابر است، و در سه ماه پائيز محور به مقدار بيست و سه برمي

 .(گرددرود و در سه ماه زمستان به جاي اولش برميشمال ميدرجه بطرف قطب 

نسبت بزمين ميل پيدا كند و تابش آن  (شود، آفتاب هم از نقطه معتدل، )اول فروردين و اول پائيزو اين زمين باعث مي
منطقه  آيد و دربزمين انحراف بيشتري داشته باشد و در نتيجه فصول چهارگانه )بهار، تابستان، پائيز، زمستان( بوجود 

استوايي و دو قطب شمال و جنوب و شب و روز يكسان شود با اين تفاوت كه در دو قطب شش ماه شب و شش ماه روز 
باشد، يعني سال يك شبانه روز باشد، در ششماهي كه قطب شمال روز است، قطب جنوب شب و در ششماهي كه قطب 

 .جنوب روز است قطب شمال شب باشد

ستوايي سال تقريبا مشتمل بر سيصد و پنجاه و شش شبانه روز مساوي باشد و در بقيه مناطق شبانه روز بر و اما در نقطه ا
حسب دوري و نزديكي به خط استواء و به دو قطب هم از جهت عدد مختلف شود و هم از جهت بلندي و كوتاهي و مشروح 

 .اين مسائل در علومي كه مربوط بآنست بيان شده است

ف كه گفتيم باعث اختالف تابش نور و حرارت به كره زمين است، باعث اختالف عواملي ميشود كه تركيبات و اين اختال
شود، و ماال منافع مختلفي عايد ها و تحوالت، نيز مختلف ميآورد و در نتيجه آن تركيبزميني و تحوالت آن را پديد مي

 .انسانها ميشود

حْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ( الخ، كلمه )فلك( به معناي كشتي است، كه هم به يك كشتي اطالق وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَ)



شود و هم به جمع آن، و فلك و فلكه مانند تمر و تمره است )كه اولي اسم جنس و دومي به معناي يك دانه خرماست( مي
و ارزاق است، از اين ساحل بساحلي ديگر و از اين طرف و مراد از حركت كشتي در دريا، به آنچه مردم سود ببرند، نقل كاال 

 .كره زمين بطرفي ديگر

و اينكه در ميان همه موجودات و حوادثي كه مانند آسمان و زمين و اختالف شب و روز، اختياراتشان در آنها مدخليت ندارد، 
ت نيز هر چند كه انسانها در ساختن كشتي تنها كشتي و جريان آن را در دريا ذكر كرده، خود داللت دارد بر اينكه اين نعم

 .دخالت دارند، ولي باألخره مانند زمين و آسمان به صنع خدا در طبيعت منتهي ميشود

 534، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 110كند[ ..... ص : اختيار انسان او را سبب تام و مستقل از اراده خداوند نمي]

دارد، اگر به دقت بنگري، بيش از آن  (نسان به فعل خود )كشتي سازيو درست هم هست، براي اينكه آن نسبتي كه ا
نسبت كه هر فعلي به سببي از اسباب طبيعي دارد نميباشد و اختياري كه انسان دارد و با آن بخود ميبالد، او را سبب تام و 

يعي متر از احتياج ساير اسباب طبمستقل از خداي سبحان و اراده او نميكند و چنان نيست كه احتياج او را به خداي سبحان ك
 .كند

دهد، و با فعل خود، و انفعال آن ماده، و تحريك و تركيب و و در نتيجه ميانه فعلي كه يك نيروي طبيعي در ماده انجام مي
تحليل حاصل از اين فعل و انفعال، صورتي از صور، چون صورت سنگ مثال پديد آيد، و ميان فعلي كه انسان انجام ميدهد 

ه يا تحريك است، يا تقريب است، يا دور كردن، صورتي در ماده پديد آورد، چون صورت كشتي مثال، فرق داشته باشد، در ك
اش منتهي به صنع خداي سبحان و ايجاد اوست و آن نيروي طبيعي هيچ استقاللي از فعل آن نيروي طبيعي بگوئيم: همه

 .ل انسان اين حكم را نكنيمخود ندارد، نه در ذاتش و نه در فعلش، ولي در فع

بلكه هر دو بدون هيچ تفاوتي مثل هم هستند، پس كشتي هم مانند آن سنگ و همه موجودات طبيعي، هم در وجودش 
محتاج به اله است و هم در تدبير امورش، و خداي تعالي در يك جمله بسيار كوتاه باين حقيقت اشاره نموده، ميفرمايد: )وَ 

چون اين جمله جزء كلماتي است كه خداي  «1»، (وَ ما تَعْمَلُونَ، خدا هم شما را آفريده و هم اعمال شما رااللَّهُ خَلَقَكُمْ، 
 .هايي كه آنها اله خود گرفته بودند، حكايت كرده استسبحان از ابراهيم در برابر قوم خود و در خصوص بت

تعالي  كند و خداياي است كه در دريا حركت ميو اين پر واضح است كه صنم يعني بت، يك موجود صنعتي مانند كشتي
هايي كه در دريا چون كوه پيدا شده( فرمايد: )وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْالمِ، خداي راست كشتياش ميدر باره

و فرموده: )وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ و مع ذلك خدا اين كشتي را ملك خود شمرده، و نيز تدبير امر آن راجع بخود دانسته « 4»
 .«0»لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، و كشتي را براي شما رام كرد تا در دريا به امر او حركت كند(، 

 110گفتار در اينكه مصنوعات انسانها هم مصنوع خداست ..... ص : 

 اشاره

م عز اي ميان آنها و اله عالانسان ميدانند و ميگويند: كه هيچ رابطهراستي اين هايي كه صنايع بشري را مصنوع و مخلوق 
 .اسمه نيست، بخاطر اينكه تنها اراده و اختيار انسان در آن دخالت دارد تا چه اندازه غافل هستند

 110پندار باطل ماديون در باره علت و ريشه خدا شناسي و اعتقاد به ما وراء طبيعت[ ..... ص : ]



 اند، دليلپنداشته -يعني ماديين كه بكلي منكر خداي صانع هستند -نانيك عده از آ
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ند اند كه علل مادي آن را نشناختتي برخوردهمعتقدان به دين در اثبات صانع اين بوده كه در طبيعت به حوادثي و به موجودا
و چون نميتوانستند قانون عمومي عليت و معلوليت را در عالم و حوادث آن انكار كنند و يا حد اقل استثناء بزنند، و از سوي 

ادث را به علتي وهايي مستند كنند، كه گفتيم علتش را نيافتند، ال جرم براي اينكه باألخره آن حديگر بايد آن حوادث را بعلت
 .نسبت داده باشند، گفتند: علت آنها در ما وراي عالم طبيعت است و نامش خدا است

اند تا به هر حادثه بر خوردند و علتش را نيافتند، آن حادثه را به خدا انداز كردهپس در حقيقت دينداران خداي فرضي را پس
ني كه علتش برايشان مجهول بوده و همچنين حوادث و خواص نسبت دهند، از قبيل حوادث جوي و بسياري از حوادث زمي
 .روحي انسانها كه هنوز علوم به علل آن پي نبرده است

اند: ولي امروز علوم بشر، پيشرفت شگرفي كه كرده، همه آن مشكالت را حل نموده و علل حوادث مادي را آن گاه گفته
، چون يكي از دو ركن آن فرضيه، در هم فرو ريخت، و آن عبارت بود كشف نموده و ديگر احتياج ندارد كه قائل به خدا باشد

از احتياج به توجيه حوادثي كه عللش براي بشر نامعلوم بود، و فعال يك ركن ديگرش باقي مانده، و آن عبارتست از احتياج 
ه به علتي مجرد از ماده ك به توجيه حوادث روحي به عللي از سنخ خودش و آن علل به عللي ديگر، تا باألخره منتهي شود،

 .آن هم بزودي فرو خواهد ريخت

براي اينكه علم شيمي آلي جديد، با پيشرفت شگرفش اين وعده حسن را به ما داده: كه بزودي علل پيدايش روح را پيدا كند 
روحي كه دلش هاي حيات را بسازد و با تركيب آنها هر موجود زنده كه خواست درست كند و هر خاصيت و بتواند جرثومه

خواست در آنها پديد آورد كه اگر علم اين قدم ديگر را بردارد و به اين موفقيت نائل آيد، ديگر اساس فرضيه وجود خدا بكلي 
منهدم ميشود، آن وقت است كه انسان ميتواند هر موجود زنده و داراي روح كه دلش خواست بسازد، همانطور كه اآلن هر 

ا اي رش بخواهد ميسازد و ديگر مانند سابق بخاطر جهلي كه به علل حوادث داشت، هر حادثهموجود مادي و طبيعي كه دل
به آن علت فرضي نسبت ندهد، آري او بخاطر جهلش اصال حاضر نبود باور كند كه حوادث طبيعي علل طبيعي دارد و راضي 

 .نميشد آن حوادث را به غير خدا نسبت دهد، اين بود دليل منكرين خدا

لي كه اين بيچارگان سر در برف فرو برده، اگر كمي از مستي غفلت و غرور بهوش آيند، خواهند ديد كه معتقدين به در حا
معتقد  -هر چند كه هرگز براي اين اعتقاد اولي نخواهيم يافت -خدا از اولين روزي كه معتقد شدند بوجود صانعي براي عالم

ادثي كه علتش را نيافتند )و تاريخ بشريت اصال اعتقاد به چنين خدايي را از شدند به صانعي براي همه عالم، نه تنها آن حو
 هيچ 
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اي از اهل ملت و كيش را نشان نداده، كه به خدايي معتقد بوده باشند، كه تنها خالق معتقدي نشان نميدهد، و هيچ طائفه
كه سراپاي عالم را كه در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست، هم حوادثي باشد كه علل طبيعي آن مجهول بوده،( بل

اند كه خودش از جنس اين عالم و داخل در آن نيست، پس معلوم العلة و هم مجهول العلة همه را محتاج به علتي ميدانسته



كنند ن و آنچه را كه آنان اثبات ميها خدايي را منكرند كه خود معتقدين به مبدأ هم منكر آنند، اينامعلوم ميشود اين بيچاره
خدا قائل  اگر يك -كه گفتيم بحثهاي تاريخي، مبدأ ظهور آنان، در تاريخ بشر را، معين نكرده -اند. معتقدين به خدانفهميده
 د رااند كه صانع همه عالم است، )هر چند كه قرآن كريم دين توحياند و اگر چند خدا، به هر حال خدايي را قائل بودهبوده

ي حل رموز التقدم ف -شناس نيز اين معنا را در كتابشمولر آلماني، شرقمقدم بر وثنيت، و چند خدايي ميداند، و دكتر ماكس
 .بيان كرده است -سانسكريتيه

 .و اين طائفه حتي انسانهاي اوليه از ايشان هم، ميدانستند كه علت طبيعي فالن حادثه مادي چيست

ها اينقدر شعور اند كه خالق همه عالم است، معلوم ميشود آن درس نخواندهدايي معتقد بودهپس اگر در عين حال به خ
 .كند كه براي عالم علت العلل و مسبب االسبابي باشداند كه بفهمند قانون عليت عمومي اقتضاء ميداشته

ة خود را راحت كنند، تا شما درس بدين جهت معتقد بوجود خداي تعالي شدند، نه براي اينكه در مورد حوادث مجهول العل
 .ها بگوئيد: بعضي از موجودات و حوادث عالم خدا ميخواهد و بعضي ديگر بي نياز از خداستخوانده

كردند سراپاي اين عالم، يعني عالمي كه از يك سلسله علتها و معلولها تشكيل شده بر روي هم آن، نيز علتي آنها فكر مي
اي علت بخواهد ولي سله علتهاي دروني اين عالم نباشد، و چطور ممكن است هر حادثهميخواهد كه خودش داخل در سل

 سراپاي عالم علت نخواهد و از علتي كه ما فوق علل باشد و عالم در تمامي تاثير و تاثراتش متكي بدان باشد، بي نياز باشد؟

د اجزاء عالم نيست و نيز وجود علل مادي در پس اثبات چنين علتي معنايش ابطال قانون عليت عمومي و جاري در ميان خو
 اش بي نياز باشد و اينكهموارد معلولهاي مادي مستلزم آن نيست كه آن علتها و معلولهاي مادي از علتي خارج از سلسله

ه لگوييم: علتي خارج از سلسله، منظور از اين نيست كه علتي در رأس اين سلسله قرار داشته باشد، بطوري كه خود سلسمي
از آن علت غايب باشد، بلكه منظور علتي است كه از جنس سلسله علل نباشد و از هر جهت به سلسله علل احاطه داشته 

 .باشد
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 112هاي عجيب اين آقايان[ ..... ص : تناقض گويي]

ه يكي از ك -اين است كه ميگويند: حوادثاند، يكي گوئيهاي عجيبي كه اين آقايان در كالمشان مرتكب شدهو از تناقض
اي ديگر نيست مگر آنكه معلول به گيرد و هيچ فعلي و حادثههمه به جبر مطلق صورت مي -آنها افعال خود انسانها است

اند: اگر انسان يك انسان ديگري خلق كند، اند، آن وقت در عين حال گفتهاجبار عللي است كه خود آنها برايش تصور كرده
انسان مخلوق، تنها و تنها مخلوق آدمي است و به فرض اينكه ساير مخلوقات به اله و صانعي منتهي شوند، آن يك  آن

 .انسان به صانع عالم منتهي نميشود، اين يك تناقض است

ر ن بطوو ليك -هر چند بسيار دقيق است و به همين جهت فهم ساده عامي نميتواند آن را تشريع كند -البته اين تناقض
اجمال در ذهن خود آقايان مادي هست، هر چند كه با زبان بدان اعتراف نكنند، براي اينكه خودشان ندانسته تمامي عالم را 

 .كنند، و اين خود يك تناقض استيعني علل و معلوالت را مستند به اله صانع مي

ليت و اعتراف به آن، وجود صانع را اثبات نموده تناقض دومشان اينكه با علم به اينكه الهيون از حكماء بعد از اثبات عموم ع
لت اند كه عكنند، مع ذلك در باره آنان ميگويند: بدين جهت معتقد بوجود خدا شدهو بر اثباتش براهين عقلي اقامه مي

عليت  مشان اثبات عمواند، و حال آنكه اينطور نيست، حكماء الهي زير بناي بحثهاي الهياي حوادث را نجستهطبيعي پاره
 :گوينداست، مي



هاي مادي و ممكن، سرانجام به علتي واجب الوجود منتهي شود و اين روش بحث مربوط به امروز و ديروز بايد اين علت
ترين عهد فلسفه، تا به امروز همين بوده و حتي كمترين ترديدي هم الهيون نيست، بلكه از هزاران سال قبل، و از قديمي

اش مستند و منتهي به علتي واجب الوجود شود، نه اينكه استنادشان به علت بايد معلولها با علل طبيعياند، در اينكه نكرده
 اند، اين نيز تناقضواجب، ناشي از جهل به علت طبيعي، و در خصوص معلولهاي مجهول العله باشد كه آقايان توهم كرده

 .دومشان ميباشد

د اند، با اينكه قرآن كريم كه توحييجا را ندانسته در باره روش قرآن كردهتناقض سومشان اين است كه عين همين داوري ب
كند، در عين حال جريان قانون عليت عمومي را بين اجزاء عالم قبول دارد، و هر حادثه را به علت خاص صانع را اثبات مي
 .كند، و خالصه آنچه را عقل سليم در اين باره ميگويد تصديق داردبخودش مستند مي

 112هاي را هم به علل طبيعي و هم به خدا نسبت ميدهد[ ..... ص : قرآن كريم قانون عليت عمومي را پذيرفته و افعال و پديده]

هاي طبيعي را فاعل ميداند، و در آيات چه قرآن كريم هم افعال طبيعي هر موجودي را بخود او نسبت ميدهد و فاعل
آنان نسبت ميدهد كه احتياجي به نقل آنها نيست، و در عين حال همه آن فاعلها و بسياري افعال اختياري انسانها را بخود 

 افعالشان را بدون استثناء به خداي سبحان نسبت
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اللَّهُ رَبُّكُمْ، ال إِلهَ إِلَّا فرمايد: )ذلِكُمُ ، و نيز مي«1»ءٍ، اللَّه آفريدگار هر چيزي است( فرمايد: )اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْميدهد، و مي
، و نيز «4»ءٍ، با شما هستم، اللَّه پروردگار شما است كه آفريدگار هر چيز است، معبودي جز او نيست( هُوَ، خالِقُ كُلِّ شَيْ

)لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي  ، و نيز فرموده:«0»فرموده: )أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، آگاه باشيد، خلقت و امر همه از آن او است( 
ء( بر آن صادق شي -، پس هر موجودي كه كلمه )چيز«2»الْأَرْضِ، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن او است 

 .باشد، مخلوق خدا و منسوب به او است، البته به نسبتي كه اليق ساحت قدس و كمالش باشد

و آثار و افعال موجودات را به عبارت )هر چيز( به خدا نسبت ميداد، آيات ديگري هم هست  اينها آياتي بود كه تمام موجودات
كه در آن هر دو نسبت هست يعني هم آثار و افعال موجودات را به خود آنها نسبت ميدهد و هم به خدا، مانند آيه: )وَ اللَّهُ 

فرمائيد، هم اعمال ما را اعمال ما ، كه مالحظه مي«3»نيد آفريده است( كخَلَقَكُمْ، وَ ما تَعْمَلُونَ، و خدا شما را و آنچه شما مي
 وقتي دانسته و هم خود ما و اعمالمان را مخلوق خدا، و آيه: )وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي، تو سنگريزه نينداختي

دهد و هم اين نسبت را از او به رسول خدا )ص( نسبت مي كه سنگريزه انداختن را هم« 5»انداختي، بلكه خدا انداخت(، مي
 .نفي ميكند و به خدا نسبت ميدهد و آياتي ديگر نظير اينها

ءٍ، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً، هر چيزي وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ) :و از همين باب است آياتي كه بطور عموم ميان دو اثبات جمع ميكند، مانند آيه
و كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ  -فرمايدتا آنجا كه مي -ءٍ، خَلَقْناهُ بِقَدَرٍو آيه: )إِنَّا كُلَّ شَيْ« 3»به نوعي تقدير كرد(  را بيافريد و آن را

و نيز آيه: )قَدْ جَعَلَ اللَّهُ « 3»مُسْتَطَرٌ، ما هر چيزي را به اندازه گيري خلق كرديم ... و هر خرد و كالني نوشته شده است( 
ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ، وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا و نيز آيه: )وَ إِنْ مِنْ شَيْ« 3»اي قرار داد(، ءٍ قَدْراً، خداي تعالي براي هر چيزي اندازهيْلِكُلِّ شَ

و « 13»اي معلوم( كنيم مگر به اندازههايش هست و ما آن را نازل نميبِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، و هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه
 .معلوم است كه تقدير هر چيز عبارتست از اينكه آن را محدود به حدود علل مادي و شرائط زماني و مكانيش كنند

 و سخن كوتاه اينكه اساس اثبات وجود اله يگانه در قرآن كريم، اثبات عليت و معلوليت در
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ل يتوانست بر مدعاي خود اقامه دلميان تمامي اجزاء عالم )بطوري كه اگر قرآن كريم اين جريان را قبول نميداشت، نمي
كند( و سپس استناد همه بخداي فاطر و صانع همه عالم است و اين معنا جاي هيچ شك و ترديدي نيست، پس اينكه 

اند: معتقدين به خدا بعضي از موجودات و حوادث را به خدا نسبت ميدهند و بعضي ديگر را به علل مادي آن، آن آقايان گفته
 .عللي كه برايشان شناخته شده صحيح نيست

 117شايد عدم دسترسي اين آقايان به منابع صحيح معارف اسالمي علت اشتباه آنان بوده[ ..... ص : ]

ها خيلي تقصير نداشته باشند، چون مدارك صحيحي از معارف اسالمي در بله ممكن است اين آقايان )در اين اشتباه
اي بوده كه )باصطالح( علماي مسيحيت نوشته ههاي فلسفي عامياناند( كتابدسترسشان نبوده، تنها مدركي را كه ديده

ها را در اختيار مردم قرار بودند، در آن متعرض اين مسئله و مسائلي نظير آن شده و كليساهاي قرون وسطي، آن كتاب
 .ميداد

ريف شده حهايي كه مشتمل بر يك مشت مسائل تكردند، نوشتهها اعتماد ميو يا متكلمين بي مايه ساير اديان به آن نوشته
 .و استداللهايي واهي و بي سر و ته بود

( بيان نموددر نتيجه اين متكلمين وقتي خواستند دعواي خود را )با اين كه حق بود و عقولشان بطور اجمال حكم بدان مي
وي خود را كرده و اجمال آن را بشكافند ناتوانيشان در فكر و تعقل، ايشان را وادار كرد تا از غير راهش وارد شوند و دع

 .عموميت دهند و دليل خود را وسيعتر از دعوي خود بگيرند

ها اين شد كه بگويند هر معلول مجهول العله بدون واسطه مستند به خداست و در مقابل افعال اختياري نتيجه اين ناتواني
كه  لش مستقل است،محتاج به علت نيست و يا خصوص انسان در صدور فعل اختياري محتاج به خدا نيست، خودش در فع

اي از اشكاالت آن بحثي پيرامون گفتار آنان گذرانديم، و در اينجا نيز پاره« 1»وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ( ) :ما در ذيل جمله
 .كنيمرا ايراد مي

يشان( هم غير از ا نگرند، و جمعياي ديگر )يعني بعضي محدثين و متكلمين از كساني كه تنها بظاهر مطالب ميو طائفه
نتوانستند براي اسناد كارهاي اختياري انسان به خداي سبحان معناي صحيحي پيدا و تعقل كنند، معنايي كه اليق ساحت و 

 .مقام ربوبي باشد، در نتيجه افعال اختياري انسان را بخود انسان نسبت داده و استناد آن را به خدا منكر شدند



كند، چون شراب و آالت لهو و قمار و امثال آن را بكلي ه صرفا براي معصيت درست ميمخصوصا آن مصنوعات آدمي را ك
 اند به اينكهاند و استدالل كردهبي ارتباط با خدا دانسته
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ز االْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ، فَاجْتَنِبُوهُ، شراب و قمار و انصاب و  خداي تعالي در آيه: )إِنَّمَا
اينگونه مصنوعات را عمل شيطان « 1»الم، پليدي است كه شيطان آنها را درست كرده، پس بايد از آن اجتناب كنيد( 

 .ل شيطان را نميشود به خدا نسبت دادخوانده و معلوم است كه عم

و اگر خواننده بيان قبلي ما را بخاطر داشته باشد در آن بيان نكاتي هست كه بطالن اين توهم را هم از نظر عقل و هم نقل، 
 -دشكند، در آنجا گفتيم: افعال اختياري همانطور كه نسبتي با خداي سبحان دارد، البته نسبتي كه اليق به خدا باروشن مي

همچنين نتايج آن كه انسان آن مصنوع را بخاطر آن نتايج و رفع حوائج زندگي درستش كرده، به خداي سبحان منسوب 
 .است

هايي است كه به منظور عبادت نصب عالوه بر اينكه كلمه )انصاب( كه در آيه قبلي آمده بود، به معناي بتها و مجسمه
 .آنها را مخلوق خود دانسته است« 4»خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ(،  شده و خداي تعالي در آيه: )وَ اللَّهُمي

ها، جهات مختلفي از نسبت دارد كه از بعضي جهاتش هاي دست بشر، يعني بتشود كه تراشيدهاز همين جا روشن مي
و  ، كه معصيتمنسوب به خداي سبحان است، و آن عبارتست از طبيعت وجود آنها، با قطع نظر از وصف خدايي و پرستش

ها چيزي بجز سنگ و يا فلز نيست، چيزي كه هست اين سنگ و فلزها را باشكال نافرماني خداست، چون حقيقت بت
اند و در آنها هيچ خصوصيتي نيست كه بخاطر آن بت را به پديد آرنده همه موجودات نسبت مختلفي تراشيده و در آورده

 .ندهيم

شود، اين، يك جهت ديگري است كه باين جهت بايد از خداي تعالي دا پرستيده ميو اما اينكه معبودي است كه بجاي خ
نفي شود، يعني بايد گفت: معبود بودن بت، مستند بخدا نيست بلكه مستند به عمل غير خدا چون شيطان جني يا انسي 

است و به جهتي ديگر است، و همين طور غير بت از موجودات ديگر كه جهات مختلفي دارد، به يك جهت مستند به خد
 .مستند به غير خدا است

هاي دست بشر نيز مانند امور طبيعي همه مستند به خداست و هيچ فرقي پس از همه مطالب گذشته معلوم شد كه ساخته
ميانه آن و امور طبيعي نيست، بله مسئله انتساب به خلقت هر چيز، دائر مدار آن مقدار حظي است كه از وجود دارد، )دقت 

 .(رمائيدبف

 111بيان آيات[ ..... ص : ]

 111اهميت آب و چگونگي پيدايش باران و بارش آن[ ..... ص : ]

لخ، حقيقت آب باران عبارتست از وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ( ا)
 مختلفي كه در آب دريا و غيره هست و در اثر تابش خورشيد بخارعناصر 
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جايي  جم( تاتر از سردش ميباشد( )مترگشته، و بخاطر حرارتي كه بخود گرفته به آسمان ميرود )چون هر چيز گرمي سبك
گر آيد، ااي از هواي سرد برسد، در آنجا مبدل به آب گشته، ذرات آب به يكديگر متصل و بصورت قطره در ميكه به اليه

قبل از متصل شدن يعني همان موقعي كه بصورت پودر بود يخ نزند و بعد بهم متصل شود، بصورت برف سرازير ميگردد و 
 آيد و پائين آمدن باران و برف و تگرگ بخاطر اينستيخ بزند، بصورت تگرگ پائين مي اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن

 .تر استكه وزنش از وزن هوا سنگين

گردد و اگر سرماي هوا نگذارد گياهي برويد، آبها در آن بعد از فرود آمدن، زمين از آن مشروب ميشود و سبز و خرم مي
سازد، پس آب نعمتي است هاي پائين خود را مشروب ميسارها در آمده و زمينقسمت از زمين انبار ميشود و بصورت چشمه

 .اي بوجود آن بستگي داردكه زندگي هر جنبنده

 تر از آنآيد، خود يكي از حوادث وجودي و جاري بر طبق نظام متقن عالم است، نظامي كه متقنپس آبي كه از آسمان مي
 .ناء در آن نيست و اين آب، منشا پيدايش نباتات و تكون هر نوع حيوان استتصور ندارد و يك تناقض و يك مورد استث

و اين حادث از جهت اينكه محفوف است به حوادثي طولي و عرضي كه حدوث و پيدايش آن بستگي به آن حوادث دارد، در 
 ت بدون علتي پديدحقيقت با آن حوادث روي هم، يك چيز است كه از محدث و پديد آرنده بي نياز نيست و ممكن نيس

آورنده پديد آمده باشد، پس بطور قطع اله و موجدي دارد كه يكي است و همين باران از جهت اينكه پديد آمدن انسان و بقاء 
 .هستيش مستند به آن است، داللت دارد بر اينكه اله باران و اله انسان يكي است

 119تشريح جريان باد و فوائد و آثار آن[ ..... ص : ]

تَصْرِيفِ الرِّياحِ( تصريف بادها به معناي آن است كه بادها را بوسيله عواملي طبيعي و مختلف از اينطرف به آن طرف  وَ)
ترين آن عوامل اين است كه اشعه نور كه از چشمه نور )يعني آفتاب( بيرون ميشود و در هنگام عبور از هوا بگرداند، مهم

در نتيجه هوا بخاطر حرارت، حجمش زيادتر و وزنش كمتر ميشود و نميتواند هواي كند بخاطر سرعت بسيار توليد حرارت مي
سردي را كه باالي آن است و يا مجاور آن قرار دارد، بدوش بكشد، ال جرم هواي سرد داخل در هواي گرم شده بشدت آن 

ان همان است كه ما نامش را باد آيد و اين جريزند و هواي گرم قهرا بر خالف جريان هواي سرد بحركت در ميرا كنار مي
 .گذاريممي

نتائجي كه اين جريان دو جور هوا بر خالف مسير يكديگر دارد، بسيار است، يكي از آنها تلقيح گياهان است و يكي ديگر 
هوا  كنند و( داخلآيد، و يا سكنه روي زمين آن را توليد ميدفع كثافت هوا و عفونتهايي است كه )از خود زمين بيرون مي

 ميشود و سوم انتقال ابرهاي آبستن 
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است، از اينجا به آنجا و غير آن از فوائد ديگر، پس پديد آمدن باد و وزش آن هم مانند آب چيزي است كه حيات گياهان و 
 .حيوانات و انسان بستگي بدان دارد

و مدبري دارد، و با سازگاريش با ساير موجودات و اتحادش با آنها،  كند بر اينكه الهو اين پديده با وجود خود داللت مي
كند بر اينكه اله آن و اله همه عالم يكي است و با قرار گرفتنش در طريق پيدايش و همانطور كه در آب گفتيم، داللت مي



 .كند بر اينكه اله آن و اله انسان و غير انسان يكي استبقاء نوع انسان، داللت مي

ود و شلسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ( الخ، سحاب )ابر( عبارتست از همان بخار متراكم، كه بارانها از آن درست ميوَ ا)
اين بخار ما دام كه از زمين باال نرفته و روي زمين افتاده است، ضباب )مه( نام دارد، و وقتي از زمين جدا شده و باال رفت، 

 .ا غيم يا غمام و غيره ميشودنامش سحاب ي

و كلمه )تسخير( به معناي آن است كه چيزي را در عملش مقهور و ذليل كني، بطوري كه به دلخواه تو كار كند، نه به 
دلخواه خودش و ابر در حركتش و سردي و گرميش و باريدن و نباريدنش و ساير اعمال و آثاري كه دارد، مقهور و ذليل 

كند و سخن در آيت بودن ابرها هم نظير همان سخني است كه در باره آب و باد و بقيه باذن خدا ميكند خداست آنچه مي
 .هاي در آيه مورد بحث آورديمنامبرده

ريزد و بادهايي كه از اين سو به آن سو حركت اين را هم بايد بداني كه اختالف شب و روز و آبي كه از آسمان فرو مي
هاي حت سلطه خداي تعالي است، يك عده از حوادث عمومي است كه نظام تكوين در پديدهكند و ابرهايي كه در تمي

 .زميني از مركبات گياهي و حيواني و انساني و غيره، بستگي به آنها دارد

امٍ، سَواءً أَرْبَعَةِ أَيَّ پس آيه مورد بحث بوجهي به منزله تفصيلي است براي اجمال در آيه: )وَ بارَكَ فِيها، وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها، فِي
 «1»لِلسَّائِلِينَ و در زمين بركت نهاد و اقوات سكنه آن را در چهار فصل تقدير نمود و براي محتاجان تبعيضي در آن نيست(. 

دراك و الَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( كلمه )عقل( كه مصدر براي )عقل يعقل( است، به معناي ادراك و فهميدن چيزي است، البته )
فهميدن كامل و تمام، و به همين سبب نام آن حقيقتي را كه در آدمي است، و آدمي بوسيله آن ميان صالح و فساد، و ميان 

اند، البته اين حقيقت مانند نيروي ديدن و شنيدن و حفظ گذارد، عقل ناميدهحق و باطل و ميان راست و دروغ را فرق مي
 كردن و ساير
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 .باشد، بلكه اين حقيقت عبارتست از نفس انسان مدركقواي آدمي كه هر يك فرعي از فروع نفس اوست، نمي

 100اطاعت از غير خدا شرك است[ ..... ص : ]

انداد( جمع كلمه )ند( است كه هم از نظر وزن و هم از نظر معنا، نظير )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً(، كلمه )
و غيره « 4»اداً( و آيه: )وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْد« 1»مثل( است، و اگر در آيه مورد بحث مانند آيه: )فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً( )كلمه 
و من الناس من يتخذ للَّه اندادا(، بدين جهت بود كه آيه شريفه در مقامي از شريك گرفتن براي خدا سخن ) :نفرمود

ال قب صه چونميگويد، كه قبال يعني در آيه: )وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ، ال إِلهَ إِلَّا هُوَ( الخ، گفتگو از انحصار اله در اللَّه داشت، و خال
، در اينجا بايد طوري شريك گرفتن را از بعضي حكايت كند كه بفهماند اين (فرموده بود: )معبود شما تنها و تنها اللَّه است

گيرد، بدون هيچ مجوزي آن انحصار را شريك گرفتنشان مناقض با آن انحصار است و كسي كه بغير خدا، خدايي مي
اش بر اين كار پيروي هوي و هوس و توهين و بي اله نيست، تنها انگيزهشكسته است و چيزي را خدا گرفته كه ميداند 

اعتنايي بحكم عقل خودش است، و به همين جهت براي اينكه به چنين كسي توهين كرده باشد و او را ناچيز شمرده باشد، 
 .كلمه )انداد( را نكره آورد

ت ميدارند(، دوس -بتها را -دُّ حُباا لِلَّهِ( الخ، در اينكه تعبير فرمود به: )يحبونهم ايشان رايُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَ)



آنها را دوست ميدارند( داللت هست بر اينكه منظور از انداد تنها بتها  -فرمود: )يحبونهابا اينكه بتها سنگ و چوبند، و بايد مي
اي ديگر افرادي از بشرند كه مشركين براي همه اين ها مالئكه و طائفهنيست، بلكه همه آلهه مشركين است كه يكي از آن

چند طائفه قائل به الوهيت هستند، بلكه از اين هم باالتر عموميت آيه، شامل هر مطاعي ميشود، چون اطاعت غير خدا و غير 
 .كساني كه خدا امر به اطاعت آنان فرموده، خود شرك است

يد: )إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، روزي كه در آن روز كساني كه پيروي شدند، از فرمابه شهادت ذيل آيات كه مي
فهماند منظور از آلهه تنها بتها نيست و كلمه )پيروي( مي (، كه كلمه )كساني كه«0»پيروان خود بيزاري ميجويند( 

 .ستفهماند اطاعت بدون اذن خدا هم از شرك امي

نگيريم(  بو نيز به شهادت آيه: )وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، و اينكه ما بجاي خدا بعضي بعض ديگر را اربا
ي خود را بجاي خدا ها، و آيه: )اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، يهوديان، خاخامها و مسيحيان كشيش«2»

 .«3»ارباب گرفتند( 

 و نيز آيه شريفه مورد بحث داللت دارد بر اينكه ميتوان خدا را هم دوست داشت پس اينكه
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 100استعمال محبت در خداي تعالي استعمال حقيقي است[ ..... ص : ]

اي گيرد و بطور حقيقت به خدتنها به ماديات و جسمانيات تعلق مي -كه وصفي شهواني است -اند: )محبتبعضي گفته
، بايد بگوئيم منظور از محبت به خدا اي آيات يا روايات اين كلمه در خدا بكار رفتهگيرد و اگر در پارهسبحان تعلق نمي

اطاعت او، يعني انجام اوامرش و ترك نواهيش ميباشد، خالصه استعمال كلمه محبت در خدا مجازي است نه حقيقي( بحكم 
بِبْكُمُ اللَّهُ، ونِي يُحْاين آيه سخني باطل است، و استعمال محبت در خداي تعالي، در امثال آيه: )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُ

استعمالي است حقيقي، براي اينكه در « 1»بگو اگر خدا را دوست ميداريد، مرا پيروي كنيد، تا خدا هم شما را دوست بدارد( 
ر تآيه مورد بحث جمله: )أَشَدُّ حُباا لِلَّهِ(، داللت دارد بر اينكه محبت به خدا شدت و ضعف دارد و اين محبت در مؤمنين شديد

 .است تا در مشركين

 كنند وليو اگر مراد از محبت خدا اطاعت بود و اين استعمال مجازي بود، معنا اين ميشد: كه مشركين هم خدا را اطاعت مي
 .كنند و يا( اطاعتشان در درگاه خدا اطاعت نيستكنند، در حالي كه مشركين )يا خدا را اطاعت نميمؤمنين بيشتر اطاعت مي

، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ -تا جمله -ه نامبرده در آيه مورد بحث، آيه شريفه: )قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْعالوه بر جمل
، نيز داللت دارد بر اينكه استعمال كلمه «4»بگو اگر پدران و فرزندان و چه و چه و چه در دل شما محبوبتر از خدايند( 

ا حقيقي است نه مجازي، براي اينكه حب متعلق به خدا و حب متعلق به رسول خدا )ص( و حب متعلق به محبت در خد
پدران و فرزندان و اموال و ساير منافع نامبرده در آيه را، از يك سنخ محبت دانسته، چون فرموده: )اگر مثال پولتان محبوبتر 



ل و رود كه مفضتر، سردتر( در جايي بكار ميتر، گرمتر، محبوباز خداست( و اين را همه ميدانيم كه افضل و تفضيل )به
مفضل عليه، هر دو در اصل معناي كلمه شريك باشند، چيزي كه هست يكي از آن دو از اصل معنا بيشتر و ديگري كمتر 

بايد خدا محبوب  سوره توبه هم، 42تر است(، پس در آيه گوييم: فالن چيز از فالن چيز گرمداشته باشد، )اينجاست كه مي
 .باشد، تجارت هم محبوب باشد، ولي مشمولين آيه تجارت را از خدا بيشتر دوست بدارند

نكته ديگري كه بايد در آيه شريفه روشن گردد، اين است كه در آيه شريفه مشركين را مذمت كرده به اينكه آلهه خود را 
ؤمنين را مدح كرده به اينكه: خداي سبحان را بيشتر دوست دوست ميدارند، آن چنان كه خدا را دوست ميدارند، آن گاه م

ميدارند، و از اين مقابله فهميده ميشود: كه مذمت كفار بخاطر اين است كه محبت را ميان آلهه خود و ميان خدا بطور 
 .اندمساوي تقسيم كرده

 100اطاعت از محبوب است[ ..... ص :  "محبت "مالك مدح و ذم]

 اعث ميشد كه شنونده خيال كند كه اگر مشركين سهم بيشتري از محبتو چون اين مقابله ب
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را رد كرد، و فرمود: )إِذْ خود را در باره خدا ميداشتند، ديگر مذمتي متوجهشان نميشد، به همين جهت در ذيل آيه، اين توهم 
 عُوا، وَ رَأَوُا الْعَذابَ، وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ( ويَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً( و نيز فرموده )إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَ

عْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ( الخ، كه همه اينها داللت دارد بر اينكه مذمتي كه متوجه كفار شده، نيز فرمود: )كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَ
در اين نبوده كه چرا خدا و يا انداد را دوست ميدارند، و خالصه دوستي بدان جهت كه دوستي است مورد مذمت نيست بلكه 

ن مشركين بخاطر محبتي كه به بتها داشتند، آنها را پيروي از جهت الزمه آن، يعني اتباع، مورد مذمت قرار گرفته، چو
كردند، باين معنا كه معتقد بودند بتها نيرويي دارند كه ايشان ميتوانند در جلب منافع و دفع مضارشان، از نيروي بتها مي

مور و پيروي خدا در بعضي ااستمداد بگيرند و اين معنا ايشان را از پيروي حق بكلي و يا در قسمتي از امور باز داشت و چون 
د كه اين گردمخالفت او و پيروي از بت در بعضي ديگر، باز پيروي حق نيست، لذا در اينجا آن توهم دفع ميشود و روشن مي

 آورد، و اگر مؤمنيندوستي خدا بايد طوري باشد كه غير از خدا چيز ديگري در آن سهيم نباشد، و گر نه سر از شرك در مي
د كه آنها محبت بيشتري به خدا دارند، بدين جهت است كه شدت محبت انحصار تبعيت از امر خدا را دنبال را مدح فرمو
تر بگويم، كسي كه محبتش بخدا شدت يافت، متابعتش هم منحصر در خدا ميشود توضيح اينكه مشركين اگر بتها دارد، ساده

به اين عنوان جز خدا را دوست نميدارند و در نتيجه را دوست ميداشتند بعنوان خدايي دوست ميداشتند ولي مؤمنين 
 .اطاعتشان نيز منحصرا از خدا ميشود

و چون اين مدح مؤمنين و مذمت مشركين، مربوط به محبت، آنهم از جهت اثرش، يعني پيروي حق بود، لذا اگر چنانچه 
رد، براي خاطر اينكه آن كس وي را به كسي غير خدا را دوست بدارد، اما بخاطر اطاعت خدا در امر و نهي او دوست بدا

در چنين موردي مذمت دوست داشتن غير خدا،  -و اصال بجز دعوت باطاعت خدا كاري ندارد -كنداطاعت خدا دعوت مي
 .متوجه او نميشود

، دوستي رسول خدا «1»تا جمله أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ(  -و به همين جهت در آيه: )قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ



)ص( را به دوستي خدا عطف كرده و فهمانده هر چند دوستي با من كه خدا هستم، يك دوستي جداگانه و دوستي پيامبر 
اي است، اما از آن جهت كه دوستي نسبت به پيامبرم بخاطر دوستي من است و اثر دوستي پيغمبر كه انههم، دوستي جداگ

 متابعت او است، عين متابعت من است، چون خود من بشر را به اطاعت رسول دعوت نموده و به پيروي از اوامر
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 .ام، لذا دوستي پيغمبر مانند دوستي پدر و فرزند و تجارت مذموم نيستكرده

طاعت شود( ا اآيه شريفه: )وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ما هيچ رسولي نفرستاديم مگر به اين منظور كه باذن م
 .اش گذشت، روشنگر اين معنا هستندكه ترجمه« 4»نْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ( ، و آيه شريفه )قُلْ إِ«1»

كند و پيروي او انسان را به خدا راه مينمايد، مانند عالمي و به همين مقياس متابعت كسي كه بشر را بسوي خدا هدايت مي
د، قطعا كشاند، اگر محبوب كسي باشنش و يا قرآني كه با تالوتش، آدمي را بسوي خدا ميكه با علمش و يا آيتي كه با داللت

كند بخاطر محبت به خدا است، تا كسي خدا را دوست نداشته باشد، پيروي نامبردگان را دوست نميدارد، پس اگر پيروي مي
 .كنندا نزديك ميرسانند، و يبخاطر اين است كه او را به محبوب اصليش يعني خداي تعالي مي

كند، و به پس با اين بيان روشن شد كه هر كس به غير از خدا چيزي را دوست بدارد، بدان جهت كه دردي از او دوا مي
همين منظور او را پيروي كند، به اين معنا كه او را وسيله رسيدن به حاجت خود بداند و يا او را در كاري اطاعت كند كه خدا 

ده، در حقيقت او را شريك خدا دانسته و خداي تعالي بزودي اعمال اينگونه مشركين را بصورت حسرتي بدان كار امر نفرمو
 .سازدبرايشان مجسم مي

بر عكس، مؤمنين كه جز خدا چيزي را و كسي را دوست نميدارند و از هيچ چيز به غير از خدا نيرو نميخواهند و جز آنچه را 
 .، اينگونه اشخاص داراي ديني خالص هستندكنندخدا امر و نهي كرده پيروي نمي

و نيز اين هم روشن شد كه حب كسي كه حبش حب خدا و پيرويش پيروي خداست، مانند پيغمبر و آل او ع و علماي ديني 
اندازد، نه شرك است، و نه مذموم، بلكه و كتاب خدا و سنت پيغمبر او و هر چيزي كه آدمي را بطور خالصانه بياد خدا مي

به حب او و به پيرويش، تقرب به خدا است و احترام و تعظيم او به هر صورتي كه عرف تعظيمش بشمارد، از مصاديق  تقرب
 .تقوي و ترس از خداست

يم ظهاي خدايي را تعهم چنان كه خود خداي تعالي فرموده: )وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ، فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ، هر كس شانه
 :و ما قبال گفتيم «3» (كند و بزرگ بشمارد، اين عمل خود، تقواي خداست

كه كلمه )شعائر( به معناي عالمت و دليل است، و در آيه شريفه مسئله را مقيد به چيزي از قبيل صفا و مروه و امثال آن 
 فهميم كه هر چيزي كه ياد آورنده خدا باشد، آيات و عالماتنكرده و از اين مي
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او باشد، تعظيمش از تقواي خداست و تمامي آيات قرآن كه متعرض مسئله تقوي شده شامل اين تعظيم هم ميشود. بله البته 



عائر و آيات در مقابل خداي تعالي استقالل داد، و معتقد شد: كه مثال رسول خدا )ص( داند، كه نبايد به اين شهر عاقلي مي
هم در مقابل خدا موجودي است مستقل و مالك نفس خود و يا مالك نفع و ضرر و موت و حيات و نشور خود، چون اين 

اندازد، و او را در حظيره و ساحت مي كند، و آيت و دليل را از آيت و دليل بودناعتقاد شعائر را از شعائر بودن خارج مي
 .بريم به خدا از چنين شركيكند و اين خود شركي است عظيم كه پناه ميالوهيت داخل مي

مه آيد كه كلهر سياق بر ميبِ( الخ، از ظاوَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً، وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذا)
يري(، و جمله: )أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ( الخ، بيان باشد براي عذاب و كلمه )لو( براي آرزو بوده باشد، و ))اذ( مفعول باشد براي كلمه 

يزي ين چديدند كه اگر چنبينند، ميمعنا چنين باشد: )اي كاش اين مشركين در همين دنيا، روزي را كه در آن عذاب را مي
اند، دهاند، اشتباه كرها و الهه خود معتقد به نيرو شدهممكن بود، ميديدند كه نيرو همه و همه براي خداست، و اينكه براي بت

 .(ديدند كه خدا چقدر شديد العذاب است و عاقبت اين خطاي خود را ميچشيدندو نيز مي

همين است كه خطاي خود را در شريك  -شودعديش استفاده ميبطوري كه از بيان آيه ب -پس مراد از عذاب در آيه شريفه
: )إِذْ تَبَرَّأَ فرمايدكند، ميگرفتن براي خدا ببينند و عاقبت اين خطا را مشاهده كنند كه دو آيه بعد هم اين معنا را تاييد مي

جويند، پس نفعي از ناحيه آنها عايد پرستندگانشان مي پرستان بيزاريها آن روز از بتالَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، بت
ر خدا غيشود، با اينكه انتظار آن را داشتند، )وَ رَأَوُا الْعَذابَ، وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ(، در آن روز ديگر براي هيچ چيز به نمي

كنند اي كاش بازگشتي برايمان بود، )فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ(، تا در آن ، آرزو مي(ماند، )وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةًاثري نمي
جستيم، )كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا( همانطور كه اين خدايان را ديديم كه در آخرت از ما بازگشت، ما از اين خدايان دروغي بيزاري مي

اوند به ستمكاراني كه براي خدا انداد و شركاء گرفتند، )اعمالهم( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ(، اينچنين خد)جويند، بيزاري مي
كردند، )حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ، وَ ما داشتند و پيروي ميدهد و اعمالشان همان بود كه غير خدا را دوست مياعمالشان را نشان مي

ن شده باشد، و ديگر بيرون شدن از آتش برايشان هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ(، در حالي كه اعمال اين بيچارگان، مايه حسرتشا
 .نباشد

 .وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ( در اين جمله حجتي است عليه كساني كه ميگويند: عذاب آتش تمام شدني نيست)
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 101بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 :اند كه گفتال و توحيد و معاني األخبار، از شريح بن هاني روايت آوردهدر كتاب خص

 گويي خدا واحدمردي اعرابي در روز جنگ جمل، در برابر امير المؤمنين ع برخاست و عرضه داشت: يا امير المؤمنين! تو مي
ي ؤمنين چقدر گرفتاري و دل نگرانبيني امير المگويد: مردم به وي حمله كردند كه اي بي سواد! مگر نمياست؟ شريح مي

 دارد؟ حاال وقت اين سؤال است؟

خواهيم، آن گاه فرمود: امير المؤمنين ع فرمود: به او حمله نكنيد، براي اينكه او همان را ميخواهد كه ما از لشگر دشمن مي
توان گفت و دو اي تعالي نمياي اعرابي! گفتن اينكه خدا واحد است، به چهار جور ممكن است، دو قسم آن را در باره خد

توان گفت، يكي اين است كه بگوئيم خدا واحدست و منظور ما از آن توان گفت، اما آن دو قسم كه نميقسم ديگرش را مي
ند: خدا بيني كه آنها كه گفتواحد عددي باشد، و اين جائز نيست زيرا چيزي كه ثاني ندارد، داخل در باب اعداد نيست، آيا نمي

 .ز سه تا است كافر شدند؟سومي ا



گوئيم: انسان يكي از حيوانات است كه مرادمان از واحد، واحد نوعي باشد، دوم اينكه بگوئيم خدا واحد است، آن طور كه مي
 .تر از تشبيه استتر و متعالياين نيز جائز نيست، براي اينكه مستلزم تشبيه است، و پروردگار ما بزرگ

اره خداي تعالي صادق است، يكي اينكه بگوئيم: او واحد است به اين معنا كه در موجودات هيچ و اما آن دو جهتي كه در ب
چيزي شبيه او نيست و اين درست است، چون پروردگار ما همين طور است، دوم اينكه بگوئيم: خداي عز و جل احدي 

، و اين نيز درست است، چون پروردگار ما المعني است و منظور ما اين باشد: كه در هستيش و در عقل و وهم ما جزء ندارد
 «1»همين طور است. 

 فرمائيد با آن بياني كهاين دو وجهي كه موالنا امير المؤمنين ص در باره خدا صادق دانسته، بطوري كه مالحظه مي :مؤلف
 .ما در ذيل جمله: )وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ( الخ، ذكر كرديم منطبق است

ز آن جناب و نيز از حضرت رضا ع و سائر ائمه اهل بيت ع روايت شده، اين جمله مكرر آمده، كه هايي كه او در خطبه
 فرمودند: )او واحد است ولي نه به عدد( الخ، و

__________________________________________________ 
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 «1»پذيرد. اين همان صرافت ذات خداست، كه در سابق گفتيم عدد نمي

لك وحدانية العدد، اي خدا، تويي كه )و نيز در دعاي صحيفه كامله )امام زين العابدين علي بن الحسين ص( آمده: كه 
كنند يعني خدايا تو مالك و دارنده وحدانيت ملكيت ميالخ، كه كالم آن جناب را حمل بر « 4»وحدانيت عدد از آن توست( 

عددي يعني چنان نيست كه اين وحدانيت صفت تو باشد، براي اينكه ادله عقلي و نقلي همه قائمند بر اين كه وجود خداي 
 .پذيرد و نه تكرار، و ذات حقيقتش منزه از آن استسبحان وجودي است صرف، كه نه دو تايي مي

يز كتاب اختصاص، و نيز تفسير عياشي در ذيل آيه: )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً( الخ، از امام و در كافي، و ن
اند كه در آن فرموده: )اي جابر بخدا سوگند منظور، پيشوايان ستمگر و پيروان ايشان است(، و در روايت باقر ع روايت آورده

 «0»جابر ايشان پيشوايان ستم، و پيروان ايشان است(.  عياشي چنين آمده: )اي

شود و تعبير امام ع به عبارت )پيشوايان ستم(، بخاطر تعبير مؤلف: معناي اين روايت با آن بياني كه از ما گذشت، روشن مي
ظلمه و ستمگر خوانده، و معلوم است  الخ، كه تابعان انداد بگير را (فرمايد: )وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُواخداي تعالي است كه مي

 .كه متبوع و پيشوايشان، ائمه ظلمه و ائمه ظلم خواهند بود

 ين در بارهو در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل جمله: )كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ( الخ فرمود: ا
ميرند، و آن گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خدا دريغ و بخل ميورزند و در آخر ميمي كساني است كه اموال خود را بيكار

كنند، چون اگر در راه گذارند كه آن اموال موروثي را در راه اطاعت خدا و يا معصيت او خرج ميرا براي كساني باقي مي
ديگري را سنگين كرده، حسرت ميخورد، با اينكه  بيند كه مال او ميزاناطاعت خدا خرج كنند، صاحب مال در قيامت مي

بيند كه مال او ورثه را در نافرماني خدا تقويت كرده مال، مال او بود و اگر در راه معصيت خدا صرفش كند، صاحبش باز مي
 «2»است باز حسرت ميخورد. 

 اند، و اين روايات ناظر به توسعهيت كردهمؤلف: اين معنا را عياشي و صدوق و مفيد و طبرسي نيز از امام باقر و صادق ع روا
 «3»در معناي شرك و اندادگيري است، و در سابق گفتيم: كه اين توسعه درست هم هست. 

__________________________________________________ 
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 101بحث فلسفي ])در باره حب و دوستي و محبت خدا([ ..... ص : 

 اشاره

تواند منكر آن شود، حقيقتي است كه نام آن را حب و به فارسي يابيم و كسي نمييكي از حقايقي كه ما در و جدان خود مي
گذاريم مانند دوست داشتن غذا، زنان، مال، جاه و علم كه دوستي اينها پنج مصداق از مصاديق حب هستند كه دوستي مي

ريم، و نيز شكي نيست در اينكه ما كلمه دوستي و حب را در اين پنج مصداق به يك هيچ شكي در وجود آن در دل خود ندا
كنيم نه بر سبيل اشتراك لفظي، )مانند كلمه )عين( كه هم بمعناي چشم است، معنا و بر سبيل اشتراك معنوي استعمال مي

اين پنج مصداق معاني مختلفي دارد،  هم چشمه، هم زانو، هم طال و هم چند معناي ديگر(، حال بايد ديد با اينكه حب در
چرا كلمه )حب( در همه بيك جور صادق است؟ آيا براي اينست كه اختالف آن معاني اختالف نوعي است يا اختالفي ديگر 

 .است

داريم، بدان جهت اي را دوست ميو چون در حب مخصوص به غذا و ميوه مثال، دقت كنيم خواهيم ديد، اگر غذايي يا ميوه
ه با طرز كار دستگاه گوارشي ما ارتباط دارد، )باين معنا كه احتياج بدن بسوخت و ساز، دستگاه گوارشي را به فعاليت است ك

گوئيم دلم از كند و در همين هنگام ميشود، حمل معدي اسيد ترشح ميمياندازد، غدد ترشحي دهان آماده ترشح مي
د و شود( و اگر فعاليت اين دستگاه نبولي باشد باعث سوزش معده ميكند، چون اسيد نامبرده اگر معده خاگرسنگي غش مي

 .داشتيم، و طعام محبوب ما نميشدبدن در استكمال خود حاجتي بطعام نداشت، قطعا ما نيز طعام را دوست نمي

اهد وپس حب به غذا در حقيقت حب ما به غذا نيست، بلكه حب دستگاه گوارش به فعاليت خودش است، اين دستگاه ميخ
انجام وظيفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن برساند، همين خواستن عبارت از حب به غذاست )كه ما آن را بخود نسبت 

آيد( در حالي كه اينطور نيست، بلكه داريم و اين مائيم كه از فالن غذا خوشمان ميگوئيم ما غذا را دوست ميدهيم و ميمي
بندي نيست، كه ما از طعم و مزه گاه گوارشي است نه از ما، خواهي گفت: )اين كه چشمخوش آمدن و لذت از غذا، كار دست

گوئيم: همين هم مربوط به دستگاه گوارش است، چون حس ذائقه يكي از آيد؟( در پاسخ ميو بوي فالن غذا خوشمان مي
بلكه آن رضايت خاصي است كه خدمتگزاران دستگاه گوارش است نه خود آن، پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نيست 

 .كنددستگاه گوارش از كار خود احساس مي

بينيم اين بود حال و حقيقت محبت به غذا، حال ببينيم محبت به زنان از چه باب است، در اين حب نيز اگر نيك بنگريم، مي
 كه اين حب هم كار ما نيست بلكه كار دستگاه تناسلي ما است، 
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باين معنا كه دستگاه تناسلي تشنه عمل لقاح ميشود و آن را دوست ميدارد و چون اين عمل با همسري انجام ميشود، 



 و بينيم پاي من در كار نيست، بلكه اوالگوييم من همسرم را دوست ميدارم، در حالي كه اگر واقع قضيه را بشكافيم، ميمي
يدارد و ثانيا و بالتبع همسر را چون عملش با او قابل انجام است، همانطور كه بالذات دستگاه تناسلي عمل خود را دوست م

در طعام گفتيم، پاي من در كار نيست، بلكه دستگاه گوارش اوال و بالذات عمل خود را دوست ميدارد و ثانيا و بالتبع غذا را 
ديعت نهاده، هم چنان كه عمل تغذيه نيز اثر دوست ميدارد، و عمل لقاح اثر نيرويي است كه خداي تعالي در هر جانداري بو

 .نيرويي است كه خدا در او بوديعت سپرده است

از همين جا معلوم ميشود كه اين دو حب يعني حب به غذا و حب به همسر، برگشتنش به يك حب است، براي اينكه 
 .حاصل ميشود، بهم ارتباط دارند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلي بهم مربوطند و كمالي هم كه از كار اين دو دستگاه

و چون چنين است احتمال دارد كه حب عبارت باشد از يك تعلق كه خاص اين دو مورد است، و در غير اين دو مورد اصال 
اش دارد كند، زيرا اين تعلق كه نامش حب است، اثري در دارندهيافت نشود و ليكن آزمايش از راه آثار اين احتمال را دفع مي

ترك آن  كشاند و اگر فعليت داشته باشد، بسوياين است كه قوه )استعداد( را بسوي فعليت، اگر فعليت نداشته باشد ميو آن 
كنيم كه حب آن قوا را بسوي كند و اين دو خاصيت و يا يك خاصيت را در تمامي موارد قواي ادراكي احساس ميجذب مي

 .آوردافعالش بحركت در مي

 همه -چه قواي فاعله و چه منفعله -افظه، متخيله، ساير قوا و حواس ظاهري و باطني كه در ما استقوه باصره، سامعه، ح
كند، چشم را بسوي اين حالت را دارند كه هر يك فعل خود را دوست ميدارد و اين دوستي او را بسوي فعلش جذب مي

 .وه ديگر راكند و گوش را بسوي شنيدن و همچنين هر قديدن آنچه دوست دارد، جذب مي

اي با كار مخصوص بخود، نقص خود را تكميل نموده، و اين نيست مگر بخاطر اينكه كار هر قوه كمال او است و هر قوه
گردد، چون آورد، اينجاست كه معنا و مفهوم حب مال و حب جاه و حب علم، براي ما روشن ميحاجت طبيعي خود را برمي

 .كند و به همين جهت آنها را دوست ميدارداستكمال مي انسان با هر يك از مال و جاه و علم،

گيريم كه حب تعلقي است خاص و انجذابي است شعوري و مخصوص بين انسان و كمال او و پس از اينجا نتيجه مي
 .هاي دقيق كه از طريق آثار و خواص حب صورت گرفته، ثابت كرده كه حب در حيوانات نيز هستتجربه

 543، ص: 1گرديده كه اين عالقه و محبت از اينجا ناشي ميشود كه محب نسبت به ترجمه الميزان، جو اين معنا روشن 

آنچه محبت دارد يا فاعل است، )مانند دستگاه گوارش كه اگر غذا را دوست ميدارد، بدان جهت است كه كارش هضم غذا 
اي خوش كه همه از باب انفعال است( چيزي كه هست است( و يا منفعل )مانند حب ذائقه و شامه و سامعه از مزه و بو و صد

همانطور كه در داستان حب به غذا و ميوه گفتيم، حب محب اوال و بالذات متعلق بفعل يا انفعال خود ميشود و ثانيا بالتبع 
در كار  ستكماليمتعلق به هر چيزي ميشود كه با فعل يا انفعالش سر و كار دارد، و اين معنا در غير انسان و حيوان هم اگر ا

ها باشد و يا افاضه كمالي در بين باشد، نيز تصور دارد، )البته افاضه كمال از افاضه كننده با شعور( )مانند محبتي كه روئيدني
بينيم كه براي رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند ميشوند(. و از همه مطالبي به نور آفتاب دارند و نيز درختان جنگلي را مي

 شت نتائج زير عايد ميشود،كه گذ

 101حب تعلقي است خاص بين انسان و كمال او[ ..... ص : ]

اول اينكه حب عبارتست از تعلق و ارتباط وجودي بين محب و محبوب و يا به عبارتي انجذاب بين علت مكمل و يا شبيه به 
آن، و بين معلول مستكمل و يا شبيه به آن، و چون حب عبارت از اين است، لذا ما افعال خود را دوست ميداريم تا بوسيله 

به افعال ماست دوست ميداريم تا آن را وسيله و ابزار كار خود كنيم، )مثال آن استكمال كنيم و آنچه را هم كه متعلق 



استكمال اينكه، ما علم را كه فعل مغزي ما است، دوست ميداريم و به طفيل آن كتاب و مدرسه و استاد را هم دوست 
م و به طفيل آن يك دانه آجر را سازي را براي رفع حاجت از خانه دوست ميداريميداريم، و مثال شبه استكمال اينكه ما خانه

كنيم و جاه و مقامي كه با آن مال بدست هم دوست داريم( و باألخره غذا و همسر و مالي كه در راه تهيه آن دو صرف مي
كند و ناصري كه كند و معلمي كه ما را درس ميدهد و راهنمايي كه ما را هدايت ميآوريم، و منعمي كه به ما احسان ميمي

كند و هر مطيعي كه ما را اري ميدهد و متعلم و شاگردي كه نزد ما درس ميخواند و خادمي كه ما را خدمت ميما را ي
كند و هر چيزي كه در مقابل خواسته ما رام است، همه اينها را دوست ميداريم، چيزي كه هست محبت ما در اطاعت مي

 .در بعضي ديگر عقلي است بعضي از اقسام آن، طبيعي و در بعضي ديگر خيالي و موهوم و

 101محبت داراي مراتب مختلفي است و فقط به امور مادي تعلق نميگيرد[ ..... ص : ]

و وجود خود حقيقتي است  -اي است وجوديدوم اينكه محبت داراي مراتب مختلفي است و شدت و ضعف دارد، چون رابطه
ه ميان علت تامه با معلولش هست، با آن رابطه كه ميان و معلوم است كه آن رابطه وجودي ك -مشكك يعني داراي مراتب

علت ناقصه، با معلولش هست، يكسان و در يك مرتبه نيست، به همين حساب آن كمالي كه بخاطر آن چيزي محبوب ما 
 واقع ميشود، از جهت ضروري بودن و غير ضروري بودن و نيز از جهت مادي بودن، مانند تغذي، و غير مادي بودن، مانند

 .علم، يكسان نيست و بلكه شدت و ضعف دارد
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ها آن قدر شورش گردد، بعضيگفت: محبت تنها به امور مادي متعلق ميشود، روشن مياز اينجا بطالن آن سخن كه مي
بينيم از ر تحليل كنيم، ميها به محبت به غذا است و هر محبت ديگر را اگاند: اصال برگشت تمامي محبتاند كه گفتهكرده

اند: ريشه و اصل، در باب محبت، عالقه به وقاع است و محبت به غذا و هر آورد و بعضي ديگر گفتهحب به غذا سر در مي
 .آوردعالقه ديگر از آن سر در مي

 100خداي سبحان از هر جهت اهليت محبوب شدن را دارد[ ..... ص : ]

ت كه حساب كنيم، اهليت آن را دارد كه دوستش بداريم، براي اينكه هستي او بذات سوم اينكه خداي سبحان از هر جه
خودش است نه عاريتي و كمال او غير متناهي است، در حالي كه هر كمالي ديگر متناهي و محدود است، و متناهي وجودش 

 ي تعالي خالق ما است و بر ما انعاممتعلق است به غير متناهي، و اين حبي است ذاتي كه محال است از بين برود و نيز خدا
هايي كه غير متناهي است، هم از نظر عدد و هم از نظر زمان، به همين جهت او را دوست ميداريم، كند، آنهم به نعمتمي

 .همانطور كه هر منعم ديگر را، بخاطر انعامش دوست ميداريم

 100دارد[ ..... ص : خداوند خلق خود را دوست مي]

و هستي روابط وجودي، خارج از وجود موضوعات خود و تنزالت  -اي است وجوديحب از آنجا كه گفتيم رابطه چهارم اينكه
گيريم كه هر چيزي ذات خود را دوست ميدارد، و چون در سابق گفتيم: هر محبي همه متعلقات لذا نتيجه مي -آن نيست

ش را هم دوست ميدارد، از اينجا معلوم ميشود كه خداي محبوب خود را نيز دوست ميدارد، در نتيجه هر چيزي آثار وجودي
سبحان بدين جهت كه خود را دوست ميدارد، خلق خود را دوست ميدارد و اگر خلق خود را دوست ميدارد، بدين جهت است 

 .پذيرندپذيرند و باز اگر خلق خود را دوست ميدارد، بدان جهت است كه هدايت او را ميكه انعام او را مي



 100ر و علم الزمه حب نيست[ ..... ص : شعو]

بينيم در مورد حب، بايد شعور و علم وجود داشته باشد، اين لزوم بر حسب مصداق است، )چون معموال پنجم اينكه اگر مي
گوييم مادر، فرزند خود را دوست ميدارد و نميگوئيم: درخت آفتاب را بريم و ميكلمه )حب( را در موارد انسانها بكار مي
كشد(، و گر نه تعلق وجودي كه حقيقت حب عبارت از آن است، از آن جهت كه دوست ميدارد و خود را بسوي نور آن مي

گردد كه همه قوا و مبادي طبيعي، حتي آنها هم كه حب است، هيچ مشروط بر وجود علم و شعور نيست و از اينجا روشن مي
 .دارندعلم و شعور ندارند، آثار و افعال خود را دوست مي

 100حب حقيقتي است كه در تمام موجودات عالم سريان و جريان دارد[ ..... ص : ]

 .گيريم حب حقيقتي است كه در تمامي موجودات عالم، سريان و جريان داردششم از همه آنچه كه گذشت نتيجه مي
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 100ت([ ..... ص : بحث فلسفي ديگر ])در باره خلود و جاودانگي عذاب قيام

 اشاره

اي است كه نظريه علماي اهل بحث در آن پذيرد و يا خالد و جاودانه است؟ مسئلهاين مسئله كه آيا عذاب قيامت انقطاع مي
 .مختلف است، هم از نظر ادله عقلي و هم از جهت ظواهر لفظي

بايد دانست كه كتاب خدا نص است در خلود و و آنچه در اين باره ميتوان گفت، اين است كه اما از جهت ظواهر لفظي، 
فرمايد: )وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ايشان به هيچ وجه از آتش بيرون نخواهند شد(، و سنت از طرق ائمه جاودانگي و مي

كه  وايت شدهاهل بيت ع نيز آن قدر زياد است كه باصطالح به حد استفاضه رسيده، و اگر اخبار ديگري از اين حضرات ر
 .عذاب دوزخ قطع ميشود و هميشگي نيست، بخاطر مخالفتش با صريح كتاب، طرح ميشود

داشتيم، گفتيم: به « 1»و اما از جهت عقل، در سابق در بحثي كه ذيل جمله )وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً( 
تي را كه براي معاد ذكر فرموده، همه را با مقدمات كلي عقل اثبات هيچ وجه نميشود يك يك احكام شرع را و خصوصيا

رسد، تنها راه اثبات آن، تصديق به نبوت پيغمبر صادق است كرد، براي اينكه دست عقل ما به آن خصوصيات و جزئيات نمي
گر دله عقلي ثابت شد، ديكه آن جزئيات و اصل معاد را از طريق وحي اثبات كرده، چون وقتي خود نبوت پيامبري صادق با ا

اي اثبات شود، چون فرض كرديم نبوت اين پيغمبر و صدق آنچه الزم نيست كه فروعات آن مسائل نيز با ادله عقلي جداگانه
 .آورده با ادله عقلي ثابت شده است

ا ا رذيله و يشوند، بخاطر تجردش و تخلقش به اخالق و ملكات فاضله يو اما نعمت و عذاب عقلي كه عارض بر نفس مي
بخاطر احوال خوب و بدي كه كسب كرده؟ در سابق گفتيم اين احوال و ملكات در نفس، صورتي نيكو و يا قبيح ايجاد 

 .كند كه نفس سعيده از آن صورت نيكو متنعم، و نفس شقيه از آن صورت قبيح متالم ميشودمي

و صوري ناسازگار با ذات نفس باشد، بزودي زايل  و نيز گفتيم: در صورتي كه اين صورتها در نفس رسوخ نكرده باشد
بيند و قسر، فشار، زور و ناسازگاري محكوم به زوال است گردد، براي اينكه عقل براي ناسازگاري دوام و اكثريت نميمي

 گردد و اگر ذات نفس شقيه باشد،)پس اگر ذات نفس سعيده باشد، صورتهاي رذيله و زشت دير يا زود از آن زايل مي
 .(صورتهاي نيكو و جميل كه در آن نقش بسته، بزودي زايل ميشود



و نفس خودش ميماند و آن سعادت و شقاوت ذاتيش، پس اگر نفس مؤمن بخاطر گناهاني صورتهاي زشتي بخود گرفت، 
 رود، چون با ذات نفس سازگارسرانجام آن صورتها از بين مي

__________________________________________________ 
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ر اي بخود گرفت، آن صونيست هم چنان كه نفس كافر كه ذاتا شقي است، اگر بخاطر تكرار كارهايي صالح صور حسنه
باألخره از نفس زايل ميشود، چون محيط نفس با آن سازگار نيست و همه اين مطالب )در آن صورت كه گفتيم: صورتها 

 .كرده باشد( روشن استرسوخ ن

 ايو اما در صورتي كه صورتهاي عارضه بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد، و در نتيجه صورت جديدي و نوعيت تازه
بنفس داده باشد، مثال او را كه انسان بود و داراي صورت انسانيه بود، بخيل كند كه چنين انساني يك نوع جديدي از 

ت )و كند كه نامش انسان اسه وقتي با جنس حيوان ضميمه شود يك نوع حيوان درست ميانسانيت است، همانطور كه ناطق
اش شود نوع سومي بنام اسب و در كند بنام االغ، و صاهله اگر ضميمهناهقه اگر ضميمه آن شود، نوعي ديگر درست مي

اهل باشد اسب است( همچنين گوييم حيوان اگر ناطق باشد انسان است و اگر ناهق باشد خر است و اگر صنتيجه مي
اي كه در اثر تكرار يك سنخه عمل، در نفس پديد ميايد، اگر در نفس رسوخ كند، نوعيت جديدي به انسانها صورتهاي نوعيه

 .(گوييم انسان يا بخيل است يا سخي، يا شجاع است يا ترسو و همچنين( )مترجمميدهد، مي

نوعي است مجرد در نفس، و موجود مجرد دائمي الوجود است، در نتيجه هر  و اين هم معلوم است كه اين نوع يعني انسان،
گناهي كه از او صادر شود، در صورتي كه نفس او سعيده باشد و با گناه سنخيت نداشته باشد و خالصه عوامل خارجي گناه 

د و ياب، و از عذاب نجات ميچشد و پاك ميشودرا به گردنش گذاشته باشد، در چنين صورتي وبال و عذاب آن گناهان را مي
زند در صورتي كه نفس او شقي باشد و با گناه سنخيت داشته باشد در اينصورت هر چند كه هر چه از چنين نفسي سر مي

زند، چون نفس او نفسي گناه دوست است، لذا باذن خدا است و ليكن از آنجا كه گناهان بدون قسر و فشار از او سر مي
 .عذاب خواهد ماند چنين نفسي دائما در

و مثل چنين انساني كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خويش است بوجهي مثل كسي است كه به مرض ماليخوليا و 
نين زند، چاش سر ميآور و زشت از قوه خياليهيا مرض كابوس دائمي مبتال شده كه دائما صورتهايي هول انگيز و وحشت

كند و با آنها در جنگ و ستيز و باألخره در عذاب است، با اينكه خود او اينصورتها را ار ميكسي همواره از آن صورتها فر
 :تر بگويمدرست ميكند و صدور آن از نفسش به قسر قاسر و به فشاري از خارج نيست، و ساده

ها با طبع مريض او كسي اين صورتها را در نفس او مجسم نكرده، بلكه كار، كار نفس خود او است، و هر چند اين صورت
سازگار نيست و از اين جهت كه خودش پديد آورنده آن صورتهاست، متالم و ناراحت نيست، و لكن هر چه باشد باألخره از 

گريزد و مگر عذاب، غير آن چيزي است كه انسان قبل از ابتالء بدان از آن برد و از آن صورتها ميآن صورتها رنج مي
 ميگريزد؟ و بعد از 
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آيد؟ و اين تعريف و مثال بر آن امور زشت و صورتهاي غير جميل آنكه بدان مبتال شد، در جستجوي خالصي از آن بر مي
كند، پس معلوم شد كه عذاب جاودانه و انقطاع ناپذير، از انسان كه انسان شقي در دار آخرتش با آنها روبرو ميشود، صدق مي

 .و بدبختي ذاتي او است، و قاسري و خالصه كسي او را بدان مبتال نكرده استشقي، خود شقاوت 



گذرد، آن وقت خواهي اند از نظرت ميحال كه مسئله خلود در عذاب برايت روشن گرديد، اينك اشكالهايي كه به آن كرده
 .ديد كه تا چه حد فاسد و بي پايه است

 101سخ آنها[ ..... ص : هايي كه به خلود در عذاب شده است و پااشكال]

اشكال اول اينكه خداي سبحان با اينكه داراي رحمت واسعه است، چگونه رحمتش اجازه ميدهد كسي را بيافريند كه 
 .بازگشت او بسوي عذاب دائم باشد، عذابي كه هيچ موجودي تاب تحمل آن را ندارد

يا به عبارت علمي قسري و غير طبيعي باشد و در جاي دوم اينكه عذاب وقتي عذاب است كه با طبع معذب سازگار نباشد و 
 خود مسلم شده، كه قسر دوام ندارد، پس چگونه عذاب دائمي تصور ميشود؟

سوم اينكه بنده خدا هر گناهي هم كه كرده باشد، باألخره آخر داشت، مثال هفتاد سال گناه كرد، چرا بايد تا ابد معذب باشد؟ 
 و آيا اين ظلم نيست؟

نكه افراد شقي هم همان دخالت و تاثير را در نظام تكوين دارند كه افراد سعيد دارند، و خدمتي كه آنان به اين نظام چهارم اي
كنند، از خدمت افراد سعيد كمتر نيست، چون اگر نيك بنگري زمينه سعادت افراد سعيد را همين اشقيا فراهم كرده و مي
 اب دائمي معذب باشند؟نمايند، پس ديگر چرا بايد در عذنموده و مي

پنجم اينكه عذاب هر متخلف و نافرمانبر بطور كلي براي اين است كه عذاب كننده آن نقصي را كه بوسيله نافرماني متخلف 
ارد، گوييم، و انتقام از خداي تعالي تصور ندتر انتقام هم ميو ظالم متوجه او شده، جبران كند، كه اين جبران را بعبارتي كوتاه

كند تا بخواهد با عذاب كردن عاصي، آن را جبران يان و نافرماني بنده، نقصي بر او و بر مقام ربوبي او وارد نميچون عص
نمايد، و اين اشكال تنها مربوط به عذاب دائم نيست بلكه به عذاب موقت نيز متوجه ميشود، چيزي كه هست در عذاب دائم 

 .بيشتر وارد است

اند، و خواننده عزيز اگر آن طور كه اند، البته اشكالهاي ديگري نظير اينها كردهذاب خالد كردهها كه بر عاين بود آن اشكال
بايد به معناي بياني كه ما در باره خود در عذاب كرديم، احاطه پيدا كند، خواهد ديد كه اين اشكالها از اصل ساقط است، 

قاوت باري است كه نفس انسان شقي بخود گرفته، )و او را عذاب خالد اثر و خاصيت آن صورت نوعيه ش :براي اينكه گفتيم
 نوع 
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مخصوصي از انسانها كرده، همانطور كه گاو نميتواند روزي غير گاو شود( اين نوع انسان هم نميتواند نوع ديگري شود، چون 
ان خود گناهاني مرتكب شد و سپس بدنبال آن گناه تصور و گفتگوي ما از چنين نفسي بعد از آن است كه نخست به اختيار

 .احوالي پي در پي در نفس او پديد آمد، و بدنبالش استعداد شديدي در ذات نفس پيدا شد

و همين شدت يافتن استعداد نفس، علتي است كه در تمامي حوادث باعث ميشود صورتي متناسب با سنخه آن استعداد در 
انطور كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و ميوه و عناصر و مواد ديگري كه انسان مركب از نفس پديد بياورد. در نتيجه هم

آن است، ديگر صحيح نيست بپرسيم چرا اين مركب شعور پيدا كرده و چرا فكر دارد و چرا و چرا و صدها چراي ديگر، براي 
ن شده، همچنين در مورد بحث ما، صحيح اينكه پاسخ به همه اين سؤاالت يك كلمه است، و آن اين است كه چون انسا

زند؟ كه يكي از آن آثار، عذاب جاودانه نيست بپرسيم چرا شقاوت دست از يقه او بر نميدارد و دائما آثار شقاوت از آن سر مي
است، چون جواب همه اينها اين است كه چون او بدست خود و به اختيار خود، خود را شقي ساخت، يعني انساني خاص كرد 

 .ه شقاوت، الزمه وجود او است، اين بود جواب اجمالي از همه سؤالهاي باالك



گوييم: رحمت در خداي تعالي به معناي رحمت در ما انسانها نيست، زيرا و اما جواب از يك يك آنها، اما از سؤال اول مي
عكس العمل نشان ميدهد(، رحمت در ما )بخاطر داشتن اعضايي چون قلب و اعصاب و هر عضو ديگري كه در حال رحمت 

به معناي رقت قلب و اشفاق و تاثر باطني است و معلوم است كه اين حاالت دروني ماده ميخواهد، يعني حاالت يك موجود 
 .مادي است، و خداي تعالي منزه از ماده است

ن كه بخاطر بدست آوردبلكه به معناي عطيه و افاضه است، افاضه آنچه كه مناسب با استعداد تام مخلوق است، مخلوقي 
استعداد تام، قابليت و ظرفيت افاضه خدا را يافته، آري مستعد وقتي استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن چيزي 

 طلبد و درخواستكند و خداوند هم آنچه را ميميشود كه استعداد دريافت آن را پيدا كرده و آن را با زبان استعداد طلب مي
 .فرمايدو افاضه ميكند به امي

از سوي ديگر اين را ميدانيم كه رحمت خدا دو نوع است رحمت عام كه عبارت است از همين افاضه چيزي كه موجود، 
استعداد آن را يافته و مشتاقش شده و در صراط وجود و تكوينش بدان محتاج گشته و دوم رحمت خاصه، كه عبارتست از 

موجود در صراط هدايتش بسوي توحيد و سعادت قرب بدان محتاج است، و نيز  افاضه و اعطاء خصوص آن چيزهايي كه
 افاضه و اعطاء 
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خصوص آن چيزيهايي كه انسان مستعد براي شقاوت آنهم مستعد به استعداد شديد و تام، محتاج بان شده و آن عبارتست از 
يه، پس دادن چنين صورت نوعيه كه اثرش عذاب دائم است، منافاتي با رسيدن شقاوتش به حد كمال و به حد صورت نوع

 .رحمت عمومي خدا ندارد، بلكه اين خود يكي از مصاديق آن رحمت است

بله با رحمت خاصه او منافات دارد، اما نفس شقي قابل دريافت آن نيست و معنا ندارد كه آن رحمت شامل كسي شود كه از 
 .صراط آن بكلي خارج است

س اينكه گفت: عذاب دائم منافات با رحمت خدا دارد، اگر مرادش از رحمت، رحمت عمومي خداست، كه گفتيم: شقاوت پ
شقي و بدنبالش عذاب خالد او هيچ منافاتي با آن رحمت ندارد، بلكه خود عين رحمت است و اگر مرادش رحمت خاصه او 

حمت نيست، )هم چنان كه جاودانه بودن خران در خريت، با رحمت است، باز هم منافات ندارد، براي اينكه شقي مورد اين ر
 .(خاصه خدا كه مخصوص اصحاب صراط مستقيم از انسانها است، منافات ندارد

عالوه بر اينكه اگر اين اشكال تمام باشد در عذاب موقت هم وارد است، بلكه نسبت به عذابهاي دنيوي نيز متوجه ميشود و 
 .اين خود روشن است

گوييم: نخست بايد معناي ماليم نبودن با طبع را بفهميم و بدانيم كه منظور از آن چيست؟ ا به اشكال دوم جواب ميو ام
چون گاهي منظور از اين عبارت، نبودن سنخيت ميان موضوع و اثري است كه با آن موضوع موجود ميشود، ولي اثر، اثر 

 .ن را بگردن موضوع انداخته استطبيعي آن نيست بلكه اثر قسري آنست، كه قسر قاسر آ

و در مقابل اين اثر، اثر ماليم است كه منظور از آن اثر طبيعي موضوع است، يعني آن اثري كه از موضوع در صورتي كه 
زدگيش آفت گرفته باشد صادر ميشود و در اثر تكرار در آن رسوخ يافته صورت آن ميشود و بطوري كه موضوع با وجود آفت

 .گردد، در عين اينكه آن را دوست نميدارد، مثل آن شخص ماليخوليايي كه مثالش گذشتميطالب آن اثر 

بارشان از آنان صادر ميشود و پس در انسانهاي شقي هم آثار شقاوت ماليم با ذات آنها است، چون به مقتضاي طبع شقاوت
حال اين آثار عذاب هم هست، براي اينكه  معلوم است كه آثار صادره از طبع هر چيزي، ماليم با آن چيز است و در عين

مفهوم عذاب بر آنها صادق است، چه صاحب آن آثار دوستدار آنها نيست، پس از نظر ذوق و و جدان آن آثار را دوست 



 .نميدارد، هر چند كه از حيث صدور دوست ميدارد

ير مرضي، بر موضوع ثابت و حقيقيش، و در گوييم: عذاب در حقيقت عبارتست از: ترتب اثر غو اما جواب به اشكال سوم، مي
 مورد بحث، عذاب عبارتست از: آثاري كه بر صورت و نوعيت
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هايي كه معد آن است يعني شقاوت مترتب ميشود و اين آثار معلول صورتي است كه آن صورت بعد از جمع آمدن علت
هاي نامبرده علت پيدايش آن صورت و نوعيت است و آن صورت، علت تهايي محدود، پيدا ميشود، پس مخالفمخالفت

است براي پيدايش آثار مناسب با خودش، و عذاب عبارتست از ترتب آن آثار بر آن صورت، نه اينكه آثار نامبرده مستقيما بال 
بايد عذابش بي نهايت باشد؟  ها محدود و انگشت شمار است، چرامخالفت :واسطه معلول آن علل )مخالفتها( باشد، تا بگويي

 .با اينكه محال است متناهي، اثر نامتناهي داشته باشد

هاي مهيا كننده نظير همان مثالي كه قبال زديم، كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و صدها عوامل ديگر، كه يا علت
د طبيعت بصورت انساني در آيد، انساني هستند و يا مقربها و شرائطي چند و محدود دست بدست هم دهند و باعث شوند موا

كه همه آثار انسانيت از او سر بزند، كه در اين مثال عوامل محدودند و معلول محدودي كه همان صورت انسانيت است، 
 .اند، ولي اين صورت محدود، آثاري نامحدود داردپديد آورده

لل و زند، با اينكه عبد ميماند و آثاري دائمي از او سر ميپس ديگر معنا ندارد كسي بپرسد: چطور آدمي بعد از مردن الي األ
 .عوامل پديد آمدن انسان، محدود و معدود بودند؟ و خالصه چگونه عوامل پايان پذير، علت پيدايش بي پايان ميشود؟

صورت  لي اينبراي اينكه گفتيم: آن عوامل دست بدست هم دادند و يك معلول را پديد آوردند، آنهم صورت انسانيت بود، و
انسانيت كه علت فاعلي صدور آن آثار نامحدود است، )بخاطر تجردي كه در اثر حركت وجود بدست آورده دائمي است و در 
 .نتيجه( )مترجم( خودش هم دائما با آثارش موجود است، پس همين طور كه اين سؤال معنا ندارد، آن سؤال نيز معنا ندارد

نكه خدمت و عبوديت هم مانند رحمت دو جور است يك عبوديت عامه، يعني خضوع و و اما جواب به اشكال چهارم، اي
 .انفعال وجودي در برابر مبدأ وجود و ديگر عبوديت خاصه، يعني خضوع و انقياد در صراط هدايت بسوي توحيد

بوديت عامه كه در و هر يك از اين دو قسم عبوديت براي خود پاداشي از رحمت و اثري مخصوص و مناسب با خود دارد، ع
سراسر عالم هستي و در نظام تكوين برقرار است، پاداشش رحمت عامه است كه در اين رحمت نعمت دائمي و عذاب دائمي، 
هر دو مصداق آن رحمتند، و اما عبوديت خصوصي، جزاء و پاداشش رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت است، كه 

 .اص خدا را پذيرفتند و اين خود روشن استمخصوص كساني است كه رحمت خاص و هدايت خ
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 .مورد عذاب دنيوي نيز وارد باشد

را نوعي مخصوص از انسانها  و اما جواب به اشكال پنجم، اين است كه عذاب دائم مستند بصورت شقاوتي است كه معذب
كرده، نه مستند به خدا، تا بگويي انتقام از خدا محال است، بله استناد آن به خداي تعالي باين مقدار و به همان معنايي است 

 .كه هر موجود ديگري را به او نسبت ميدهيم

ا بگويي آورد تگيرد و دق دل درميقام ميكند، معنايش اين نيست كه از آنها انتگوييم: خدا كفار را عذاب ميپس اينكه مي
 .انتقام و تشفي از خدا محال است

كاران انتقام بمعناي جزاء دادن سخت است كه مولي بنده خود را در مقابل تعديش بلكه بطور كلي انتقام خداي تعالي از گنه
كند، و چنين انتقامي در خداي معذب مياز طور عبوديت و خروجش از ساحت انقياد، به عرصه تمرد و نافرماني، به آن عذاب 



 .سبحان صدق دارد، ولي اين معناي از انتقام مستلزم آن اشكال نيست

هاي قبلي در مورد عذاب موقت و منقطع نيز وارد باشد، چه عذاب عالوه بر اينكه اگر اين اشكال وارد باشد بايد مانند اشكال
 .دنيايي و چه عذاب اخروي

 101ر تكميل بحث سابق ] )بيان اينكه عذاب خدا نيز از رحمت اوست([ ..... ص : بحث قرآني و روايتي د

اي است كه هم در كتاب بكار رفته و هم در سنت، اما در بايد دانست كه اين طريق از استدالل، بر رد شبهه نامبرده، طريقه
يها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ، ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالها مَذْمُوماً مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِ) :كتاب خداي تعالي فرموده

نُمِدُّ هؤاُلءِ، وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ مَدْحُوراً، وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ، وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً، كُلاا 
وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، كسي كه هدفش زندگي دنياي عاجل باشد، ما از آن زندگي به هر قدر كه بخواهيم و رَبِّكَ، 

داريم، تا در پي آن برود، در براي هر كه بخواهيم در اختيارش ميگذاريم و پس از سر آمدن آن، جهنم را برايش مقرر مي
ه كند ككند و تالشي ميكند براي آن ميهدفش آخرت باشد و هر تالشي ميحالي كه مذموم و مطرود باشد و كسي كه 

شود، ما هر دو شايسته آن زندگي باشد و در حالي ميكند كه ايمان داشته باشد، پس چنين كساني سعيشان شكرگزاري مي
 «1»لوگيري ندارد( طائفه را از عطاي پروردگارت مدد ميدهيم، هم آنان را و هم اينان را، و عطاء پروردگار تو ج

__________________________________________________ 
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فرمائيد هم شكر را عطيه خدا و رحمت او دانسته و هم عذاب را و در عين حال و اين آيه شريفه بطوري كه مالحظه مي
اي است كه ما در اصل مسئله و اراده بنده و سعي او كرده، و اين به عينه همان طريقهتحقق هر يك از آن دو را مربوط به 

پاسخ به اشكاالتي كه بدان شده پيموديم، البته در اين ميان آيات ديگري نيز در اين معنا هست، كه انشاء اللَّه بزودي در 
 .ذيل هر يك از آنها همين نكته را خاطر نشان خواهيم كرد

 503، ص: 1ان، جترجمه الميز

 111[ ..... ص : 070تا  011(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ  (153 مُبِينٌ )يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالالً طَيِّباً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
( وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ 153الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ )
الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِالَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ وَ مَثَلُ  (133كانَ آباؤُهُمْ ال يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ ال يَهْتَدُونَ )

 (131عُمْيٌ فَهُمْ ال يَعْقِلُونَ )

 111ترجمه آيات ..... ص : 



كه او شما  هاي شيطان را پيروي مكنيدهان! اي مردم از آنچه در زمين است بخوريد در حالي كه حالل و طيب باشد و گام
 .(153را دشمني است آشكار )

 .(153او تنها شما را به بدي و فحشاء و گفتن سخنان بي دليل و نسبت دادن آن به خدا وا ميدارد )

ود را بر كنيم كه پدران خگويند: نه، ما تنها آن را پيروي ميو چون به ايشان گفته شود آنچه خدا نازل كرده پيروي كنيد مي
كردند؟ بردند باز هم پيرويشان ميفهميدند و راه بجايي نميداشتند و هيچ چيز نمياگر پدران ايشان عقل نميآن يافتيم آيا 

(133). 

فندان گويد كه گوسزند و چيزهايي ميمثل كساني كه كافر شدند مثل آن چوپاني است كه بر گوسفندان خود نهيب مي
 فهمند تنها صدايي و نمي
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 (131شنوند، كر و گنگ و كورند و در نتيجه راهي براي تعقل ندارند )ندايي از او مي

 110بيان ..... ص : 

 اشاره

تا آخر دو آيه، كلمه )حالل( در مقابل كلمه )حرام( است، و معنايش با كلمه  (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً)
گويند فالن كار حرام است، معنايش اين است كه ارتكاب آن ممنوع است، و كلمه )حل( هم يكي است، وقتي ميممنوع( )

آيد و هم در مقابل حرم، و هم در مقابل عقد، و اين كلمه يعني كلمه )حل( در تمامي موارد استعمالش در مقابل )حرمت( مي
( در مقابل كلمه )خبيث( معناي ماليمت با نفس و طبع هر چيزي را رساند، و كلمه )طيبمعناي آزادي در عمل و اثر را مي

ميدهد، مثل كلمه طيب، كه به معناي آن سخني است كه گوش را از شنيدنش خوش آيد و عطر طيب كه به معناي آن 
 لعطري است كه شامه آدمي از بوي آن خوشش آيد و مكان طيب يعني آن محلي كه با حال كسي كه ميخواهد در آن مح

 .جا بگيرد سازگار باشد

جمع خطوة )گام( است كه: به معناي فاصله ميان دو پاي آدمي در حال راه رفتن است، البته اين كلمه به  (و كلمه: )خطوات
فتحه خاء و فتحه طاء يعني )خطوات( نيز قرائت شده، كه معنايش بنا بر اين قرائت دفعات ميشود، چون خطوه به فتحه خاء، 

يعني  -ه و يك نوبت است، و در نتيجه خطوات شيطان، عبارت ميشود از اموري كه نسبتش بغرض شيطان،به معناي دفع
 .نسبت گامهايي است كه يك رونده بسوي مقصد خود برميدارد -اغواء بوسيله شرك

 .و بنا بر اين مراد به آن اموري خواهد بود كه نسبت به شرك و دوري از خدا جنبه مقدمه دارد

مركم( از امر است، كه به معناي اين است كه آمر اراده خود را تحميل بر مامور كند، تا مامور آنچه را او خواسته و كلمه )يا
انجام دهد و امر از شيطان عبارتست از وسوسه او و اينكه آنچه را از انسان ميخواهد، بوسيله اخطار آن به قلب آدمي و جلوه 

 .مايددادن آن در نظر آدمي، بر انسان تحميل ن

آيد و اين سوء در صورتي كه سوء( به معناي هر چيزي است كه انسان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشت مي)و كلمه 
از حد بگذرد و از طور خود تجاوز كند، آن وقت مصداق فحشاء ميشود، و به همين جهت زنا را كه زشتيش از حد بيرون 

 .(ر است، مانند )سراء( و )ضراءاست، فحشاء ميگويند، و كلمه )فحشاء( مصد

 110حكم اباحه آنچه مشركين و برخي از مؤمنين بر خود ممنوع كرده بودند[ ..... ص : ]



 گوييم: خداي تعالي در صدر اينبعد از آنكه معناي مفردات اين دو آيه را شناختي، اينك مي
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نه خصوص مؤمنين(، و اين بدان جهت بود كه حكمي كه در اين آيه بگوش دو آيه خطاب را متوجه عموم مردم كرد )
كند، حكمي است كه مورد ابتالي عموم مردم است، اما مشركين براي اينكه نزد آنان اموري حرام رساند، و بيانش ميمي

آمده كه ثقيف و خزاعه و بني  بود، كه خودشان بر خود حرام كرده بودند و آن گاه به خدا افتراء بستند هم چنان كه در روايت
اي كه گوشش شكافته شده( و سائبه ها و چارپايان و بحيره )شتر مادهعامر بن صعصعه و بني مدلج، چيزهايي از رستني

 .اي كه به جهت شفاي بيماري آزاد گذاشته شده است( و وصيله )گوسفند مخصوص( را بر خود حرام كرده بودندشتر ماده)

 .ن مشركين عرب بود و گر نه در مشركين غير عرب هم اموري از اين قبيل يافت ميشدالبته اين در ميا

هاي و اما مؤمنين آنها هم با اينكه باسالم در آمده بودند، ولي هنوز خرافاتي چند از باب توارث اخالقي و آداب قومي و سنت
ينگونه آداب و رسوم، يكباره نسخ شود، مثل منسوخه در بينشان باقي مانده بود و اين خود امري است طبيعي كه وقتي ا

اينكه اديان و يا قوانين يكباره آنها را مورد حمله قرار دهد، نخست باصول آن آداب و سنن پرداخته و از بيخ ريشه كن 
و اجتماع آن دين و قوانين را بخاطر حسن تربيتش به خوبي  -كند، آن گاه اگر دوام يافت و به قوت خود باقي ماندمي
برد و به اصطالح ته تغارهاي آن را بكلي ابطال نمود، ذيرفت خرده خرده شاخ و برگهاي خرافات قديمي را نيز از بين ميپ

برد، و گر نه بقايايي از سنتهاي قديمي با قوانين جديد مخلوط گشته، يك چيز معجوني از آب در يادش را از دلها بيرون مي
 .نه اين دين و قوانين جديد است آيد، كه نه آن خرافات قديمي است ومي

به همين جهت مؤمنين نيز گرفتار اين بقاياي خرافات قديم بودند، لذا خطاب در آيه، متوجه عموم مردم شد كه آنچه در 
 .زمين هست برايشان حالل است و ميتوانند بخورند و پاي بند احكام خرافي قديم نباشند

دن است، و لكن بعنوان كنايه در مطلق تصرفات در اموال نيز استعمال ميشود و اكل( در اصل به معناي جويدن و بلعي)كلمه 
جهتش اين است كه در آن تصرفات نيز منظور اصلي انسان خوردن است، چون بطور كلي خوردن ركن زندگي آدمي است و 

كُمْ بِالْباطِلِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، در قرآن كريم هم اين كنايه آمده، از آن جمله فرموده: )ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَ
 .«1»اموال يكديگر را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آنكه تجارتي با رضايت دو طرف باشد( 
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بخوريد( در آيه مورد بحث را هم حمل بر اين معناي وسيع كنيم، براي اينكه مطلق است )هم با  -كلواو ما ميتوانيم امر )
هاي خود در معناي خوردن ميسازد، و هم با مطلق تصرفات( و در اينصورت معناي آيه اين ميشود كه از آنچه خدا از نعمت

 .كنيد كه هم حالل و هم طيب است زمين آفريده و در اختيار شما قرار داده بخوريد و در آن تصرف

يعني هيچ مانعي به غير از آنچه كه از ناحيه طبيعت خودتان و يا از ناحيه طبيعت زمين مانع است شما را از خوردن و تصرف 
آنچه حالل است جلوگير نشود، )بله آنها كه به طبع خود قابل اكل نيستند مانند سنگ و چوب و يا آنها كه طبع آدمي 

پذيرد، مانند كثافات، و يا آنهايي كه طبيعت شما از آن تنفر ندارد و خوردن آن را ميپذيرد و ليكن سليقه را نمي خوردن آن
 .(ديني مثال مانع از خوردن آن است، چون از راه جبر جائر بدست آمده است خوردنش حالل نيست

عمومي و بدون قيد و شرط را آماده ميكند، چيزي كه هست جمله: )وَ ال اي كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حاَللًا طَيِّباً( اين جمله اباحه)
تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ( الخ، ميفهماند كه در اين ميان چيزهاي ديگري هم هست كه نامش خطوات شيطان است و مربوط 



ت و يا خوردن بخاطر پيروي به همين اكل حالل طيب است، و اين امور، يا مربوط به نخوردن بخاطر پيروي شيطان اس
اي دست داده باشد كه چه چيزهايي شيطان است و چون تا اينجا معلوم نكرد كه آن امور چيست؟ لذا براي اينكه ضابطه

پيروي شيطان است؟ كلمه سوء و فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان كرد و فهماند كه هر چيزي كه بد است، يا 
 .كردن است، پيروي از آن، پيروي شيطان استفحشاء است يا بدون علم حكم 

و وقتي نخوردن و تصرف نكردن در چيزي كه خدا دستور به اجتناب از آن نداده، جائز نباشد، خوردن و تصرف بدون دستور 
او نيز جائز نيست، پس هيچ اكلي حالل و طيب نيست، مگر آنكه خداي تعالي اجازه داده و تشريعش كرده باشد )كه همين 

 .مورد بحث و نظائر آن تشريع حليت همه چيزها است( و از خوردن آن منع و ردعي نكرده باشد آيه

فرمايد: )إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ( الخ، و در آن از خوردن چيزهايي نهي فرموده، ( همين سوره كه مي130مانند آيه )
ا داناتر است( كه مثال بگوئيم: از همه نعمتهاي خدا كه در زمين براي شما شود )و خدپس برگشت معناي آيه به اين مي

آفريده بخوريد، زيرا خدا آنها را براي شما حالل و طيب كرد و از خوردن هيچ حالل طيبي خودداري مكنيد، كه خودداري از 
 اريد تشريع كنيد، يعني چيزيآن هم سوء است، هم فحشاء، و هم بدون علم سخن گفتن، )يعني وهم تشريع( و شما حق ند

 .ايدرا كه جزء دين نيست، جزء دين كنيد، كه اگر چنين كنيد خطوات شيطان را پيروي كرده
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 :كندپس آيه شريفه چند نكته را افاده مي

 111افاده ميكند[ ..... ص :  "كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ... "چند نكته كه آيه شريفه:]

كند به حليت عموم تصرفات، مگر هر تصرفي كه در كالمي ديگر از آن نهي شده باشد، چون خداي اول اينكه حكم مي
سبحان اين حق را دارد كه از ميان چيزهايي كه اجازه تصرف داده، يكي يا چند چيز را ممنوع اعالم بدارد )پس آيه شريفه 

ا شك كرديم آيا خوردن فالن چيز و يا تصرف در فالن چيز جائز است يا يك قاعده كلي دست داد و آن اين بود كه هر ج
 (نه به اين آيه تمسك جوييم و بگوئيم غير از چند چيزي كه در دليل جداگانه حرام شده، همه چيز حالل و طيب است

 .(مترجم)

از آن نرسيده، خود تشريع و حرام دوم اينكه خودداري و امتناع از خوردن و يا تصرف كردن در چيزي كه دليلي علمي بر منع 
 .است

سوم اينكه مراد از پيروي خطوات شيطان اين است كه بنده خدا بچيزي تعبد كند و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد كه 
اي در خصوص آن نداده باشد، چون خداي تعالي هيچ مشي و روشي را منع نكرده، مگر آن روشي را خداي تعالي هيچ اجازه

مي در رفتن بر طبق آن پاي خود بجاي پاي شيطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شيطان كند، در كه آد
 .اينصورت است كه روش او پيروي گامهاي شيطان ميشود

م لآيد: كه عموم تعليل يعني جمله )بخاطر اينكه او تنها شما را به سوء و فحشاء و سخن بدون عاز اينجا اين نكته بدست مي
كند(، هر چند كه عمل به غير علم را مانند ترك و امتناع بدون علم شامل ميشود و ليكن در خطاب آيه مورد نظر امر مي

 .نيست، چون پيروي گامهاي شيطان نيست، هر چند كه پيروي شيطان هست

د، در كنال تَعْلَمُونَ(، سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پيدا ميإِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما )
فهميم كه دعوت شيطان منحصر است در دعوت به مقابل آن دو، قول بدون علم است كه مربوط به زبان است و از اين مي

 .عملي كه يا سوء است و يا فحشاء و در دعوت بگفتن سخن بدون علم و دليل



يعني  تاتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا( الخ، كلمه )الفينا( از مصدر الفاء است، كه به معني يافتن اس وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ)
كنيم، مگر آنچه را كه پدران خود بر آن يافتيم، و اين آيه به صحت آنچه كه ما از آيه سابق از معناي خطوات ما پيروي نمي
 .اده كرديم، شهادت ميدهدشيطان استف

 111كردند[ ..... ص : رد بر كساني كه از پدران خود تقليد مي]

كند كه اين سخن شما، همان اين پاسخ به سخن كفار است و بيان مي (أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ ال يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ ال يَهْتَدُونَ؟)
ا آن مخالف است، چون اينكه گفتند )ما تنها آنچه را كه پدران خود را بر قول بدون علم و بدون تبين است، كه صريح عقل ب

 كنيم(، سخني است مطلق وآن يافتيم، پيروي مي
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 كنيم، حتيمعنايش اين است كه ما پدران خود را در هر حالي و بر هر وصفي كه بودند، چه صحيح و چه غلط، پيروي مي
 .كردند حق استگوييم: آنچه آنها ميكنيم و مياند، باز پيرويشان مياند و هيچ راه نيافتههم نداشتهاگر هيچ علمي 

آورد كه هيچ عاقلي اگر به آن تنبه داشته باشد لب بدان و اين حرف همان سخن بدون علم است و سر از مطلبي در مي
كردند كه پدران در آن مسائل داراي علمي بودند و راه حق را گشايد، بله اگر پدران خود را تنها در مسائلي پيروي مينمي

 .يافته بودند و اينها هم از علم و اهتداء پدران اطالع ميداشتند، چنين اتباعي، اهتداء بدون علم نميشد

يامده، تا بگويي )از آنجا كه الخ، تنها به منظور مبالغه ن (از اينجا معلوم ميشود اينكه جمله: )ال يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ ال يَهْتَدُونَ
 .(پدران ايشان خيلي چيزها ميدانستند، پس جمله )هيچ چيز نميدانستند(، جز مبالغه محمل ديگري ندارد

اي است كه هيچ عاقلي پيروي پدران را روي آن فرض جائز نميداند تا از اين براي اينكه سياق كالم سياق اظهار فرضيه
 .ق و بي قيد و شرط از پدران صحيح نيستپيروي مطل :فرضيه نتيجه بگيرد

ر اي است كه بر سجملهوَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً( الخ كلمه )مثل(، هم به معناي )
معناي وصف است، مانند آيه شريفه )انْظُرْ  از قبيل جمله معروف دخترم بتو ميگويم عروسم تو بشنو( و هم به)زبانها باشد، 

اند كه ديگر قدرت ها برايت ميكنند و چگونه گمراه شدهكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ، فَضَلُّوا، فَال يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ببين چه وصف
 .«1»يافتن راهي ندارند( 

زند تا از گله دور نشوند، وقتي چوپان به گوسفندان مي ينعق( از نعيق است كه به معناي آن نهيبي است كه)و كلمه 
 .(گويند: )نعق الراعي بالغنم، ينعق نعيقا، معنايش اين است كه چوپان براي جلوگيري گوسفندان نهيب بر آنها زدمي

هر چند هر دو  است، چون -دعا -تر از مادهمناداة( است و اين ماده از نظر معنا خصوصي -و كلمه )نداء( مصدر )نادي ينادي
 -و خدا داناتر است -به معناي خواندن و صدا زدن است، ندا به معناي صدا زدن و خواندن با صداي بلند است، و معناي آيه

دور  گويد: )از رمهاين است كه مثل تو اي پيامبر در دعوت كفار، مثل آن چوپاني است كه دام خود را نهيب ميزند و مثال مي
 گرديد(، ولي گوسفندان تنها صدايي از او ميشنوند و به گله بر ميگردند وليمينشويد، كه طعمه گرگ 
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كرند و چون حرف  فهمند(، كفار هم همين طور هستند، از فهم سخنان تو كه همه بسود ايشان استسخنان او را نمي
بينند، گويي كور هم صحيحي كه معناي درستي را افاده كند ندارند، پس الل هم هستند، و چون پيش پاي خود را نمي



هستند، پس كفار هيچ چيزي را نميفهمند، چون همه راههاي فهم كه با چشم است يا گوش و يا زبان، برويشان بسته شده 
 .است

الم يا قلب بكار رفته يا عنايتي كه باز برگشت آن به قلب است، چون مثل آن چوپاني كه از اينجا روشن ميشود كه در ك
شنوند، مثل آن پيامبر است كه كفار را بسوي هدايت دعوت ميكند، نه زند به گوسفنداني كه بجز دعا و نداء نمينهيب مي

ثل استخراج كرد و بعد از تمام شدن مثل، اي كه از مگانهمثل كفاري كه بسوي هدايت دعوت ميشوند، و لكن اوصاف سه
 كرد، و به همين جهتنام آنها را برد، يعني صم، بكم، عمي، اوصاف كفار بود نه اوصاف كسي كه كفار را به حق دعوت مي

ه كالزم بود مثل را براي كفار بزند و بفرمايد )مثل كفاري كه پيامبر، ايشان را بسوي هدايت ميخواند، مثل گوسفنداني است 
پس با اين بيان روشن شد كه در آيه شريفه چيزي نظير قلب  (چوپان آنها را صدا ميزند و آنها كر و الل و كور بي عقلند

 .بكار رفته است ()وارونه سخن گفتن

 111([ ..... ص : "خطوات شيطان "بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره

از امام صادق ع از مردي پرسيدم كه سوگند خورده: فرزند خود را نحر در كتاب تهذيب از عبد الرحمن روايت كرده كه گفت: 
 «1»اين سوگند از خطوات شيطان است.  :كند يعني مانند شتر بكشد، فرمود

روش فو نيز از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت: امام صادق ع به من فرمود: مگر داستان طارق را نشنيدي؟ مردي برده
ام، تكليفم ام و يا نذر كردهام سوگند خوردهع آمد و عرضه داشت: كه من به طالق همسرم و آزادي بردهنزد امام ابي جعفر 

 «4»چيست؟ فرمود: اي طارق همه اينها از خطوات شيطان است. 

 و در تفسير عياشي از امام ابي جعفر ع روايت آورده كه فرمود: هر سوگندي كه به غير خدا باشد از خطوات شيطان است.
«0» 

 و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: وقتي كسي بر چيزي سوگند
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، در اين صورت بايد آن عمل خير -«1»عملي باشد كه انجام آن از ترك آن بهتر باشد البته در صورتي كه آن چيز  -خورد،
 .اي بر او نيست و اين سوگندها از خطوات شيطان استرا بجا بياورد و كفاره

فرمائيد همه بر اين اساس است، كه مراد به خطوات شيطان اعمالي باشد كه كسي مؤلف: احاديث بطوري كه مالحظه مي
با انجام آن به خدا تقرب جويد در حالي كه مقرب نباشد، چون شرع آن را معتبر نشمرده، هم چنان كه ما نيز در بيان بخواهد 

 .سابق خود اين معنا را خاطر نشان كرديم

بله در خصوص طالق و امثال آن وجه ديگري براي بطالن قسم هست و آن اين است كه در قسم و هر انشاء ديگر، شرط 
 .طالن است، چون تعليق با انشاء منافات دارد، و چون مسئله فقهي است جاي بحثش اينجا نيستكردن باعث ب

و مراد امام از سوگند به غير خدا، آن سوگندي است كه شرع اثري بر آن مترتب نكرده و يا آن سوگندي است كه خدا 
 .خودش آن طور سوگند نخورده و هيچ حرمت و كرامتي برايش ثابت نشده است

يَسْمَعُ(  ر تفسير مجمع البيان از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل جمله: )وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما الو د



خواني، نظير مثل چوپاني است كه گله خود را صدا الخ، فرموده: يعني مثل كفار، در اين كه تو ايشان را بسوي ايمان مي
 «4»شنود ولي سخنانش را نميفهمد. اينكه گله فقط صداي او را ميزند با مي

 117بحث اخالقي و اجتماعي ..... ص : 

 117در باره رابطه عقائد و علوم با عمل و مسئله خرافه گرايي([ ..... ص : )]

ه واسطه، هيچ ربطي بكند، يا تنها افكاري نظري است كه مستقيما و بدون آراء و عقايدي كه انسان براي خود انتخاب مي
عمل ندارد، مانند رياضيات و طبيعيات و علوم ما وراء الطبيعه و يا افكاري است عملي كه سر و كارش مستقيما با عمل است، 

مانند مسائل مربوط به خوبي و بدي اعمال و اينكه چه عملي را بايد كرد؟ و چه عملي را نبايد كرد؟ در قسم اول راه 
 .افكار و عقايد ناصحيح، تنها پيروي علم و يقيني است كه از راه برهان و يا حس دست ميدهد تشخيص افكار صحيح از

 و در قسم دوم راه منحصر در تجربه است، يعني آن عملي را صحيح بدانيم كه ببينيم
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كند و يا حد اقل در تامين آن نافع است و آن عملي را باطل بدانيم، كه ببينيم يا به شقاوت آدمي سعادت انسان را تامين مي
قاد به دوم اعت منجر ميشود و يا در سعادتش مضر است و اما در قسم اول، اعتقاد به آنچه علم به حقانيتش نداريم، و در قسم

 .دانيم خير است يا شر، چنين اعتقاداتي جزء خرافات استآنچه نمي

 111علت گرايش به خرافات[ ..... ص : ]

ه كند و نيز بشود، فطرتي كه از علل هر چيز جستجو ميو آدمي از اين نظر كه آراءش همه باقتضاي فطرتش منتهي مي
به استكمال نموده، به سوي آنچه كه كمال حقيقي اوست سوقش ميدهد،  اقتضاي طبيعتش منتهي ميشود كه او را وادار

 .اي، كوركورانه و جاهالنه خاضع شودهرگز حاضر نيست خود را تسليم آراء خرافي كند و در برابر هر خرافه

ه كند بك مياش خوف و رجاء است همواره خيال او را تحرياال اينكه عواطف دروني و احساسات باطني او كه بيشتر و عمده
اي خرافات را بپذيرد، اين عواطف اعتقاد به خرافات را به گردنش ميگذارد، چون قوه خيال در ذهن او اينكه تاثير پاره
انگيز و يا اميدوار كننده ترسيم ميكند و حس خوف و رجاء هم آن صورتها را حفظ ميكند و نميگذارد از خزانه صورتهايي هول
 .نفس غائب شود

و در آنجا مونسي نداشته باشد و شب ظلماني فرا رسد كه  -ه وقتي آدمي در بياباني وسيع و بي كرانه قرار بگيردهم چنان ك
، در چنين وضعي هيچ مايه دلگرمي كه او را ايمني ببخشد و مخاطر را از غير مخاطر برايش جدا -ديگر چشم جايي را نبيند

 .ايمني بخش ديگري هستسازد وجود ندارد، نه نوري و نه چراغي و نه هيچ 

هايي در ذهنش تصوير كند، از قبيل حركات و رفت و آمدها و صعود به شود كه خيال او صورتدر چنين وضعي چه بسا مي
كند، تا در كند و ال يزال اين تصاوير را در نظرش تكرار ميآسمان و نزول به زمين و يا اشكال و تمثالهايي برايش تصوير مي

هاي خيالي دو باره بيادش بطوري كه اگر در وقتي ديگر و جايي ديگر، دچار وحشت شد، آن صحنهذهنش نقش ببندد 



ها را براي ديگران نقل ميكند و در ديگران نيز همان ترس و دلهره را ايجاد ميكند و ديگران نيز آيد و اي بسا آن صحنهمي
 .رافات بود و جز به يك خيال واهي منتهي نميشدبه ديگران ميگويند تا آنكه منتشر ميشود، در حالي كه اصل آن خ

 اي بينديشد و حتيشود كه خيال، حس دفاع آدمي را تحريك ميكند، كه براي دفع شر اين موجود موهوم چارهو چه بسا مي
رفته  هانديشي كنند، و همين باعث ميشود كه رفتديگران را هم وادار ميكند كه براي ايمني از شري كه او گرفتار شده چاره

 .قضيه بصورت يك خرافه رائج گردد

 ترين اعصار، ال يزال گرفتار اين گونه آراء خرافي بوده و تا امروز نيزو بشر از قديمي
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ست، ها هها نيست، بلكه همان قدر كه در شرقيپرستي از خصائص شرقياند، خرافههست و آن طور كه بعضي گمان كرده
 .ها هستندتر بر اعتقاد به خرافات از شرقيها حريصها هم هست، اگر نگوئيم غربيبيدر غر

انديشي كرده و و از سوي ديگر همواره خواص بشر يعني علماء و روشنفكران در پي نابود سازي رسوم اين خرافات، چاره
ل بكار بردند، باشد كه عوام بدان وسيله متنبه كنند، بلكه اعتقاد به آنها را از دلهاي مردم زايل سازند، چه لطائف الحيمي

ها هم چنان گرفتار خرافات هستند علتش هم شده، از غفلت بيدار گردند، ولي معالجات اين طبيبان مؤثر واقع نشد و انسان
 اين است كه انسان هيچوقت از تقليد در آراء نظري و حقايق اعتقادي خالي نيست، اين از يك سو و از سوي ديگر از

ه بينيم معالجات اطباء روحي بشر تا باحساسات و عواطف نفساني هم خالي نيست و بهترين دليلش هم همين است كه مي
 .امروز اثر نكرده است

 119اساس تمدن مادي امروز بر خرافه پرستي[ ..... ص : ]

يند علم امروز اساسش بر حس و گوپرستان متمدنين دنيا و دانشمندان طبيعي امروزند، كه ميتر از همه خرافهو عجيب
تجربه است و غير آن را هر چه باشد رد ميكند، چون تمدن و حضارت اساسش بر استكمال اجتماع است، در كمالي كه 

 .اندگذاري كردهبرايش فراهم باشد و به هر قدر كه فراهم باشد و تربيت و فرهنگ خود را هم بر همين اساس پايه

هاي عجيب است، براي اينكه علوم طبيعي از خواص طبيعت بحث پرستيخودش يكي از خرافهدر حالي كه همين اساسشان 
كند و آثار هر موضوعي را براي آن اثبات مينمايد، و به عبارتي ديگر اين علوم مادي عرصه جوالنگاهش تنها ماده است مي

يتواند متعرض شود و در آن چيزي را اثبات و يا نفي كه بايد آثار و خواص ناپيداي ماده را پيدا كند و اما غير آثار آن را نم
رافه ترين مصاديق خرسد، اعتقادي بدون دليل و از روشنكند، پس اعتقاد به نبود چيزي كه دست حس و تجربه به آن نمي

 .است

رسيدن به  وپرستي ديگر است، براي اينكه اين استكمال و همچنين بناي تمدن بر استكمال اجتماع، كه آن نيز يك خرافه
سعادت اجتماعي چه بسا مستلزم آن است كه بعضي از افراد از سعادت زندگي فردي محروم شوند تا با محروميت خود از 
حريم اجتماع دفاع كنند، كشته شوند، تا وطن و يا قانون و يا مرام اجتماع محفوظ بماند، و محروميت شخص از سعادت 

كند، مگر وقتي كه آن را براي است كه انسان عاقل هرگز اقدام به آن نمي شخصي خود، براي حفظ حريم اجتماع، امري
چون عدم و محروميت است و اگر كمال باشد  -و با در نظر گرفتن اينكه خود محروميت كمال نيست -خود كمال بداند،

براي خود ميخواهند نه خود  ناچار براي جامعه كمال است نه براي خود شخص، در حالي كه انسان و افراد انسانها، اجتماع را
 را براي اجتماع، )پس اگر 
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 .(محروميت كمال باشد، بايد اجتماع بخاطر فرد محروم شود، نه فرد براي اجتماع، و آن هم تصور ندارد

ل كه در دل هر فردي و به همين جهت اجتماعات متمدن امروز، كه گفتيم اساس كارشان ماديت است، براي رفع اين اشكا
كند، خلجان ميكند، در مقام چاره جويي به افراد اجتماع تلقين ميكنند، كه انسان با فداكاري و سربازي نام نيك كسب مي

دائما در صفحه تاريخ باقي ميماند، و اين خود  (بعد از مردنش نام او )و اگر نامش مشخص نباشد به عنوان مثال سرباز گمنام
است، چون بعد از مردن سرباز، ديگر چه حياتي و چه نامي؟ و آيا جز اين است كه ما )براي فريب دادن او( يك خرافه واضح 

 كنيم، كه ما وراي اسم، هيچ حقيقتي ندارد؟حياتي برايش تصور مي

كرد، بر  ا از او منعاي لذائذ رباز نظير اين خرافه اعتقاد به اين است كه آدمي بايد تلخي قانون را تحمل كند و اگر قانون پاره
اين محروميت صبر كند، براي چه؟ براي اينكه اجتماع محفوظ بماند و او بتواند با بقيه لذائذ استكمال نمايد و خالصه اعتقاد 

اي ديگر است چون كمال اجتماع وقتي كمال فرد هم هست كه اين به اينكه كمال اجتماع كمال اوست، و اين خود خرافه
بق باشند )به اين معنا كه مثال سير شدن من كمال اجتماع باشد، و كمال اجتماع سير شدن شكم من دو كمال با هم منط

 .(باشد نه آن صورتي كه كمال اجتماع با محروميت من از غذا و آب و سالمتي و در آخر از هستي تامين شود

از راه جور و ستم شده بدست آورد، اگر فرد تواند كمال خود را و آمال و آرزوهاي خود را هر چند فرد و يا اجتماعي كه مي
هاي ديگر به هدف خود نائل شود، و نيز است با ظلم به اجتماع خودش و اگر اجتماع است با استعمار و استثمار جامعه

تواند براي اين منظور، خود و يا جامعه خود را آن چنان نيرومند كند كه كسي در برابر مطامع نامشروعش تاب مقاومت مي
ياورد چنين فرد و چنين اجتماعي چه داعي دارد معتقد شود به اينكه كمال اجتماع و يا كمال جوامع بشري كمال اوست؟ و ن

نام نيك باعث افتخار او؟ و بخاطر همين اعتقاد خرافي و موهوم اگر فرد است به اجتماع زور نگويد و اگر اجتماع است به 
 جوامع بشري ستم نكند؟

 :چنين اعتقادي نيست، شاهدش هم اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان داده، هميشه قانون هيچ داعي صحيحي بر

 (دو شير گرسنه يكي ران گور شكارست آن را كه او راست زور)

هاي ضعيف بيرون ها و جوامع بشري حكم فرما بوده، هميشه امتهاي قوي منافع حياتي خود را از حلقوم امتدر امت
پايي در آنان نماند مگر آنكه لگدكوبش كردند، و هيچ مال و منالي نماند مگر آنكه چپاولش كردند و  اند، هيچ جايكشيده

 هيچ ذي حياتي نماند، مگر آن كه به 
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 زنجير اسارت كشيدند، و آيا اين روش را جز انتحار براي نجات از درد، نامي ديگر ميتوان نهاد؟

پرستي است و بنائي هم كه روي اين اساس و جوامع مادي مسلك است كه ديديد اساس تمدنشان بر خرافهاين وضع افراد )
 .(اند خرافه روي خرافه است( )مترجمچيده

 110راهي كه قرآن در اين مورد پيموده است[ ..... ص : ]

خدا )يعني مبدأ هستي عالم و هستي  و اما راهي كه قرآن كريم در اين باره پيموده اين است كه دستور داده آنچه را كه
انسانها( نازل كرده پيروي نمايند، و از اينكه بدون مدرك و علم سخني بگويند اجتناب ورزند، اين در مرحله اعتقاد و نظر، و 

 ،كنند به منظور بدست آوردن پاداشي بكنند كه نزد خدا برايشان آماده شدهاما در مرحله عمل دستور داده هر كاري كه مي
اند و هم به سعادت آخرت و اگر كنند مطابق ميلشان و شهوتشان هم باشد، هم به سعادت دنيا رسيدهحال اگر آنچه مي

مطابق ميلشان نباشد و بلكه مايه محروميت از مشيتهايشان باشد، نزد خدا پاداشي عظيم دارند، و آنچه نزد خداست بهتر و 



 .تر استباقي

دا و پذيرد و بطور كلي علم پرستش خگويند كه )پيروي دين تقليدي است كه علم آن را نميو بدانند كه آنچه ماديين مي
 :اي ميداند كه بر بشر گذشتهدين را از خرافات عهد دوم از عهدهاي چهارگانه

كند و عهد علم كه عهد امروز بشر است و تنها از علم پيروي مي -2عهد فلسفه  -0عهد مذهب  -4عهد اساطير  -1
 .فات را نميپذيرد( سخني است بدون علم و رأيي خرافي استخرا

 110پيروي از دين تقليد نيست[ ..... ص : ]

اي از معارف مربوط به مبدأ و معاد و مجموعه :گوئيم اما پيروي از دين تقليد نيست، زيرا دين عبارتست ازما در پاسخ مي
و نبوت به بشر رسيده، نبوتي كه صدقش با برهان ثابت شده و نيز  قوانيني اجتماعي، از عبادات و معامالت كه از طريق وحي

 .اي اخبار كه مخبر، صادق از آنها خبر داده، مخبري كه باز صادق بودنش به برهان ثابت شده استاز مجموعه

رهان بو معلوم است كه پيروي چنين ديني پيروي علم است نه خرافات، چون فرض كرديم كه به صدق آن مخبر، عالميم و 
كالمي در  «1»رَةً( علمي بر آن داريم، و ما در بحث گذشته در ذيل آيه: )وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَ

 .تقليد داشتيم، بدانجا مراجعه شود

__________________________________________________ 
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گويند كه خود سراپا تقليدند و در اصول زندگي و سنن اجتماعي از خوردني و و عجيب اينجا است كه اين حرف را كساني مي
نوشيدني و پوشيدني گرفته تا نكاح و مسكن و غيره، به غير از تقليد كوركورانه و پيروي هوي و هوس روش ديگري ندارند، 

اي در پختن و خوردن طعام و در برش لباس و در طرز ازدواج و در طريقه اند، ببينند چه مد تازهوخته)چشم به دروازه غرب د
 اي ندارند، هررسند و از خود هيچ استقالل و ارادهخانه سازي و دكوربندي خانه و حتي در نحوه سخن گفتن و راه رفتن مي

مانند كه وقتي بپرسي چرا از نهر پريدي؟ جز اينكه بگويد چون پرسند كه چرا ميكنند؟ به بزي ميكنند از خود نميچه مي
 .(ديگران پريدند، پاسخي ندارند( )مترجم

اند، چيزي كه هست از آنجا كه از كلمه تقليد ننگ دارند، اسم تقليد را برداشته و نام پيروي از سنت و تمدن راقيه بر آن نهاده
باقي است، و لفظش متروك گشته، ولي معنايش هم چنان حكمفرما در نتيجه اسمش برداشته شده ولي رسمش هم چنان 
گردد(، يك شعار علمي و زير بناي رقاء و تمدن است، ولي )وَ ال تَتَّبِعِ است، آري در منطق آقايان )چرخ به عقب بر نمي

سخني خرافي و كهنه كند(، يك شعار كهنه و زنهار از هوي و هوس پيروي مكن كه گمراهت مي« 1»الْهَوي فَيُضِلَّكَ، 
 .است

 110اند[ ..... ص : ها در باره سير عقائد و آراء بشري گفتهبطالن و كذب تقسيمي كه مادي]

اند، تا آنجا كه تاريخ دين و فلسفه نشان ميدهد، اش كردهاند و چهار دورهو اما آن تقسيمي كه براي سير زندگي بشري نموده
اهيم ع بعد از عهد فلسفه هند و مصر و كلدان بود، و دين عيسي ع هم بعد از فلسفه سخني است دروغ، براي اينكه دين ابر

 .يونان بود و همچنين دين محمد ص نيز بعد از فلسفه يونان و اسكندريه بود

و باألخره فلسفه نهايت درجه اوجش قبل از اوج گرفتن اديان بوده و در گذشته هم گفتيم كه دين توحيد از تمامي اديان 



 .تر استر قديميديگ

داند اين است كه اولين دوره بشر دوران سادگي و بي و در سير تاريخي انسان آن تقسيمي را كه قرآن كريم صحيح مي
نگري است، كه انشاء اللَّه بيانش در اند، دوم دوره ماديت و حسها يك جور بودهرنگي بشر بوده كه در آن دوره همه امت

 .خواهد آمد« 4»أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ(،  تفسير آيه: )كانَ النَّاسُ
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 اشاره

( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ 134يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ 130يْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ

يُزَكِّيهِمْ وَ  للَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللِّمُهُمُ االلَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيالً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِالَّ النَّارَ وَ ال يُكَ
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ  (175)( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدي وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَي النَّارِ 132لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )

 (135الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ )نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ 

 111ترجمه آيات ..... ص : 

پرستيد ايم بخوريد و شكر خدا بگزاريد اگر تنها او را ميها هر چه كه ما روزيتان كردهايد از پاكيزهاي كساني كه ايمان آورده
(134). 

و گوشت خوك و گوشت حيواني كه براي غير خدا ذبح شده حرام كرده است و  ها مردار و خونخداوند تنها از ميان خوردني
 522، ص: 1در اينها هم اگر كسي ناچار بخوردن شود در صورتي كه ترجمه الميزان، ج

خودش خود را ناچار نكرده باشد و نيز در صورتي كه در خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهي بر او نيست كه خدا غفور و 
 .(130م است )رحي

د آنها آورنكنند و با كتمان آن ثمن اندك بدست ميبدرستي آنهايي كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مي
د شان نخواهكنند و خدا روز قيامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزكيهخورند جز آتشي نيست كه بدرون خود ميآنچه مي

 .(132اشت )كرد و عذابي دردناك خواهند د

كنند راستي چقدر بر چشيدن آتش خرند و مغفرت را با عذاب معاوضه مياينان همانهايند كه با سرمايه هدايت، گمراهي مي
 .(133تحمل دارند )

و اين عذاب بدانجهت است كه خدا كتاب را بحق نازل كرد و اينان كه در كتاب اختالف راه انداختند در شقاقي دور از 
 (135)اصالح هستند 
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 اشاره

الخ، اين جمله خطابي است خاص به مؤمنين، كه بعد از خطاب قبلي كه به  (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ)
ت پذيراي نصيح عموم مردم بود قرار گرفته، پس از قبيل انتزاع خطابي از خطابي ديگر است كانه از خطاب جماعتي كه

 .گويند، چون به او ايمان دارندنيستند، منصرف شده و روي سخن به عده خاص كرده كه دعوت داعي خود را اجابت مي

و التفاتي كه بين دو خطاب واقع شده ناشي از تفاوتي است كه در افراد مخاطب است، چون از دارندگان ايمان بخدا اين توقع 
طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ( )ه همين جهت عبارت قبلي )مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً(، را به عبارت رفت كه دعوت را بپذيرند بمي

عوض كرد، تا وسيله شود، بعد از آن از ايشان بخواهد تنها خدا را شكر گويند، چون مردمي موحد بودند و بجز خداي سبحان 
 .پرستيدندكسي را نمي

ا )ما في ايد(، و يبفرمايد: )ما رزقناكم، آنچه ما روزيتان كرديم(، و نفرمايد )ما رزقتم، آنچه روزي شدهعين اين نكته باعث شد 
االرض، آنچه در زمين است( و يا تعبير ديگر نظير اينها، تا اشاره و يا داللت كند بر اينكه خدا در نظر آنان معروف و بايشان 

 .نزديك و نسبت به آنان مهربان و رئوف است

و ظاهرا جمله: )مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ( الخ، از قبيل اضافه صفت به موصوف باشد نه از قبيل قيام صفت در مقام موصوف، و 
تر اش پاكيزه است(، و اين معنا مناسبمعناي آيه بنا بر تقدير اول اين ميشود: )بخوريد از آنچه ما روزيتان كرديم، كه همه

بخوريد از رزق ) :شودو مهرباني خدا كه مقام، آن را افاده ميكند و بنا بر تقدير دوم معنا چنين مياست با اظهار نزديكي 
خواهد كند نميسازد و از آن دور است چون مقام ميهاي آن( و اين معنا با معنايي كه مقام آن را افاده ميطيب، نه از خبيث

 افاده كند، ميخواهد بفرمايد: اينكه ازآزادي مردم را برساند نه اينكه ممنوع بودن آنان را 
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 .ايد سخني است بدون علم و خدا آن را حالل كرده استپيش خود چيزهايي را بر خود حرام كرده

بجايش فرمود: )وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ، خدا را وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( الخ، نفرمود: )و اشكروا لنا، شكر ما را بجاي آريد( )
او  اشكر گزاريد(، تا بر مسئله توحيد داللت بيشتري داشته باشد و بهمين جهت دنبالش فرمود: )إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تنه

 پرستيد(، اين انحصار را افادهرا ميپرستيد(، تا انحصار را افاده كند، چون اگر فرموده بود: ان كنتم تعبدونه، اگر او را مي
 .نميكرد

راي غير خدا، معنايش اين است كه إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، وَ الدَّمَ، وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ( الخ، اهالل ب)
 .حيواني را براي غير خدا مثال براي بتها قرباني كنند

نِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ( يعني كسي كه ناچار شد از آن بخورد، بشرطي كه نه ظالم باشد، و نه از حد تجاوز كند، و دو فَمَ)
كلمه )غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ( دو حال هستند، كه عامل آنها اضطرار است و معنايش اين است كه هر كس مضطر و ناچار شد در 

ه متجاوز، از آنچه ما حرام كرديم بخورد، در اين صورت گناهي در خوردن آن نكرده، و اما اگر حالي كه نه باغي است و ن
اضطرارش در حال بغي و تجاوز باشد، مثل اينكه همين بغي و تجاوز باعث اضطرار وي شده باشند، در اينصورت جائز نيست 

 .از آن محرمات بخورد

ليلي است بر اينكه اين تجويز خدا و رخصتي كه داده از باب اين بوده كه خواسته است به إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(، اين جمله د)
 .مؤمنين تخفيفي دهد، و گر نه مناط نهي و حرمت در صورت اضطرار نيز هست



ار چيزها چون در ميان آنان بسيإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ( الخ، اين آيه شريفه تعريضي است به اهل كتاب، )
و كتابي هم كه نزد  -در عبادات و غيره بوده كه خدا حالل و طيبش كرده، ولي بزرگان و رؤساي آنان حرامش كرده بودند،

كردند براي اين بود كه رزق رياست و و اگر بزرگان ايشان احكام خدا را كتمان مي -ايشان بود آن اشياء را تحريم نميكرد
 .م و جاه و مال خود را زيادتر كنندابهت مقا

 112داللت آيه شريفه بر تجسم اعمال[ ..... ص : ]

نكه فرمايد: ايو در آيه شريفه داللتي كه بر تجسم اعمال و تحقق نتائج آن دارد، بر كسي پوشيده نيست، چون اوال مي
د، همين اختيار ثمن اندك عبارتست از خوردن علماي اهل كتاب احكام نازله از ناحيه خدا را در برابر بهايي اندك فروختن

آتش و فرو بردن آن در شكم، و ثانيا در آيه دوم همين اختيار كتمان و گرفتن ثمن اندك در برابر احكام خدا را مبدل كرد به 
ر جمله: )مگ اختيار ضاللت بر هدايت، و ثالثا اين اختيار را هم مبدل كرد به اختيار عذاب بر مغفرت و در آخر، مطلب را با

 تر است، اين استخورد و روشنچقدر بر سوختن در آتش صبر دارند( ختم نمود و آن جرمي كه از ايشان بيشتر بچشم مي
  .ورزندكه بر اين كتمان خود ادامه ميدهند، و بر آن اصرار مي
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اختيار بهاي اندك بر احكام خدا، اختيار ضاللت است بر هدايت،  شودفرمايد: )چقدر بر آتش صبر دارند پس معلوم ميلذا مي
 شود، و نيز ادامه بر كتمان حق در اينو اختيار ضاللت بر هدايت در نشئه ديگر به صورت اختيار عذاب بر مغفرت مجسم مي

 .(نشئه، بصورت ادامه بقاء در آتش مجسم ميگردد( )دقت بفرمائيد

 111آيات گذشته([ ..... ص : بحث روايتي ])رواياتي در ذيل 

در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه در تفسير جمله: )فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ( الخ، فرموده: باغي آن كسي است 
تواند در حال اضطرار گوشت مردار بخورد و نه دزد، كه در طلب شكار است، و عادي به معناي دزد است كه نه شكارچي مي

خوردن مردار بر اين دو حرام است، با اينكه براي مسلمان حالل است و نيز اين دو طائفه در سفر شكار و سفر دزدي نبايد 
 «1»نماز را شكسته بخوانند. 

 .است« 4»و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: باغي ظالم، و عادي غاصب 

 «0»ه فرمود: باغي آن كسي است كه بر امام خروج كند، و عادي دزد است. و از حماد از آن جناب روايت كرده ك

و در تفسير مجمع البيان از امام باقر و امام صادق ع روايت آورده كه در معناي آيه فرمودند: يعني بر امام مسلمين بغي نكند 
 «2»و با معصيت از طريق اهل حق تعدي ننمايد. 

ردن مصداق است و همه آنها معنايي را كه ما از ظاهر لفظ آيه استفاده كرديم، تاييد مؤلف: همه اين روايات از قبيل شم
 .ميكند

و در كافي و تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده، كه در معناي جمله )فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَي النَّارِ(، فرمود: يعني تا كي 
 .«3»بسوي آتش ميكشد؟  بكاري ادامه ميدهند كه ميدانند آنكار سرانجامشان را

 و در تفسير مجمع البيان از علي بن ابراهيم از امام صادق ع روايت كرده كه

__________________________________________________ 
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و باز از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: يعني چقدر بكارهاي اهل « 1»فرمود: يعني چقدر جرأتشان بر آتش زياد است؟ 
 .آتش ادامه ميدهند

م هستند، اولي صبر بر آتش را تفسير كرد، به صبر بر سبب آتش، دومي تفسير اين روايات از نظر معني قريب به ه :مؤلف
كرد به جرأت بر آن و معلوم است كه جرأت الزمه صبر است و در سومي تفسير كرد به عمل به آنچه كه اهل آتش مرتكب 

 .شوند كه برگشت آن به همان معناي روايت اول استمي

__________________________________________________ 

 133ص  1تفسير مجمع البيان ج  -1

 523، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 111[ ..... ص : 077(: آيه 0سوره البقرة )]

 اشاره

نَ وَ آتَي خِرِ وَ الْماَلئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّيوْمِ الْآلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَ
اةَ وَ الْمُوفُونَ قامَ الصَّالةَ وَ آتَي الزَّكالْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَ

 (133ونَ )وا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُبِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُ

 111ترجمه آيات ..... ص : 

د( ينيكي آن نيست كه روي خود را بطرف مشرق كنيد )كه چون مسيحي هستيد( و يا بطرف مغرب )كه چون يهودي هست
بلكه نيكي براي كسي است كه به خدا و روز آخرت و مالئكه و كتاب آسماني و پيغمبران ايمان داشته باشد و مال خود را با 

دارد به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راه ماندگان و دريوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و آنكه دوستش مي
كنند و از فقر و بيماري و جنگ، خويشتن دارند اينان بندند وفا ميخود وقتي عهدي مي زكات بدهد و كسانيند كه به عهد

 (133هستند كه راست گفتند و همينهايند كه تقوي دارند )
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 119بيان ..... ص : 

 اشاره



جهت آيه  جدال و بگو مگو بسيار شد و بديناند: بعد از برگشتن قبله از بيت المقدس بسوي كعبه، بعضي از مفسرين گفته
 .مورد بحث نازل شد

، كلمه )بر( بكسره باء، مجازي است از خير و احسان و همين كلمه با (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ)
 .استفتحه باء، صفت مشبهه از آن است، و معنايش شخص خير و نيكوكار 

 119توضيح مفردات آيه[ ..... ص : ]

گويند، چيزي كه هست و كلمه )قبل( با كسره اول و فتحه دوم به معناي جهت است، قبله را هم به همين جهت قبله مي
رساند، و كلمه )ذوي القربي( به معناي خويشاوندان و كلمه )يتامي( جمع يتيم است كه به )تاي آخر آن معناي( نوعيت را مي

تر ناي كودك پدر مرده است و كلمه )مساكين( جمع مسكين است، كه فرقش با كلمه فقير اين است كه مسكين بد حالمع
رقاب( جمع رقبه )اش بريده، و كلمه از فقير است، و كلمه )ابن السبيل( به معناي كسي است كه دستش از وطن و از خانواده

رده است كه قيد بردگي بگردن دارد، و كلمه )باساء( مصدر است، هم است، كه به معناي گردن است، ولي منظور از آن ب
چنان كه بؤس هم مصدر است، و هر دو به معناي شدت و فقر است، و كلمه )ضراء( مانند كلمه )ضر( هر دو به اين معنا 

 .تي جنگ استاست كه آدمي با مرض يا زخم يا فوت مال يا مرگ فرزند، متضرر شود، و كلمه باس به معناي شدت و سخ

ف كرد، يوَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ( الخ، در اين جمله بجاي اينكه كلمه )بر( به كسره را تعريف كند، كلمه )بر( به فتحه را تعر)
تا هم بيان و تعريف مردان نيكوكار را كرده باشد و در ضمن اوصافشان را هم شرح داده باشد، و هم اشاره كرده باشد به 

 .ينكه مفهوم خالي از مصداق و حقيقت، هيچ اثري و فضيلتي نداردا

 119باشد[ ..... ص : ذكر مصداق در كنار مفهوم، دأب قرآن در تمام بياناتش مي]

و اين خود دأب قرآن در تمامي بياناتش است كه وقتي ميخواهد مقامات معنوي را بيان كند، با شرح احوال و تعريف رجال 
 .بيان ميكند و به بيان مفهوم تنها قناعت نميكند دارنده آن مقام،

ه هم در ك و سخن كوتاه آنكه جمله: )وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ( تعريف ابرار و بيان حقيقت حال ايشان است
دشان ميفرمايد: )مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ( و در باره كند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق، در باره اعتقامرتبه اعتقاد تعريفشان مي

 .(اعمالشان ميفرمايد: )أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا(، و در باره اخالقشان ميفرمايد. )وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(، و ب و انبياء دارندو در تعريف اولي كه از ايشان كرده، فرموده: )كساني هستند كه ايمان به خدا و روز جزا و مالئكه و كتا
 اي است كه خداي سبحان اين تعريف شامل تمامي معارف حقه
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شود و تخلف ايمان به آنها را از بندگان خود خواسته و مراد به اين ايمان، ايمان كامل است كه اثرش هرگز از آن جدا نمي
لف نميكند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و يا اعتراض و يا در نميكند، نه در قلب، و نه در جوارح، در قلب تخ

پيشامدي ناگوار دچار خشم نميگردد و در اخالق و اعمال هم تخلف نميكند، )چون وقتي ايمان كامل در دل پيدا شد، اخالق 
 .(و اعمال هم اصالح ميشود

كه صدق را مطلق  (فرمايد: )اولئك الذين صدقواكه ميدليل بر اينكه مراد از آيه بيان اين معنا است، ذيل آيه شريفه است 
آورده و مقيد به زبان يا به اعمال قلب، يا به اعمال ساير جوارح نكرده، پس منظور، آن مؤمنيني است كه مؤمن حقيقي 

ونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ هستند و در دعوي ايمان صادقند، هم چنان كه در جاي ديگر در باره آنان فرمود: )فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُ



 گارت سوگند كه ايمانفِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً، حاشا به پرورد
 شود حكم قرار دهند و چونهايي كه بينشان پيدا ميشود مگر وقتي كه تو را در اختالفآورند و ايمانشان واقعي نمينمي

 «1»حكمي راندي هيچ ناراحتي در دل خود از حكم تو احساس نكنند و سراپا تسليم تو شوند(. 

 121اي از اعمال و اخالق ابرار مؤمنين حقيقي([ ..... ص : در باره ايمان كامل و پاره]

 :كه در ذيل آيه در چنين هنگامي است كه حالشان با آخرين مراتب ايمان، يعني مرتبه چهارم

 .بيانش گذشت منطبق ميشود« 4»إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ( )

اي از اعمالشان پرداخته، ميفرمايد: )وَ آتَي الْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي، وَ الْيَتامي، وَ بعد از اين تعريف سپس به بيان پاره
يلِ، وَ السَّائِلِينَ، وَ فِي الرِّقابِ، وَ أَقامَ الصَّالةَ، وَ آتَي الزَّكاةَ( كه از جمله اعمال آنان نماز را شمرده كه الْمَساكِينَ، وَ ابْنَ السَّبِ

 «0»كند. حكمي است مربوط به عبادت كه در آيه )إِنَّ الصَّالةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ، نماز از فحشاء و منكر نهي مي

، در اهميت آن سخن رفته است، يكي ديگر زكات «2»آيه: )وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي، نماز را براي يادآوري من بپا بدار  و نيز در
را كه حكمي است مالي و مايه صالح معاش ذكر فرموده و قبل از اين دو بذل مال كه عبارت است از انتشار خير و احسان 

 اي كه برايشان پيشگذارد چرخ زندگيشان )به خاطر حادثهوائج محتاجين است و نميغير واجب را ذكر كرد كه مايه رفع ح
 .آيد(، متوقف گرددمي

 121وفاي به عهد، صبر و صدق، سه صفت مؤمنين[ ..... ص : ]

 اند، وردهاي از اخالقشان پرداخته، از آن جمله وفاي به عهدي كه كاي از اعمال آنان بذكر پارهخداي سبحان بعد از ذكر پاره
 صبر در باساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و ناگواريهاي

__________________________________________________ 
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هر چند خداي تعالي آن را در آيه مطلق آورده،  جنگ را ميشمارد و عهد عبارتست از التزام به چيزي و عقد قلبي بر آن و
اند شامل ايمان و التزام به احكام دين نميشود، براي اينكه دنبالش فرموده: )اذا عاهدوا لكن بطوري كه بعضي گمان كرده

دا با خ بندند )و ياشود منظور از عهد نامبرده عهدهايي است كه گاهي با يكديگر ميبندند(، معلوم ميوقتي كه عهد مي
بندند، مانند نذر و قسم و امثال آن( و ايمان و لوازم ايمان مقيد به قيد وقتي دون وقتي نميشود بلكه ايمان را هميشه بايد مي

 .داشت

هايي كه اشخاص ميدهد ميشود، مثل اينكه بگويد: هاي انسان و قولو لكن اطالق عهد در آيه شريفه شامل تمامي وعده
كنم( و نيز شامل هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن كردم ترك ميم، و يا اين كاري كه مي)من اين كار را ميكن

ه عهد آيد و اين دو خلق يعني وفاي بشود. و صبر عبارتست از ثبات بر شدائد، در مواقعي كه مصائب و يا جنگي پيش ميمي
 .پيدا شد، بقيه آن خلقها نيز پيدا ميشود و صبر هر چند شامل تمامي اخالق فاضله نميشود و لكن اگر در كسي



و اين دو خلق يكي متعلق به سكون است و ديگري متعلق به حركت وفاي به عهد متعلق به حركت و صبر متعلق به 
سكون، پس در حقيقت ذكر اين دو صفت از ميان همه اوصاف مؤمنين به منزله اين است كه فرموده باشد: مؤمنين وقتي 

 .اند و از عمل به گفته خود شانه خالي نميكنندي حرف خود ايستادهحرفي ميزنند، پا

و اما اين كه براي بار دوم مؤمنين را معرفي نموده كه )أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا( براي اين بود كه صدق، وصفي است كه تمامي 
ت و حكمت و عدالت، چهار ريشه فضائل علم و عمل را در بر ميگيرد، ممكن نيست كسي داراي صدق باشد و عفت و شجاع

اخالق فاضله را نداشته باشد، چون آدمي به غير از اعتقاد و قول و عمل، چيز ديگري ندارد و وقتي بنا بگذارد كه جز راست 
نگويد، ناچار ميشود اين سه چيز را با هم مطابق سازد، يعني نكند مگر آنچه را كه ميگويد و نگويد مگر آنچه را كه معتقد 

 .و گر نه دچار دروغ ميشوداست 

 .و انسان مفطور بر قبول حق و خضوع باطني در برابر آن است هر چند كه در ظاهر اظهار مخالفت كند

بنا بر اين اگر اذعان به حق كرد و بر حسب فرض بنا گذاشت كه جز راست نگويد، ديگر اظهار مخالفت نميكند، تنها چيزي 
ا عملي را ميكند كه مطابق گفتارش است، در اين هنگام است كه ايمان خالص و را ميگويد كه بدان معتقد است و تنه

 .اخالق فاضله و عمل صالح، همه با هم برايش فراهم ميشود

 نَهم چنان كه در جاي ديگر نيز در شان مؤمنان فرموده: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِي

 534، ص: 1الميزان، ج ترجمه

 «1»ايد، از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد(. ، اي كساني كه ايمان آورده

و حصري كه از جمله )أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، تنها اينهايند كه راست ميگويند( استفاده ميشود آن تعريف و بيان تا حدي كه 
اين ميشود )هر گاه خواستي راستگويان را ببيني راستگويان تنها همان  -و خدا داناتر است -گذشت تاكيد ميكند و معنايش

 .(ابرارند

و اما تعريفي كه براي بار سوم از آنان كرد و فرمود: )أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ( حصري كه در آن هست، براي بيان كمال ايشان 
 .است، چون برو صدق اگر به حد كمال نرسند، تقوي دست نميدهد

 120خراج صفات مؤمنين و مال كارشان از چند مورد آيات قرآني[ ..... ص : است]

و اوصافي كه خداي سبحان در اين آيه از ابرار شمرده، همان اوصافي است كه در آيات ديگر آورده، از آن جمله فرموده: )إِنَّ 
بُ بِها عِبادُ اللَّهِ، يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً، يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً، عَيْناً يَشْرَ

 شُكُوراً، تا زاءً وَ الاللَّهِ، ال نُرِيدُ مِنْكُمْ جَشَرُّهُ مُسْتَطِيراً، وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
دگان اي كه بنفرمايد، وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً، براستي ابرار از جامي مينوشند كه مزاج كافور دارد، چشمهآنجا كه مي

ن روز عالمگير خدا از آن مينوشند و آن را به هر جا كه خواهند روان كنند، نيكوكاران به نذر وفا كنند و از روزي كه شر آ
است، بيم دارند و طعام را با آنكه دوستش دارند به مستمند و يتيم و اسير دهند و منطقشان اين است كه ما شما را فقط 

و پروردگارشان هم در عوض آن  -تا آنجا كه فرمود -براي رضاي خدا طعام ميدهيم، و از شما پاداشي و سپاسي نخواهيم،
 «4»پاداششان دهد(. صبري كه كردند، بهشت و ديبا 

 كه در اين آيات، ايمان به خدا و ايمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفاي به عهد و صبر را نام برده و نيز فرموده: )كَلَّا إِنَّ
فرمايد: ونَ، إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ، تا آنجا كه ميكِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ، كِتابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُ

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، حاشا كه كتاب ابرار هر آينه در درجات بلندي  :فرمايديُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ و تا آنجا كه مي



مقربين درگاه خدا آن را مشاهده ميكنند كه ابرار همانا در داني آن درجات چيست قضايي است رانده شده كه است، و تو نمي
اي كه هچشم -فرمايدتا آنجا كه مي -فرمايد، از شرابي خالص و صافي و سر به مهر مينوشند،تا آنجا كه مي -نعيم باشند

 «0»همان مقربين خودشان از آن مينوشند(. 

اگر  -ه عمل آيد، آن وقت حقيقت وصف مؤمنين و مال كارشانكه اگر ميان اين آيات و آيات سوره دهر كه گذشت تطبيق ب
 .بخوبي روشن ميگردد -در آن دقت كني

 از يك سو در اين آيات ايشان را توصيف كرده به اينكه عباد اللَّه هستند، و عباد اللَّه مقرب درگاه

__________________________________________________ 

 113 -توبة -1

 14 -3 -دهر -2

 43 -مطففين -3

 530، ص: 1ترجمه الميزان، ج

خدايند و در ضمن اوصافي كه براي عباد خود ذكر كرده، فرموده: )إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ، تو اي ابليس بر 
السَّابِقُونَ، أُولئِكَ  و از سوي ديگر مقربين را توصيف كرده، به اينكه: )وَ السَّابِقُونَ «1» (يابيبندگان من تسلط نمي

ي يالْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سبقت گيرندگان در دنيا بسوي خيرات كه سبقت گيرندگان به مغفرتند در آخرت، اينان به تنها
ند انهايگيرند، همپس معلوم ميشود اين عباد اللَّه كه در آخرت بسوي نعمت خدا سبقت مي« 4»مقربين و در بهشت نعيمند( 

 .كه در دنيا بسوي خيرات سبقت ميگرفتند و اگر به تفحص از حال ايشان ادامه بدهي، مطالب عجيبي برايت كشف ميشود

اي از ايمان هستند و آن مرتبه چهارم است كه بيانش پس از آنچه گذشت اين معنا روشن شد: كه ابرار داراي مرتبه عاليه
ه: )الَّذِينَ آمَنُوا، وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ، أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ، كساني شان فرمودگذشت و خداي تعالي در باره

 «0»كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نياميختند، تنها اينان هستند كه داراي امنيتند و هم راه يافتگانند(. 

كلمه )صابرين( را منصوب آورد، يعني نفرمود )صابرون( و نصب آن به تقدير مدح است تا به  (ءِوَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسا)
اند كه اصوال وقتي كالمي كه در وصف كسي ايراد ميشود طول بكشد عظمت امر صبر اشاره كرده باشد، بعضي هم گفته

ور اهگاهي مدح و ذمي بياورند و باين منظوصفي پشت سر وصفي بياورند، نظريه علماي ادب بر اين است كه ميان اوصاف گ
 .اعراب وصف را مختلف سازند، گاهي به رفع بخوانند و گاهي به نصب

 121بحث روايتي ])ذيل آيه كريمه و بيان اهميت آنچه در آن آمده([ ..... ص : 

 «2» از رسول خدا )ص( روايت شده كه هر كس باين آيه عمل كند ايمان خود را به كمال رسانده باشد.

اند: اين آيه مخصوص وجه آن با در نظر داشتن بيان ما روشن است، و از زجاج و فراء هم نقل شده كه آن دو گفته :مؤلف
تواند همه دستوراتي كه در اين آيه آمده آن طور كه حق آن انبياء معصومين ع است براي اينكه هيچ كس بجز انبياء نمي

ات اند و ميان مقاملي سخنان آن دو ناشي از اين است كه در مفاد آيات تدبر نكردهاست عمل كند، اين بود گفتار آن دو، و
 اند، چون آيات سوره دهر كه در باره اهل بيت رسول خدا ع نازل شده، بعنوانمعنوي خلط كرده
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 .ابرار از ايشان ياد فرموده نه به عنوان انبياء، چون اهل بيت ع انبياء نبودند

بله اينقدر هست كه مقامي بس عظيم دارند، بطوري كه وقتي حال اولوا االلباب را ذكر ميكند، كه كساني هستند كه خدا را 
شان ذكر ميكنند و در خلقت آسمانها و زمين تفكر مينمايند، در آخر از ايشان نقل ميفرمايد كه از در قيام و قعود و بر پهلوي

و در تفسير الدر المنثور است كه « 1»خدا درخواست ميكنند ما را به ابرار ملحق ساز، )وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ، با ابرار ما را بميران(، 
 :ايت كرده كه گفتحكيم ترمذي از ابي عامر اشعري رو

 :به رسول خدا )ص( عرضه داشتم: تماميت بر و نيكي به چيست؟ فرمود

 «4»اينكه در خلوتت همان كني كه در انظار ميكني. 

 :و در تفسير مجمع البيان از ابي جعفر و امام صادق ع روايت كرده كه فرمودند

 «0»منظور از ذوي القربي، اقرباي رسول هستند. 

اي مخصوص قرباي رسول خدا تفسير از باب شمردن يكي از مصاديق قربا باشد، چون در قرآن كريم آيهمؤلف: گويا اين 
 .)ص( هست

و در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: فقير آن كسي است كه كاردش آن چنان باستخوان نرسيده كه دست 
 «2»تر است. ز هر دو بد حالتر از اوست و بائس ابسوي مردم دراز كند، ولي مسكين بد حال

 «3»و در تفسير مجمع البيان از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود: ابن السبيل كسي است كه دستش از اهلش بريده باشد. 

اي سؤال كرد كه با مواليش قرار گذاشته: اگر و در تهذيب از امام صادق ع روايت كرده كه شخصي از آن جناب از برده
ردازد، آزاد باشد و مقداري از آن مبلغ را پرداخته چه كند؟ فرمود: بحكم آيه )وَ فِي الرِّقابِ( بقيه مبلغ را بايد از فالن مبلغ بپ

 «5»مال صدقه بپردازند تا آزاد شود. 

رس، و نگي و عطش و تو در تفسير قمي در ذيل جمله: )وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ( گفته: امام ع فرمود: يعني در گرس
 «3»در معناي جمله )و حين الباس( گفته امام فرمود: يعني در هنگام جنگ. 

__________________________________________________ 

 [.....] 130سوره آل عمران آيه  -1

 134ص  1تفسير الدر المنثور ج  -2

 450ص  1تفسير مجمع البيان ج  -3

 15حديث  331ص  0فروع كافي ج  -4

 450ص  1تفسير مجمع البيان ج  -5

 134حديث  3تهذيب ج  -6

 52ص  1تفسير قمي ج  -7

 533، ص: 1ترجمه الميزان، ج

 122[ ..... ص : 079تا  071(: آيات 0سوره البقرة )]



 اشاره

ءٌ خِيهِ شَيْنْثي بِالْأُنْثي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُ
وَ لَكُمْ فِي  (178)نْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدي بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِ

 (133الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )

 122ترجمه آيات ..... ص : 

است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و  ايد قصاص )جناياتي كه واقع ميشود( بر شما واجباي كساني كه ايمان آورده
زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش )قاتل( بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبي تالفي كند و خونبهايي كه 

از عفو  دبدهكار است به طرز خوبي بپردازد، اين خود تخفيفي است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتي است پس اگر كسي بع
 .(133كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابي دردناك دارد )

 .(133و شما را در قصاص حياتي است اي خردمندان اگر بخواهيد تقوي داشته باشيد )

 122و بيان حكم عفو و انتقال از قصاص به ديه[ ..... ص :  "قصاص "بيان ]وجه تسميه

 اشاره

 535، ص: 1نُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي، الْحُرُّ بِالْحُرِّ( الخ، در اينكه خطاب را ترجمه الميزان، جيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ)

متوجه خصوص مؤمنين كرده، اشاره است به اينكه حكم قصاص مخصوص جامعه مسلمين است و كفاري كه در كشورهاي 
 .آنان از كفار، مشمول آيه نيستند و آيه از كار آنها ساكت است كنند و غيراسالمي بعنوان اهل ذمه زندگي مي

بسنجيم، نسبت تفسير را براي آن دارد، پس ديگر وجهي براي اين سخن « 1»و اگر اين آيه را با آيه: )أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 
م نميشود اي قاتل آزاد اعداكشتن برده كه چه بسا كساني گفته باشند )كه اين آيه ناسخ آن است و به حكم اين آيه به خاطر

 .ماندو به خاطر كشتن زني قاتل مرد اعدام نميشود( باقي نمي

 121[ ..... ص : "وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ "و آثار آن و بيان لطائف جمله "قصاص "معناي]

باشد، اثره، جا پاي او را تعقيب كرد( ميو سخن كوتاه آنكه كلمه )قصاص( مصدر از )قاص يقاص( است و اين كلمه از )قص 
انه اثر كند، كگويند كه آثار و حكايات گذشتگان را حكايت ميسرا( را هم به همين مناسبت قصاص ميداستان -)قصاص

اند براي اين است كه جاني را در جنايتش تعقيب ميكنند، و نمايد، پس اگر قصاص را قصاص ناميدهگذشتگان را دنبال مي
 .آورندآن جنايت كه او وارد آورده بر او وارد ميعين 

كسي كه( آن كسي است كه مرتكب قتل شده و عفو از قاتل  -ءٌ( الخ، مراد از كلمه موصول )منفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ)
براي اين بود كه حكم  ء( را نكره آورد،شي)ء( همان حق است و اگر تنها در حق قصاص است، در نتيجه مراد به كلمه )شي

را عموميت دهد، بفرمايد: هر حقي كه باشد، چه تمامي حق قصاص باشد و چه بعضي از آن، مثل اينكه صاحبان خون چند 
شود، نفر باشند، بعضي حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضي نبخشند كه در اينصورت هم ديگر قصاص عملي نمي

ان حق از حق خود صرفنظر كنند(، تنها بايد ديه يعني خون بها بگيرند، و اگر از بلكه )مثل آن صورتي كه همه صاحب



صاحبان خون تعبير به برادران قاتل كرد براي اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را بنفع قاتل برانگيزد و نيز بفهماند: در 
 .عفو لذتي است كه در انتقام نيست

مبتدايي است كه خبرش حذف شده و تقديرش )فعليه ان يتبع القاتل  (إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ( الخ، كلمه )اتباع فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَ أَداءٌ)
سنديده( و اي پفي مطالبة الدية، بمصاحبة المعروف، بر اوست كه قاتل را تعقيب كند و خون بها را از او مطالبه نمايد مطالبه

ي كشته او است، با احسان و خوبي و خوشي بپردازد و ديگر امروز و فردا نكند بر قاتل است كه خون بها را به برادرش كه ول
 .و او را آزار ندهد

 ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ، وَ رَحْمَةٌ( الخ، يعني حكم به انتقال از قصاص بديه، خود تخفيفي)
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تواند بعد از عفو دوباره دبه در آورده و از قاتل پذيرد، پس ولي خون نمياست از پروردگار شما و به همين جهت تغيير نمي
 .قصاص نمايد و اگر چنين كند، خود او هم متجاوز است و كسي كه تجاوز كند و بعد از عفو قصاص كند عذابي دردناك دارد

ه كمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( اين جمله به حكمت تشريع قصاص اشاره ميكند و هم توهمي را وَ لَكُ)
ممكن است از تشريع عفو و ديه بذهن برسد، دفع مينمايد و نيز مزيت و مصلحتي را كه در عفو است، يعني نشر رحمت و 

 :فرمايدوده، ميانگيزه رأفت را بيان نم

 .عفو به مصلحت مردم نزديكتر است، تا انتقام

و رحمت خود يكي از فضائل )و حاصل معناي اين جمله اين است كه عفو هر چند تخفيفي و رحمتي است نسبت به قاتل، 
دن و رانساني است(، و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص تامين ميشود، قصاص است كه حيات را ضمانت ميكند نه عفو ك

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(، معنايش اين است ) :ديه گرفتن و نه هيچ چيز ديگر، و اين حكم هر انسان داراي عقل است، و اينكه فرمود
 .كه بلكه شما از قتل بپرهيزيد و اين جمله به منزله تعليل است، براي تشريع قصاص

صاصِ حَياةٌ( الخ، با همه اختصار و كوتاهيش و اندكي كلمات و اند: اين جمله يعني جمله )وَ لَكُمْ فِي الْقِمفسرين گفته
يات است ترين آترين آيات قرآن، در افاده معناي خويش است و برجستهحروفش و سالمت لفظش و صفاي تركيبش و بليغ

ن اينكه يدر بالغت، براي اينكه در عين اينكه استداللش بسيار قوي است، معنايش هم بسيار لطيف و زيباست و در ع
 .تر استتر و در افاده مدلولش روشنمعنايش لطيف و زيباست، داللتش رقيق

قبل از آنكه قرآن كريم اين جمله را در باره قصاص ايراد كند، بلغاي دنيا در باره قتل و قصاص كلماتي داشتند كه بسيار از 
ثل اين گفتار كه: )كشتن بعض افراد، احياء همه بردند، مبالغت و متانت اسلوب و نظم آن كلمات تعجب ميكردند و لذت مي
ن مؤثرترين گفتند: )كشتآيندتر اين جمله بوده كه مياست( و اين گفتار كه: )زياد بكشيد تا كشتار كم شود(، و از همه خوش

 .(عامل است براي از بين بردن كشتار

عقب زد، زيرا جمله )وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ، در لكن آيه شريفه مورد بحث، همه آن كلمات بليغ را از ياد برد و همه را 
قصاص براي شما حياة است(، از همه آن كلمات كوتاهتر و تلفظش آسانتر است، عالوه در اين جمله، كلمه قصاص معرفه 

و بركات  قصاص يعني با الف و الم آمده، و كلمه حياة نكره، يعني بدون الف و الم آمده است تا داللت كند بر اينكه نتيجه
 .دارتر و عظيمتر از آن است كه با زبان گفته شودآن، دامنه

 533، ص: 1و باز با همه كوتاهيش، نتيجه قصاص را بيان كرده و حقيقت مصلحت را ذكر كرده، كه ترجمه الميزان، ج



انجام قصاص است كه سرحيات است و همين كلمه حيات حقيقت آن معنايي را كه نتيجه را افاده ميكند متضمن است چون 
ناه بوده، كشته در حالي كه بي گشود شخص را بعنوان اينكه قاتل است ميانجامد نه قتل، براي اينكه بسيار ميبه حيات مي

 .اين كشتن خودش عدوانا واقع شده و چنين كشتني مايه حيات نميشود

انتقام، يعني اقسامي كه در قصاص غير قتل  شود و هم شامل انحاء ديگري ازبخالف كلمه قصاص كه هم شامل كشتن مي
هست، عالوه بر اينكه كلمه قصاص يك معناي زائدي را افاده ميكند و آن معناي متابعت و دنبال بودن قصاص از جنايت 

شود، بخالف جمله )قتل مؤثرترين عامل در جلوگيري از قتل است و به همين جهت قصاص قبل از جنايت را شامل نمي
 .ن شامل قصاص قبل از جنايت هم ميشوداست( كه اي

از اين هم كه بگذريم، جمله مورد بحث متضمن تحريك و تشويق هم هست، چون داللت ميكند بر اينكه شارع يك حيات 
اي براي مردم در نظر گرفته كه خود مردم از آن غافلند، و اگر قصاص را جاري كنند مالك آن حيات ميشوند، پس و زندگي

 .حكم را جاري بكنند و آن حيات كذايي را صاحب شوندبايد كه اين 

تو در فالن محل يا نزد فالن شخص مالي و ثروتي داري و نگويي آن مال چيست كه معلوم  :نظير اينكه به كسي بگويي
 .شود به رفتن در آن محل يا نزد آن شخصاست شنونده چقدر تشويق مي

كته هم اشاره دارد: كه صاحب اين كالم منظورش از اين كالم جز حفظ باز از اين هم كه بگذريم عبارت قرآن به اين ن
ود، شمنافع مردم و رعايت مصلحت آنان چيز ديگري نيست و اگر مردم به اين دستور عمل كنند، چيزي عايد خود او نمي

 .(براي شما -چون ميفرمايد: )لكم

ر آن است، البته بعضي وجوهي ديگر عالوه بر آنچه اين بود وجوهي از لطائف كه آيه شريفه با همه كوتاهيش مشتمل ب
فهمد، چيزي كه هست بدون مراجعه به آنها هر كس در آيه شريفه اند كه هر كس به آنها مراجعه كند ميگذشت ذكر كرده

لِمَةُ ي )كَشود، آرهر قدر بيشتر دقت كند، جمال بيشتري از آن برايش تجلي ميكند، بطوري كه غلبه نور آن بر او چيره مي
 .(ترين كلمه استكلمه خدا عالي -اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا

 121بحث روايتي ])شامل چند روايت در باره قصاص و عفو و ديه[ ..... ص : 

 ،(در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت آورده كه در ذيل جمله )الحر بالحر
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زنند و سپس خون بهاي برده را از او بكشد، بخاطر آن برده كشته نميشود، تنها او را به سختي مياي را اگر آزاد، برده :فرمود
گيرند و نيز اگر مردي زني را كشت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، بايد نصف ديه قاتل را به اولياء او مي

 «1»بپردازند. 

ه كه گفت: از آن جناب از معناي كالم خداي عز و جل پرسيدم، كه و در كافي از حلبي از امام صادق ع روايت كرد
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ(، فرمود: يعني اگر صدقه بدهد، و از قاتل كمتر بگيرد به همان مقدار كه عفو كرده، ) :ميفرمايد

 .از گناهانش ميريزد

پرسيدم، فرمود:  (ءٌ، فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْو نيز گفت: از آن جناب از معناي جمله: )فَمَنْ 
سزاوار است كسي كه حقي به گردن كسي دارد، برادر خود را در فشار نگذارد، با اينكه او به گرفتن ديه مصالحه كرده است و 

دارد، در اداء آن با اينكه تمكن دارد: امروز و فردا نكند و در هنگام دادن با  نيز سزاوار است كسي كه حق مردم به گردن



 .احسان بدهد

فرمايد: )فَمَنِ اعْتَدي بَعْدَ ذلِكَ، فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ(، فرمود: و نيز گفت: از آن جناب از اين جمله پرسيدم: كه خداي عز و جل مي
يا بكلي عفو ميكند و يا ديه را به مبلغي و يا چيزي صلح ميكند، بعد دبه در  اين در باره كسي است كه ديه قبول ميكند و

 «2» .آورد، و قاتل را ميكشد كه كيفرش همان است كه خداي عز و جل فرموده استمي

 .مؤلف: روايات در اين معاني بسيار است

 129بحث علمي ])در باره حكم قصاص([ ..... ص : 

 129ميان اعراب و پيروان اديان غير اسالم[ ..... ص : چگونگي و سابقه حكم قصاص در ]

در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل، معتقد بود، و لكن قصاص او حد و مرزي 
 نداشت بلكه به نيرومندي قبائل و ضعف آنها بستگي داشت، چه بسا ميشد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل
يك زن كه كشته بود قصاص ميشد و چه بسا ميشد در برابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته ميشد، و در مقابل يك برده، 

اي رسيد، و در برابر مرءوس يك قبيله، رئيس قبيله قاتل قصاص ميشد و چه بسا ميشد كه يك قبيله، قبيلهآزادي بقتل مي
 .ديگر را بخاطر يك قتل بكلي نابود ميكرد

در ملت يهود؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند، هم چنان كه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و  و اما
 فصل سي و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آن را چنين
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السِّنِّ، وَ  الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَ السِّنَّ بِحكايت كرده: )وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَ
برايشان نوشتيم: يك نفر بجاي يك نفر و چشم بجاي چشم و بيني در برابر بيني و گوش در الْجُرُوحَ قِصاصٌ، و در آن الواح 

 «1»مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد(. 

 و اند در مورد قتل، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمي نداشتند، ساير شعوبولي ملت نصاري بطوري كه حكايت كرده
امتها هم با اختالف طبقاتشان، في الجمله حكمي براي قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستي حتي در قرون 

 .اخير براي حكم قصاص معلوم نكردند

ترين راه را پيشنهاد كرد، نه آن را بكلي لغو نمود و نه بدون حد و مرزي اثبات كرد، بلكه قصاص در اين ميان، اسالم عادالنه
اثبات كرد، ولي تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه، آن گاه در  را

قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء كشتن 
 .برده و زن در مقابل كشتن زن

 111شود[ ..... ص : و اشكاالتي كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مي اعتراضات]



لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، به اينكه قوانين مدني كه ملل راقيه آن را 
 .ري ميكندداند و از اجراء آن در بين بشر جلوگياند، قصاص را جائز نميتدوين كرده

 پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را بهگويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن، امري است كه طبع آدمي آن را نميمي
 .بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ميكندوجدانش عرضه ميكند، مي

جاي اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست، قتل دوم بو نيز مي
شود و نيز ميگويند: قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است، كه هم برد و اين خود كمبود روي كمبود ميمي

ا در تحت هاي عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاي قصاص قاتل بايد او رقساوت را بايد وسيله تربيت در دل
 .عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود

و نيز ميگويند: جنايتكاري كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض رواني و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت 
 .كه مجرم را در بيمارستانهاي رواني تحت درمان قرار دهند زند، به همين جهت عقل آنهايي كه عاقلند، حكم ميكندنمي
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ه بماند و محكوم و باز ميگويند: قوانين مدني بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمي
تحول است، ال جرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براي ابد معتبر باشد و حتي 

تواند از وجود افراد استفاده كند، او اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مي
ودش استفاده كند، عقوبتي كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است، مانند تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجمي

 .حبس ابد و حبس سالهايي چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون

 .انداين بود عمده آن وجوهي كه منكرين قصاص به اعدام براي نظريه خود آورده

 110تشريع در يك آيه قرآني[ ..... ص :  پاسخ به همه اين اشكاالت و بيان فلسفه]

تَلَ النَّاسَ أَنَّما قَو قرآن كريم با يك آيه به تمامي آنها جواب داده، و آن آيه: )مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَ
كس انساني را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادي در زمين كرده، بقتل  جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، هر

برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته، و كسي كه يكي را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد(. 
«1» 

 اري است كه در آن مصالح اجتماعبيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان، هر چند اموري وصفي و اعتب
انساني رعايت شده، اال اينكه علتي كه در اصل، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجي انسان است كه انسان را به 

 .كندتكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مي

شود نيست، هيئت وحدت و اين خارجيت كه چنين دعوتي ميكند، عدد انسان و كم و زيادي كه بر انسان عارض مي
اجتماعي هم نيست، براي اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلكه اين خارجيت 

رد، چون شود فرقي نداعبارتست از طبيعت آدمي كه در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفري كه از يك يك انسانها تركيب مي
 .است و يك نفر هم انسان است و وزن يكي با هزاران از حيث وجود يكي است هزاران نفر هم هزاران انسان

و اين طبيعت وجودي بخودي خود مجهز به قوي و ادواتي شده كه با آن از خود دفاع ميكند، چون مفطور، به حب وجود 



شده و حتي با ارتكاب قتل و است، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزي را كه حيات او را تهديد ميكند به هر وسيله كه 
اعدام، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انساني نخواهي يافت كه در جواز كشتن كسي كه ميخواهد او را 

 .اي نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداندبكشد و جز كشتنش چاره

 آنجا كه دفاع از استقالل و هاي راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند،و همين ملت
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بندد، هيچ توقفي و شكي در جواز آن نميكنند، و بي درنگ آماده جنگ حريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمي
 .قصد كشتن همه آنان را داشته باشدميشوند، تا چه رسد به آنجا كه دشمن 

بينيد كه در بينيد كه اين ملل راقيه از بطالن قوانين خود دفاع ميكنند، تا هر جا كه بيانجامد، حتي بقتل، و نيز ميو نيز مي
 .حفظ منافع خود متوسل به جنگ ميشوند البته در وقتي كه جز با جنگ دردشان دوا نشود

ود را هايي خبينيم ال يزال ملتبرانداز و مايه فناي دنيا و هالكت حرث و نسل است كه ميو بخاطر همين جنگهاي خانمان 
هايي ديگر براي اينكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را هاي خونيني مسلح ميكنند و ملتبا سالح

 .سليحاتي را برقرار سازندها مسلح سازند و موازنه تبگويند، ميكوشند خود را به همان سالح

اي اي در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايت حال آن، و اجتماع هم جز پديدهها هيچ منطقي و بهانهو اين ملت
آور را و ويرانگري شهرها و ساكنان هاي طبيعت انسان نيست، پس چه شد كه طبيعت كشتارهاي فجيع و وحشتاز پديده

داند ولي قتل يك نفر را براي حفظ حيات خود هاي خود كه اجتماع مدني است جائز مياي از پديدهديدهآن را براي حفظ پ
 .شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض، اين اجتماعي كه پديده طبع آدمي است، اجتماعي است مدنيجائز نمي

كه كشتن او  داند ولي قصاص، جائز ميو نيز چه شد كه كشتن كسي را كه تصميم كشتن او را گرفته، با اينكه هنوز نكشته
بعد از ارتكاب قتل است، جائز نميداند؟ و نيز چه شد كه طبيعت انساني حكم ميكند به انعكاس وقايع تاريخي و ميگويد 

اي عمل خير كند آن را گيني ذرههر كس به سن« 1»)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَراا يَرَهُ، 
بيند( كه هر چند كالم قرآن است ولي زبان طبيعت آدمي اي شر مرتكب شود آن را ميبيند و هر كس به سنگيني ذرهمي

است و خالصه براي هر عملي عكس العمل قائل است، و اين عكس العمل را در قوانيني كه جعل ميكند، رعايت ميكند و 
 .لم و نقض حكم خويش ميداند؟لكن كشتن قاتل را ظ

عالوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسالم در تمامي دنيا چيزي كه بهاي انسان شود و ميزاني كه با آن ميزان بتوان 
انسان را سنجيد، سراغ نميدهد مگر يك چيز، آنهم ايمان به خدا و دين توحيد است، و بر اين حساب وزن اجتماع انساني و 

باشد، پس اگر كسي مؤمن ان موحد، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان ميوزن يك انس
 موحدي را بكشد،

__________________________________________________ 
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اينكه هر دو به حريم حقيقت تجاوز نموده، هتك حرمت آن  در اسالم با كسي كه همه مردم را بكشد يكسان است، بخاطر
 .اند. هم چنان كه قاتل يك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبيعت وجود يكسان استكرده



اند، همانطور كه در جوابهاي ما متوجه شديد، نه براي اين است كه و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده
د، بلكه براي اين است كه آنها احترامي و شرافتي براي دين قائل نيستند، و اگر براي دين حد اقل اين حكم نقصي دار

شرافتي و يا وزني معادل شرافت و وزن اجتماع مدني قائل بودند تا چه رسد به باالتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين 
 .حكم را ميكردند

راي دنيا و هميشه تشريع شده نه براي قومي خاص و امتي معين و ملل راقيه از اين هم كه بگذريم اسالم ديني است كه ب
اند و اند افرادش كامال تربيت شدهاند از اين رو بوده كه خيال كردهدنيا اعتراضي كه به حكم قصاص اسالم كرده

د اثر تربيت موجود، ملت خوهايشان كه نشانداده در اند به آمارگيريهايشان بهترين حكومت است، و استدالل كردهحكومت
م، افتد، مگر بندرت و براي آن قتل نادر و احياني هبخود از كشتار و فجايع متنفرند و هيچ قتلي و جنايتي در آنها اتفاق نمي

ملت به مجازات كمتر از قتل راضي است، و در صورتي كه اين خيال ايشان درست باشد اسالم هم در قصاص كشتن را 
انسته، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است. بنا بر اين چه مانعي دارد حتمي و متعين ند

حكم قصاص در جاي خود و به قوت خود باقي بماند، ولي مردم متمدن، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جاني 
 .عفو نمايند؟

فرمايد: هر جنايتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو اشاره دارد، ميهم چنان كه آيه قصاص هم خودش به اين معنا 
كرد و به گرفتن خون بها رضايت داد، در دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تالفي نمايد، و اين لسان، خود 

مي يست( و اگر در اثر تربيت كار مردخواهد به صاحب خون بفرمايد: )در عفو لذتي است كه در انتقام نلسان تربيت است مي
 .كنند و دست به انتقام نميزنندبدينجا بكشد، كه افتخار عمومي در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمي

اند؟ نه بلكه براي هميشه در دنيا و لكن مگر دنيا هميشه و همه جايش را اين گونه اجتماعات راقي متمدن تشكيل داده)
ه درك انساني و اجتماعيشان به اين حد نرسيده،( ال جرم در چنين اجتماعات مسئله صورت هايي ديگر هستند، كامت

 آورد، به شهادت اينكه همينگيرد، در چنين جوامعي عفو به تنهايي و نبودن حكم قصاص، فجايع بار ميديگري بخود مي
دارند و هيچ اندرزگو و واعظي ترجمه بينيم، جنايتكاران كمترين ترسي از حبس و اعمال شاقه ناآلن به چشم خود مي
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 .فهمند حقوق انساني چيست؟نميتواند آنها را از جنايتكاري باز بدارد، آنها چه مي

تر است و زندگي در زندان برايشان تري است، حتي وجدانشان هم در زندان آسودهبراي اينگونه مردم، زندان جاي راحت
زندگي بيرون از زندان است كه يك زندگي پست و شقاوت باري است، و به همين جهت از زندان نه تر از شرافتمندانه

 .ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسي دارنداش ميوحشتي دارند و نه ننگي و نه از اعمال شاقه

شود، روز م در بينشان اجراء نمياند و حكم قصاص هبينيم )در جوامعي كه به آن پايه از ارتقاء نرسيدهو نيز به چشم خود مي
گيريم كه حكم قصاص حكمي است عمومي، كه هم شامل ملل راقيه ميشود، و بروز آمار فجايع باالتر ميرود، پس نتيجه مي

 .هم شامل غير ايشان، كه اكثريت هم با غير ايشان است

درت گويد چرا از قاتل پ، اسالم هرگز به او نمياگر ملتي به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوي تربيت شد كه از عفو لذت ببرد
هاي گذشتي؟ چون اسالم هم او را تشويق به عفو كرده و اگر ملتي هم چنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمت
 .خدا را با كفران جواب بگويد، قصاص براي او حكمي است حياتي، در عين اينكه در آنجا نيز عفو به قوت خود باقي است

ت و گوئيم بله و لكن هر رأفكند قاتل اعدام نشود، در پاسخ ميو اما اين كه گفتند: رأفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مي
شود، چون بكار بردن رأفت و رحمت، در مورد جاني قسي رحمتي پسنديده و صالح نيست و هر ترحمي فضيلت شمرده نمي



شكن كه بر جان و مال و ست(، و نيز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانونالقلب، )كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن ا
عرض مردم تجاوز ميكند، ستمكاري بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هيچ مالحظه و قيد و شرطي، 

شود، هم ل انساني تباه ميآيد و انسانيت در پرتگاه هالكت قرار گرفته، فضائرحمت را بكار ببنديم، اختالل نظام الزم مي
 :چنان كه آن شاعر فارسي زبان گفته

ترحم بر پلنگ تيز دندان( )ستمكاري بود بر گوسفندان( و اما اينكه داستان فضيلت رحمت و زشتي قساوت و حب انتقام را )
 .خاطر نشان كردند

حق و عدالت است كه نه مذموم است  جوابش همان جواب سابق است، آري انتقام گرفتن براي مظلوم از ظالم، ياري كردن
و نه زشت، چون منشا آن محبت عدالت است كه از فضائل است، نه رذائل، عالوه بر اينكه گفتيم: تشريع قصاص به قتل 

 .تنها بخاطر انتقام نيست، بلكه مالك در آن تربيت عمومي و سد باب فساد است

ي است كه بايد مبتالي بدان را بستري كرد و تحت درمان قرار داد، و هاي روانو اما اينكه گفتند: جنايت قتل، خود از مرض
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گوئيم همين حرف باعث ميشود قتل و جنايت و فحشاء روز بروز بيشتر شود و جامعه انسانيت را تهديد كند، براي اينكه مي
برد، وقتي فكر كند كه اين ساديسم جنايت، خود يك مرض عقلي و روحي است، كه از قتل و فساد لذت مي هر جنايتكاري

و او در جنايتكاريش معذور است و اين حكومتها هستند كه بايد اينگونه افراد را با يك دنيا رأفت و دلسوزي تحت درمان 
باشند البته هر روز يكي را خواهد كشت و معلوم است كه چه ها هم به همين معنا معتقد قرار دهند و از سوي ديگر حكومت

 .اي رخ خواهد دادفاجعه

و اما اين كه گفتند: بشريت بايد از وجود مجرمين استفاده كند و به اعمال شاقه و اجباري وادار سازد و براي اينكه وارد 
تكي گوئيم: اگر راست ميگويند، و در گفته خود مخ مياجتماع نباشند و جنايات خود را تكرار نكنند، آنها را حبس كنند، در پاس

لوم كنند؟، پس معبه حقيقت هستند، پس چرا در موارد اعدام قانوني كه در تمامي قوانين رائج امروز هست، به آن حكم نمي
گفتيم كه  تر از زنده ماندن و كار كردن محكوم تشخيص ميدهند در سابق همشود در موارد اعدام، حكم اعدام را مهممي

 .فرد و جامعه از نظر طبيعت و از حيث اهميت يكسانند
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 111[ ..... ص : 010تا  011(: آيات 0سوره البقرة )]

 اشاره

( فَمَنْ بَدَّلَهُ 133بِالْمَعْرُوفِ حَقاا عَلَي الْمُتَّقِينَ ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ
( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فاَل إِثْمَ 131بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

 (134هِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )عَلَيْ

 111ترجمه آيات ..... ص : 



بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتي مرگتان نزديك ميشود و مالي از شما ميماند براي پدران و مادران و خويشاوندان 
 .(133وصيتي به نيكي كنيد اين حقي است بر پرهيزكاران )

شنيد و بدان آگهي يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است  پس اگر كسي وصيت شخصي را بعد از آنكه
 .(131كه خدا شنوا و دانا است )

پس اگر وصي ترسيد )يعني تشخيص داد( كه متوفي در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهي شده و در 
 (134ناهي بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است )وصيت او اصالحاتي انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمي واقع نشود گ
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 117بيان ..... ص : 

 117بيان آيات مربوط به حكم وصيت در باره ما ترك[ ..... ص : ]

لسان وجوب است نه استحباب، چون در  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ( الخ، لسان اين آيه،)
قرآن كريم هر جا فرموده: فالن امر بر فالن قوم نوشته شده، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت، قطعي و الزم 
 .شده است، مؤيد آن، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: )حقا(، چون كلمه حق، نيز مانند كتابت اقتضاي معناي لزوم را دارد

 كند، براي اينكه اگر وصيت تكليفيآنجا كه همين كلمه را مقيد به )متقين( كرده داللت بر وجوب را سست مي لكن از
، ميفهميم اين تكليف امري (تر آن بود كه بفرمايد: )حقا علي المؤمنين(، و چون فرموده: )عَلَي الْمُتَّقِينَواجب بود، مناسب

در نتيجه براي عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايي كه متقي هستند است كه تنها تقوي باعث رعايت آن ميشود و 
 .برعايت آن اهتمام ميورزند

كه تكليف مال ميت را معين كرده، چه وصيت كرده )اند: اين آيه بوسيله آيات ارث و به هر حال بعضي از مفسرين گفته
، وجوبش نسخ شده نه استحباب، و اصل باشد و چه نكرده باشد(، نسخ شده و به فرضي كه اين سخن درست باشد

 .محبوبيتش، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه )متقين( هم براي افاده همين غرض باشد

آيد مراد مال بسيار است نه اندكي كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از و مراد به كلمه )خير( مال است، و مثل اين كه از آن بر مي
 .ني احسان استمعروف، همان معناي متداول يع

گردد و بقيه ضمائر به وصيت ، به تبديل بر مي(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ(، ضمير در كلمه )اثمه)
م: گوئيپاسخ ميوصيت( مؤنث است، چرا پس همه ضمائر كه بدان برگشته مذكر است؟ در )به معروف، و اگر بپرسي: كلمه 

 .كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است، هر دو نوع ضمير، جائز است بدان برگردد

باز خواهي پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: )فمن بدله بعد ما سمعه، فانما اثمه عليهم( و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان 
سم ظاهر آن را آورد، خواست تا بعلت گناه يعني تبديل وصيت گوييم: نكته اين كه ضمير نياورد و ارا ببرد، در پاسخ مي

 .بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدي را بر آن تفريع نموده، بفرمايد: )پس اگر كسي از موصي بترسد( الخ

اند به )جنف( به معناي انحراف است و بعضي گفته فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً، أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَال إِثْمَ عَلَيْهِ( كلمه)
معناي انحراف دو قدم بطرف خارج است، بر عكس كلمه )حنف( كه با حاي بي نقطه است و به معناي انحراف دو قدم 

  .بطرف داخل است
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آيه تفريع بر آيه قبلي است و معنايش )و خدا داناتر و به هر حال، مراد، انحراف بسوي گناه است، به قرينه كلمه )اثم( و اين 
است( اين است كه اگر كسي وصيت شخصي را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كساني است كه وصيت به معروف 

ين ا كنند، نتيجه و فرعي كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسي از وصيت موصي بترسد، بهرا تبديل مي
معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصالح كند و وصيت را طوري عمل كند كه نه اثم 
از آن برخيزد و نه انحراف، گناهي نكرده، چون او اگر تبديل كرده، وصيت به معروف را تبديل نكرده، بلكه وصيت گناه را به 

 .انحرافي در آن نباشد وصيتي تبديل كرده كه گناهي يا

 111بحث روايتي ] )شامل رواياتي در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت([ ..... ص : 

اند كه عبارت آن به نقل از عياشي چنين است: محمد بن مسلم از امام در كافي و تهذيب و تفسير عياشي روايت زير را آورده
اي وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است؟ فرمود: آري، آن گاه اين از آن جناب از وصيت بر :صادق ع، روايت كرده كه گفت

 «1»آيه را تالوت فرمود: )إِنْ تَرَكَ خَيْراً، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ(. 

 :و در تفسير عياشي از امام صادق، از پدرش، از علي ع، روايت كرده كه فرمود

برند وصيتي نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است. نش كه از او ارث نميكسي كه در دم مرگش براي خويشاوندا
«4» 

 :و در تفسير عياشي نيز از امام صادق ع، روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرمود

پرسيدم آيا براي آن حدي هست؟  (اين حقي است كه خدا در اموال مردم قرار داده، براي صاحب اين امر )يعني امام ع
 «0»فرمود: آري، پرسيدم: حدش چيست؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است. 

مؤلف: اين معنا را صدوق هم در من ال يحضره الفقيه از آن جناب روايت كرده و اين استفاده لطيفي است كه امام ع از آيه 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ كرده، باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه: )النَّبِيُّ أَوْلي 

 أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ،
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ياردارتر از توراً، پيامبر بمؤمنين اخمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلي أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً، كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُ
خود ايشان است، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضي مقدم بر بعض ديگرند، از مؤمنين و 

ضميمه كردند و آن نكته لطيف را « 1»مهاجران، مگر آنكه به اولياء خود نيكي كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود(، 
 .استفاده فرمودند

سوره احزاب، ناسخ حكم توارث به اخوتي است كه در صدر اسالم معتبر بود و كساني كه با يكديگر عقد  توضيح اينكه آيه
بردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مي

توارث تنها در خويشاوندان است و برادران ديني از يكديگر ارث نيكي در حق اولياء را از آن استثناء كرد و خالصه فرمود: 
 اش را اولياء مؤمنين خوانده ونميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احساني كنند، و آن گاه رسول خدا و طاهرين از ذريه



شود، چون رسول خدا )ص( و ائمه طاهرين مي اين مستثنا همان موردي است كه جمله: )إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ( الخ، شاملش
 .(نيز قربا هستند )دقت بفرمائيد

 هو در تفسير عياشي از يكي از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده كه در ذيل آيه: )كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ( الخ، فرمود: اين آي
 «4»بوسيله آيه: )فرائض يعني آيه ارث( نسخ شده. 

جمع بين روايات سابق و اين روايت، اين است كه بگوئيم: منسوخ از آيه )كُتِبَ عَلَيْكُمْ( الخ، تنها وجوب  مؤلف: مقتضاي
 .است، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقي است

..( الخ، فرمود: جنف و در تفسير مجمع البيان از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل جمله: )فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً .
 «0»اين است كه بسوي خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است. 

و در تفسير قمي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: وقتي مردي به وصيتي سفارش كرد، جائز نيست كه وصي او 
ه مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد ك وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند،
شود، در اينصورت براي وصي جائز است، آن را بسوي اگر وصي بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مي

ضي عحق برگرداند و اصالح كند، مثل اينكه مردي كه چند وارث دارد، تمامي اموالش را براي يكي از ورثه وصيت كند و ب
ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصي ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خداي تعالي 

 ميفرمايد: )جَنَفاً أَوْ إِثْماً(، كه جنف انحراف بطرف
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و يا  ها را تعمير كنندبعضي از ورثه و اعراض از بعضي ديگر است، اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكده
 «1»ند بوصيت او عمل نكند. شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصي ميتوا

مؤلف: معنايي كه اين روايت براي جنف كرده، معناي جمله )فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ( را هم روشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصالح 
 .ميان ورثه است، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت، نزاعي بينشان واقع نشود

امام ابي جعفر ع معناي جمله )فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ و در كافي از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت: از 
فرمايد: )فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَال إِثْمَ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( را پرسيدم، فرمود: آيه بعد از آن كه مي

ن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هر گاه وصي بترسد )يعني تشخيص دهد( از اينكه صاحب وصيت در باره عَلَيْهِ(، آ
فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضي ظلم كرده و خالف حقي مرتكب شده كه خدا بدان راضي نيست، در اينصورت 

 «4»آورد.  گناهي بر وصي نيست كه آن را تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در

د، اند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتناي ديگر تفسير كردهاي را بوسيله آيهمؤلف: اين روايت از مواردي است كه ائمه ع آيه
منظور نسخ اصطالحي نيست و در سابق هم گفتيم: كه در كالم ائمه ع بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غير نسخ 

 .اصطالحي علماي اصول است

 د للَّه رب العالمينالحم
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